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Apresentação 

O que é poder e que papel ele tem em nossa vida? Qual é a relação entre poder 
e conflito? O poder e as relações de poder estão presentes apenas na esfera política 
ou também nas diversas relações sociais? Como as relações de poder se manifestaram 
no Brasil e no mundo? Quais são as características do poder e das relações de poder 
no mundo atual? Essas perguntas são fundamentais para compreender aspectos do 
mundo em que vivemos. Convidamos você a buscar algumas respostas a essas ques-
tões ao estudar esta obra de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino 
Médio.

Mas não se iluda! As respostas não estarão prontas nem são uma verdade única. 
Você terá de construí-las coletivamente lendo textos, fazendo pesquisas, investigando 
sua realidade, interpretando textos filosóficos, literários, imagens, filmes, enfim, você 
precisará buscar as respostas e discutir com os professores e os colegas. 

Há, ainda, muitas outras perguntas do âmbito das Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas a serem feitas e respondidas, e caberá a você formulá-las, pois quem pergunta 
e exercita a curiosidade já começa a enfrentar um dos desafios mais importantes da 
área: desenvolver um pensamento crítico sobre muitas das questões que nos cercam. 

Neste mar sem fim de informações em que vivemos no século XXI, temos de 
desenvolver uma grande capacidade crítica para construir nossas próprias opiniões, 
baseados em estudo, argumentos e dados confiáveis. Não basta buscar, sem crité-
rio, informações na internet, pois corremos o risco de ser enganados e manipulados. 
Como saber se uma informação é falsa ou merece ser questionada? Sendo críticos, 
isto é, buscando outras fontes para comparar, levantando dados e, o mais importante, 
criando uma interpretação própria, com base nos dados apurados. 

Esta pode ser a maior tarefa da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 
contribuir para que os cidadãos exercitem suas habilidades intelectuais e adquiram 
conhecimentos que os tornem capazes de construir uma leitura do mundo que os 
cerca. Isso os ajudará a fazer suas escolhas com autonomia, responsabilidade e basea-
dos em argumentos. Ou seja: não se trata de, simplesmente, memorizar informações 
para fazer uma prova. Bem mais do que isso, esta obra propõe que você seja capaz de 
pensar por conta própria, que seja dono de suas próprias ideias. Para isso, oferecemos 
um conjunto de perguntas e problemas vividos pela nossa sociedade e para os quais 
vamos buscar construir, juntos, respostas e soluções, a partir de uma análise bem 
fundamentada e de um pensamento crítico. 

Para que serve tudo isso? Para nos constituirmos em cidadãos responsáveis pelas 
nossas escolhas e pela vida coletiva. Para que possamos compreender e respeitar os 
direitos do outro e as necessidades do planeta em que vivemos. Para que todos pos-
samos, enfim, viver com dignidade. 
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Conheça sua obra!
Esta obra está organizada em torno de um conjunto de textos e atividades que vão se intercalando: a proposta 

é convidar o estudante a ter um papel ativo em sala de aula, produzindo pesquisas e reflexões para construir co-
nhecimentos e também um pensamento crítico. 

SEÇÕES

 LER...
Atividades baseadas em textos de diferentes linguagens com 
vistas a trabalhar habilidades como comparar, observar, ana-
lisar e produzir reflexões a partir da leitura e do diálogo entre 
estudantes e professor.

 PONTO DE VISTA
Atividades em que será necessário identificar as opiniões e os 
argumentos de um ou mais autores para, em seguida, elaborar 
uma opinião própria, concordando ou discordando do(s) au-
tor(es) e apresentando novos argumentos com base no que já 
foi trabalhado, em pesquisas ou na experiência pessoal.

 NARRATIVAS

Textos de pessoas que contam algo relacionado com o tema do 
capítulo; o objetivo é incentivar uma discussão inicial acerca do 
que vai ser problematizado no capítulo. 

 PESQUISA

Ao realizar pesquisas, os estudantes assumem um papel ati-
vo na construção do conhecimento trazendo novos elemen-
tos e ideias para a reflexão conjunta de professor e colegas. 
As propostas de pesquisa apresentam roteiros com um pas-
so a passo na perspectiva de oferecer estratégias de maior 
rigor metodológico. 

 PARE e PENSE

Oferece um apoio para a leitura dos textos explicativos dos 
temas dos capítulos propondo questões que não se limitam 
à identificação de informações no texto, mas visam fomen-
tar reflexões e extrapolações em relação ao que está sendo 
discutindo. 

 RELEITURA

Esforço de síntese e de elaboração de conclusões acerca de 
temas relacionados ao mundo em que vivemos, à luz do que 
foi trabalhado ao longo do capítulo. 

 LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Indicação de livros, artigos, filmes, documentários e sites 
que possam ampliar os conceitos e ideias trabalhadas no ca-
pítulo. É sempre acompanhado de um pequeno texto sobre 
o conteúdo da obra sugerida. 

 ENEM

Seleção de questões do Exame Nacional do Ensino Médio 
que mobilizam conteúdos estudados em cada capítulo.

ENTENDA A BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento elaborado por especialistas de todas as áreas 

do conhecimento com a colaboração de milhares de professores e educadores; ela orienta o desenvolvimento de 
práticas em sala de aula que promovam uma formação humana integral e, também, a construção de uma socie-
dade justa, democrática e inclusiva. Além disso, esse documento define o conjunto de aprendizagens essenciais 
que todos os estudantes brasileiros devem ter ao término da Educação Básica.

A BNCC traz Competências Gerais, Competências Específicas e Habilidades para as quatro áreas do 
conhecimento; elas visam assegurar a formação básica comum dos estudantes.

É importante que você entenda o conceito de competência, pois ele é o eixo condutor das aprendizagens da 
Educação Básica.

Pode-se definir competência como mobilização de:
• conhecimentos (conceitos e procedimentos);
• habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais);
•  atitudes e valores a fim de resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho.

A BNCC estabelece um conjunto de dez Competências Gerais, que devem ser trabalhadas ao longo de toda a 
Educação Básica, e de diversas Competências Específicas e Habilidades próprias de cada área do conhecimento.

Nas diferentes etapas do livro você encontrará ícones bastante visíveis que identificam tanto 
as Competências Específicas da área como as Habilidades trabalhadas nas seções e atividades que 
compõem as etapas. É importante que você entenda essas Competências e Habilidades para apro-
veitar melhor as proposições de cada projeto. Nas páginas 159-160 você encontra todas as 
Competências e Habilidades da BNCC que foram utilizadas na obra. 
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� Esta foto registra o momento 
em que um manifestante bloqueia 
o caminho de tanques de guerra 
na avenida da Paz Eterna, perto da 
Praça da Paz Celestial, em Pequim. 
A imagem é um registro histórico de 
luta pela liberdade e enfrentamento 
do autoritarismo e do poder. Pequim, 
China, 1989.
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Neste capítulo, vamos estudar como o poder se manifesta na sociedade 
e refletir sobre princípios políticos, éticos e filosóficos. Debater esse tema é 
fundamental para que possamos compreender os problemas provocados pe-
las relações de poder e, também, para defender uma sociedade democrática, 
justa e igualitária. No decorrer do capítulo, teremos ainda a oportunidade de 
pensar sobre autoritarismo, servidão e corrupção. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

O ser humano, assim como outros animais, 
vive em grupos. Contudo, a forma como 
esses grupos humanos se organizam de-

terminou um modo de vida que nos diferencia dos 
animais. Vivemos em sociedade, o que implica um 
conjunto de características particulares; entre elas,
uma está constantemente presente: as relações
de poder. O que é poder? Como se constituem 
as relações de poder? O poder implica conflitos, 
dominação e discriminação? Para responder a es-
sas questões, precisamos compreender a noção de 
poder e suas consequências em nossa vida, como 
a dominação e a servidão.
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� Esta foto retrata a marcha pela igualdade 
das mulheres, ocorrida em 26 de agosto de 
1970, nos Estados Unidos. Essa manifestação, 
convocada pela Organização Nacional para 
Mulheres, marcou a comemoração dos 50 anos 
da Décima Nona Emenda, que garantiu o direito 
de voto às mulheres daquele país. Nova York, 
EUA, 1970.
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horrorosa, repulsiva

Fonte: https://www.fotoarena.com.br/detalhes/foto/id/1503pt?ide=&b=quino. Acesso em: 1o jun. 2020. 

Texto 1

A revolução dos bichos
George Orwell

Então, camaradas, qual é a natureza desta nossa vida? Enfrentemos a realidade: 
nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo alimento ne-
cessário para continuar respirando, e os que podem trabalhar são exigidos até a última 
parcela de suas forças; no instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum 
animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é 
livre. A vida do animal é feita de miséria e escravidão: essa é a verdade nua e crua.

Será isso, apenas, a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida 
decente aos seus habitantes? Não, camaradas, mil vezes não! O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode dar 
alimento em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só esta nossa fazenda compor-
taria uma dúzia de cavalos, umas vinte vacas, centenas de ovelhas – vivendo todos num conforto e com uma dignidade 
que agora estão além de nossa imaginação. Por que, então, permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto 
do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. [...]

O Homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o 
arado, não corre o que dê para pegar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais.

ORWELL, George. A revolução dos bichos. Tradução de Heitor Aquino Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 12.

Fonte: https://www.fotoarena.com.br/detalhes/foto/id/0434pt?ide=&b=quino . Acesso em: 1o jun. 2020. 
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NARRATIVAS
A Revolução Francesa (1789) definiu três princípios fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade, 

princípios esses relacionados a uma concepção de vida mais justa, com sociedades democráticas. Contudo, 
falar nesses valores e em democracia significa pensar também em algo que está presente no dia a dia: o po-
der. Muitos estudiosos pensaram sobre esse tema e suas consequências para a liberdade e a igualdade entre 
os seres humanos. A noção de poder, embora esteja relacionada à ideia de autoridade, não se confunde com 
autoritarismo nem com abuso de poder. 

Reproduzimos a seguir duas tirinhas do cartunista argentino Quino, que ficou famoso em virtude de sua 
criação: a personagem Mafalda. Essas tirinhas vão inspirá-lo a pensar nos assuntos abordados anteriormente. 
Depois, apresentaremos trechos de dois textos: o primeiro, do livro de George Orwell (1903-1950), A revo-
lução dos bichos, de 1945, e o segundo, do filósofo Étienne de La Boétie (1530-1563), extraído do Discurso 
da servidão voluntária, publicado em 1576. Com base no conteúdo apresentado, reflita sobre o conceito de 
poder respondendo às questões do Roteiro de trabalho. 
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Texto 2

Discurso da servidão voluntária
Étienne de La Boétie

Por ora gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, tantas 
nações suportam às vezes um tirano só, que tem apenas o poderio que eles lhe dão, que não tem o poder de preju-
dicá-los senão enquanto têm vontade de suportá-lo, que não poderia fazer-lhes mal algum senão quando preferem 
tolerá-lo a contradizê-lo. Coisa extraordinária, por certo; e porém tão comum que se deve mais lastimar-se do que 
espantar-se ao ver um milhão de homens servir miseravelmente, com o pescoço sob o jugo, não obrigados por uma 
força maior, mas de algum modo (ao que parece) encantados e enfeitiçados apenas pelo nome de um, de quem não 
devem temer o poderio pois ele é só, nem amar as qualidades pois é desumano e feroz com eles.

[...] a primeira razão por que os homens servem de bom grado é que nascem servos e são criados como tais.
LA BOÉTIE, Étienne de. Discurso da servidão voluntária. Tradução de Laymert Garcia dos Santos. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 12-25.

 Roteiro de trabalho
1. O que as tirinhas de Quino sugerem sobre o tema da democracia e da autoridade? Qual é o humor presente 

em cada uma delas?

2. Em A revolução dos bichos, o autor realiza uma sátira sobre a exploração econômica e a dominação políti-
ca. Mas a que grupos sociais o autor se refere ao opor, no trecho citado, os animais ao Homem? 

3. Levante uma hipótese para explicar por que La Boétie afirma que a primeira razão para explicar que os 
homens aceitam o domínio de um tirano é que eles se submetem “de bom grado” e que “nascem servos 
e são criados como tais”.

4. Você se considera uma pessoa submissa, que aceita facilmente o poder das autoridades?

5. Agora, reúna-se com os colegas em grupo para identificar quais são as autoridades mais relevantes no dia 
a dia de vocês: pais ou responsáveis, professores, a direção da escola, o chefe no trabalho? Como vocês 
costumam se relacionar com essas autoridades?

6. Na opinião do grupo, as autoridades políticas do país são semelhantes ao tirano descrito por La Boétie?

7. Podemos dizer que, na sociedade brasileira, as condições apresentadas nos textos e nas tirinhas ainda são 
atuais? Justifiquem a sua resposta. 

8. Para concluir, conversem entre si sobre as questões anteriores, tentando formar uma opinião que con-
temple a do grupo como um todo. Depois, organizem uma roda de conversa com a turma para finalizar a 
reflexão com um debate sobre autoridade e tirania. 

  PODER POLÍTICO, LIBERDADE E SERVIDÃO
Começamos este capítulo com dois textos que tra-

tam, cada um à sua maneira, de relações de domina-
ção e servidão, que fazem parte de nossa vida em 
sociedade, marcada não somente por vínculos sociais 
como a amizade, mas também por relações de poder. 
Ao longo da história, muitos filósofos dedicaram-se a 
pensar sobre a vida em sociedade e, principalmente, 
sobre política, prática que pressupõe relações de autori-
dade e poder. Ao refletirmos sobre a vida em sociedade, 
é importante levarmos em conta as primeiras formas de 
organização social. Para Aristóteles (385 a.C.-323 a.C.) 
um dos maiores filósofos gregos, a família é a primeira 
manifestação de organização social. Mais do que isso, 
segundo ele, a família se estabelece por natureza, isto 
é, os seres humanos formam grupos familiares de modo 
natural. Mas a organização social ganha uma nova di-
mensão quando os diversos grupos humanos formam 
algo maior, que é a sociedade em que vivem. Nela, a 
política assume papel central, algo que nos parece, mui-
tas vezes, também bastante natural. Tanto é assim que 

Aristóteles afirma que o ser humano é um animal po-
lítico por natureza.

Séculos depois de Aristóteles, Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778), um dos principais filósofos 
do Iluminismo, também atribuiu à família esse papel 
fundamental, quando analisou as primeiras socieda-
des. Em um dos seus livros mais famosos, Do contrato 
social, ele ressalta:

A mais antiga de todas as sociedades, e 
a única natural, é a família; ainda assim só se 
prendem os filhos ao pai enquanto dele neces-
sitam para a própria conservação. Desde que tal 
necessidade cessa, desfaz-se o liame natural. Os 
filhos, isentos da obediência que devem ao pai, 
e este, isento dos cuidados que deve aos filhos, 
voltam todos a ser igualmente independentes. Se 
continuam unidos, já não é natural, mas volunta-
riamente, e a própria família só se mantém por 
convenção. [...]
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A família é, pois, se assim se quiser, o pri-
meiro modelo das sociedades políticas: o chefe 
é a imagem do pai;  o povo, a dos filhos, e todos, 
tendo nascido iguais e livres, só alienam sua li-
berdade em proveito próprio.

ROUSSEAU, J ean-J acques. Do contrato social. Tradução de 
L ourdes Santos Machado. São Paulo:  

Abril Cultural, 1983. p. 23-24. (Os pensadores).

N esse trecho,  além de afirmar que a família é o tipo 
mais antigo de sociedade,  R ousseau também nos mos-
tra que ela cumpre uma funç ão importante:  a conserva-
ç ão da vida. A lém disso,  você  deve ter notado também 
que esse autor fala de questõ es relacionadas à  vida em 
sociedade de um modo mais amplo. Por ex emplo,  quan-
do ele diz que o pai é o chefe da família –  o que hoj e 
em dia é bastante questionável,  pois as mulheres tê m 
uma funç ão muito importante em várias famílias –  ou,  
ainda,  que todos nascemos iguais e livres. E sses dois as-
pectos –  a figura de um chefe e a ideia de que somos 
livres –  levam- nos a algumas perguntas:  O que j ustifica 
o poder de um chefe? Devemos renunciar à  liberdade 
natural em funç ão desse p oder? A  obediê ncia a um 
poder político nos obriga à  servidão? Tais indagaç õ es 
fazem- nos refletir sobre dois elementos,  j á citados,  his-
toricamente envolvidos com a maneira como o poder 
de alguns homens determinou a servidão de outros e,   
com isso,  a perda daquela liberdade natural da qual 
R ousseau falava. M as por quê ? Pode- se encontrar a res-
posta nas palavras desse mesmo filó sofo,  quando ele 
trata da escravidão e,  em seguida,  da forç a como mani-
festaç ão ilegítima de poder. 

R ousseau lembra que A ristó teles defendeu que 
nem todos os homens são naturalmente iguais, pois 
alguns nascem destinados à  escravidão, enquanto 
outros, a dominar. R ousseau não concorda nem um 
pouco com isso e mostra que o filó sofo grego toma 
o efeito pela causa, ou sej a, ao notar que há pessoas 
que nascem como escravos, acredita ser essa situaç ão 
natural. C omo adverte R ousseau, a escravidã o não 

 �  E sta gravura,  de 1 7 9 4 ,  representa o traslado 
dos restos mortais de J ean- J acques R ousseau 
para o Panteão,  um dos mais famosos 
monumentos da F ranç a,  localizado em  
Paris. O Panteão abriga os restos mortais  
de grandes personagens da histó ria  
francesa,  como filó sofos,  escritores,   
cientistas e políticos. 

é natural,  pois os primeiros escravos foram colocados 
nessa condiç ão contra a vontade deles – a forç a os fez 
escravos. A  forç a foi, portanto,  o poder que colocou  
os escravos nessa condiç ão. M as seria legítimo utilizar 
a forç a para retirar a liberdade? E m outras palavras:  O 
uso da forç a é um direito se ela anula a liberdade natu-
ral? Para R ousseau, a forç a nunca seria suficiente para 
legitimar essa situaç ão:

O mais forte nunca é suficientemente forte 
para ser sempre o senhor, senão transformando 
sua força em direito e a obediência em dever. 
[ ...]  A força é um poder físico;  não imagino que 
moralidade possa resultar de seus efeitos. Ce-
der à força constitui ato de necessidade, não de 
vontade;  quando muito, ato de prudência. Em 
que sentido poderia representar um dever?  [ ...]

Convenhamos, pois, em que a força não faz 
o direito e que só se é obrigado a obedecer aos 
poderes legítimos. [ ...]

Visto que homem algum tem autoridade na-
tural sobre seus semelhantes e que a força não 
produz qualquer direito, só restam as conven-
ções como base de toda a autoridade legítima 
existente entre os homens.

ROUSSEAU, op. cit., p. 25-26.

C omo podemos perceber,  ao criticar a legitimida-
de da autoridade natural do homem sobre seus seme-
lhantes, R ousseau toca em um ponto central de nossa 
conversa: O que j ustifica a obediê ncia à autoridade ou 
ao poder de um ser humano sobre outros? S e somos 
iguais e livres, a obediê ncia a um poder só se j ustifica 
com base em uma convenç ão, isto é,  um acordo. N o 
entendimento de R ousseau, e também no de outros 
filó sofos,  essa convenç ão é chamada de contrato so-
cial, baseando- se em duas premissas. A  primeira é que 
esse contrato confere poder político aos governantes. 
A  segunda é que os governantes devem,  em contra-
partida, garantir a liberdade e os direitos dos cidadãos. 

Desse modo, aderir ao contrato so-
cial não significa abdicar da pró pria 
liberdade. De fato,  como afirma 
R ousseau,  renunciar à  liberdade 
é renunciar à qualidade de ser hu-
mano. O contrato social promove,  
portanto, uma associaç ão que gera 
um corpo moral e coletivo,  por in-
termédio de um pacto social – e é 
esse pacto que legitima o poder 
político.G
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PARE e PENSE

1. O que é contrato social e qual é sua função?

2. Por que, para Rousseau, a escravidão não é 
algo natural?

Você pode estar se perguntando: Por que devemos 
conceder poder a um governante? Para responder a 
essa pergunta, recorreremos mais uma vez a Rousseau. 
Em um outro texto, chamado Discurso sobre a origem 
e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 
ele nos mostra como nasceu a sociedade civil, con-
forme pode se ver no trecho a seguir:

O verdadeiro fundador da sociedade civil 
foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, 
lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pes-
soas suficientemente simples para acreditá-lo. 
Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias 
e horrores não pouparia ao gênero humano 
aquele que, arrancando as estacas ou enchen-
do o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: 
“Defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis 
perdidos se esquecerdes que os frutos são de 
todos e que a terra não pertence à ninguém”.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os  
fundamentos da desigualdade entre os homens.  

Tradução de Lourdes Santos Machado. São Paulo:  
Abril Cultural, 1983. p. 259. (Os pensadores).

A sociedade civil surgiu, portanto, a partir da pro-
priedade privada. Com ela, como entende Rousseau, 
teve início também uma série de ações violentas e cri-
minosas, a fim de garantir 
a posse da propriedade. 
Porém, isso não quer di-
zer que o filósofo defenda 
que ninguém tem direito 
à propriedade. Para ele, o 
direito à propriedade se 
torna legítimo quando se 
cumprem três condições: 
1) que o terreno não esteja 
habitado por ninguém; 2) 
que cada um só ocupe a 
parte que for necessária 
para garantir sua subsis-
tência; e 3) que a posse 
do terreno seja fruto do 

 �  A liberdade guiando o povo, 
de Eugène Delacroix , 1830 
(óleo sobre tela, 260 cm × 235 
cm). Esta obra foi feita em 
comemoração à Revolução de 
Julho de 1830, com a queda 
do rei da França Carlos X. No 
centro, vemos uma mulher, que 
representa a liberdade. 

trabalho. Além de garantir a liberdade e os direitos, o 
poder conferido aos governantes pelo contrato social 
deve assegurar também a posse daquilo que nos per-
tence.

Neste momento de nossa conversa, é importante 
retomar alguns conceitos que já estavam presentes nos 
dois textos que você leu no início deste capítulo. As-
sim, voltemos ao tema da servidão voluntária, discu-
tido por La Boétie, e que está diretamente relacionado 
à ideia de poder. La Boétie estava envolvido com duas 
questões fundamentais: Qual seria a explicação para 
que apenas uma pessoa tivesse poder sobre as outras? 
Por que concordamos com esse poder e, assim, o servi-
mos voluntariamente? A filósofa e professora brasileira 
Marilena Chaui apresenta dois motivos centrais que 
respondem a essas perguntas. Em primeiro lugar, não 
é o medo que nos faz obedecer, mas o próprio desejo 
de tirania. É o desejo de poder e tirania de cada pessoa 
que explica o poder e a tirania de apenas um sobre 
seus semelhantes. O segundo motivo está relaciona-
do à causa desse desejo: queremos o poder porque 
desejamos bens, riquezas e propriedades. O desejo de 
possuir tais coisas tem relação, por sua vez, ao despre-
zo pela liberdade. Em poucas palavras, renunciamos à 
liberdade porque desejamos o poder.

Qual seria, então, a saída para resguardar a liber-
dade? Vejamos, a princípio, a resposta de La Boétie. 
Uma de suas lições fundamentais é que o poder não 
se apoia na coerção, e sim em nosso próprio desejo de 
poder e tirania. Esse seria um traço importante da na-
tureza humana. Contudo, como resistir à tirania? A saí-
da proposta por La Boétie é ignorar o tirano, deixar de 
apoiá-lo, perceber que o encantamento ilusório do po-
der, ao impor-se aos dominados, coloca em evidência 
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PARE e PENSE

1. O que devemos entender por servidão voluntária?

2. Quais condições justificam a propriedade privada, segundo Rousseau?

 �  Em 1651, o filósofo Thomas Hobbes publicou o livro Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil (a imagem é 
do frontispício desse livro). O Leviatã é um monstro mitológico cuja descrição aparece no capítulo 41 do Livro de Jó, um dos textos da 
Bíblia. No caso de Hobbes, esse monstro representa o Estado absoluto. Observe com atenção a imagem; note que o corpo do monarca é 
composto de muitas pessoas. Seu poder é representado pelos objetos que possui nas mãos. A gravura foi feita por Abraham Bosse.
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sua própria fraqueza e vulnerabilidade. Desse modo, 
a saída se resume a não se deixar ser subjugado, em 
manter sempre viva a liberdade. Esta, que nas palavras 
da poetisa Cecília Meireles é “uma palavra que o so-
nho humano alimenta, não há ninguém que explique e 
ninguém que não entenda”, deve ser um valor humano 
a ser cotidianamente preservado.

A preservação da liberdade depende, assim, da ati-
tude de cada um, ao recusar a tentação da autorida-
de, a troca da liberdade por riquezas ou pela ilusão do 
poder. A submissão não se mantém se não for com-
pensada com alguma dose de poder. Dessa maneira, a 

submissão implica certo direito ao poder, ao passo que 
o poder requer certo grau de submissão.

Mas uma outra resposta é possível. Podemos en-
contrá-la em filósofos posteriores a La Boétie, como 
Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-
1704) e Rousseau. Embora esses autores tivessem pro-
postas filosóficas diferentes, todos eles defenderam a 
ideia de que um pacto ou um contrato social deveria 
preservar os direitos individuais e a liberdade. Ao depo-
sitar o poder na mão dos governantes, esperamos que 
esses direitos sejam preservados, de modo a sermos 
tratados segundo o princípio da igualdade.

12 CAPÍTULO 1



HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS501

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS602

Hannah Arendt e o totalitarismo
Totalitarismo é um termo utilizado para designar regimes 

políticos nos quais há um controle total da sociedade, fruto 
de um poder absoluto. Como demonstrou Hannah Arendt 
(1906-1975), o fascismo e o nazismo foram dois exemplos 
de regimes totalitários, evidenciando que esse imenso 
poder concentrado amplia e aprofunda o uso da vio-
lência. Entre suas obras, o livro Origens do totalitaris-
mo é uma das contribuições mais importantes para o 
entendimento da política no mundo contemporâneo. 
Apresentaremos a seguir alguns trechos desse livro, 
que podem nos ajudar a entender algumas caracte-
rísticas do totalitarismo:

Os movimentos totalitários são organizações maciças de 
indivíduos atomizados e isolados. Distinguem-se dos outros 
partidos políticos e movimentos pela existência de lealdade to-
tal, irrestrita, incondicional e inalterável de cada membro individual. 
Essa exigência é feita pelos líderes dos movimentos totalitários 
mesmo antes de tomarem o poder e decorre da alegação, já con-
tida em sua ideologia, de que a organização abrangerá, no devido 
tempo, toda a raça humana. [...]

Nos países totalitários, a propaganda e o terror parecem ser 
duas faces da mesma moeda. Isso, porém, só é verdadeiro em 
parte. Quando o totalitarismo detém o controle absoluto, subs-
titui a propaganda pela doutrinação e emprega a violência não 
mais para assustar o povo (o que só é feito nos estágios iniciais, quando ainda existe a oposição política), mas 
para dar realidade às suas doutrinas ideológicas e às suas mentiras utilitárias. O totalitarismo não se contenta 
em afirmar, apesar de prova em contrário, que o desemprego não existe; elimina de sua propaganda qualquer 
menção sobre os benefícios para os desempregados. [...] a propaganda totalitária pode ainda dirigir-se àqueles 
segmentos da própria população cuja coordenação não foi seguida de doutrinação suficiente.

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 373-391.

O totalitarismo envolve, portanto, um controle absoluto sobre os indivíduos. Para isso, a 
propaganda e a doutrinação servem como pilares fundamentais para a manutenção do poder. 
Como mostra esse trecho do livro de Hannah Arendt, se a propaganda totalitarista é responsá-
vel pelo fortalecimento da ideologia vinculada a esse tipo de regime, a doutrinação é, por sua 
vez, um dos meios pelos quais essa ideologia se torna cada vez mais aceita pelos indivíduos. O 
exemplo histórico do fascismo e do nazismo são um alerta para que estejamos sempre atentos 
aos perigos de regimes com perfi l totalitário, pois, além de colocarem em perigo a liberdade 
de pensamento e os direitos humanos, constituem uma das formas mais nefastas de violência 
e dominação.

 é um termo utilizado para designar regimes 
políticos nos quais há um controle total da sociedade, fruto 
de um poder absoluto. Como demonstrou Hannah Arendt 
(1906-1975), o fascismo e o nazismo foram dois exemplos 
de regimes totalitários, evidenciando que esse imenso 

 atomizados e isolados. Distinguem-se dos outros 
partidos políticos e movimentos pela existência de lealdade to-
tal, irrestrita, incondicional e inalterável de cada membro individual. 
Essa exigência é feita pelos líderes dos movimentos totalitários 
mesmo antes de tomarem o poder e decorre da alegação, já con-
tida em sua ideologia, de que a organização abrangerá, no devido   A filósofa, professora e escritora Hannah Arendt 

escreveu diversos livros dedicados à política e ao 
poder. Esta foto registra sua participação em um 
seminário na The New School, em Nova York, 
Estados Unidos, realizado em 19 de fevereiro 
de 1969.

LER TEXTO FILOSÓFICO
Agora que você conheceu algumas ideias de La Boétie e Rousseau, vamos compreender um pouco as ideias de 

Thomas Hobbes, importante filósofo moderno. Hobbes escreveu um livro fundamental, como você viu na legenda 
da imagem da página 12. O principal assunto do livro é a política. No entanto, de modo diferente de Rousseau, que 
afirmou ser o homem bom por natureza, Hobbes defendia que os seres humanos eram maus. Uma de suas frases 
mais famosas é “O homem é o lobo do homem”. Para ele, antes do estabelecimento da sociedade civil e do con-
trato social, os homens vivenciavam uma guerra de todos contra todos. Além disso, enquanto Rousseau defendia 
a democracia, Hobbes, por ter essa concepção de homem, defendia o Estado absoluto. 
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  O poder e as relações sociais
Vamos continuar a conversa sobre a noção de poder 

com base em outra perspectiva. Embora ela esteja rela-
cionada a um âmbito político mais amplo, veremos agora 
que a noção de poder não diz respeito apenas ao Estado 
ou ao governo. O poder manifesta-se também nas re-
lações sociais, de um modo que nem sempre percebe-
mos. De acordo com Michel Foucault (1926-1984), filóso-
fo francês, o poder é uma rede e, como tal, está presente 
nas relações sociais e nas instituições. O poder não tem 
relação apenas com violência e repressão, mas sobretudo 
com controle e disciplina. 

Nem sempre nos damos conta disso, pois as re-
lações de poder são, talvez, uma das coisas mais 
bem dissimuladas na sociedade. Contudo, ainda que 
o poder não seja algo visível e palpável, ninguém es-
capa das relações que o envolvem. Foucault sustenta 
que, rigorosamente falando, o poder não existe. Mas 
como assim? Na verdade, ao estar tão bem dissimu-
lado nas redes de relações sociais, é preciso entender 
que aquilo que chamamos de poder é uma relação – 
por isso falamos em relações de poder.

O poder deve ser analisado como algo que 
circula, ou melhor, como algo que só funciona 
em cadeia. Nunca está localizado aqui e ali, 
nunca está nas mãos de alguns, nunca é apro-
priado como uma riqueza ou um bem. O poder 
funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas 
os indivíduos não só circulam mas estão sempre 
em posição de exercer este poder e de sofrer sua 
ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do 
poder, são sempre centros de transmissão. Em 
outros termos, o poder não se aplica aos indiví-
duos, passa por eles.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução de Roberto 
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1982. p. 183.

Essa maneira de compreender as relações de poder 
permite entender como somos resultado dessas rela-
ções: exercemos poder sobre outras pessoas e, por ou-
tro lado, estamos sujeitos a alguma forma de poder. 
Com base nessa perspectiva, o poder significa também 

Apresentaremos a seguir trechos do Leviatã. Após a leitura, responda às questões propostas no Roteiro de 
trabalho.

Leviatã
Thomas Hobbes

O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os 
outros), ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua 
própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra 
que é a consequência necessária (conforme se mostrou) das paixões naturais dos homens, quando não há um poder 
visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos [...]

Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros 
o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respei-
tadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança 
e coisas semelhantes. E os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a 
ninguém. [...]

A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das in-
júrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças 
aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a uma 
assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que 
equivale a dizer: designar um homem ou assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-
-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar 
a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; todos submetendo assim suas vontades à vontade 
do representante, e suas decisões a sua decisão.

HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução deJoão Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva.  
São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 103-105. (Os pensadores).

 Roteiro de trabalho

1. De acordo com Hobbes, qual é a principal função do Estado? O que ele deve garantir?

2. Qual é o conflito entre a natureza do homem e os princípios de justiça e igualdade? 

3. Por que Hobbes entende que somente pela instituição de um poder absoluto é possível garantir a liberdade 
e os direitos de cada ser humano?

4. Você concorda que somente pela força é possível garantir a paz e a segurança, como afirmou Hobbes? 
Justifique sua resposta.
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uma forma de controle, quer do ponto de vista de um 
grupo de pessoas sobre outro grupo, quer do ponto 
de vista de uma instituição sobre as pessoas. No caso 
de instituições sociais, como a escola e as prisões, as 
relações de poder são marcadas pela disciplina, que im-
prime nos indivíduos certas manifestações de compor-
tamento. Essa microfísica do poder, como a chama 
Foucault, está presente na estrutura social em meio à 
qual vivemos. Isso pode parecer, à primeira vista, um 
tanto estranho, mas, ao pensarmos com calma, vere-
mos que não.

Para deixar essa ideia mais clara, pensemos na situa-
ção que encontramos nas Ciências Naturais. Na Física, 
por exemplo, falamos de corpos, de força e da ação de 
um corpo sobre outro. Um dos princípios básicos da Fí-
sica é que toda ação gera uma reação de igual inten-
sidade, porém em sentido contrário. Esse princípio foi 
descoberto por Isaac Newton (1642-1727) e faz parte da 
sua terceira lei da Física. Se refletirmos bem, não vemos 
a força, mas vemos corpos; sendo assim, embora a força 
não seja visível, ela pode ser mensurada por aquilo que 
um corpo causa em outro. Além disso, quando falamos 
em corpos, também falamos nas pequenas partes que 
os compõem, pequenas partículas e átomos. Se compa-
rarmos o que ocorre nesse contexto e o que dissemos 
sobre a microfísica do poder, poderemos entender que 
as grandes manifestações de poder, como no caso de 
governos e Estados, têm um correlato nas diversas rela-
ções de poder presentes na estrutura social.

Essas pequenas relações de poder, muitas vezes 
invisíveis, assim como no caso de fenômenos microfí-
sicos, vai nos moldando como sujeitos e fazendo com 
que naturalizemos determinadas situações. Por exemplo, 
durante muito tempo as mulheres foram relegadas a se-
gundo plano na condução da família. A figura do pai e 
do homem estava associada a uma forma de poder, quer 
no seio familiar, quer nas relações de trabalho. Somen-
te com os movimentos feministas contemporâneos as 
mulheres foram adquirindo um novo lugar nas relações 
familiares e de trabalho, embora, claro, que a situação 
seja muito difícil, pois ainda nos deparamos com diversas 
práticas machistas e misóginas, quando as mulheres são 
desprezadas e tratadas com preconceito e violência. 

Essa comparação entre o domínio da Física e o cam-
po das relações de poder permite compreender outro 
aspecto fundamental: as relações de poder envolvem 
dominação e resistência. Se há uma relação de poder, 
então há também um movimento de resistência à do-
minação. Lembremos que toda ação possui uma reação 
contrária, certo? No contexto social mais amplo, o poder 
e as relações de poder manifestam-se no domínio exer-
cido por determinados grupos sociais sobre outros gru-

pos. Mas de onde vem o poder de quem o tem? Como 
advertiu Hannah Arendt em seu livro Sobre a violência, 
embora o poder seja entendido como a capacidade hu-
mana de agir, ele é exercido em conjunto. Assim, o po-
der nunca é algo exclusivo, mas sempre de um grupo, só 
se mantendo na medida em que esse grupo permanece 
unido. Se alguém detém o poder, é porque ele tem o 
apoio de um grupo de pessoas.

Ao nos darmos conta de que as relações de po-
der são constituídas dessa maneira, tomamos cons-
ciência de como elas implicam formas de dominação, 
interferindo negativamente na vida das pessoas, em 
particular na das chamadas minorias – a domina-
ção, como sabemos, provoca a discriminação dessas 
minorias. Ao longo da história, diversos movimentos 
tiveram como objetivo central denunciar essas mani-
festações de dominação e discriminação, o que em 
tempos atuais deu origem a um conceito importante: 
o empoderamento. 

Em virtude das relações de poder, as minorias opri-
midas não se dão conta das consequências perversas 
da dominação e da discriminação. Em muitos casos, 
a consciência da opressão resulta em um outro equí-
voco: a fim de libertar-se, o oprimido deseja tomar o 
lugar do opressor, mas ignora que esse desejo de in-
versão de papéis não reduziria as dinâmicas sociais que 
perpetuam a dominação. 

O empoderamento, ao contrário, é uma tomada de 
consciência que visa estabelecer caminhos para a re-
construção da própria estrutura social e política em que 
vivemos. Desse modo, está relacionado ao questiona-
mento dos fundamentos das relações de poder. Com 
base nesse questionamento, é preciso tomar ações que 
promovam mudanças nas relações de poder, tendo em 
vista combater a opressão e a discriminação, e também 
promover a autonomia e o bem-estar de grupos opri-
midos e marginalizados, como no caso das mulheres e 
da população negra.

Com base no que foi dito neste capítulo, chegamos 
à conclusão de que o poder e as relações de poder pre-
cisam ser pensados com seriedade e responsabilidade. 
Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade devem 
traduzir-se em princípios que orientem verdadeiramen-
te nossa vida em sociedade.

Se, como vimos anteriormente, La Boétie já nos 
advertia sobre o perigo da tirania, as experiências 
contemporâneas de poder e das relações de poder 
nos alertam sobre a necessidade de defendermos 
cada vez mais os ideais surgidos no seio da Revolução 
Francesa.

PARE e PENSE

1. Por que as relações de poder estão presentes na estrutura social?

2. O que é empoderamento?

15PODER POLÍTICO E RELAÇÕES DE PODER



Co
nt

ro
la

do
ria

 G
er

al
 d

a 
U

ni
ão

LER TEXTO JORNALÍSTICO
A mistura entre vida privada e pública pode gerar consequências negativas, entre as quais, a corrupção. Muitas 

vezes não nos damos conta de que ações cotidianas, que julgamos sem importância, podem ser tomadas como 
atitudes contrárias aos princípios éticos. O texto e a imagem reproduzidos abaixo nos ajudarão a pensar sobre essa 
mistura e as questões éticas envolvidas nela. 

Após a leitura do texto e da imagem, reúna-se com os colegas para discutir as questões do Roteiro de trabalho.

Lista aponta 10 ‘práticas de corrupção’ do dia a dia do brasileiro
Mariana Della Barba

Quase um em cada quatro brasileiros (23%) afirma que dar dinheiro a um guarda para evitar uma multa não 
chega a ser um ato corrupto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e o 
Instituto Vox Populi.

Os números refletem o quanto atitudes ilícitas, como essa, de tão enraizadas em parte da sociedade brasileira, 
acabam sendo encaradas como parte do cotidiano.

“Muitas pessoas não enxergam o desvio privado como corrupção, só levam em conta a corrupção no ambiente 
público”, diz o promotor de Justiça Jairo Cruz Moreira.

Ele é coordenador nacional da campanha do Ministério Público “O que você tem a ver com a corrupção”, que 
pretende mostrar como atitudes que muitos consideram normal são, na verdade, um desvirtuamento ético.

Como lida diariamente com o assunto, Moreira ajudou a BBC Brasil a elaborar uma lista de dez atitudes que os 
brasileiros costumam tomar e que, por vezes, nem percebem que se trata de corrupção.

• Não dar nota fiscal
• Não declarar Imposto de Renda
• Tentar subornar o guarda para evitar multas
• Falsificar carteirinha de estudante
• Dar/aceitar troco errado
• Roubar TV a cabo
• Furar fila
• Comprar produtos falsificados
• No trabalho, bater ponto pelo colega
• Falsificar assinaturas

“Aceitar essas pequenas corrupções legitima 
aceitar grandes corrupções”, afirma o promotor. 
“Seguindo esse raciocínio, seria algo como um me-
nino que hoje não vê problema em colar na prova 
ser mais propenso a, mais pra frente, subornar um 
guarda sem achar que isso é corrupção.”

Segundo a pesquisa da UFMG, 35% dos entre-
vistados dizem que algumas coisas podem ser um 
pouco erradas, mas não corruptas, como sonegar 
impostos quando a taxa é cara demais.

Otimismo
Mas a sondagem também mostra dados positi-

vos, como o fato de 84% dos ouvidos afirmar que, 
em qualquer situação, existe sempre a chance de a 
pessoa ser honesta.

A psicóloga Lizete Verillo, diretora da ONG Amarribo (representante no Brasil da Transparência Internacional), afirma 
que em 12 anos trabalhando com ações anticorrupção ela nunca esteve tão otimista – e justamente por causa dos jovens.

“Quando começamos, havia um distanciamento do jovem em relação à política”, diz Lizete. “Aliás, havia pouco 
engajamento em relação a tudo, queriam saber mais é de festas. A corrupção não dizia respeito a eles.”

“Há dois anos, venho percebendo uma grande mudança entre os jovens. Estão mais envolvidos, cobrando mais, 
em diversas áreas, não só da política.”

Para Lizete, esse cenário animador foi criado por diversos fatores, especialmente pela explosão das redes sociais, 
que são extremamente populares entre os jovens e uma ótima maneira de promover a fiscalização e a mobilização.

[...]

 �  Imagem da campanha criada pela Controladoria Geral da União 
(CGU) em 2014, com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a 
necessidade de pensarem que a corrupção está presente também  
nos pequenos atos do dia a dia.
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  AS RAÍZES DO PODER NO BRASIL
A estrutura de poder no Brasil é exercida por uma 

elite que tem sua origem no sistema escravista dos 
grandes latifúndios – pelo menos, é essa a afirmação 
de Sérgio Buarque de Holanda. De acordo com ele, 
essa forma de poder está associada ao paternalismo, 
segundo o qual a escolha de pessoas que farão parte 
da administração pública está vinculada a relações fa-
miliares e de amizade. Em um de seus livros mais im-
portantes, Raízes do Brasil, ele afirma o seguinte:

No Brasil, pode dizer-se que só excepcio-
nalmente tivemos um sistema administrativo e 
um corpo de funcionários puramente dedicados 
a interesses objetivos e fundados nesses inte-
resses. Ao contrário, é possível acompanhar, ao 
longo de nossa história, o predomínio constante 
das vontades particulares que encontram seu 
ambiente próprio em círculos fechados e pouco 
acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre 
esses círculos, foi sem dúvida o da família aque-
le que se exprimiu com mais força e desenvoltu-
ra em nossa sociedade. E um dos defeitos deci-
sivos da supremacia incontestável, absorvente, 
do núcleo familiar – a esfera, por excelência dos 
chamados “contatos primários”, dos laços de 
sangue e de coração – está em que as relações 
que se criam na vida doméstica sempre fornece-
ram o modelo obrigatório de qualquer compo-

sição social entre nós. Isso ocorre mesmo onde 
as instituições democráticas, fundadas em prin-
cípios neutros e abstratos, pretendam assentar a 
sociedade em normas antiparticularistas.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 5. ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1984. p. 106. 

O diagnóstico histórico de Sérgio Buarque de Ho-
landa mostra-nos que as relações familiares – um 
modo de vida particular – invadem a esfera pública, 
promovendo uma mistura perigosa entre o privado e 
o público. Como o autor menciona no trecho acima, 
essa apropriação do sistema administrativo, isto é, do 
próprio Estado pelas relações familiares, é um dos 
traços característicos da sociedade brasileira e, con-
sequentemente, de nossas relações de poder. Como 
você pode imaginar, Sérgio Buarque não concorda 
com essa situação, pois defende que o Estado não 
deve ser uma ampliação do círculo familiar, mas estar 
separado dele e, em certa medida, opor-se a ele. No 
Brasil, entre as elites, esse modelo de família predo-
minou desde o início de sua história, pois foi uma das 
marcas mais profundas do período colonial e, depois 
dele, manteve-se como um dos traços característicos 
da sociedade brasileira. 

Durante a escravidão, essa forma de política se con-
solidou. O poder político foi moldado à semelhança das 
famílias e, com base no modelo patriarcal, no qual 

Políticos x cidadão comum
Os especialistas concordam que a corrupção do cotidiano acaba sendo alimentada pela corrupção política.
Se há impunidade no alto escalão, cria-se, segundo Lizete, um clima para que isso se replique no cotidiano do 

cidadão comum, com consequências graves. Isso porque a corrupção prejudica vários níveis da sociedade e cria um 
ciclo vicioso, caso de uma empresa que não consegue nota fiscal e, assim, não presta contas honestamente.

De acordo com o Ministério Público, a corrupção corrói vários níveis da sociedade, da prestação dos serviços pú-
blicos ao desenvolvimento social e econômico do país, e compromete a vida das gerações atuais e futuras.

BARBA, Mariana Della. Lista aponta 10 ‘práticas de corrupção’ do dia a dia do brasileiro. BBC Brasil, São Paulo, 4 nov. 2012. Disponível em https://www.bbc.
com/portuguese/noticias/2012/11/121024_corrupcao_lista_mdb.shtml. Acesso em: 8 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Entre as práticas apresentadas na campanha, identifiquem ações que vocês já presenciaram ou das quais 
fizeram parte, justificando por que elas podem ser consideradas desvios éticos.

2. De acordo com o texto, muitas pessoas acreditam que pequenos desvios de conduta na vida privada não 
devem ser encarados como corrupção. Vocês concordam com essa concepção? Por quê? 

3. Por que ser conivente com pequenas corrupções levaria a ser conivente com grandes corrupções? Por outro 
lado, por que a corrupção política alimenta as corrupções do dia a dia?

4. Com base nas reflexões propostas nas questões anteriores, elaborem uma lista com pelo menos cinco 
princípios éticos, a fim de conscientizar as pessoas sobre a importância de não cometerem atos de corrup-
ção. Façam, em seguida, uma roda de conversa com a turma para aprofundar o assunto, apresentando os 
princípios criados pelo grupo. 

5. Para finalizar, produzam uma campanha digital com imagens e frases curtas e impactantes sobre o tema 
organizando a divulgação da campanha pelas redes sociais. 
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o governante é visto como um pai, partilhado com 
descendentes e agregados de todo tipo, cuja união se 
deu com base em sentimentos, laços de sangue e de 
amizade, mas nunca por competência ou pela defesa 
de ideias. Levando isso em conta, o autor diz que para 
esse tipo de político a esfera privada vem antes da esfera 
pública, sendo a coisa pública submetida aos interesses 
da família, que trata o Estado como sua propriedade. 
Sendo assim, a família colonial tornou-se modelo de au-
toridade e poder, ao qual se devia respeito e obediência. 
Esse modelo resultou, no entanto, em um grande pro-
blema, pois o Estado não é a extensão da família.

O Estado, antes, tem uma função que está acima 
das vontades pessoais, pois deve atender a um interesse 
maior, que congrega a sociedade como um todo. Des-
se modo, se a política se torna a extensão da família, 
confunde-se seu papel. O poder público, exercido por 
governos, deve ter em vista aquilo que é mais justo e 
igualitário para todos os cidadãos. Outro problema, que 

está direta ou indiretamente relacionado a esse modo 
equivocado de compreender o Estado e o poder públi-
co, diz respeito à corrupção. Ao se tomar o Estado e 
o poder público como extensões da família, corre-se o 
risco de apropriação dos bens e de verbas públicas para 
a satisfação dos interesses privados. Essa situação tem 
relação com a maneira como as instituições públicas 
brasileiras foram criadas: por antigos senhores de es-
cravos e, depois, pelos chamados “coronéis” e grandes 
proprietários de terras. Assim, a corrupção se alastrou e 
tomou conta das estruturas de poder na política do país, 
embora essa tendência à corrupção não esteja presente 
apenas na esfera pública, mas também em práticas co-
tidianas que nem sempre são entendidas como questio-
náveis e antiéticas. 

É por esses motivos que devemos preservar valores 
que promovam princípios de cidadania e que valorizem 
a justiça, a liberdade e a igualdade.

 �  Um jantar brasileiro, de Jean-Baptiste Debret, 1827 (aquarela sobre papel, 15,7 cm × 21,9 cm). Debret (1768-1848) 
passou um longo período no Brasil, no qual fez uma série de registros pictóricos sobre o país. Esses registros estão no 
livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, publicado originalmente em três volumes, de 1834 a 1839. De valor histórico 
e artístico inestimável, as imagens feitas por Debret nos ajudaram a compreender a sociedade brasileira do século XIX. 
Nesta gravura, vemos escravizados servindo e assistindo o jantar dos senhores, cujas sobras são dadas aos filhos. Com 
base nela podemos, por exemplo, refletir sobre as relações sociais e de poder presentes nas raízes da história brasileira.

PARE e PENSE

1. Reflita sobre a diferença entre esfera privada e esfera pública.

2. De acordo com a interpretação de Sérgio Buarque de Holanda, por que o poder político no Brasil 
é resultado de relações familiares?
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PONTO DE VISTA
Chegou a hora de fazer um debate partindo de um tema discutido no capítulo. Apresentamos a seguir uma 

charge do cartunista Angeli e um texto que trata de sonegação fiscal, corrupção e suas consequências negativas para 
a sociedade. Após a análise da charge e a leitura do texto, siga o Roteiro de trabalho, que vai orientar o debate.
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 �  Nesta charge de Angeli, publicada no jornal Folha de S.Paulo, de 23 de maio de 2007, observamos uma crítica à corrupção.

Sonegação de impostos e corrupção: você sabe a relação entre elas?
Fabio Sasaki

No dia 3 de abril veio à tona o escândalo conhecido como Panama Papers. Basicamente, o caso se refere ao 
vazamento de 11 milhões de documentos que indicam como diversas autoridades brasileiras e estrangeiras ocultavam 
seu patrimônio em empresas no exterior. Em muitos casos, essa estratégia é utilizada para deixar de pagar impostos 
– a chamada sonegação fiscal.

HA

BILIDADE

BNCC
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O que é sonegação fiscal?
Em termos simples, a sonegação fiscal consiste no ato deliberado de omitir informações para não pagar os impos-

tos previstos pela legislação, o que é crime.
É a partir da arrecadação de impostos e taxas que os governos federais, estaduais e municipais aplicam suas políticas 

públicas, prestando serviços e oferecendo bens públicos, como escolas, hospitais, segurança e saneamento básico.
Por que as empresas sonegam?
A sonegação fiscal no Brasil e no mundo, especialmente no setor corporativo, é elevada porque as empresas querem 

aumentar sua margem de lucro. Outro argumento de quem sonega diz respeito à sensação de pagar os impostos em vão. 
Isso porque boa parte dos recursos arrecadados pelo governo em tributos é destinada ao funcionamento da burocracia 
estatal e ao pagamento da dívida pública, sem falar na fatia que é perdida no ralo da corrupção.

Mas a sonegação, além de criminosa, é contraproducente. Isso porque, para compensar as receitas que não 
chegam aos cofres públicos devido à sonegação, muitas vezes o governo acaba aumentando ou criando ainda mais 
impostos. Isso alimenta um ciclo vicioso no qual o governo reduz sua capacidade de implementar políticas públicas e 
o setor empresarial é mais onerado e desestimulado a investir. A sociedade perde.

Qual a relação entre sonegação e corrupção?
Apesar de os escândalos relacionados à corrupção no governo e nas empresas estatais, como a Petrobras, ga-

nharem maior destaque, diversos organismos apontam que o prejuízo causado ao país pela sonegação é sete vezes 
maior do que o da corrupção.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o custo anual médio da corrupção 
no Brasil, em valores de 2013, corresponde a 67 bilhões de reais. Já o valor que deixa de ser recolhido aos cofres 
públicos em virtude da sonegação chega a 500 bilhões de reais por ano, segundo cálculos do Sindicato Nacional 
dos Procuradores da Fazenda Nacional.

Na verdade, a sonegação está intimamente ligada à corrupção: são contravenções que lesam os cofres públicos e, 
consequentemente, enfraquecem a capacidade do Estado em executar as políticas públicas.

SASAKI, Fabio. Sonegação de impostos e corrupção: você sabe a relação entre elas? Guia do Estudante, 24 fev. 2017.  
Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/sonegacao-de-impostos-e- 

corrupcao-voce-sabe-a-relacao-entre-elas/. Acesso em: 4 ago. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Reúna-se com os colegas em grupo para fazer uma primeira reflexão sobre a charge e o texto, procurando 

identificar motivos que auxiliem a pensar sobre a relação entre sonegação fiscal, corrupção e suas conse-
quências para ações e políticas públicas. Algo que pode ajudar é refletir sobre a relação entre essas práticas 
criminosas e o descrédito na política. Para enriquecer a análise, comparem a charge com a imagem do 
frontispício do livro Leviatã, de Hobbes, reproduzida neste capítulo, pois elas possuem elementos comuns.

2. Em seguida, elaborem argumentos contra a sonegação e a corrupção. Atenção: esses argumentos devem 
levar em conta os aspectos políticos e sociais envolvidos nas práticas ilícitas. Por exemplo: Por que a socie-
dade perde com a sonegação de impostos e a corrupção?

3. Feito isso, vai ter início o debate com toda a turma. Façam um sorteio para definir a ordem em que cada 
grupo falará. Na primeira parte do debate, vocês devem tratar dos motivos que levantaram na questão 1 do 
Roteiro de trabalho. A segunda parte será dedicada aos argumentos que vocês elaboraram na questão 2.

4. Para que todos possam falar e expor suas ideias, é importante que cada grupo apresente um dos motivos 
encontrados para refletir sobre a relação entre sonegação fiscal, corrupção e suas consequências, bem 
como um dos argumentos elaborados.

RELEITURA
Poder foi um dos principais conceitos estudados neste capítulo. Como vimos, a noção de poder está relacio-

nada tanto às concepções de Estado e política quanto com a forma de dominação de uma pessoa sobre outras. 
Tendo em mente o que estudou, você vai interpretar um novo texto, que relaciona as noções de poder e cultura. 
Após a leitura, realize as atividades propostas no Roteiro de trabalho.

Cultura brasileira: o que é, como se faz
Aldo Vannucchi

Palavra presente no dia a dia de todos nós, poder significa ou inclui sempre algum tipo de prevalência de alguém, 
ou seja, a capacidade de obrigar uma pessoa a fazer ou não fazer algo, resolvendo e/ou decidindo por ela.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS501

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS504

20 CAPÍTULO 1



LER, ASSISTIR, NAVEGAR
TERRA e Liberdade. Direção de Ken Loach. Espanha, 1995.
O filme narra a história de um jovem britânico ao participar da guerra civil espanhola. Lutan-
do ao lado do Partido Comunista, contra o fascismo instalado na Espanha, o personagem 
central acaba se decepcionando com os companheiros de luta.

CHINATOWN. Direção de Roman Polanski. Estados Unidos, 1974.
Com base em uma investigação sobre infidelidade conjugal, o filme aborda questões sobre 
o jogo de poder e a corrupção, relacionados à distribuição e ao abastecimento de água, 
ajudando-nos a pensar sobre como a influência do poder econômico pode interferir em 
situações sociais.

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

O poder não deixa ninguém indiferente. Perante ele sempre se assume alguma posição. Muitos vivem para aboca-
nhá-lo; outros, para combatê-lo. Mas a maioria convive, simplesmente, com ele, no reconhecimento ou na resignação, 
ou o mais das vezes, na inconsciência e na passividade. Na prática, o mais comum talvez seja mesclar as diferentes 
atitudes, ao sabor da situação, já que vivemos todos dentro de um Estado constituído para criar leis e cobrar impostos.

Estrutura organizada do poder, o Estado, ontem, se concretizava no faraó, no papa, no rei. Hoje, ele se absolutiza e se 
transforma em formas variadas, gigantescas ou sutis, internas ou externas, como o Planalto, o FMI, o Pentágono, o Vaticano, 
os meios de comunicação social, a burocracia, o capital, o mercado... onipresentes e onipotentes. Vai longe o tempo em que 
o Tao-te-ching, livro-base do taoismo, sentenciava: “O melhor dos governos é aquele do qual apenas se sabe que existe!”.

Em nossos dias, poder não é tanto dominação quanto controle. Aparentemente, mais manipula do que reprime. 
Hoje, “o poder estatal não pode ser definido como uma máquina monstruosa que, unicamente, esmigalha os indiví-
duos: acima de tudo, é uma máquina que produz os indivíduos e, dando-lhes ‘bons hábitos’, institui ou tende cada vez 
mais a instituir o social”. As próprias autocracias mais inteligentes, em vez de perseguir os contestatários, fazem de 
tudo para transformá-los em funcionários felizes, mostrando-se sempre muito hábeis em simular democracia. Mesmo 
quando se põem a reprimir, esforçam-se por aparentar o contrário.

Queiramos ou não, vivemos todos debaixo do poder projetado por normas, leis, estatutos, mandamentos, saben-
do que, desobedecendo, sobrevirão multas, penalidades, castigos, reprovação, censura, repressão. [...]

Essas observações cabem, particularmente, na análise da problemática cultural. Se, para certos intelectuais, o Es-
tado tem cara de inimigo máximo, outros há que o veneram e cortejam como mecenas salvador, quando não suspiram 
por ele, como pelo messias prometido.

Será que cultura e poder se excluem, sem remédio? Não necessariamente. Certo que o interesse dos donos do po-
der objetiva sempre algum tipo de ação cultural. Recorde-se o caso das nações europeias, na escalada expansionista 
de seu poderio econômico. Desde o início do colonialismo moderno, procuraram elas conhecer os povos conquistados, 
suas crenças, costumes e práticas sociais, para dominá-los de modo mais eficaz e duradouro. O mesmo, aliás, se po-
derá ver hoje, analisando nossas telenovelas: as relações de poder reproduzem-se aí, de forma bem clara, consoante 
os interesses dos grupos hegemônicos do país.

VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999. p. 63-65.

 Roteiro de trabalho
1. De que modo o texto caracteriza o poder? Essa caracterização aproxima-se de alguma das concepções de 

poder discutidas neste capítulo?
2. De acordo com o texto, hoje o poder se faz onipresente e onipotente, em estruturas muitas vezes sutis. 

Apresente alguns exemplos sobre formas de poder que tenham essas características atualmente.
3. Você concorda que o poder, tal como diz o texto, é uma máquina que produz indivíduos? Justifi que sua 

resposta.
4. Ao fi nal do texto, o autor afi rma que o poder também se manifesta na cultura e, desse modo, a cultura 

pode ser encarada como uma forma de dominação. Com essa afi rmação em mente, redija um texto com 
aproximadamente 30 linhas que explore a relação entre poder e cultura no Brasil.

21PODER POLÍTICO E RELAÇÕES DE PODER



ENEM
1. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido 

se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer 
leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os po-
deres Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não 
existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente.

MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1979 (adaptado).

A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em 
um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja

a. exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas.
b. consagração do poder político pela autoridade religiosa.
c. concentração do poder nas mãos de elites técnico-científi cas.
d. estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.
e. reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito.

JANGO. Direção de Silvio Tendler. Brasil, 1984.
Este documentário aborda a trajetória política de João Goulart, deposto pelo golpe militar de 
1964. O filme não é apenas uma referência do cinema brasileiro, mas também um importan-
te documento para se refletir sobre o poder político.

THE WALL. Direção de Alan Parker e Gerald Scarfe. Estados Unidos/Reino Unido, 1982.
O filme, baseado no álbum homônimo da banda de rock Pink Floyd, apresenta uma crítica ao 
autoritarismo e ao poder totalitário. Trata-se de um ícone do cinema que permite um bom 
debate sobre os abusos de poder.

ORWELL, George. 1984. Tradução de Alexandre Hubner. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009.
Publicado pela primeira vez em 1949, esse é um dos romances mais marcantes do século XX. 
O autor descreve como a sociedade seria em 1984 e, por meio dessa ficção, faz poderosas 
reflexões e críticas sobre o poder totalitário.

LA BOÉTIE, Étienne de. Discurso da servidão voluntária. Tradução de Laymert Garcia dos 
Santos. São Paulo: Brasiliense, 1986.
Publicado originalmente em 1573, após a morte do autor, a obra apresenta uma reflexão 
sobre poder e servidão. Embora seja um texto antigo, sua força filosófica continua atual.
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2. Texto I
O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso 

se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos os redutos – seja nas áreas abando-
nadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas 
a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se 
impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes.

Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. Edição 2099, 3 fev. 2010.

Texto II
Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle muito 

específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações 
umas às outras, e todas as limitações são convertidas, na pessoa a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo.

ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no Texto II, o argumento do Texto I 
acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a:

a. incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de aparatos de controle 
policial.

b. manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de leis e atos admi-
nistrativos.

c. inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas grandes ci-
dades brasileiras.

d. dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis 
com valores democráticos.

e. incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle social específicos 
à realidade social brasileira.

3. Texto I

Até aqui expus a natureza do homem (cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo), juntamente 
com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do 
capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou Rei dos Soberbos. Não há nada na 
Terra, disse ele, que se lhe possa comparar.

HOBBES, T. O Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

Texto II

Eu asseguro, tranquilamente, que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, 
que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um ho-
mem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa.

LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. Petrópolis: Vozes, 1994.

Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza 
humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como 
um(a)

a. condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta.

b. organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com os direitos naturais: vida, liberdade, 
igualdade e propriedade.

c. capricho típico da menoridade, que deve ser eliminado pela exigência moral, para que o homem possa 
constituir o Estado civil.

d. situação em que os homens nascem como detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre de-
cisão pelo pecado original.

e. estado de felicidade, saúde e liberdade que é destruído pela civilização, que perturba as relações sociais 
e violenta a humanidade.
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� Revolucionários franceses derrubam a estátua do rei Luís XIV, em Paris, na França. Gravura anônima do século XIX. 
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�  Em 1776, os estadunidenses puseram abaixo o monumento 
nova-iorquino Filhos da Liberdade, em homenagem ao rei inglês 
Jorge III. Simbolicamente, estavam destruindo a memória e os 
laços com o passado monárquico e firmando, a partir de então, 
um Estado republicano e independente, no caso os Estados 
Unidos. Gravura francesa anônima, século XVIII. 



Analisaremos, neste capítulo, as crises políticas na América que levaram 
à formação de países independentes e à ruptura definitiva com o pacto co-
lonial, dando especial atenção à independência brasileira. O que estava em 
disputa nas lutas anticolonialistas era o controle do poder. As elites locais 
colocavam-se em conflito com as elites europeias, ao mesmo tempo que as 
populações locais também lutavam contra a exploração a que eram submeti-
das. Para começar, conheceremos as opiniões de José Bonifácio, importante 
liderança política na formação do Estado nacional brasileiro. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

LUTAS 
ANTICOLONIALISTAS 
NA AMÉRICA

Ser colônia significa ser dominado por um outro, ter que se 
submeter ao poder de uma metrópole, esta com o direito de 
impor regras ao colonizado. No caso da América, por pelo 

menos três séculos, os atuais países que a compõem foram colônias 
europeias. O que motivou os colonizados a lutarem contra o domínio 
dos europeus? O que esse embate significou? Que rupturas provocou? 

As novas ideias europeias do Iluminismo e os autores liberais 
contribuíram para fundamentar as lutas anticolonialistas na Amé-
rica, mas várias outras motivações incentivaram as elites locais, in-
telectuais e, em alguns casos, setores populares a lutar contra o 
domínio colonial. 

No caso dos Estados Unidos, que não pode ser considerado mo-
delo para analisar a independência de outras colônias americanas, 
o movimento separatista esteve diretamente ligado às ideias fran-
cesas, e o próprio governo francês apoiou a luta contra os ingleses. 
É possível até dizer que esse movimento no país ajudou também a 
alimentar o processo revolucionário na França.

De qualquer forma, é nesse contexto que vão se formar as na-
ções independentes da América, ocorrendo a ruptura definitiva com 
o pacto colonial, como veremos neste capítulo, dando especial aten-
ção ao processo de independência brasileiro. 

Como é evidente, nesses processos ocorreram acirradas disputas 
de poder.
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Leia o texto a seguir, em defesa do fim do comércio de escravos e da escravatura, escrito por José Bonifácio 
em 1823, pouco tempo depois da Independência do Brasil, quando estava sendo preparada a primeira Cons-
tituição brasileira por uma Assembleia Constituinte. Depois, reflita sobre o assunto respondendo às questões 
propostas no Roteiro de trabalho.

Representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa 
do Império do Brasil sobre a escravatura
José Bonifácio de Andrada e Silva

A necessidade de abolir o comércio de escravos, e de emancipar gradualmente os atuais 
cativos, é tão imperiosa, que julgamos não haver coração brasileiro tão perverso, ou tão 
ignorante que a negue, ou desconheça. Isto suposto qualquer que seja a sorte futura do 
Brasil, ele não pode progredir e civilizar-se sem cortar, quanto antes, pela raiz este cancro
mortal, que lhe rói e consome as últimas potências da vida, e que acabará por lhe dar morte 
desastrosa. 

[...]
Graças aos céus e à nossa posição geográfica, já somos um povo livre e independente. 

Mas como poderá haver uma Constituição liberal e duradoura em um país continuamente 
habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos? Comecemos pois desde 
já esta grande obra pela expiação de nossos crimes e pecados velhos.

[...]
Se os negros são homens como nós, e não formam uma espécie de brutos animais; se sentem e pensam como 

nós, que quadro de dor e de miséria não apresentam eles à imaginação de qualquer homem sensível e cristão? Se os 
gemidos de um bruto nos condoem, é impossível que deixemos de sentir também certa dor simpática com as desgraças 
e misérias dos escravos; mas tal é o efeito do costume, e a voz da cobiça, que veem homens correr lágrimas de outros 
homens, sem que estas lhes espremam dos olhos uma só gota de compaixão e de ternura. Mas a cobiça não sente nem 
discorre como a razão e a humanidade. Para lavar-se pois das acusações que merecia, lançou sempre mão, e ainda 
agora lança, de mil motivos capciosos, com que pretende fazer a sua apologia: diz que é um ato de caridade trazer 
escravos da África, porque assim escapam esses desgraçados de serem vítimas de despóticos régulos; diz igualmente 
que, se não viessem esses escravos, ficariam privados da luz do evangelho, que todo cristão deve promover e espalhar; 
diz que esses infelizes mudam de um clima e país ardente e horrível para outro doce, fértil e ameno; diz por fim que, 
devendo os criminosos e prisioneiros de guerra [serem] mortos imediatamente pelos seus bárbaros costumes, é um 
favor, que se lhes faz, comprá-los, para lhes conservar a vida, ainda que seja em cativeiro.

Homens perversos e insensatos! Todas essas razões apontadas valeriam alguma coisa, se vós fôsseis buscar ne-
gros à África para lhes dar liberdade no Brasil, e estabelecê-los como colonos; mas perpetuar a escravidão, fazer esses 
desgraçados mais infelizes do que seriam, se alguns fossem mortos pela espada da injustiça, e até dar azos certos 
para que se perpetuem tais horrores, é decerto um atentado manifesto contra as leis eternas da justiça e da religião. 
E por que continuaram e continuam a ser escravos os filhos desses africanos? Cometeram eles crimes? Foram apanha-
dos em guerra? Mudaram de clima mau para outro melhor? Saíram das trevas do paganismo para a luz do evangelho? 
Não por certo, e todavia seus filhos, e filhos desses filhos, devem, segundo vós, ser desgraçados para todo o sempre. 
[...] Se ao menos os senhores de negros no Brasil tratassem esses miseráveis com mais humanidade, eu certamente 
não escusaria, mas ao menos me condoeria da sua cegueira.

Qual é a religião que temos, apesar da beleza e santidade do evangelho, que 
dizemos seguir? A nossa religião é pela maior parte um sistema de superstições e 
de abusos antissociais; o nosso clero, em muita parte ignorante e corrompido, é 
o primeiro que se serve de escravos, e os acumula para enriquecer pelo comércio 
e pela agricultura, e para formar, muitas vezes, das desgraçadas escravas um 
harém turco. As famílias não têm educação, nem a podem ter com o tráfico de 
escravos, nada as pode habituar a conhecer e amar a virtude e a religião. Rique-
zas e mais riquezas gritam os nossos pseudoestadistas, os nossos compradores 
e vendedores de carne humana; os nossos sabujos eclesiásticos; os nossos 
magistrados, [...]. Senhores, quando me emprego nestas tristes considerações, 
quase que perco de todo as esperanças de ver o nosso Brasil um dia regenerado 
e feliz, pois que se me antolha que a ordem das vicissitudes humanas está de 
todo invertida no Brasil. O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civilização e da indústria; e qual será 
a causa principal de um fenômeno tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão, porque o homem que 

�  Capa original do documento 
de Bonifácio, de 1823.

cancro: doença grave, câncer
capciosos: que enganam, 
astutos
régulos: chefe político de pouca 
importância e tirânico
azos: motivos, causas
sabujos: sujeito bajulador, servil
se me antolha: se coloca dian-
te dos meus olhos, se apresenta 
diante de mim
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conta com os jornais de seus escravos vive na indolência e a indolência traz todos os 
vícios após si.

Não vos iludais, senhores, a propriedade foi sancionada para bem de todos, e qual é 
o bem que tira o escravo de perder todos os seus direitos naturais, e se tornar de pessoa 
a coisa, na frase dos jurisconsultos? Não é pois o direito de propriedade que querem 
defender, é o direito da força, pois que o homem, não podendo ser coisa, não pode ser objeto de propriedade. Se a lei 
deve defender a propriedade, muito mais deve defender a liberdade pessoal dos homens, que não pode ser propriedade 
de ninguém, sem atacar os direitos da Providência, que fez os homens livres, e não escravos; sem atacar a ordem moral 
das sociedades, que é a execução estrita de todos os deveres prescritos pela natureza, pela religião e pela sã política; ora, 
a execução de todas essas obrigações é o que constitui a virtude; e toda legislação, e todo governo (qualquer que seja a 
sua forma) que a não tiver por base, é como a estátua de Nabucodonosor, que uma pedra desprendida da montanha a 
derribou pelos pés; é um edifício fundado em areia solta, que a mais pequena borrasca abate e desmorona.

[...]

Acabe-se pois de uma vez o infame tráfico da escravatura africana; mas com isso não está tudo feito; é também 
preciso cuidar seriamente em melhorar a sorte dos escravos existentes, e tais cuidados são já um passo dado para a 
sua futura emancipação.

Torno a dizer porém que eu não desejo ver abolida de repente a escravidão; tal acontecimento traria consigo gran-
des males. Para emancipar escravos sem prejuízo da sociedade, cumpre fazê-los primeiramente dignos da liberdade: 
cumpre que sejamos forçados pela razão e pela lei a convertê-los gradualmente de vis escravos em homens livres 
e ativos. Então os moradores deste Império, de cruéis que são em grande parte nesse ponto, se tornarão cristãos e 
justos, e ganharão muito pelo andar do tempo, pondo em livre circulação cabedais mortos, que absorvem o uso da 
escravatura: livrando as suas famílias de exemplos domésticos de corrupção e tirania; de inimigos seus e do Estado; 
que hoje não têm pátria, e que podem vir a ser nossos irmãos, e nossos compatriotas.

SILVA, Elisiane da; NEVES, Gervásio Rodrigo; MARTINS, Liana Bach (orgs.). José Bonifácio: a defesa da soberania nacional e popular. 
Brasília: Fundação Ulysses Guimarães, 2011. p. 161-182. v. 6. (O Pensamento político brasileiro).

José Bonifácio de Andrada e Silva

Nasceu em Santos, em 13 de junho de 1763. Era fi lho de uma rica família 
da cidade. Matriculou-se na faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra em 1783, formou-se em Filosofi a na mesma Coimbra em 1787 
e graduou-se em Direito em 1788. Foi membro da Academia de Ciên-
cias e Letras de Lisboa. Em 1812, foi nomeado secretário da Academia 
das Ciências de Lisboa. Em 1821, tornou-se vice-presidente da Junta 
Provisória da província de São Paulo, após os incidentes da Revolução 
do Porto no mesmo ano. Em 1822 foi nomeado por dom Pedro minis-
tro do Reino e dos Estrangeiros. Proclamada a independência, passou 
ao cargo de ministro do Império e de Negócios Estrangeiros. Em 1823 
tornou-se deputado da Assembleia Geral Constituinte. Após o fechamento 
da Assembleia pelo imperador, Bonifácio foi preso em sua casa e, em 20 de 
novembro de 1823, exilado para a França. Retornaria ao Brasil em julho 
de 1829. Em 1831, foi nomeado, pelo mesmo dom Pedro que o exilara, tutor 
do herdeiro do trono, dom Pedro II, cargo que exerceu apenas até 1833, até ser novamente preso em 
seu domicílio, acusado de conspiração contra o governo. Foi absolvido em 1835 e faleceu em 1838.
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�  José Bonifácio, c. 1860 
(gravura sobre cartão, 
dimensões não informadas).

 Roteiro de trabalho
1. Quem seriam os defensores da escravatura e do comércio de escravos no Brasil segundo Bonifácio?
2. Que argumentos utilizou José Bonifácio para defender o fi m do comércio e da escravatura em um país que 

acabara de se tornar independente?

3. Que consequências teria, na opinião de Bonifácio, a manutenção do comércio de escravos e da escravatura 
no Brasil?

4. Pelos conhecimentos históricos que você possui, Bonifácio saiu-se vitorioso em sua tentativa de argumentar 
a favor do fi m do comércio de escravos e da escravatura em 1823? Se for necessário, consulte livros e sites
sobre o tema. 

5. Você acredita que o fato de o Brasil ter mantido a escravidão por tantos séculos tenha consequências 
ainda no presente? Se sim, quais? Fundamente seus argumentos. 

jurisconsultos: jurista, 
pessoa de grande conhe-
cimento jurídico

 jurista, 
pessoa de grande conhe-
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1804 – Independência
do Haiti, proclamada
por Jean-Jacques
Dessalines.
1806-1807 – Bloqueio
Continental. As tropas
de Napoleão invadem
Portugal e Espanha.
1808 – Chegada da 
família real portuguesa 
ao Rio de Janeiro, que se 
torna capital do Império. 
Abertura dos portos 
brasileiros a outras nações.
1810 – Primeiros movimentos de independência no 
México, na Colômbia, na Argentina e na Venezuela.
1811 – O Paraguai torna-se independente da Espanha.
1814 – Restauração do trono espanhol por 
Fernando VII, o que intensificou a reação da Coroa às 
independências americanas.
1815 – O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido 
a Portugal e Algarves.
1816 – Independência da Argentina, proclamada em 
Tucumán.
1817 – Insurreição Pernambucana no Brasil.
1818 – Bernardo O’Higgins conquista a independência 
do Chile, com o apoio do general José de San Martín.
1819 – Independência e formação da Grã-Colômbia 
(região formada por Colômbia, Panamá, Venezuela e 
Equador). Bolívar assume a presidência.
1821 – Consolidação da independência do México, 
declarada por Agustín de Iturbide. O Uruguai é 
anexado ao Brasil com o nome de Província
Cisplatina. Declaração de Independência da América 
Central; a Capitania-Geral da Guatemala transforma-se 
na República Federal da América Central.

As independências na América

1776 – Independência dos Estados Unidos da América.
1788-1789 – Inconfidência Mineira. Tentativa de 
separação de Minas Gerais da metrópole portuguesa.
1791 – Revolta de escravos no Haiti liderada por 
Toussaint-Louverture.
1798 – Conjuração
Baiana.

José de San Martín e seus
soldados em pintura
anônima do século XIX, 
dimensões não 
informadas.

Mural que retrata a independência da
Bolívia, sob liderança de Simón Bolívar.
Pamplona, Colômbia, s.d., dimensões 
não informadas.

Simón Bolívar, de Antonio Salas, 1825, óleo sobre tela, 
81 cm x 70,5 cm.
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Século
XVIII

Século
XIX

Século
XX

1822 – Independência do Brasil. A República
Federal da América Central incorpora-se ao México.
1823 – Criação do estado independente das 
Províncias Unidas da América Central, que a partir 
do ano seguinte passou a chamar Federação 
Centro-Americana, integrada por Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Nicarágua e Honduras.
1825 – Consolidação da independência do Alto Peru, 
atual Bolívia, sob a liderança de Simón Bolívar
e Antonio José de Sucre. Bolívar é o primeiro 
presidente do país, que recebe o nome
de República Boliviana em sua homenagem.
1826 – A Nicarágua passa a fazer parte da Federação 
Centro-Americana.
1828 – Independência da Província Cisplatina,
que passa a se denominar República do Uruguai.
1830 – A Grã-Colômbia divide-se em Colômbia, 
Venezuela e Equador.
1839 – Fim da Federação Centro-Americana.
1868 – Início da primeira guerra pela independência 
de Cuba, que tem duração de dez anos.
1895 – Segunda guerra pela independência
de Cuba, na qual morre o poeta José Martí.
1898 – Cuba consegue a independência com
a entrada dos Estados Unidos na guerra
contra a Espanha.

1966 – A Guiana proclama sua independência 
do Reino Unido, mas se mantém membro da 
Comunidade Britânica.

Bandeira da 
Argentina
desde 1818

Primeira bandeira
Nacional do
México, 1821

Bandeira do
Brasil império
(1822-1889)

Bandeira do
Uruguai,
1828
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81 cm x 70,5 cm.

Bandeira do
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  A INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS

�  Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. 
Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 62.
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A história da luta pela independência dos Estados 
Unidos, que ocorreu em 1776, na verdade foi a dis-
puta pela autonomia política das elites locais, que vis-
lumbravam a possibilidade de tomar decisões sem ter 
de se submeter aos ditames britânicos. Estabeleceu-
-se assim uma disputa pelo poder, mas também uma 
nova ética, que defendia a liberdade como princípio 
essencial. 

Antes da Independência, o domínio colonial britâ-
nico era formado por 13 colônias. No sul dos domínios 
britânicos da América predominou o trabalho agrícola 
em sistema de plantation: grandes propriedades com 
trabalho escravo africano, voltadas para a monocultura 
e a exportação. Estas produziam tabaco, consumido 
na Europa, além de algodão, arroz e índigo (anil). No 
grupo do Norte, na chamada Nova Inglaterra, forma-
ram-se colônias que tinham como base econômica a 
pesca, a pecuária, atividades comerciais e a produção 
de alguns bens manufaturados. Já as colônias centrais, 
mais heterogêneas, abrigavam alguns centros comer-
ciais e urbanos, como a Filadélfia.

Apesar das muitas diferenças entre os núcleos co-
loniais, eles tinham em comum a dependência em re-
lação à metrópole, embora esta não se desse da mes-
ma forma como ocorria com as colônias portuguesas 
e espanholas. Envolvida em várias guerras e conflitos 
internos desde o século XVII, a Inglaterra não exerceu 
um controle colonial rigoroso. Só a partir de meados 
do século XVIII os britânicos procuraram impor mais 
restrições à liberdade comercial de suas colônias.

Entre as guerras de que a Inglaterra participou 
está a Guerra dos Sete Anos, contra a França, que 
ocorreu de 1756 a 1763. Os franceses estabeleceram, 
nesse conflito, uma aliança com grupos indígenas 
da América do Norte e invadiram algumas colônias 
inglesas. Com a ajuda de colonos, o exército inglês 
conseguiu derrotar os franceses, além de conquistar 
territórios de seu domínio, como Québec, Montreal e 
outras possessões francesas na África e na Ásia.

Os ingleses saíram vitoriosos, mas os elevados cus-
tos de guerra endividaram a metrópole, que decidiu 
impor à colônia novos impostos a fim de sanear as fi-
nanças britânicas. Essa política ia contra os interesses 
dos colonos, que clamavam por mais autonomia e não 
desejavam novas taxações sobre sua produção. O con-
flito com a metrópole ampliou-se quando o rei inglês 
Jorge III proibiu, em 1763, que os colonos avançassem 
nos domínios indígenas da região entre os Montes 
Apalaches e o rio Mississípi, como vinham fazendo 
para dominar novas áreas, com a finalidade de evitar 
a expansão do conflito com os indígenas e manter a 
segurança das colônias.

Em 1764, a Inglaterra impôs às suas colônias nor-
te-americanas a chamada Lei do Açúcar (Sugar Act), 
criando uma taxação adicional sobre o açúcar que 
não fosse oriundo das Antilhas inglesas. Com isso, 

colonos que compravam açúcar e melaço de outras 
regiões para produzir rum, por exemplo, seriam afe-
tados. A lei traduzia a disposição inglesa de ampliar 
sua receita com a exploração das colônias, além de 
demonstrar mais rigor no controle do pagamento dos 
impostos.

No ano seguinte, em 1765, uma nova lei inglesa 
viria a colocar definitivamente os colonos contra a 
metrópole: a Lei do Selo. Segundo ela, todos os do-
cumentos públicos, contratos, jornais e cartazes eram 
obrigados a receber um selo vendido pela Coroa bri-
tânica. Mais uma vez ocorreram protestos contra a 
metrópole e a essa nova forma de taxação. Chegou a 
haver um boicote a produtos ingleses e à utilização dos 
ditos selos, que acabaram por ser abolidos em 1766.

Uma outra lei concedeu, em 1773, à Companhia 
das Índias Orientais o monopólio do comércio do chá 
nas colônias norte-americanas, ou seja, todo o chá 
consumido deveria advir de comerciantes ingleses. Era 
a Lei do Chá (Tea Act).

1804 – Independência
do Haiti, proclamada
por Jean-Jacques
Dessalines.
1806-1807 – Bloqueio
Continental. As tropas
de Napoleão invadem
Portugal e Espanha.
1808 – Chegada da 
família real portuguesa 
ao Rio de Janeiro, que se 
torna capital do Império. 
Abertura dos portos 
brasileiros a outras nações.
1810 – Primeiros movimentos de independência no 
México, na Colômbia, na Argentina e na Venezuela.
1811 – O Paraguai torna-se independente da Espanha.
1814 – Restauração do trono espanhol por 
Fernando VII, o que intensificou a reação da Coroa às 
independências americanas.
1815 – O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido 
a Portugal e Algarves.
1816 – Independência da Argentina, proclamada em 
Tucumán.
1817 – Insurreição Pernambucana no Brasil.
1818 – Bernardo O’Higgins conquista a independência 
do Chile, com o apoio do general José de San Martín.
1819 – Independência e formação da Grã-Colômbia 
(região formada por Colômbia, Panamá, Venezuela e 
Equador). Bolívar assume a presidência.
1821 – Consolidação da independência do México, 
declarada por Agustín de Iturbide. O Uruguai é 
anexado ao Brasil com o nome de Província
Cisplatina. Declaração de Independência da América 
Central; a Capitania-Geral da Guatemala transforma-se 
na República Federal da América Central.

As independências na América

1776 – Independência dos Estados Unidos da América.
1788-1789 – Inconfidência Mineira. Tentativa de 
separação de Minas Gerais da metrópole portuguesa.
1791 – Revolta de escravos no Haiti liderada por 
Toussaint-Louverture.
1798 – Conjuração
Baiana.

José de San Martín e seus
soldados em pintura
anônima do século XIX, 
dimensões não 
informadas.

Mural que retrata a independência da
Bolívia, sob liderança de Simón Bolívar.
Pamplona, Colômbia, s.d., dimensões 
não informadas.

Simón Bolívar, de Antonio Salas, 1825, óleo sobre tela, 
81 cm x 70,5 cm.
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Século
XVIII

Século
XIX

Século
XX

1822 – Independência do Brasil. A República
Federal da América Central incorpora-se ao México.
1823 – Criação do estado independente das 
Províncias Unidas da América Central, que a partir 
do ano seguinte passou a chamar Federação 
Centro-Americana, integrada por Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Nicarágua e Honduras.
1825 – Consolidação da independência do Alto Peru, 
atual Bolívia, sob a liderança de Simón Bolívar
e Antonio José de Sucre. Bolívar é o primeiro 
presidente do país, que recebe o nome
de República Boliviana em sua homenagem.
1826 – A Nicarágua passa a fazer parte da Federação 
Centro-Americana.
1828 – Independência da Província Cisplatina,
que passa a se denominar República do Uruguai.
1830 – A Grã-Colômbia divide-se em Colômbia, 
Venezuela e Equador.
1839 – Fim da Federação Centro-Americana.
1868 – Início da primeira guerra pela independência 
de Cuba, que tem duração de dez anos.
1895 – Segunda guerra pela independência
de Cuba, na qual morre o poeta José Martí.
1898 – Cuba consegue a independência com
a entrada dos Estados Unidos na guerra
contra a Espanha.

1966 – A Guiana proclama sua independência 
do Reino Unido, mas se mantém membro da 
Comunidade Britânica.

Bandeira da 
Argentina
desde 1818

Primeira bandeira
Nacional do
México, 1821

Bandeira do
Brasil império
(1822-1889)

Bandeira do
Uruguai,
1828
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 Os princípios iluministas e a liberdade política

 �  Retrato de Thomas Paine, de A. Easton, c. 1800 (óleo sobre tela, 
dimensões não informadas). Paine foi crítico das monarquias e 
atuou na defesa da Independência dos Estados Unidos. 
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As medidas da metrópole vistas anteriormente, que 
pretendiam impor a lógica mercantilista de exploração 
colonial, encontraram forte resistência nos colonos. Por 
isso ganharam força, nessa porção da América, os escri-
tos iluministas que criticavam o monopólio e o domínio 
colonial, tendo importância fundamental as ideias do filó-
sofo inglês John Locke, que defendia os direitos naturais 
do ser humano: a liberdade e a propriedade. O filóso-
fo sustentava ainda que, quando esses direitos fossem 
ameaçados, a pessoa teria o direito de se rebelar. Tam-
bém o inglês Thomas Paine (1737-1809) teve importante 
influência no processo de crítica à Coroa britânica. Em 
1774, ele se mudou para a América e lá publicou, em ja-
neiro de 1776, um panfleto intitulado Senso comum, por 
meio do qual reivindicava a independência das colônias, 
atacando a Coroa com o seguinte argumento:

Uma das provas naturais mais fortes da lou-
cura da hereditariedade real é que a natureza a 
desaprova; de outro modo, não a faria tão fre-
quentemente ridícula, dando à humanidade por 
leão um burro.

PAINE, Tom. Senso comum. São Paulo: Abril, 1973. p. 58.  
(Os pensadores, 29). 

Em 1774 ocorreu o Primeiro Congresso Conti-
nental da Filadélfia, que reuniu representantes de 
quase todas as colônias com a finalidade de redigir 
uma petição ao rei inglês em protesto contra as me-
didas já adotadas (as chamadas Leis Intoleráveis). O 
Congresso tornou-se uma instância deliberativa em fa-
vor daqueles que se opunham às ordens metropolita-
nas, mesmo sem ter caráter separatista. 

É importante lembrar, como afirma o historiador 
Leandro Karnal, que:

Não havia na América do Norte, de forma 
alguma, uma nação unificada contra a Ingla-
terra. Na verdade, as 13 colônias não se uni-
ram por um sentimento nacional, mas por um 
sentimento antibritânico. Era o crescente ódio 
à Inglaterra, não o amor aos Estados Unidos 
(que nem existiam ainda), que tornava forte o 
movimento pela independência. Mesmo assim, 
esse sentimento a favor da independência não 
foi unânime desde o princípio [...]. Na verdade, 
as elites latifundiárias ou comerciantes das colô-
nias resistiram bastante à separação, aceitando-
-a somente quando ficou claro que a metrópole 
desejava prejudicar seus interesses econômicos.

KARNAL, Leandro. Estados Unidos: a formação da nação. São 
Paulo: Contexto, 2001. p. 81.

Em 1775, constituiu-se o Segundo Congresso 
Continental da Filadélfia, que seria o núcleo de de-
liberações importantes: decidiu pelo rompimento das 
relações comerciais com a Inglaterra e, em julho de 
1776, optou pela ruptura definitiva das colônias com 
a metrópole. No dia 4 de julho, foi divulgada a Decla-
ração de Independência, criando-se, assim, os Estados 
Unidos da América do Norte.

Essa situação deu início à Guerra de Independên-
cia contra a metrópole, pois esta não aceitou a deci-
são do Congresso. Os conflitos estenderam-se por sete 
anos, e os estadunidenses receberam apoio militar da 
França, nação inimiga dos ingleses. Somente em 1783 
a Inglaterra reconheceu a independência das colônias 
norte-americanas. A Constituição dos Estados Unidos 
foi promulgada em 1787, adotando a república federa-
tiva presidencialista como forma de governo.

Na história da independência dos Estados Unidos, 
destacaram-se alguns nomes, como o de Benjamin 
Franklin (1706-1790), intelectual defensor da liber-
dade e da democracia, além de crítico da escravidão. 
Ele lutou diretamente contra a dominação colonial e 
participou da Declaração de Independência. Também 
foi embaixador americano em Paris, onde articulou a 
ajuda francesa na luta contra a Inglaterra. 

Outra liderança da época, George Washington 
(1732-1799), fazendeiro da Virgínia (uma das colônias 
do Sul), foi chefe maior das tropas norte-americanas 
durante as guerras de independência. Em 1789, tor-
nou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos. 
Por fim, devemos lembrar a atuação de Thomas  
Jefferson (1743-1826). Herdeiro de uma das mais ricas 
famílias da Virgínia, estudou Direito e foi adepto das 
ideias iluministas. Participou da redação da Declaração 
de Independência e tornou-se presidente dos Estados 
Unidos em 1801.

Percebemos, assim, que a independência dos Es-
tados Unidos não teve caráter popular, sendo a maior 
parte de suas lideranças formada por proprietários 
de terras e comerciantes descontentes com a política 
metropolitana. A separação da metrópole viria aten-
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PARE e PENSE

1. O processo de independência dos 
Estados Unidos ocorreu pelas diver-
gências com a Inglaterra quanto à 
cobrança de impostos? Por quê?

2. Por que o movimento pela indepen-
dência dos Estados Unidos não teve 
caráter popular?

der às aspirações desse grupo, que desejava , 
como já se disse, mais autonomia econômica. 
A escravidão, alvo de crítica de pensadores do 
Iluminismo, mas desejada por produtores agrí-
colas, seria mantida até os anos 1860.

  REVOLTAS NA AMÉRICA PORTUGUESA
Com a Revolução Industrial, iniciada em meados 

do século XVIII, interessava às potências emergen-
tes, especialmente à Inglaterra, detentora da he-
gemonia internacional, a prática do livre comércio, 
ou seja, a abertura dos mercados coloniais a seus 
produtos industrializados. Nesse contexto, o antigo 
sistema colonial, baseado no monopólio comercial, 
tornava-se um obstáculo ao pleno estabelecimento 
do capitalismo industrial. Em paralelo, fortaleciam-
-se na colônia interesses contrários à manutenção 
do sistema colonial. O desenvolvimento econômico 
e a expansão da atividade mineradora tornaram as-
fixiante a exploração metropolitana, com seus pesa-
dos tributos e determinações monopolistas. Para os 
grandes proprietários coloniais, o sistema passava 
a significar um obstáculo ao acúmulo de riquezas.

De outro lado, a estrutura da sociedade colo-
nial se diversificava. A economia mais complexa e a 
crescente urbanização propiciavam o surgimento 
de novos setores não comprometidos diretamente 
com as atividades voltadas à exportação. Artesãos 
e pequenos comerciantes ressentiam-se da falta de 
perspectiva em uma sociedade baseada na explora-
ção escravista da propriedade rural. O fim do pacto 
colonial tornava-se, assim, uma aspiração dissemi-
nada por diversos setores da colônia, tendo estado 
na origem de várias revoltas ocorridas em fins do 
século XVIII e início do século XIX, como a Insurrei-
ção Pernambucana (1817), a Inconfidência Mineira 
(1788-1789) e a Conjuração Baiana (1798).

Nesse contexto, embora possamos afirmar que 
as ideias iluministas francesas influenciaram esses 
movimentos, não podem ser consideradas sua causa 
direta, visto que alguns grupos sociais já desejavam 
mais autonomia e o fim do pacto colonial. Assim, 
não foram as ideias iluministas que criaram o desejo 
de autonomia – na verdade, elas só vieram a alimen-
tar um desejo já antigo.

A Inconfidência Mineira estava relacionada ao pla-
no revolucionário que pretendia tornar Minas Gerais 
uma república independente de Portugal. Antes que 
os rebeldes executassem o que haviam planejado, 
uma denúncia levou todos os revolucionários à prisão, 
impedindo a efetivação do plano.

Em fins de 1788, parte da elite econômica e in-
telectual de Vila Rica, atual Ouro Preto, incluindo-
-se nela advogados, funcionários da administração 
colonial, poetas e mineradores, formou um grupo 
que ficaria conhecido como os inconfidentes. In-
fluenciados pela independência dos Estados Unidos 
e pela leitura de autores iluministas (como Diderot, 
Montesquieu, abade Raynal e Voltaire), defendiam a 
liberdade e a autonomia da colônia. Além disso, após 
o afastamento do Marquês de Pombal da admi-
nistração metropolitana, em 1777, ampliaram-se os 
conflitos entre a Coroa e a elite local, uma vez que 
sua autonomia foi limitada e seus membros, substi-
tuídos por portugueses de confiança do governador 
na administração colonial. O governo português pas-
sou a controlar diretamente a cobrança de impostos e 
procurou punir, com rigor, os contrabandistas. Assim, 
mineradores, contrabandistas e aqueles que haviam 
sido afastados da administração decidiram organizar 
uma rebelião contra o governo mineiro.

Em 1788, um novo governador, o visconde de Bar-
bacena, chegou à Capitania de Minas Gerais e instituiu a 
derrama. Desde 1750, a metrópole exigia que fosse reco-
lhida a quantia fixa de 1.500 quilos (100 arrobas) de ouro 
por meio de imposto. Quando isso não ocorria por dois 
anos sucessivos, o governador decretava a derrama, que 
obrigava a população local a pagar a diferença entre o 
que fora recolhido e a meta estabelecida pela metrópole. 
Cada habitante pagaria de acordo com suas posses. Em 
1783, o quinto do ouro arrecadou para Portugal 62 arro-
bas de ouro e, em 1788, apenas 41 arrobas. 

�  Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776.
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 �  Vista de Vila Rica, de Henry Chamberlain, século XIX (aquarela sobre papel, 56,4 cm × 66,4 cm). A produção aurífera, no século XVIII, 
possibilitou à Vila Rica tornar-se um dos principais aglomerados urbanos do Brasil, com um ambiente propício à abertura social, à 
expansão das artes, à circulação de novas ideias e ao movimento da Inconfidência Mineira.
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A notícia de que a derrama se realizaria acirrou os 
ânimos contra Portugal, e tanto mineradores como 
o restante da população da colônia mostraram insa-
tisfação com a medida autoritária. Os revoltosos, en-
tão, definiram o plano rebelde. Aproveitariam a insa-
tisfação popular para depor o governador e tomar o 
poder em fevereiro de 1789, quando seria executada 
a derrama. Assim, os rebeldes proclamariam uma re-
pública independente em Minas Gerais. Entre os 34 
inconfidentes, estavam os poetas Tomás Antônio 
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o cônego 
Luís Vieira da Silva, o padre José da Silva Oliveira 
Rolim, José Álvares Maciel, Alvarenga Peixoto e 
o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido 
como Tiradentes.

No entanto, considerando que não haveria recursos 
disponíveis entre os habitantes para executar a derra-
ma, o governador suspendeu a cobrança do tributo. 
Ao mesmo tempo, recebeu uma denúncia de que a 
rebelião iria ocorrer. O delator foi um dos inconfiden-
tes, Joaquim Silvério dos Reis, que o fez em troca do 
perdão de suas dívidas para com o governo.

Instaurou-se, então, o processo de prisão dos rebel-
des. Primeiro, foi preso Tiradentes, que não pertencia à 
elite e era propagandista do movimento. O poeta Cláu-
dio Manuel da Costa, que também foi preso, morreu 
na cela de prisão. Embora a versão oficial conte que ele 
tenha se suicidado, não se descarta a hipótese de as-
sassinato. Em seu depoimento, Tiradentes assumiu so-
zinho a elaboração do plano rebelde. Em abril de 1792, 
foi proferida a sentença dos acusados. Alguns foram 
condenados ao degredo em colônias portuguesas na 
África, e Tiradentes foi enforcado e esquartejado, con-

forme consta na sentença publicada naquela data:

Justiça que a Rainha Nossa Senhora manda fa-
zer a este infame réu Joaquim José da Silva Xavier, 
pelo horroroso crime de rebelião e alta traição de 
que se constituiu chefe e cabeça, na Capitania de 
Minas Gerais, com a mais escandalosa temeridade 
contra a real soberania e suprema autoridade da 
mesma Senhora que Deus guarde. Manda que, 
com baraço e pregão, seja levado pelas ruas pú-
blicas desta cidade ao lugar da forca, e nela morra 
morte natural para sempre, e que separada a ca-
beça do corpo seja levada a Vila Rica, onde será 
conservada em poste alto junto ao lugar da sua 
habitação, até que o tempo a consuma; que seu 
corpo seja dividido em quartos, e pregados em 
iguais postes pela entrada de Minas, nos lugares 
mais públicos, principalmente no da Varginha e Ce-
bolas; que a casa da sua habitação seja arrasada 
e salgada, e no meio de suas ruínas levantado um 
padrão em que se conserve para a posteridade a 
memória de tão abominável réu e delito, e ficando 
infame para seus filhos e netos, lhe sejam confisca-
dos seus bens para a Coroa e Câmara Real. Rio de 
Janeiro, 21 de abril de 1792.

DEL PRIORE, Mary (org.).  
Documentos de História do Brasil.  
São Paulo: Scipione, 1997. p. 37.

Ele se tornou símbolo da traição na visão da metró-
pole. Sua pena serviria de exemplo para todos aqueles 
que tentassem trair a Coroa. Mais tarde, no período re-
publicano, sua memória foi resgatada como herói que 
lutou em defesa da república.
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A figura de Tiradentes inspirou diversos artistas a refletirem sobre a Inconfidência Mineira e, por intermédio 
dela, sobre o tema do poder e da construção da nacionalidade. A seguir, leia a letra da canção “Tiradentes”. Se 
possível, organize-se com a turma para ouvi-la e cantá-la, acessando o áudio na internet. Depois, observe atenta-
mente a reprodução do quadro de Pedro Américo e de um detalhe da pintura de Washington Rodrigues, ambos 
abaixo, refletindo mais sobre o tema com as questões propostas no Roteiro de trabalho. 

Tiradentes
Estanislau Silva, Mano Décio e Antônio Penteado
Joaquim José da Silva Xavier

Morreu a vinte e um de abril

Pela Independência do Brasil

Foi traído e não traiu jamais

A Inconfidência de Minas Gerais

Foi traído e não traiu jamais

A Inconfidência de Minas Gerais

Joaquim José da Silva Xavier

Era o nome de Tiradentes

Foi sacrificado pela nossa liberdade

Este grande herói

Pra sempre há de ser lembrado
SILVA, Estanislau; DÉCIO, Mano; PENTEADO, Antônio. Tiradentes.  

In: A bossa maior de Elis Regina (LP). Elenco, 1983.

Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843-1905) era 
pintor e desenhista. Considerado um dos principais nomes da pin-
tura histórica brasileira, nasceu na cidade de Areias (SP). Aos 10 anos, 
participou, como desenhista, da expedição do naturalista francês  
L. J. Brunet, que percorreu o Nordeste do país. Mudou-se para o Rio 
de Janeiro em 1854 e, no ano seguinte, ingressou na Academia Im-
perial de Belas-Artes. Patrocinado por dom Pedro II, em 1859 viajou 
à França, onde aperfeiçoou seu estilo com pintores famosos, como 
Ingres. Ao retornar ao Brasil, foi nomeado professor da Academia Im-
perial de Belas-Artes. Veja outra pintura de Pedro Américo na p. 39.
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 �   Tiradentes esquartejado,  
de Pedro Américo, 1893  
(óleo sobre tela, 270 cm × 165 cm).

 �  Detalhe da obra Alferes Tiradentes, de Washington Rodrigues, 
1940 (óleo sobre tela, dimensões não informadas). 

Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), conhecido como 
Tiradentes, nasceu em São João del-Rei (MG) e era filho de um mine-
rador. Com a morte dos pais quando ainda era criança, foi morar 
com um tio que era especialista em arrancar dentes, o qual lhe 
ensinou a profissão. Em 1775, optou pela carreira militar, receben-
do a patente de alferes (equivalente hoje a segundo-tenente). Sua 
condenação à morte por enforcamento devido à participação na 
Inconfidência Mineira serviu como punição exemplar. Seu corpo 
foi esquartejado e exposto em diferentes locais da cidade de Vila 
Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais.
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 Roteiro de trabalho

6. Compare a imagem de Tiradentes criada por Pedro Américo com a da pintura Alferes Tiradentes. Por que 
suas feições foram tão transformadas na obra de Pedro Américo? Qual seria a intenção do artista? Que 
relação pode ser construída entre a obra de Pedro Américo e a Inconfi dência Mineira?

7. Por que, conforme indica a letra da canção, Tiradentes teria sido sacrifi cado?

8. Elis Regina gravou esse samba que conta a história de Tiradentes em 1971. Esse fato pode ter alguma rela-
ção com o que o Brasil vivenciava politicamente naquele período?

9. Com base na canção e nas imagens, interprete a frase: As fontes históricas são sempre subjetivas e trazem 
consigo a visão e os valores de quem as produz.

10. Reúna-se com os colegas em grupo para criar uma representação artística sobre os confl itos entre o poder 
instituído do Estado e as lutas políticas por independência e liberdade. Vocês podem se inspirar no que 
aprenderam sobre a independência dos Estados Unidos ou a Inconfi dência Mineira. A representação artís-
tica pode ser na forma de imagem, canção ou audiovisual. 

11. Para concluir a atividade, organizem uma página na internet para postar todas as produções artísticas da 
turma. Depois, em uma roda de conversa, avaliem o que aprenderam nesta atividade. 

 As rebeldias na Bahia e em Pernambuco
Outro movimento com pretensões separatistas ocor-

reu na Bahia em 1798: a Conjuração Baiana. O obje-
tivo era também fazer da capitania uma república. No 
entanto, não se caracterizou somente como uma mobi-
lização da elite, uma vez que entre os conjurados esta-
vam várias pessoas pobres, trabalhadores escravizados, 
ex-escravos alforriados, soldados e artesãos. Outro des-
taque foi a participação de mulheres afrodescendentes 
livres. Havia, entre os líderes, dois alfaiates, por isso o 
movimento ficou conhecido ainda como Revolta dos 
Alfaiates.

Além de pregar a proclamação da república, o mo-
vimento defendia o fim da escravidão, o livre comércio 

entre as nações, a separação entre Estado e Igreja e a 
igualdade de direitos. Ele foi articulado pela sociedade 
secreta baiana denominada Cavaleiros da Luz, que reu-
nia pessoas de diferentes grupos sociais e atividades pro-
fissionais: havia um padre, um senhor de engenho, um 
médico, um poeta, um farmacêutico e oficiais militares. 
Nas reuniões da sociedade eram discutidas obras e ideias 
de autores iluministas franceses, e foi com base nesses 
princípios (liberdade, igualdade e fraternidade) que os 
membros da Cavaleiros da Luz realizaram um trabalho 
de propaganda com a população pobre. Em agosto de 
1798, foram distribuídos manifestos (panfletos) ao povo 
da Bahia em que se defendiam os ideais já citados.

�  Praça da Piedade em Salvador 
(BA), foto do século XIX. Nessa 
praça, foram executados alguns 
dos participantes da Conjuração 
Baiana, em 1798. 
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O governador da capitania, Fernando José de Por-
tugal e Castro, instaurou um inquérito para prender 
os organizadores da revolta. Com a prisão de um dos 
líderes, Luís Gonzaga das Virgens, outros rebeldes, 
entre eles João de Deus e Manuel Faustino, tenta-
ram organizar uma frente revolucionária para libertar 
o conspirador e iniciar a tomada do poder. Antes dis-
so, contudo, as forças legais começaram a prender os 
revolucionários. Em seguida foi criada a devassa (pro-
cesso jurídico para recolhimento de provas) contra os 
prisioneiros, no total 33, sendo 22 deles afrodescen-
dentes e mestiços pobres. O médico Cipriano Bara-
ta e Moniz Barreto, membro da Cavaleiros da Luz, 
também foram presos. Alguns líderes da Conjuração 
foram condenados à morte e ao esquartejamento; ou-
tros foram enforcados ou chicoteados em praça públi-
ca. Quanto aos homens da elite que participaram do 
movimento, parte deles ficou presa por alguns meses e 
outra parte foi libertada.

Apesar do fracasso, a Conjuração Baiana foi um dos 
movimentos mais radicais de seu tempo, pois propu-
nha a igualdade fundada em princípios democráticos 
e a criação da república, além do fim da escravidão. 
Parte de seu fracasso pode ser explicada pela resistên-
cia da elite em aceitar propostas que condenavam a 
escravidão.

Por fim, devemos fazer referência à Insurreição 
Pernambucana, de 1817, movimento separatista 
ocorrido em Pernambuco.

Em março de 1817, o governador da capitania, Cae-
tano Pinto de Miranda Montenegro, recebeu denúncia 

de que uma rebelião estava sendo tramada contra o 
governo. Foram indicados como conspiradores o capi-
tão do regimento de artilharia, Domingos Teotônio 
Jorge, e o comerciante Domingos José Martins, 
além de outros sete colaboradores. Depois de con-
vocado o Conselho de Guerra, decidiu-se pela prisão 
dos implicados na conspiração; entretanto, no mo-
mento da execução das ordens no regimento de arti-
lharia, os soldados reagiram: sob o comando do capi-
tão Pedro da Silva Pedroso, assassinaram o brigadeiro 
Manuel Joaquim Barbosa de Castro, comandante da 
tropa governista. Avisado do ocorrido, o governador 
refugiou-se no Forte do Brum (no Recife), enquanto 
Domingos José Martins e outros cinco acusados, que 
já haviam sido presos, foram libertados. Com o apoio 
de vários militares, os rebeldes iniciaram sua ofensiva 
apossando-se do Erário Régio do Recife e intercep-
tando a munição que seria utilizada para enfrentar a 
rebelião.

No dia seguinte, os revoltosos dirigiram-se ao Forte 
do Brum e obrigaram o governador a renunciar. Foi 
organizado, então, um governo provisório, para o qual 
foram eleitos membros dos diversos setores da socie-
dade. O padre João Ribeiro de Melo Montenegro foi 
nomeado representante do clero; Domingos José Mar-
tins representava o comércio; José Luís de Mendonça, 
a magistratura; Manuel Correia de Araújo, a agricultu-
ra; e Domingos Teotônio Jorge, o setor militar. Formou-
-se um Conselho de Estado com cinco membros, no 
qual se destacava a presença de Antônio Carlos Ribeiro 
de Andrada.

� Os mártires, de Antonio Parreiras, 1927 (óleo sobre tela, 71,5 cm × 141 cm). Trata-se da execução de líderes da Insurreição 
Pernambucana, em 12 de junho de 1817, no Campo da Pólvora, em Salvador (BA).
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O ideário político do movimento, profundamente 
influenciado pelas ideias liberais em voga na Europa, 
sustentava a luta contra o antigo sistema colonial, a 
substituição da monarquia pela república e a defesa da 
independência. Instalado o governo provisório, o regi-
me republicano foi imediatamente adotado, devendo, 
em seguida, ser convocada uma Assembleia para ela-
borar uma Constituição. Os rebeldes receberam o apoio 
de parte da elite produtora, especialmente do setor al-
godoeiro, que esperava mais apoio da metrópole para 
desenvolver essa atividade. 

Conforme o historiador Carlos Guilherme Mota 
conta:

O movimento de 1817 fora a primeira e mais 
radical revolução anticolonialista no mundo 
luso-afro-brasileiro. Liderada por setores da bur-
guesia comercial nativa, porém internacionaliza-
da, do clero e da administração [...]. A revolução 
trouxe um forte sentido de ruptura e fundação 
republicanista, verdadeira antecâmara do mo-
vimento de Independência de 1822, abrindo o 
ciclo de movimentos liberais-constitucionais [...]. 
Sempre evocada, a Revolução de 1817, republi-
canista [...], permaneceria referencial e paradig-
mática no processo mais amplo de formação do 
Estado nacional.

MOTA, Carlos Guilherme (org.). Viagem Incompleta. A experiên-
cia brasileira (1500-2000). Formação: histórias. 

São Paulo: Senac, 2000, p. 219.

Mas, apesar de o novo governo utilizar um discurso 
em que defendia a soberania popular e instaurar um regi-
me formalmente representativo, de acordo com as ideias 
francesas, o movimento ficou restrito à camada dirigente 
pernambucana, que, por meio da revolta, sustentava a 
luta contra o sistema colonial. Com o objetivo de garan-
tir o livre comércio, direito conquistado em 1808 com a 
abertura dos portos, muitos proprietários, negociantes e 

donos de engenho engajaram-se na rebelião. No entanto, 
embora apoiassem as ideias liberais e iluministas, defen-
diam a manutenção da escravidão.

Assim, a Insurreição Pernambucana, que inicialmente 
caracterizou-se pela forte presença de filiados às “novas 
ideias”, foi aos poucos sendo conduzida conforme os in-
teresses de uma classe dirigente em formação, avessa ao 
sistema colonial. Para fortalecer a nova república e am-
pliar sua força armada, procurou-se o apoio da Bahia, de 
Alagoas, do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 
Todavia, somente nestas duas últimas capitanias obteve-
-se adesão completa ao movimento. Seus governadores 
foram depostos e instalados governos provisórios.

As primeiras medidas para sufocar a rebelião foram 
tomadas pelo governador da Bahia, conde dos Arcos, 
que, sob ordens da Corte, organizou uma frota para 
bloquear os portos de Pernambuco. No dia 15 de abril 
chegaram navios baianos ao Recife. Dez dias depois, 
navios vindos do Rio de Janeiro reforçaram o bloqueio. 
As províncias do Rio Grande do Norte e da Paraíba 
foram pacificadas com rapidez, e os chefes rebeldes, 
aprisionados. Em maio, a revolta já estava restrita a 
Pernambuco. No dia 19 do mesmo mês, Recife foi re-
tomada pelos legalistas. Domingos José Martins, José 
Luís de Mendonça e João Ribeiro de Melo Montenegro 
foram fuzilados, enquanto Domingos Teotônio Jorge e 
outros rebeldes foram enforcados.

  A INDEPENDÊNCIA POLÍTICA BRASILEIRA
A independência brasileira relacionou-se com as 

mudanças políticas e econômicas ocorridas na Europa, 
as quais refletiram sobre o sistema econômico mundial. 
Além disso, acirravam-se as tensões coloniais, que opu-
nham, cada vez mais, os interesses dos colonos às me-
didas metropolitanas. Entretanto, no Brasil, de maneira 
singular, o próprio príncipe herdeiro do trono portu-
guês seria a liderança do movimento de independência, 
ou seja, embora tenha havido uma ruptura, ocorreu a 
manutenção de um herdeiro do trono de Portugal no 
país independente. 

O processo de independência tomou impulso a partir 
de 1808. Nessa época, o Brasil passou a ser o centro das 
decisões políticas e econômicas do Império Português, 
com a transferência da família real e de sua Corte para 
o Rio de Janeiro, após a invasão de Portugal pelas for-
ças de Napoleão. Uma vez no Brasil, o príncipe regente 
dom João (sua mãe, dona Maria I, tinha sido afastada do 
trono), em troca da proteção militar britânica, declarou 
a abertura dos portos brasileiros às nações aliadas de 
Portugal. Quem mais se beneficiou com o decreto foram 
os ingleses, que passaram a adquirir matérias-primas 

PARE e PENSE

1. As revoltas ocorridas no Brasil contra a me-
trópole buscavam a independência do Brasil 
ou de uma região? Por quê? 

2. Existem diferença entre os movimentos re-
beldes citados? Quais?

Antônio Parreiras nasceu em Niterói (RJ), em 1860. Em 1882, ingressou na Academia Imperial de 
Belas-Artes do Rio de Janeiro. Em 1888 foi para a Veneza, na Itália, estudar pintura. Voltou ao Brasil nos 
anos 1890, quando começou a criar diversas pinturas históricas, como é o caso de Os mártires. Nos anos 
1920, era um pintor bastante conhecido no país. Faleceu em 1937.
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brasileiras. Além disso, dom João celebrou com a Ingla-
terra, em 1810, os Tratados de Comércio e Navegação, 
concedendo-lhe privilégios tarifários e livre acesso aos 
portos brasileiros.

Com a instalação da Corte lusitana no Rio de Ja-
neiro, os membros da burocracia reinol passaram a in-
vestir na colônia, tornando-se proprietários de terras 
e envolvendo-se diretamente nos negócios coloniais. 
Tornou-se prioridade para a Coroa o aprimoramento 
dos serviços públicos na nova capital e o desenvolvi-
mento de uma rede de abastecimento que fornecesse 
aos novos habitantes da colônia gêneros de subsistên-
cia, escassos por conta do rápido crescimento da po-
pulação da cidade. Assim, o Rio de Janeiro, que foi mo-
dernizado com novas construções, escolas e teatros, e 
teve suas ruas alargadas e pavimentadas, entre outras 
melhorias, substituía Lisboa na aplicação dos recursos 
públicos.

De outro lado, expulso o invasor francês em 1810, 
Portugal encontrava-se com sua economia arruinada, 
não só pela guerra interna que tivera de travar, mas, 
sobretudo, porque sua principal fonte de renda – o 
comércio colonial – havia sido drasticamente reduzi-
da com a abertura dos portos brasileiros ao comércio 
de outras nações. A situação tornava-se insustentá-
vel aos olhos dos portugueses pelo fato de a Corte 
lusitana não parecer disposta a retornar a Portugal, 
prolongando sua estada indefinidamente na colônia 
e adotando políticas que pareciam prejudicar ainda 
mais o combalido reino. Cada vez mais se distancia-
vam os interesses da burocracia reinol instalada no 
Rio de Janeiro e os daqueles que haviam permaneci-
do em Portugal, em especial a burguesia lusitana. Em 
1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido 

a Portugal e Algarves, abandonando em definitivo 
o estatuto de colônia.

As divergências entre os portugueses do reino e 
a Coroa acabaram por resultar na eclosão, em Por-
tugal, da Revolução Liberal do Porto em 1820. Seus 
objetivos fundamentais eram, de um lado, instaurar 
uma monarquia constitucional em Portugal e obrigar 
o retorno da Corte para a metrópole e, de outro, res-
taurar o pacto colonial. Os revolucionários eram libe-
rais e antiabsolutistas. Para redigir a Constituição, os 
rebeldes convocaram as Cortes portuguesas (o Par-
lamento), para as quais foram eleitos 170 deputados 
portugueses e 30 brasileiros. As intenções dos repre-
sentantes brasileiros foram expressas pelo paulista 
José Bonifácio de Andrada e Silva. Segundo ele, o 
Brasil deveria se manter unido a Portugal, garantindo 
os privilégios conquistados a partir de 1808, por meio 
do estabelecimento de uma monarquia dual, cuja 
sede deveria revezar-se entre Rio de Janeiro e Lisboa. 
No entanto, a face liberal da revolução portuguesa, 
concretizada no intuito de substituir o absolutismo 
vigente por uma monarquia constitucional, tinha 
sua contrapartida no desejo de reconduzir as terras 
de além-mar ao estatuto anterior a 1808.

Em abril de 1821, dom João VI (o título de dom  
João VI veio com a morte de dona Maria I em 1816) foi 
obrigado a cumprir a exigência dos constituintes e retor-
nar a Portugal, deixando seu filho Pedro como regente no 
Brasil. A partir de então, a metrópole adotou medidas de 
restrição à autonomia administrativa e comercial brasileira. 
Instituições como o Desembargo do Paço, o Conselho da 
Fazenda e a Casa de Suplicação retornaram a Portugal. 
Além disso, foram restaurados privilégios portugueses 
existentes antes da transferência da Corte para o Brasil.

 Um movimento pela emancipação
A reação da elite articulada em torno do governo do 

Rio de Janeiro foi imediata. Proprietários de terra e trafi-
cantes de escravos optaram por fazer a independência, 
única maneira de impedir a recolonização, como queriam 
as Cortes portuguesas. Para tanto, tiveram em dom Pe-
dro um importante aliado. O príncipe regente e a buro-
cracia portuguesa que permanecera na colônia aderiram 
à emancipação como forma de resistência aos novos ven-
tos liberais que sopravam na metrópole. 

Entre os articuladores da recolonização, de um lado, 
e os emancipacionistas, de outro, havia em comum a 
consciência de que era necessário preservar a ordem es-
cravista e a hegemonia política da elite dirigente do go-
verno sediado no Rio de Janeiro. A constante ameaça de 
revoltas escravas, ainda mais temidas após a revolução 
vitoriosa dos escravos ocorrida no Haiti em 1791, a per-
manente agitação das pessoas livres e pobres, a pressão 
que a Inglaterra exercia para que fosse extinto o tráfico 
negreiro e a resistência das diversas regiões americanas 
colonizadas por Portugal em submeter-se a um gover-
no centralizado no Rio de Janeiro colocavam em risco a 
continuidade da ordem escravista.

A transferência da Corte e o enraizamento do Estado 
português no Centro-Sul depois da vinda da família real 

para o Brasil, em 1808, permitiram à elite colonial con-
quistar as reformas almejadas sem precisar arriscar-se à 
luta armada. Esse era o requisito fundamental para evi-
tar a mobilização dos demais setores sociais – mobiliza-
ção perigosa, como ensinara a Conjuração Baiana, pois 
trazia consigo reivindicações que as classes dominantes 
não estavam dispostas a atender. Era esse arranjo que a 
Revolução do Porto colocava em perigo e que só a inde-
pendência poderia preservar. Em suma, a elite brasileira 
não queria correr o risco de perder autonomia em rela-
ção a Portugal nem permitir que movimentos populares 
colocassem em xeque a continuidade da escravidão. O 
enraizamento da Corte na colônia permitiu que o mo-
vimento pela emancipação permanecesse restrito aos 
grupos dominantes e que o governo do Rio de Janeiro 
se tornasse a base a partir da qual se estabeleceria um 
Estado forte capaz de conter os demais setores.

O confronto acirrou-se quando, em setembro de 
1821, as Cortes ordenaram o retorno imediato do prín-
cipe dom Pedro a Portugal. Sob influência de José Bo-
nifácio e atendendo à solicitação da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, em 9 de janeiro de 1822, dom Pedro 
recusou-se formalmente a retornar a Portugal, ato que 
ficou conhecido como o Dia do Fico. Selava-se, assim, 
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a aliança entre o príncipe regente e as elites brasilei-
ras, em oposição ao projeto recolonizador português. 
Dom Pedro tornou-se, então, o principal instrumento 
de conquista da autonomia política e econômica para 
os proprietários e os negociantes da colônia.

Dois grupos disputavam a liderança do movimen-
to que resultaria na separação de Portugal: o pri-
meiro deles, dirigido por Joaquim Gonçalves Ledo 
e José Clemente Pereira, defendia a independência 
imediata e a instauração da república, enquanto o 
grupo de José Bonifácio, reunido na loja maçônica 
denominada Apostolado, pregava o regime monár-
quico constitucional e uma transição lenta para a in-
dependência. No entanto, acirradas as divergências 
políticas com a metrópole, os monarquistas consti-
tucionais passaram a apoiar a independência ime-
diata. Nesse contexto, Bonifácio, ministro de dom 
Pedro, proibiu os portugueses de serem admitidos 
na administração pública e declarou inimiga qual-
quer tropa portuguesa que desembarcasse no Brasil.

A ruptura definitiva veio com o anúncio do governo 
lusitano de que enviaria tropas ao Brasil para pressionar 
dom Pedro a retornar à metrópole. O conservador José 
Bonifácio, diante da impossibilidade de estabelecer 
uma relação de igualdade com Portugal e das medidas 
agressivas tomadas pela Corte, sugeriu o rompimento 

sob a liderança do príncipe dom Pedro. Este recebeu 
o apoio de produtores e comerciantes brasileiros, que 
tinham nele a garantia de que a independência não 
alteraria o funcionamento da economia brasileira, as-
sentada no regime escravista. Assim, contando com o 
apoio dos setores sociais dominantes, dom Pedro pro-
clamou a Independência do Brasil em 7 de setembro 
de 1822. O ato de proclamação ocorreu na região do 
Ipiranga, na província de São Paulo (em 1821, as capi-
tanias passaram a ser chamadas de províncias), onde 
o príncipe se encontrava em viagem.

Nas províncias de Pernambuco, Bahia, Piauí, Grão-
-Pará e Maranhão ocorreram lutas e resistência, resul-
tando na Guerra de Independência, que persistiu até 
fins de 1823. Os Estados Unidos foram o primeiro país 
a reconhecer a independência do Brasil, em junho de 
1824. Já entre os países da América Latina, dos quais 
se esperava pronto reconhecimento, este só se concre-
tizou em 1825, pois as repúblicas vizinhas encaravam 
com desconfiança a instauração de um regime monár-
quico na América. Com a mediação da Inglaterra, que 
em troca exigiu a ratificação dos tratados comerciais 
de 1810 pelo governo brasileiro, Portugal, imerso em 
uma profunda crise econômica, desistiu da ideia de 
tentar recuperar a antiga colônia, reconhecendo sua 
independência em agosto de 1825.

 �  Embarque de dom João VI e da família real para o Brasil, no Porto de Belém (Portugal), em novembro de 1807. Gravura de Francisco 
Bartolozzi a partir de pintura de Nicolas Delerive, c. 1808 (óleo sobre tela, 40 cm × 54 cm).  
Em fins de 1807, o exército napoleônico, comandado pelo general Junot, invadiu Portugal. Sem condições de resistir ao poderio militar 
francês, a família real portuguesa decidiu fugir para sua colônia na América. Nobres, comerciantes, juízes, quadros superiores da 
administração e toda a criadagem acompanharam a família real, totalizando cerca de 10 mil pessoas a desembarcarem no Rio de Janeiro 
em janeiro de 1808. Mas, poucos meses depois, a Espanha, até então aliada francesa, retirou seu apoio, após a chamada Traição de 
Baiona. O monarca espanhol e seu filho foram obrigados pelos franceses a abdicar ao trono. Em seguida, os regimentos espanhóis que 
estavam em Portugal entraram em confronto com as tropas francesas e iniciou-se uma guerra de resistência que, com o apoio inglês, 
terminou vitoriosa em agosto de 1808. Ocorreram ainda mais duas invasões a Portugal até 1814, sendo a França derrotada em ambos 
os casos. Com a queda de Napoleão em 1815 e a realização do Congresso de Viena, as fronteiras europeias foram restauradas, tal como 
estavam configuradas antes das invasões napoleônicas.
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LER IMAGENS
As imagens a seguir são representações do evento que inaugurou a independência do Brasil. Observe-as aten-

tamente, bem como as respectivas legendas. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

 �  O grito do Ipiranga, de Pedro Américo, 1888 (óleo sobre tela, 415 cm × 750 cm).
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 �  Proclamação da Independência, de François Moureaux, 1844 (óleo sobre tela, 244 cm × 383 cm). 
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 Roteiro de trabalho

1. Descreva as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens.

2. Por que podemos afirmar que nas duas imagens dom Pedro é valorizado e retratado com grandiosidade? 
Justifique sua resposta. 

3. Quais aspectos em ambas as imagens parecem uma representação idealizada do fato histórico? 
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  A INDEPENDÊNCIA EM OUTROS  
PAÍSES DA AMÉRICA

 �  Retrato de Toussaint-Loverture como líder 
do Haiti. Gravura anônima do séc. XIX, 
dimensões não informadas. 
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Das independências ocorridas na América, pelo 
menos uma delas preocupou bastante as elites colo-
niais de vários países do continente. Trata-se do caso 
do Haiti. Durante o século XVIII, o Haiti era uma colô-
nia francesa e, em 1791, quando ocorria a Revolução 
Francesa, o negro liberto Toussaint-Louverture (1743-
-1803) liderou uma rebelião de escravizados que ex-
terminou a maior parte da população local de origem 
europeia, decretando o fim da escravidão. A indepen-
dência só ocorreu em 1804, quando o ex-escraviza-
do Jean-Jacques Dessalines liderou o movimento pela 
ruptura com a metrópole e se tornou imperador do 
país. Em 1806, após o assassinato de Dessalines, o 
Haiti dividiu-se em um reino, ao norte, e uma repú-
blica, ao sul. Em 1820, sob a liderança de Jean Boyer, 
ocorreu uma nova unificação sob o regime republica-
no, sendo Boyer o presidente do país.

O caso do Haiti tornou-se objeto de reflexão das eli-
tes coloniais e metropolitanas, pois se passou a temer 
que novas rebeliões de escravizados pudessem ocorrer 
sob sua inspiração. 

Em outros países da América, o processo de inde-
pendência seguiu caminhos particulares. Vejamos al-
guns deles.

De modo geral, as colônias hispânicas da América 
passaram a ter as liberdades municipais restringidas a 
partir da segunda metade do século XVIII. 
Foram criadas intendências, órgãos ad-
ministrativos metropolitanos nas colônias 
com a finalidade de centralizar o poder e 
controlar a cobrança de impostos. Com 
as várias guerras que ocorriam na Europa, 
a ampliação da cobrança de impostos era 
uma maneira de cobrir as imensas despesas 
militares.

Em 1778 foi permitido o livre comércio 
entre as regiões americanas sob domínio 
espanhol, mas ele continuava proibido com 
portos estrangeiros, havendo altas taxações 
sobre as mercadorias que não viessem da 
Espanha. Além do monopólio sobre o co-
mércio de alguns itens, como o fumo, a 
pólvora e os metais preciosos, era proibido 
desenvolver atividades manufatureiras nas 
colônias. Nesse período, foram restringi-
dos os direitos políticos das elites locais, os 
criollos, descendentes hispânicos nascidos 
na América. Sem acesso a determinados 
cargos públicos e religiosos, reservados ex-
clusivamente às pessoas nascidas na Espa-
nha, os criollos se deram conta das dificul-
dades de ascensão social.

Já os indígenas viviam em condições miseráveis, so-
frendo constante discriminação. Não pagavam impostos 
religiosos, mas pagavam imposto individual ao rei, sendo 
com frequência escravizados por dívida. 

As elites criollas de várias regiões da América co-
meçaram a questionar o poder metropolitano, defen-
dendo o princípio iluminista de liberdade e as teorias 
liberais do livre comércio. Desejavam, antes de tudo, 
liberdade econômica e autonomia política para tomar 
decisões acerca de seu destino.

O bloqueio continental decretado por Napoleão, em 
1806, também contribuiu para o alargamento da crise 
entre várias colônias da América e o poder espanhol. 
Assim como aconteceu com Portugal, as forças napo-
leônicas ocuparam o trono espanhol e abriram a possi-
bilidade de as elites criollas se desvincularem da metró-
pole, com o apoio da Inglaterra, maior força industrial 
do período, bastante interessada no livre comércio com 
a América. Em 1810 eclodiram movimentos de inde-
pendência no México, na Colômbia, na Argentina e na 
Venezuela. No ano seguinte seria a vez do Paraguai. Em 
1815, quando Napoleão foi derrotado e a família real 
espanhola reassumiu o trono, a Espanha encontrou di-
ficuldade em restabelecer o pacto colonial e o domínio 
sobre as colônias, nas quais, com apoio inglês, ocorre-
ram guerras de independência até 1825.
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 A independência do México
A colônia de Nova Espanha (atual México), a mais 

rica dentre todas, era um importante entreposto co-
mercial, estando a maioria da população emprega-
da na agricultura e na pecuária. A elite criolla mexi-
cana contestava o poder metropolitano na medida 
em que tinha seus poderes políticos restringidos. 
Porém, os criollos não queriam a independência, 
pois temiam rebeliões populares. Com a invasão 
napoleônica, foram criadas juntas provinciais de 
governo na Espanha. No entanto, instalou-se uma 
crise para definir qual junta teria o reconhecimento 
dos mexicanos. Em 1810, em Querétaro, um grupo 
de criollos abastados armou uma conspiração revo-
lucionária liderada pelo padre Miguel Hidalgo y  
Costilla, pároco do povoado de Dolores e adepto 
das ideias do Iluminismo. Preocupava-se em melho-
rar a vida dos indígenas e dos mestiços, defender a 
religião e acabar com os tributos e qualquer outra 
forma de exploração metropolitana no território. Exi-
gia ainda a independência e a devolução de terras às 
comunidades indígenas.

Com o apoio das massas, principalmente dos indí-
genas, Hidalgo pretendia realizar a tomada dos bens 
dos gachupines (espanhóis), mas respeitar os bens dos 
criollos brancos. Ocorreu, então, o Grito de Dolores: 

Hidalgo convocou indígenas e mestiços a se juntarem 
em um levante. Esse foi considerado o Dia da Indepen-
dência Mexicana (comemorado em 16 de setembro). 
A revolta alastrou-se com rapidez, transformando-se 
em uma guerra contra os brancos, e até mesmo contra 
os criollos, considerados, pelos indígenas e mestiços, 
seus opressores. Essa situação fugiu ao controle dos 
líderes. Após três meses de luta, a grande destruição 
e a matança ocorrida provocaram o terror nos criollos, 
que passaram a ser mais prudentes em relação às suas 
reivindicações. Hidalgo foi preso e assassinado.

Em 1812, surgiu um novo líder do movimento re-
belde: o sacerdote José Maria Morelos. Voltaram a 
se delimitar os objetivos da revolução, entre eles, a in-
dependência e as reformas sociais que favoreceriam a 
população indígena e mestiça. Porém, foi somente em 
1821 que se consolidou a independência, quando Agus-
tín Iturbide, que havia sido enviado pelo vice-rei para 
lutar contra os rebeldes, formulou o Plano de Iguala e 
proclamou a Independência do México. Iturbide conce-
deu direitos iguais a espanhóis e criollos e, ao se criar 
um governo monárquico, Iturbide autoproclamou-se 
imperador em 1822. Após ser deposto e assassinado 
por um movimento de caráter republicano, o México 
conheceu, em 1824, seu primeiro presidente: o general 

 �  Detalhe de História do Teatro no México, mural público de Diego Rivera (1886-1957), pintado em 1953, localizado na Cidade do México. 
Representa, entre outras figuras, o sacerdote José Maria Morelos (com a tocha na mão) à frente do movimento de independência 
mexicana. Rivera é um dos principais representantes do movimento da pintura mural no México. De caráter monumental e didático,  
o muralismo pretende que a arte seja acessível à população, exibida em locais públicos, e não apenas em museus e galerias. 
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A AMÉRICA COLONIAL ESPANHOLA EM 1800

  O caminho da independência na Venezuela, 
em Nova Granada, Alto Peru e Rio da Prata
A Capitania-Geral da Venezuela, no começo do sé-

culo XIX, vivia um grande contraste social. A população 
afrodescendente, indígena ou mestiça encontrava-se em 
condições miseráveis, sendo sua ascensão social limitada, 
além de ser proibido o casamento com pessoas conside-
radas brancas, de descendência europeia. Até mesmo os 
trajes eram uma forma de diferenciação social.

Em 1809, Simón Bolívar (1783-1830), filho de um 
proprietário minerador representante da elite criolla, 
integrou a Junta Governativa que representaria os inte-
resses do rei Fernando VII da Espanha enquanto duras-
se a intervenção napoleônica. Essa Junta decidiu con-
ceder os mesmos direitos a criollos e espanhóis, proibir 
a importação de escravos e abolir os impostos sobre os 
gêneros de primeira necessidade.

Nos anos 1810, as forças políticas locais dividiam-
-se entre realistas e patriotas, sendo os primeiros 
aliados da monarquia espanhola e os segundos, de-
fensores da independência. Nesse período cresceu o 
número de fugas e rebeliões escravas e, aos poucos, 

foi se consolidando a rebelião contra a população 
branca proprietária.

Angariando as forças populares, em 1811, Francisco 
Miranda liderou a proclamação da Primeira República 
venezuelana, que não conseguiu se sustentar, sendo mi-
litarmente derrotada pelas forças realistas em 1812. No 
ano seguinte, Bolívar e seu exército conseguiram tomar 
Caracas, a mais importante cidade da capitania. Contu-
do, a vitória definitiva sobre os realistas só viria em 1819, 
quando Bolívar libertou Bogotá (capital do Vice-Reina-
do de Nova Granada) e uma nova nação se formou, 
unindo Venezuela e Colômbia: a Grã-Colômbia, que te-
ria como capital Bogotá. Bolívar passou a ser conhecido 
como o Libertador e a ele foi entregue a presidência da 
república. Vieram ainda se juntar a essa república a Junta 
Superior de Guayaquil (Equador) e o Panamá. Todas essas 
regiões pertenciam antes ao Vice-Reinado de Nova Gra-
nada, além da atual Colômbia e parte da Venezuela. Em 
1830, ocorreu a separação, transformando-se a Venezue-
la, o Equador e a Colômbia em Estados independentes.

 Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. 
Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 59.
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res não conseguiram fazer valer seu objetivo. 
O historiador León Pomer explica que:

Em 28 de setembro de 1821, foi 
assinada a ata da independência e 
os que a assinaram não foram outros 
senão os antigos dominadores, com a 
presença notória de marqueses, con-
des, bispos, ricaços proeminentes e 
donos de vilas e fazendas. O México 
começava a sua vida independente. O 
único fator modificado é que a parte 
da riqueza do país que era enviada 
para a Espanha seria agora monopo-
lizada pelos senhores atuais.

POMER, León. As independências da 
América Latina. 13. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. p. 25. 

PARE e PENSE

1. Até que ponto o Bloqueio Conti-
nental e as pretensões imperialis-
tas de Napoleão interferiram nos 
processos de independência?

2. Pode-se afi rmar que no Haiti ocor-
reu uma independência com base 
em rebelião popular? Por quê? 
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A atual Bolívia, denominada Alto Peru no período 
colonial, fazia parte do Vice-Reinado do Rio da Pra-
ta (incluía também Buenos Aires e a região do atual 
Paraguai). Era uma região abundante em prata, o que 
estimulou a exploração excessiva das populações locais 
no trabalho de obtenção do minério. Uma das grandes 
regiões de exploração era Potosí, de onde foram retira-
das muitas toneladas de prata.

A partir de 1809 ocorreram lutas entre patriotas 
e realistas na região, tal como acontecera em ou-
tros lugares da América. Essas lutas estenderam-se 
até 1822, quando o general argentino José de San 
Martín (1778-1850) obteve a vitória e proclamou a 
Independência do Alto Peru. Dias mais tarde, con-
tudo, as forças defensoras da Espanha conseguiram 
derrotar os patriotas. Mais uma vez, Bolívar intervi-
ria e, em 1824, eliminaria os realistas do Alto Peru. 
Em 1825, foi criada a República Boliviana, sendo o 
nome uma homenagem a Bolívar, seu primeiro pre-
sidente.

Em Buenos Aires, sede do Vice-Reinado do Rio da 
Prata, região onde se constituiu a atual Argentina, re-
sidia um importante grupo mercantil relacionado ao 

tráfico de escravos, ao comércio da prata 
e à produção de couro e outros derivados 
bovinos. Após a invasão napoleônica, os co-
merciantes argentinos (criollos) passaram a 
criticar de maneira mais contundente o mo-
nopólio colonial, defendendo o livre comér-
cio. Da mesma forma que em outros luga-
res, os criollos de Buenos Aires pretendiam 
ampliar sua participação política ocupando 
cargos proibidos a esse grupo social. Na au-
sência do rei espanhol Fernando VII, prisio-
neiro de Napoleão, eles organizaram uma 
Junta Governativa em 1810 em nome do rei, 
mas não se posicionaram a favor da inde-
pendência, uma vez que temiam a ocorrên-
cia de levantes populares que colocassem 
em risco o controle político e econômico 
que a elite criolla exercia.

Na parte oriental do Rio da Prata, José 
Artigas, nascido em Montevidéu, dirigiu um 
levante popular que depôs o governador es-
panhol e criou uma Junta Governativa que 
declarava autonomia em relação à Espanha. 
O movimento pela independência em Buenos 
Aires só ganhou mais força com a presença de 
San Martín, que lutou também na indepen-
dência do Chile (1818). Em 1816, após várias 
batalhas contra os realistas, foi declarada a 
Independência argentina, quando San Martín 
pressionou para que o Congresso, realizado 
na cidade de Tucumán, Argentina, assumisse 
a posição de não mais representar o reinado 
de Fernando VII.

Tanto San Martín quanto Simón Bolívar es-
tiveram presentes em vários movimentos de 
independência na América Latina, com o apoio 
dos ingleses e dos Estados Unidos. Defendiam 
a formação de nações livres, unidas e fortes. 

Em 1826 foi realizado o Congresso do Panamá, no qual 
Bolívar defendeu a criação de um exército comum e a 
abolição da escravatura. Em 1812, em seu Manifesto de 
Cartagena, o Libertador, como foi chamado por suas 
atividades revolucionárias, fazia alusão a uma confede-
ração latino-americana. Afirmava:

Eu sinto que, enquanto não centralizarmos 
nossos governos americanos, os inimigos ob-
terão as mais completas vantagens; seremos 
fatalmente envolvidos nos horrores das dissen-
sões civis e conquistados vilipendiosamente por 
esse punhado de bandidos que infestam nossas 
comarcas.
BOLÍVAR, Simón. Memória dirigida aos cidadãos da Nova Grana-

da, 1811. In: BELLOTTO, Manoel Lelo;  
CORRÊA, Anna Maria Martinez (orgs.). Simón Bolívar: política. 

São Paulo: Ática, 1983. p. 111.

No entanto, os planos de Bolívar esbarravam nos 
interesses das elites locais. No caso brasileiro, por 
exemplo, a escravidão era mantida conforme os in-
teresses dos proprietários de terras e dos traficantes 
de escravos.
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 �  Com base em: BETHEL, Leslie (org.). História da América Latina: da 
independência até 1870. São Paulo: Edusp, 2001. p. 266. 
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 �  M onumentos em homenagem a S imó n Bolívar em trê s países:  C aracas,  V enezuela ( 2 0 1 0 ) ,  foto A ;  L a Paz,  Bolívia ( 2 0 0 7 ) ,  foto B ;  e 
G uay aquil,  E quador ( 2 0 0 8 ) ,  foto C ,  este ú ltimo mostrando o encontro de Bolívar com S an M artín. N os trê s países,  monumentos 
pú blicos alimentam a memó ria de Bolívar como um heró i que contribuiu decisivamente para a independê ncia dessas naç õ es.

!"#$%&'()"*+&,
A s lutas por independê ncia no continente americano foram marcadas pela defesa de princípios e posiç õ es po-

líticas de suas lideranç as. E m 1 8 1 5 , S imó n Bolívar escreveu uma carta em resposta a um comerciante britâ nico que 
vivia na ilha. A  carta faz referê ncia à criaç ão de uma confederaç ão hispano- americana incluindo regiõ es que estive-
ram sob domínio espanhol. E m 1 7 7 6 , a declaraç ão das 1 3 ex - colô nias norte- americanas destacava o pensamento 
daqueles que defendiam a independê ncia. L eia a seguir esses dois documentos e, depois, responda à s questõ es 
propostas no R oteiro de trabalh o. 
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Carta da Jamaica (1815)

Simón Bolívar

O sucesso coroará nossos esforços porque o destino da América se fixou de maneira irrevogável; o laço que a unia 
à Espanha está cortado [...]. O hábito à obediência, um comércio de interesses, de luzes, de religião, uma recíproca 
benevolência, uma terna atenção pelo berço e pela glória de nosso país, enfim, tudo o que formava nossa esperança, 
nos vinha de Espanha. [...] Presentemente ocorre o contrário: a morte, a desonra, tudo quanto é nocivo nos ameaça 
e tememos, tudo sofremos dessa desnaturalizada madrasta. O véu foi rasgado, já vimos a luz, e querem nos devorar 
às trevas; romperam-se os grilhões, já fomos livres, e nossos inimigos pretendem novamente escravizar-nos. Por isso, 
a América combate desesperadamente, e raras vezes o desespero não acarreta a vitória. 

[...] 
Pretender que uma região constituída de modo tão feliz, extensa, rica e populosa seja meramente passiva, não é 

um ultraje aos direitos da humanidade?
[...] 
Eu desejo, mais do que qualquer outro, ver formar na América a maior nação do mundo, menos por sua extensão 

e riquezas do que por sua liberdade e glória. Ainda que aspire à perfeição do governo de minha pátria, não posso 
persuadir-me de que o Novo Mundo seja, no momento, regido por uma grande república; como é impossível, não me 
atrevo a desejá-lo e menos ainda desejo uma monarquia universal da América, porque este projeto, sem ser útil, é 
também impossível. 

[...] 
É a união seguramente o que nos falta para completarmos a obra de nossa regeneração.
[...] 
Eu direi a V. S.ª o que pode nos colocar em condições de expulsar os espanhóis e fundar um governo livre: é a 

união, certamente; e esta união não nos virá por milagres divinos mas por efeitos concretos e esforços bem dirigidos.
BELLOTTO, Manoel Lelo; CORRÊA, Anna Maria Martinez (orgs.). Simón Bolívar: política. São Paulo: Ática, 1983. p. 75-90.

Declaração unânime dos 13 Estados Unidos da América (1776)

Delegados do Congresso Continental assinam a declaração elaborada por Thomas Jefferson

Quando no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário para um povo dissolver os grupos políticos 
que os têm unido, uns aos outros, e para assegurar, entre os poderes da terra, a posição separada e igualitária 
com que as Leis da Natureza e a Natureza Divina os capacitam, o respeito às opiniões dos homens exige que sejam 
declaradas as causas que os levam a tal separação.

Nós sustentamos essas verdades por serem evidentes, por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, 
que eles são dotados pelo Criador de certos Direitos inalienáveis, e que entre esses estão a Vida, a Liberdade e a 
busca da Felicidade. Que para assegurar tais direitos, são instituídos Governos entre os Homens, derivando seus justos 
poderes do consentimento dos governados. Que todas as vezes que qualquer Forma de Governo se torne destrutiva 
desses objetivos, é do Direito do povo alterá-la ou aboli-la, e para a instituição de um novo Governo, fundado em 
tais princípios e organizando seus poderes em tal forma, como deva parecer-lhe mais adequado para efetivar sua 
Segurança e Felicidade. [...]

Nós, portanto, os Representantes dos Estados Unidos da América, no Congresso Geral, reunidos em Assembleia, 
solicitamos ajuda ao Juiz Supremo do mundo para a retidão de nossas intenções, fazendo, em Seu Nome, e pela 
autoridade da boa Gente destas Colônias, declarar e editar solenemente, que estas Colônias Unidas são, e de direito 
devem ser, Estados Livres e Independentes...

MORRIS, Richard B. Documentos básicos da história dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964. p. 36-40.

 Roteiro de trabalho

1. Em quais documentos aparece o pensamento liberal e iluminista? Justifique.

2. Faça uma comparação quanto aos objetivos dos revolucionários. O que eles pretendiam? Quais eram as 
diferenças de objetivos?

3. Em algum desses documentos está expressa a intenção de reorganizar as estruturas sociais? Justifique.

4. Reúna-se em grupo com os colegas para comparar a Declaração unânime dos 13 Estados Unidos da Amé-
rica com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que afirma em seu primeiro artigo “Todos 
os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 
devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. O que esses documentos têm em 
comum e no que se diferenciam? 
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Leia o trecho a seguir, escrito por Thomas Paine em 1791, enquanto ocorria a Revolução Francesa e os Estados 
Unidos haviam se tornado independentes há poucos anos. Paine foi um ferveroso defensor do processo de inde-
pendência na América e também um crítico das monarquias. Este trecho é uma resposta a Edmund Burke, filósofo 
inglês que se opunha à Revolução Francesa. Após ler e refletir, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Que os direitos do homem possam tornar-se tão universais quanto sua Benevolência o desejar, e que o senhor 
possa desfrutar da Felicidade de ver o Novo Mundo regenerar o Velho é a prece de Seu mui grato, obediente e 
humilde servo.

PAINE, Thomas. Senso comum e os direitos do homem. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2009.

 Roteiro de trabalho
1. Quais seriam os direitos do homem aos quais Paine se refere?

2. Por que na visão do autor o Novo Mundo poderia regenerar o Velho Mundo?

3. Como cidadão do século XXI, até que ponto se pode afi rmar que o Novo Mundo de alguma forma rege-
nerou o Velho Mundo? O que mudou? 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

BERBEL, Márcia. A Independência do Brasil (1808-1828). São Paulo: Saraiva, 1999.
A historiadora insere o processo de independência no contexto que se inicia com a chegada 
da família real ao Brasil, indo até a Independência da Província Cisplatina.

CARLOTA Joaquina, Princesa do Brasil. Direção de Carla Camurati. Brasil, 1995. (138 min).
Uma caricatura histórica sobre a vida da família real no Brasil, o filme gerou muita polêmica 
por seus estereótipos, apesar do sucesso de público. O rei de Portugal, dom João, e sua 
mulher, Carlota Joaquina, espanhola, decidem abandonar o país e vir para a colônia sob a 
ameaça das tropas napoleônicas. Instalam-se no Rio de Janeiro, em 1808, sendo obrigados 
a se adaptar aos trópicos e à condição colonial.

MEMORIAL da América Latina. Disponível em: www.memorial.org.br> Acesso em: 
26 mar. 2020.
Disponibiliza textos sobre a América Latina, obras de arte do acervo e a programação de 
eventos, entre os quais shows e exibição de filmes.
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ENEM

1. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado dos 
artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial; esses planos demonstravam aquilo que os brancos 
conscientes tinham já começado a compreender: as ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em 
que só um terço da população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais.

MAXWELL, K. Condicionalismos da Independência do Brasil. In: SILVA, M. N. (Coord.)  
O Império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986.

O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração Baiana 
(1798) levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período 
da Independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de

a. instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros e 
inibindo novas rebeliões de negros.

b. atender aos clamores apresentados no movimento baiano de modo a inviabilizar novas rebeliões, garan-
tindo o controle da situação.

c. firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem 
a profundidade proposta inicialmente.

d. impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus 
interesses e seu projeto de nação.

e. rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o Príncipe Regente, instalan-
do um governo conservador para controlar o povo.

2. A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o governo da Metrópole. Trouxe também, e 
sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram em-
barcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808.

(NOVAIS, F. A.; ALENCASTRO, L. F. (Org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1997).

Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América portuguesa por terem

a. incentivado o clamor popular por liberdade.
b. enfraquecido o pacto de dominação metropolitana.
c. motivado as revoltas escravas contra a elite colonial.

d. obtido o apoio do grupo constitucionalista português.
e. provocado os movimentos separatistas das províncias.

3. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império a mais remota e insignificante de suas aldeolas, congre-
ga-se unânime para comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas, 
e entregou-lhe os seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho.

Gazeta de Notícias, 7 set. 1883.

As festividades em torno da Independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediata-
mente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada com

a. a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional.

b. o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos, que se efetivou logo após 1822.

c. os interesses de senhores de terras que, após a Independência, exigiram a abolição da escravidão.

d. o apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país.

e. a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da Corte 
para o Rio de Janeiro.
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CULTURA AUTORITÁRIA  
E RESISTÊNCIA POPULAR  
NA HISTÓRIA DO BRASIL3
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 �  Foliões durante o Carnaval de Olinda (PE), 2017.  

 �  Desfile da ala das baianas do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro, Rio de Janeiro (RJ), 2019. 
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Neste capítulo, a história do Brasil será analisada com base em lutas, insurreições 
e revoltas populares que fizeram frente à estrutura hierárquica e autoritária de poder 
do país, o qual, mesmo dois séculos após sua Independência, guarda a herança de 
desigualdade escravocrata, proveniente do período colonial.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

CULTURA AUTORITÁRIA 
E RESISTÊNCIA POPULAR 
NA HISTÓRIA DO BRASIL

A s imagens do Brasil divulgadas no exterior pelos agentes de turismo costumam ser associadas a 
samba, Carnaval, futebol, festas e alegria. Juntam-se a isso suas belezas naturais e uma diversidade 
cultural que reúne diferentes grupos. Não é incomum também a ideia de que o povo brasileiro esta-

ria dominado por uma cordialidade que se sobreporia a qualquer espécie de beligerância. 
O samba, o Carnaval e o futebol estão mesmo bastante enraizados na cultura brasileira, mas a complexidade 

da vida social vai muito além disso, pois também somos um dos países mais desiguais e violentos do mundo. 
O Relatório de Desenvolvimento Humano, divulgado em 2020 pelas Nações Unidas, o PNUD, classifica o Brasil 
como o 7o país mais desigual do mundo no que se refere à distribuição de renda. Em 2019, era o 2o país da 
América do Sul com o maior número de homicídios por 100 mil habitantes, ficando apenas atrás da Venezuela. 
Entre 2011 e 2018, o país teve em média 1 morte causada por homofobia a cada 16 horas.

Nas imagens desta abertura, é possível identificar as contradições entre diversidade cultural e tensões 
sociais e étnico-raciais? O que essas imagens revelam sobre as dinâmicas culturais no Brasil? 
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�  Manifestação contra o racismo em São Paulo (SP), 2020.  

�  Ato em repúdio ao feminicídio em São Paulo (SP), 2020. 
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NARRATIVAS
Abaixo, leia um trecho do livro O genocídio do negro brasileiro, do intelectual e artista negro Abdias do Nasci-

mento (1914-2011). Depois da leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho.

O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado
Abdias do Nascimento

Certa vez um etnologista disse que “o caminho do progresso é cheio de aventuras, rupturas e escândalos". Devemos, 
assim, começar examinando o maior de todos os escândalos, aquele que ultrapassou qualquer outro na história da hu-
manidade: a escravização dos povos negro-africanos. No Brasil, é a escravidão que define a qualidade, a extensão e a  
intensidade da relação física e espiritual dos filhos de três continentes que lá se encontraram: confrontando um ao outro no 
esforço épico de edificar um novo país, com suas características próprias, tanto na composição étnica do seu povo quanto  
na especificidade do seu espírito – quer dizer, uma cultura e uma civilização com seu próprio ritmo e identidade. [...]

O papel do negro escravo foi decisivo para os começos da história econômica de um país fundado, como era o caso 
do Brasil, sob o signo do parasitismo imperialista. Sem o escravo a estrutura econômica do país jamais teria existido.  
O africano escravizado construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a quebra da sua espinha dorsal, quando 
ao mesmo tempo seu trabalho significava a própria espinha dorsal daquela colônia. Ele plantou, alimentou e colheu a  
riqueza material do país para o desfrute exclusivo da aristocracia branca. Tanto nas plantações de cana-de-açúcar  
e café e na mineração quanto nas cidades, o africano incorporava as mãos e os pés das classes dirigentes que não se  
autodegradavam em ocupações vis como aquelas do trabalho braçal. A nobilitante ocupação das classes dirigentes –  
os latifundiários, os comerciantes, os sacerdotes católicos – consistia no exercício da indolência, no cultivo da ignorância, 
do preconceito, e na prática da mais licenciosa luxúria.

Durante séculos, por mais incrível que pareça, esse duro e ignóbil sistema es-
cravocrata desfrutou a fama, sobretudo no estrangeiro, de ser uma instituição 
benigna, de caráter humano. Isto graças ao colonialismo português que per-
manentemente adotou formas de comportamento muito específicas para 
disfarçar sua fundamental violência e crueldade. Um dos recursos utilizados 
nesse sentido foram a mentira e a dissimulação. [...] Essa rabulice coloniza-
dora pretendia imprimir o selo de legalidade, benevolência e generosidade 
civilizadora à sua atuação no território africano. Porém todas essas e outras 
dissimulações oficiais não dissimularam a realidade, que consistia no saque 
de terras e povos, e na repressão e negação de suas culturas – ambos sus-
tentados e realizados, não pelo artifício jurídico, mais sim pela força militar 
imperialista. [...]

Em muitos exemplos históricos encontramos os africanos e seus descen-
dentes engajados na luta de independência do país que os escravizava. [...]  
E quando o Brasil em 1822 se tornou independente de Portugal, continuou o 
mesmo país escravizador do africano. [...] As insurreições negras se espalhavam 
por todo o território do país desde o começo da colonização, e permaneceram 
até às vésperas da Abolição em 1888. 

NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado.  
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 49-59.

 Roteiro de trabalho

1. Segundo o texto, por que é preciso reconhecer que a fundação da sociedade brasileira está intrinsecamente 
ligada à escravidão? Quais são as consequências disso?

2. Como o sistema escravocrata implantado no Brasil pelo colonialismo português buscou se legitimar e, se-
gundo o autor, por que essa estratégia política pode ser vista como uma ação de dissimulação?

3. A independência política do Brasil perante Portugal significou uma ruptura com o sistema escravocrata? 
Justifique sua resposta.

4. Agora, reúna-se em grupo com os colegas para pesquisar, em livros, revistas e websites, a biografia do autor 
do texto apresentado acima: Abdias do Nascimento. Coletem informações sobre sua carreira artística e inte-
lectual, analisando sua importância dentro do movimento negro e no combate ao racismo no Brasil. Em segui-
da, organizem uma roda de conversa com toda a turma para apresentar oralmente os resultados da pesquisa. 
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 �  Abdias do Nascimento exerceu 
mandato como senador entre 1997 
e 1999, tendo apresentado vários 
projetos com o objetivo de combater o 
racismo.
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  DA INDEPENDÊNCIA À CONFEDERAÇÃO 
DO EQUADOR
O Brasil tornou-se independente em 1822, mas a ruptura com 

Portugal não foi muito radical, pois o governo brasileiro tinha 
à frente um membro da família real portuguesa: dom Pedro I. 
Ao contrário do que aconteceu com as colônias espanholas na 
América, não houve proclamação da República em nosso país.

Ao longo do período imperial, a escravidão foi mantida, 
a cafeicultura tornou-se a mais importante atividade econô-
mica, alguns centros urbanos cresceram, surgiram as primeiras 
indústrias, algumas cidades ganharam iluminação e chegaram 
os trens. A música europeia – valsas e polcas – invadiu as casas e 
os salões da elite urbana. A ela se juntou o lundu, ritmo de ori-
gem africana que, misturado ao estilo europeu e tocado na flau-
ta e no violão por pobres e ex-escravizados, fez nascer a primeira 
expressão genuinamente brasileira na música: o choro. Esse foi 
mais um sinal de que a nação brasileira estava se formando.

Mas o império também foi marcado por disputas políticas 
internas pelo controle do poder e por revoltas separatistas em 
diversas províncias, de norte a sul do Brasil.

Mal o Brasil tinha se tornado um país independente e já se 
constituíram movimentos que questionavam a nova nação cujo 
imperador era dom Pedro I – um defensor da continuidade da 
escravidão e membro da Coroa portuguesa, que exerceu domi-
nação colonial sobre o Brasil por mais de três séculos. 

Um dos que se opuseram a esse modelo de país pós-in-
dependência foi a Confederação do Equador, movimento 
separatista ocorrido na província de Pernambuco em 1824. Em 
1821, após declarar sua independência em relação à metrópole, 
organizou-se na província uma junta de governo independen-
te representativa dos interesses da elite local, que resistiu, até 
dezembro de 1822, a integrar-se ao império.

Em 1824, a elite pernambucana colocou-se novamente em 
oposição ao governo central, retomando os ideais republicanos 
presentes na Insurreição Pernambucana de 1817.

Cipriano Barata (1762-1838) e Frei Caneca (1779-1825) 
iniciaram, por intermédio da imprensa, uma campanha que 
defendia a separação de Pernambuco do restante do impé-
rio. Em virtude da propaganda em favor da república, nas 
páginas do jornal Sentinela da Liberdade, Cipriano Barata foi 
hostilizado pelas autoridades locais e perseguido pelo go-
verno central. Preso e recolhido ao Forte do Brum, foi, em 
seguida, enviado ao Rio de Janeiro, onde permaneceu prisio-
neiro até 1830.

O carmelita frei Joaquim do Amor Divino Caneca, seduzido 
pelas ideias da Ilustração e da Revolução Francesa, por sua vez, 
realizava pregações republicanas no periódico que dirigia, Tifis 
Pernambucano. Criticava a Constituição de 1824, contrária, em 
seu entender, às liberdades e à independência do país. 

�  Anacleto de Medeiros (ao centro, de braços cruzados, 
com a Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de 
Janeiro) é um exemplo de músico que está nas origens 
da música nacional. Nasceu em 1866 em Paquetá (RJ),
filho de uma escravizada liberta. Aos 9 anos, conseguiu 
entrar para a Companhia de Menores do Arsenal de 
Guerra, iniciando seus estudos de música. Em 1884, 
tornou-se aprendiz de tipógrafo e matriculou-se 
no conservatório de música. Dedicou-se a tocar sax 
soprano e começou a compor valsas, polcas e xotes. 
Organizou bandas em fábricas até conseguir formar 
a Banda do Corpo de Bombeiros, que reunia seus 
colegas e músicos de choro. Com Antonio da Silva 
Calado e Chiquinha Gonzaga, pode ser considerado 
um dos fundadores da música nacional, a qual criou 
uma maneira própria de interpretar estilos europeus. 
Faleceu em 1907 no Rio de Janeiro.

�  Chiquinha Gonzaga 
(1847-1935), 
compositora, pianista 
e regente, em foto do 
século XIX. A passagem 
de Chiquinha Gonzaga 
pela música brasileira 
é um marco na história 
feminina. Revolucionou 
os costumes, foi a 
primeira mulher a reger 
uma orquestra no país 
e compôs a primeira 
música de Carnaval, a 
marcha "Ô abre alas"
(1899).

�  Gravura de rua do Recife 
que mostra um mercado 
de escravizados, publicada 
no Journal of a Voyage to 
Brazil, and Residence There, 
during Part of the Years 1821, 
1822, 1823. Domínio público, 
Biblioteca Nacional de Portugal. 

� Retrato de Frei Caneca, de autor 
desconhecido, s.d. (desenho, crayon, 
preto e branco, 20,8 × 16,5 cm).
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Biblioteca Nacional de Portugal.

Acervo do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro
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Defesa do cais Pharoux no Rio de Janeiro (RJ), 
em 1894,  ao final da Revolta da Armada.

Charge de Leônidas sobre a Revolta da Vacina, 
publicada na revista O Malho em outubro de 1904.

Detalhe de retrato do imperador
Pedro I, de Jean-Baptiste Debret, 1839.
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1822
• Declaração da

Independência do Brasil.

1824
• Outorgada a primeira 

Constituição brasileira (25 de 
março).

• Confederação do Equador
julho a novembro).

1827
• Acordo com a Inglaterra para 

suprimir o tráfico negreiro.

1828
• Fim da Guerra da Cisplatina; o 

Uruguai torna-se independente.

1831
• Abdicação de dom 

Pedro I (7 de abril) e 
início do período regencial.

1835
• Eclosão da Cabanagem no Pará; 
Eclosão da Farroupilha no Rio 
Grande do Sul. Revolta dos 
Malês na Bahia.

1837
•  Início da Revolta da Sabinada
na Bahia (novembro).

1838
• Eclosão da Balaiada

no Maranhão; fim da 
Sabinada.

1840
• Fim da Cabanagem.
• Antecipação da maioridade 

de
dom Pedro II (23 de julho).

1845
• Término da Guerra dos 

Farrapos.

1848
• Início da Revolução 

Praieira em Pernambuco.

1850
• Lei Eusébio de Queirós, 

que extinguiu o tráfico 
negreiro; promulgação
da Lei de Terras.

1854
• Inaugurada a primeira 

estrada de ferro do Brasil 
por Mauá.

1864
• Início da Guerra do 

Paraguai.

1870
• Morte de Solano López

e fim da Guerra do 
Paraguai.

1871
• Lei do Ventre Livre, 

conhecida também como 
Lei Rio Branco.

1885
• Lei de libertação dos 

sexagenários, conhecida 
como Lei Sinimbu.

1914
• Eleição de Venceslau Brás 

para presidente.

1917
• Operários realizam greve 

geral em São Paulo.

1919
• Epitácio Pessoa é o novo 

presidente do Brasil.

1930
• Vitória de Júlio Prestes à 

presidência; assassinato de João 
Pessoa; deposição de 
Washington Luís pelo movimento 
revolucionário de 1930, que 
conduziu Getúlio Vargas à 
presidência do país (novembro).

1922
• Semana de Arte Moderna em 

São Paulo; eleição do novo 
presidente: Artur Bernardes; 
fundação do Partido 
Comunista Brasileiro; 
primeira transmissão 
radiofônica brasileira.

1923
• Revolução Gaúcha.

1924
• Revolução Paulista de 1924; 

formação da Coluna Prestes.

1927
• Dissolução da Coluna 

Prestes. Getúlio Vargas é 
eleito presidente do Rio 
Grande do Sul.

1902
• Eleição de Rodrigues Alves 

à presidência; 
Euclides da Cunha publica Os 
sertões.

1904
• A vacinação obrigatória 

contra a varíola é aprovada 
por lei, originando a Revolta 
da Vacina.

1906
• Afonso Pena passa a ser o 

novo presidente do "Brasil 
café com leite".

1909
• Com a morte de Afonso Pena, 

Nilo Peçanha assume a 
presidência.

Abdicação do primeiro imperador 
do Brasil, D. Pedro I, de Aurélio 
de Figueiredo, 1911. Óleo sobre 
tela, dimensões não informadas.

1888
• Lei Áurea: fim da legalidade 

da escravatura no Brasil.

1889
• Proclamação da República.

1891
• Promulgação da Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil
• Deodoro da Fonseca torna-se o 

primeiro presidente constitucional 
brasileiro.

1893-1894
• Revolta da Armada no Rio de 

Janeiro (RJ).

1894
• Eleição de Prudente de Morais para 

presidente.

1896
• Início da Guerra de Canudos.

1897
• Destruição do Arraial de 

Canudos e fim do conflito.

1898
• Campos Sales é eleito o 

novo presidente da 
República.

Antônio Conselheiro em caricatura 
de Pereira Neto, feita para a
Revista Illustrada, 1897.

Capa da revista A Ilustração 
Brasileira, de dezembro de 
1910, com reportagem sobre 
a Revolta da Chibata. No 
detalhe, o comandante 
Batista Neves.

Grevistas no Largo do Palácio, em
São Paulo, durante a greve geral
de julho de 1917.

Getúlio Vargas (ao centro) assume
o poder no Palácio do Catete após
liderar o movimento 
revolucionário de 1930.

Capa do catálogo da exposição 
da Semana de Arte Moderna, 
com ilustração de Di 
Cavalcanti, 1922.
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1910
• Rui Barbosa perde as 

eleições presidenciais 
para Hermes da Fonseca; 
Revolta da Chibata.

1912
• Início da Guerra do 

Contestado.
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Defesa do cais Pharoux no Rio de Janeiro (RJ), 
em 1894,  ao final da Revolta da Armada.

Charge de Leônidas sobre a Revolta da Vacina, 
publicada na revista O Malho em outubro de 1904.

Detalhe de retrato do imperador
Pedro I, de Jean-Baptiste Debret, 1839.
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1822
• Declaração da

Independência do Brasil.

1824
• Outorgada a primeira 

Constituição brasileira (25 de 
março).

• Confederação do Equador
julho a novembro).

1827
• Acordo com a Inglaterra para 

suprimir o tráfico negreiro.

1828
• Fim da Guerra da Cisplatina; o 

Uruguai torna-se independente.

1831
• Abdicação de dom 

Pedro I (7 de abril) e 
início do período regencial.

1835
• Eclosão da Cabanagem no Pará; 
Eclosão da Farroupilha no Rio 
Grande do Sul. Revolta dos 
Malês na Bahia.

1837
•  Início da Revolta da Sabinada
na Bahia (novembro).

1838
• Eclosão da Balaiada

no Maranhão; fim da 
Sabinada.

1840
• Fim da Cabanagem.
• Antecipação da maioridade 

de
dom Pedro II (23 de julho).

1845
• Término da Guerra dos 

Farrapos.

1848
• Início da Revolução 

Praieira em Pernambuco.

1850
• Lei Eusébio de Queirós, 

que extinguiu o tráfico 
negreiro; promulgação
da Lei de Terras.

1854
• Inaugurada a primeira 

estrada de ferro do Brasil 
por Mauá.

1864
• Início da Guerra do 

Paraguai.

1870
• Morte de Solano López

e fim da Guerra do 
Paraguai.

1871
• Lei do Ventre Livre, 

conhecida também como 
Lei Rio Branco.

1885
• Lei de libertação dos 

sexagenários, conhecida 
como Lei Sinimbu.

1914
• Eleição de Venceslau Brás 

para presidente.

1917
• Operários realizam greve 

geral em São Paulo.

1919
• Epitácio Pessoa é o novo 

presidente do Brasil.

1930
• Vitória de Júlio Prestes à 

presidência; assassinato de João 
Pessoa; deposição de 
Washington Luís pelo movimento 
revolucionário de 1930, que 
conduziu Getúlio Vargas à 
presidência do país (novembro).

1922
• Semana de Arte Moderna em 

São Paulo; eleição do novo 
presidente: Artur Bernardes; 
fundação do Partido 
Comunista Brasileiro; 
primeira transmissão 
radiofônica brasileira.

1923
• Revolução Gaúcha.

1924
• Revolução Paulista de 1924; 

formação da Coluna Prestes.

1927
• Dissolução da Coluna 

Prestes. Getúlio Vargas é 
eleito presidente do Rio 
Grande do Sul.

1902
• Eleição de Rodrigues Alves 

à presidência; 
Euclides da Cunha publica Os 
sertões.

1904
• A vacinação obrigatória 

contra a varíola é aprovada 
por lei, originando a Revolta 
da Vacina.

1906
• Afonso Pena passa a ser o 

novo presidente do "Brasil 
café com leite".

1909
• Com a morte de Afonso Pena, 

Nilo Peçanha assume a 
presidência.

Abdicação do primeiro imperador 
do Brasil, D. Pedro I, de Aurélio 
de Figueiredo, 1911. Óleo sobre 
tela, dimensões não informadas.

1888
• Lei Áurea: fim da legalidade 

da escravatura no Brasil.

1889
• Proclamação da República.

1891
• Promulgação da Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil
• Deodoro da Fonseca torna-se o 

primeiro presidente constitucional 
brasileiro.

1893-1894
• Revolta da Armada no Rio de 

Janeiro (RJ).

1894
• Eleição de Prudente de Morais para 

presidente.

1896
• Início da Guerra de Canudos.

1897
• Destruição do Arraial de 

Canudos e fim do conflito.

1898
• Campos Sales é eleito o 

novo presidente da 
República.

Antônio Conselheiro em caricatura 
de Pereira Neto, feita para a
Revista Illustrada, 1897.

Capa da revista A Ilustração 
Brasileira, de dezembro de 
1910, com reportagem sobre 
a Revolta da Chibata. No 
detalhe, o comandante 
Batista Neves.

Grevistas no Largo do Palácio, em
São Paulo, durante a greve geral
de julho de 1917.

Getúlio Vargas (ao centro) assume
o poder no Palácio do Catete após
liderar o movimento 
revolucionário de 1930.

Capa do catálogo da exposição 
da Semana de Arte Moderna, 
com ilustração de Di 
Cavalcanti, 1922.
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1910
• Rui Barbosa perde as 

eleições presidenciais 
para Hermes da Fonseca; 
Revolta da Chibata.

1912
• Início da Guerra do 

Contestado.
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Em fevereiro de 1824, quando o imperador nomeou 
Francisco Pais Barreto presidente da província, deram-se 
início os incidentes que levaram à formação da Con-
federação do Equador. Várias câmaras municipais de 
Pernambuco redigiram um manifesto pedindo ao im-
perador que reconsiderasse sua nomeação em favor 
de Manuel de Carvalho Pais de Andrade, mais afinado 
com os interesses comerciais da província. Pais Barreto 
ordenou, então, a prisão de Pais de Andrade, sob acu-
sação de conspiração. Em consequência, foi organizado 
um pronunciamento popular, liderado pelo coronel Bar-
ros Falcão Lacerda, que resultou no abandono do cargo 
pelo presidente e na posse de Pais de Andrade.

O governo do Rio de Janeiro enviou duas fragatas 
com o intuito de bloquear o porto do Recife e forçar a 
posse do presidente nomeado, sem sucesso. Em junho, 
depois da retirada dos navios imperiais, os pernambu-
canos recusaram-se a jurar a Constituição outorgada, e 
o presidente Pais de Andrade proclamou a Confedera-
ção do Equador, com enorme apoio popular.

Pretendia-se fundar uma república confederada, 
reunindo Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e 
Paraíba. No mês de agosto foi convocada uma Cons-
tituinte a fim de redigir uma nova Constituição, se-
gundo o modelo da Carta Constitucional colombiana.  

A revolta alastrou-se com rapidez. Na Paraíba, várias 
vilas do interior elegeram um governo temporário, for-
çando a demissão do presidente Filipe Neri. O mesmo 
ocorreu no Rio Grande do Norte, que, em 3 de agos-
to, passou a incorporar oficialmente a Confederação  
do Equador. No Ceará, a agitação foi mais intensa, sen-
do deposto o presidente e nomeado, em seu lugar, Tris-
tão de Alencar Araripe.

Apesar da grande força política, o novo governo 
não dispunha de equivalente aparato militar. Com  
a chegada do exército comandado pelo general 
Francisco de Lima e Silva e da divisão naval de lorde  
Cochrane, o movimento foi logo reprimido com o 
apoio dos donos de engenho, que temiam uma re-
belião negra durante o processo revolucionário. Em 
Recife, houve grande resistência por parte das cha-
madas brigadas populares, formadas por parcelas da 
população livre, pretos forros e mulatos e militares de 
baixa patente. Mesmo assim, a força popular não foi 
suficiente para enfrentar as tropas legalistas, que, em 
17 de setembro, dominaram a cidade.

Pais de Andrade conseguiu fugir para a Inglaterra, 
enquanto Frei Caneca, condenado à forca, foi fuzilado 
diante da recusa do capataz em executar a sentença. 
Junto com ele, vários outros líderes também pereceram.

LER DOCUMENTO
Leia a seguir um artigo de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, publicado no Tifis Pernambucano em 10 de 

junho de 1824. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Nós estamos, sim, independentes, mas não constituídos. Ainda não formamos sociedade imperial, senão no 
nome; por isso ainda que a maior parte das províncias de fato tivesse pedido jurar e jurasse o projeto, daqui se não 
seguia que as outras, uma que fosse, e essa a menor, se devia sujeitar ao voto da maioria, porque ainda não estava 
no círculo da sociedade imperial.

O Brasil, só pelo fato de sua separação de Portugal e proclamação da sua independência, ficou de fato indepen-
dente, não só no todo como em cada uma de suas partes ou províncias; e estas, independentes umas das outras.

[…] Portanto, podia cada uma seguir a estrada que bem lhe parecesse, escolher a forma de governo que julgasse 
mais apropriada às suas circunstâncias, e constituir-se da maneira mais conducente à sua felicidade.

[…] No meio dessas possibilidades, o Rio, pelo poder soberano que tinha no seu território, aclamou a s. m. 
imperador constitucional, e então s. m. não ficou mais do que imperador do Rio de Janeiro. As outras províncias […] 
com o que nada mais fizeram que declarar que se uniam todas para formar um império constitucional, e que s. m. 
seria seu imperador.

Daqui se conhece que duas são as condições da união das províncias com o Rio de Janeiro, a saber, que se 
estatua império constitucional, e que s. m. seja imperador; de modo que, se o Rio de Janeiro quiser coisas 
fora ou contrárias a qualquer destas duas condições, está desfeita a união […] e cada província libérrima para, pelo 
seu poder soberano no seu território, proclamar e estatuir aquela forma de governo que bem quiser, como fez o Rio 
proclamando império constitucional.

[…] Já se deixa ver [que] os efeitos da falta do cumprimento dessas duas condições são os mesmos, se acaso o 
imperador for o que as embarace, contra o voto das províncias, como desgraçadamente sucedeu com a dissolução 
despótica e à força de armas da soberana Assembleia [Constituinte].

[…] Pelo que, está dissolvida a prometida e não consumada união das províncias; e, por esta razão, cada uma 
reintegrada na sua independência e soberania. E por estes princípios foi que o povo da praça do Recife, reunido nos 
paços do conselho por edital da Câmara, no dia 6 deste, assentou de não adotar nem jurar o tal projeto feito pelo 
ministério […] e de resistir ao despotismo ministerial, qualquer que ele fosse, e pudesse reviver, e de sustentar à força 
de armas os interesses da província contra qualquer que os pretendesse invadir.

MELLO, Evaldo Cabral de (Org.). Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. São Paulo: Editora 34, 2001. p. 463-465.
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 Roteiro de trabalho

1. Qual é o significado, para Frei Caneca, da frase: “Nós estamos, sim, independentes, mas não constituídos.”?

2. Que críticas Frei Caneca realiza ao governo central? Segundo ele, o que causou a desunião das províncias?

3. Atualmente, escrever um artigo e publicá-lo em um jornal é uma forma eficiente de protestar contra o go-
verno ou exigir mudanças politicas? Na sua opinião, quais seriam as estratégias mais eficientes para divulgar 
e defender ideias políticas? 

 Revoltas de norte a sul
Durante o período das regências e depois delas, vá-

rias revoltas contestaram o poder central e ameaçaram 
a unidade nacional. Nesse período, as elites regionais 
e os diferentes grupos sociais que compunham o país 
buscavam ser atendidos em suas reivindicações, es-

tando dispostos até mesmo a romper com o governo 
constituído, se necessário. As primeiras revoltas ocor-
reram em dois extremos do país: Rio Grande do Sul e 
Pará. Trata-se da Revolta Farroupilha (1835-1845) e da 
Cabanagem (1835-1840).

No momento da abdicação, o futuro imperador contava somente com 5 anos de idade. Por isso, 
foi criada uma Regência Trina, que mensuraria a capacidade de influência dos principais grupos 
políticos – liberais exaltados, liberais moderados e restauradores – nas decisões do Poder Legisla-
tivo. Os liberais moderados defendiam o regime monárquico constitucional, enquanto os exaltados 
não descartavam a luta e a solução armada para a conquista de reformas modernizadoras, prin-
cipalmente as relacionadas com a implementação de um regime federalista. Já os restauradores 
defendiam o retorno de dom Pedro I e condenavam reformas na Constituição. Foram escolhidos 
Bráulio Muniz, Francisco de Lima e Silva e José da Costa Carvalho como regentes.

No ano seguinte, em 1832, foi aprovado o projeto de lei que previa a realização de reformas 
constitucionais, estando, entre elas, a criação de uma Regência Una, em substituição à Trina. Con-
cluída em 1834, a reforma resultou no Ato Adicional à Constituição. Além dessa medida, a reforma 
concedia mais autonomia às províncias, sendo a descentralização política uma característica própria 
do período regencial. O primeiro regente uno foi escolhido por eleições diretas, das quais partici-
pou apenas 1,5% da população, aproximadamente. Com o apoio dos liberais moderados, o padre 
Diogo Antônio Feijó (1784-1843) venceu as eleições, derrotando o conservador Holanda Cavalcanti. 

A Revolta Farroupilha, também chamada de 
Guerra dos Farrapos, teve como liderança proprie-
tários de gado (estancieiros) que reivindicavam auto-
nomia política e econômica regional. Para conquistá-
-la, os rebeldes estavam dispostos, caso não houvesse 

acordo com o governo central, a decretar a separação 
da província gaúcha do império. Desse modo, funda-
riam uma república independente, o que de fato aca-
bou ocorrendo durante a rebelião.

 �   Proclamação 
da República 
de Piratini, 
de Antônio 
Parreiras, 1915 
(óleo sobre tela, 
24 cm × 46 cm). 
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No início dos anos 1830, o governo regencial in-
tensificou o controle das fronteiras e instalou postos 
fiscais com a finalidade de cobrar novos impostos dos 
estancieiros e dos produtores de charque (carne-seca). 
Assim, enquanto o charque uruguaio arcava com um 
imposto global de 4%, o gaúcho passava a pagar 25%, 
o que tornava seu preço pouco competitivo. Consti-
tuindo a base desse grupo, os estancieiros, decepcio-
nados com as diretrizes políticas implementadas pelo 
governo do Rio de Janeiro, iniciaram uma ofensiva 
contra o presidente da província, que resultou em sua 
deposição e no início do movimento Farroupilha em 
setembro de 1835.

Em 1836, esgotadas as possibilidades de negocia-
ção, ocorreram os primeiros conflitos armados entre 
os farrapos e as forças legais. Os rebeldes contaram 
com a Guarda Nacional comandada por Bento Gon-
çalves. No mês de junho, os legalistas conseguiram 

retomar a capital. Após a batalha de Seival, em setem-
bro de 1836, o general farrapo Antônio Sousa Netto 
proclamou a independência do Rio Grande do Sul, 
fundando a República de Piratini (ou República 
Rio-Grandense). Bento Gonçalves foi escolhido 
seu presidente. Porém, já em outubro, Bento Gon-
çalves e outros farrapos foram feitos prisioneiros ao 
serem derrotados na Batalha de Fanfa.

Em julho de 1839, os líderes farroupilhas Giu-
seppe Garibaldi (italiano que fugiu da Europa por 
motivos políticos) e David Canabarro invadiram 
Laguna, em Santa Catarina. Uma semana depois 
foi proclamada a independência da província, sob o 
nome de República Juliana, que deveria formar uma 
confederação com o Rio Grande do Sul. Dessa vez, 
no entanto, o governo central foi capaz de organizar 
uma reação eficiente, obrigando os revolucionários a 
se retirarem da cidade.

Anita, a valente guerreira
Conhecida como Anita Garibaldi, Ana Maria Ribeiro da Silva (1821-1849) par-

ticipou da Revolta Farroupilha. Nasceu em Mourrinhos, na época município de 
Laguna, em Santa Catarina. De origem modesta, aos 14 anos casou-se com Manuel 
Duarte Aguiar. Com a ocupação de Laguna pelos farrapos, em 1839, enamorou-se 
de um de seus líderes, o italiano Giuseppe Garibaldi, com quem passou a viver. 
Participou de todas as lutas em Laguna, onde foi estabelecida, em 1839, a sede 
da República Juliana, aliada à República de Piratini, fundada no Rio Grande do 
Sul. Em 1842, Giuseppe e Anita Garibaldi partiram para Montevidéu e, depois de 
servirem ao caudilho Rosas na Argentina, seguiram para a Itália, acompanhados 
dos três filhos. O casal participou da guerra pela unificação italiana, percorrendo 
diversas regiões do país. Depois do combate de Livorno, já doente, Anita faleceu 
ao marchar em retirada. 

Em 1842, o barão de Caxias foi nomeado presiden-
te da província e comandante da Guarda Nacional para 
chefiar a repressão à revolta. Os rebeldes, por seu turno, 
enfrentavam sérias crises internas, que os enfraqueciam 
no confronto com as tropas imperiais. Em 1843, Bento 
Gonçalves foi reeleito presidente da República de Pira-
tini, mas, logo após as eleições, o vice-presidente, seu 
inimigo político, foi assassinado. Sob suspeita, Bento 
Gonçalves foi obrigado a abandonar o cargo.

O governo central, entretanto, não dispunha de força 
militar suficiente para derrotar os farrapos. Desse modo, 
procurou conciliar-se com os rebeldes, concedendo-lhes 
uma de suas principais reivindicações: taxou em 25% o 
charque estrangeiro a fim de favorecer os produtores 
gaúchos. Caxias iniciou então as discussões em torno de 
um acordo de paz. Em 1844, depois da derrota na Bata-
lha de Porongos, os farroupilhas concordaram em enviar 
uma missão ao Rio de Janeiro para negociar secreta-
mente com o governo imperial. Após várias reuniões, 
foram estabelecidas as bases do Convênio do Ponche 
Verde, assinado em março de 1845, que proclamou a 
paz e a reintegração da província ao império.

A Batalha de Porongos, contudo, ainda levanta po-
lêmica entre os historiadores. Nela, muitos lanceiros  
negros do exército farroupilha foram massacrados pe-

las tropas imperiais. Esses escravizados-soldados tiveram 
participação significativa na revolta rio-grandense, lutan-
do em troca da promessa de liberdade. Há duas principais 
versões para o massacre: o grupo teria sido alvo da tropa 
imperial porque representava um obstáculo à paz, pois o 
império não concordava com a sua libertação; ou houve 
traição, ou seja, alguns chefes farroupilhas teriam facilita-
do o ataque das tropas imperiais contra os lanceiros por-
que queriam apressar as negociações de paz.

 �  Anita Garibaldi na 
Itália, anos 1840.  
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 �  Imagem comemorativa da República Rio-Grandense, de Antônio 
Parreiras, 1912-1914 (baseada em óleo sobre tela, dimensões 
não informadas).
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Já no Pará, onde ocorreu a Revolta da Cabana-
gem, vivia-se, desde a Independência, constantes 
crises de governabilidade relacionadas a conflitos en-
tre as elites locais, que disputavam o poder regional. 
Confrontavam-se, de um lado, os proprietários e os 
comerciantes de origem portuguesa, que dominavam 
a economia paraense, defensores de uma administra-
ção centralizada, expressa na figura do monarca; e, de 
outro, os negociantes e produtores identificados com a 
monarquia constitucional. Estes contavam com o apoio 
dos cabanos, população pobre que vivia em cabanas 
na beira dos rios, e também dos proprietários locais, 
descontentes com as medidas tomadas pelo governo 
provincial, que julgavam prejudicar suas atividades. 
Dentre essas medidas estavam a abolição da cobrança 
de dízimo sobre o pescado e a permissão para as ca-
noas circularem livres de fiscalização, o que dificultou 
o controle dos escravizados.

Em janeiro de 1835, o presidente da província, Ber-
nardo Lobo de Sousa, foi assassinado por Francisco Vi-
nagre e outros aliados dos líderes cabanos em uma re-
belião liderada pelo fazendeiro Félix Clemente Malcher.
Malcher foi empossado presidente do governo rebelde. 
No entanto, o comandante de armas de seu governo, 
Francisco Vinagre, rebelou-se, na tentativa de derrubá-
-lo e assumir a direção do novo governo. Vinagre foi 
demitido e sua prisão, ordenada. Com seu irmão, Antô-
nio Vinagre, liderou novos confrontos com o presidente 
do Pará, que acabou sendo assassinado. Francisco Vina-
gre assumiu, assim, a presidência da província.

Após o marechal Manuel Jorge Rodrigues ser no-
meado presidente paraense, novas tensões surgiram, 
especialmente quando o novo presidente nomeou por-
tugueses para os principais cargos da administração, 
discriminando os cabanos. Antônio Vinagre e Eduardo 
Angelim organizavam a resistência, enquanto Francis-
co Vinagre era preso. Legalistas e cabanos lutaram por 
nove dias, com vitória dos últimos e a posse da presi-
dência da província por Angelim.

Em abril de 1836, quando os rebeldes já domina-
vam grande parte do Pará e a revolta tomava propor-
ções de um movimento de massa, a população pobre, 
formada por indígenas, mestiços e afrodescendentes, 
rebelava-se contra sua condição social. Com a ajuda 
militar do governo central, iniciou-se um intenso blo-
queio a Belém, que provocou a retirada dos cabanos e 
a consequente retomada da cidade por tropas impe-
riais. Conforme a estudiosa Magda Ricci:

Entre os líderes e a massa cabana, e a ação ca-
bana em Belém e em Macapá ou no Rio Negro (atual 
estado do Amazonas) foram inúmeras as diferenças. 
Nem todos os que entraram no movimento eram ho-
mens pobres e viviam em cabanas. Houve aqueles, 
como o primeiro governante cabano, Félix Malcher, 
que entraram no movimento junto com seus escra-
vos. Por outro lado, existiam escravos que aderiram à 
Cabanagem pensando conseguir a alforria […].

RICCI, Magda. Do patriotismo à revolução: história da  
Cabanagem na Amazônia. In: FONTES, Edilza (Org.).  

Contando a história do Pará. Belém: E. Motion,  
2002. p. 250-251. v. 1.

Em outubro de 1836, o presidente rebelde 
Eduardo Angelim foi preso. Entre 1837 e 1840, a 
rebelião continuou no interior do Pará. No entan-
to, enfraquecidos, os rebeldes foram, aos poucos, 
se rendendo. Não se pode calcular com precisão, 
mas se sabe que milhares de pessoas foram mortas 
nos combates pelas forças legais. Nos anos 1839 e 
1840, muitos foram anistiados, e a revolta foi defi-
nitivamente extinta nesse último ano.

Em 1835 sucedeu também a Revolta dos Malês. 
Trata-se de uma rebelião de escravizados e libertos 
ocorrida em Salvador. Os cativos que compuseram a 
liderança do levante eram conhecidos como malês, 
designação dada a africanos muçulmanos, com sig-
nificativa presença na Bahia. Dentre os acusados de 
participar da revolta, predominavam os afrodescen-
dentes de etnias nagô e hauçá, bastante presentes 
na Bahia. A difusão do islamismo na província deveu-
-se à vinda de muitos escravizados africanos prove-
nientes de regiões dominadas pelo islã. O plano da 
rebelião vinha sendo traçado desde fins de 1834 e 
foi fortalecido por vários fatos que atingiram direta-
mente a comunidade islâmica. Primeiro, foi dissolvida 
com violência uma das festas do calendário muçul-
mano, sob ordens de um inspetor de quarteirão, e 
destruída a mesquita da Vitória, local onde se reu-
niam muitos malês. Em seguida, foram presos dois 
importantes mestres muçulmanos da região: Pacífico 
Licutan e Ahuna. 

Além da abolição ao regime escravista, estava 
entre os objetivos dos revoltosos a completa africa-
nização da Bahia, conclamando morte a brancos e 
mestiços. O movimento foi programado para eclodir 
no dia 25 de janeiro, quando se realizaria em Bonfim 
uma festa religiosa que manteria a cidade vazia por 
todo o fim de semana. Ademais, nesse dia, os escra-
vizados estariam mais livres da vigilância dos senho-
res. Antes disso, entretanto, no dia 24, o plano foi 
descoberto após dois libertos denunciarem a trama  
a antigos senhores. Logo se iniciaram as hostilida-
des, em que os rebeldes se confrontaram com as 
forças imperiais utilizando espadas e facas. Em se-
guida, as principais ruas de Salvador foram tomadas 
e a cadeia, assaltada, a fim de obterem armas e li-
bertarem os presos.

Apesar disso, no dia seguinte, dois grupos saí-
ram às ruas, segundo previsto pelo plano inicial da 
rebelião. Um deles era formado por seis escraviza-
dos, que atearam fogo à casa de seu senhor e ten-
taram deixar a cidade. O outro grupo contava com 
oito a dez pessoas e irrompeu em Julião, Cidade 
Baixa. Ambos os grupos foram capturados com ra-
pidez, sem atingir seus objetivos. Encerrou-se assim 
a revolta, que, embora restrita a praticamente uma 
noite, teve forte impacto sobre a sociedade baia-
na e brasileira, aumentando o temor de um levante 
massivo de escravizados. Estima-se a participação 
de cerca de 600 pessoas no movimento; pelo me-
nos 50 foram mortas durante a revolta, e cerca de 
500 foram julgadas e condenadas à morte ou puni-
das posteriormente.
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Em 1837, um novo movimento rebelde eclodiu no 
mesmo local: a Sabinada. Após a Independência, 
frequentemente o tema da separação da Bahia das 
demais províncias era explorado nos periódicos da 
época. Francisco Sabino Vieira, líder da Sabinada, 
publicava artigos no jornal Novo Diário da Bahia em 
que mencionava a hipótese de separação da província 
e a necessidade de uma revolução no Brasil. Com a 
centralização administrativa ocorrida a partir de 1837 e  
a consequente redução da autonomia das províncias, 
as autoridades locais já sabiam da intenção de se orga-
nizar uma revolta.

Os envolvidos na Sabinada eram, na maior parte, 
empregados públicos, pequenos comerciantes, arte-
sãos e profissionais liberais atingidos pela dura crise 
econômica resultante da decadência da produção de 
açúcar. Os revolucionários apontavam como razões da 
revolta a má administração imposta à província, a ex-
cessiva transferência de recursos da Bahia para a Corte 
durante a Regência (1831-1840) e o fato de o movi-
mento que provocara a abdicação de dom Pedro I, em 
1831, não ter resultado em melhorias para a província.

Sem um plano definido e temendo serem presos 
como conspiradores, no dia 6 de novembro, os tenen-
tes José Nunes e Daniel Gomes de Freitas, acompa-
nhados de Francisco Sabino e outros civis, tomaram 
o Forte de São Pedro, em Salvador. Sob a liderança 
de Sabino e José Duarte da Silva, na manhã seguinte 
os rebeldes deixaram o local em direção à Câmara 
Municipal, onde redigiram um documento que pro-
clamava a separação da província do restante do im-
pério. Uma semana depois de iniciado o movimento, 
Salvador foi totalmente tomada pelos rebeldes, ocor-
rendo vários confrontos entre estes e as forças legais. 
A retomada do Forte de São Pedro, controlado pelos 
rebeldes, marcou o fim da rebelião. Francisco Sabino 
e os demais líderes foram condenados à morte; cerca 
de 1 200 revoltosos morreram em combate e aproxi-
madamente 3 mil foram presos. Mas, com a antecipa-
ção da maioridade de dom Pedro II em 1840, todos 
os presos foram anistiados pelo imperador. Francisco 
Sabino, contudo, foi degredado para Mato Grosso, o 
mesmo ocorrendo com os outros líderes, que foram 
enviados para São Paulo e Minas Gerais.

Em 1838 foi a vez de estourar um movimento insur-
gente no Maranhão, a Balaiada, que durou até 1841. Os 
atritos políticos entre liberais e conservadores estiveram na 
origem da revolta, que tinha por objetivo inicial revogar 
a Lei dos Prefeitos, aprovada pelo grupo conservador da 
Assembleia Provincial. A lei visava retirar o poder dos juízes 
de paz e centralizá-lo no governo da província, que no-
mearia um prefeito para cada localidade. Nesse sentido, 
esclarece o historiador Luiz Felipe de Alencastro:

Pretendia-se então empossar uma autorida-
de, nomeada pelo presidente da Província, que 
dirigiria vários municípios, engolfando a auto-
nomia das câmaras, da Guarda Nacional e, so-
bretudo, a capacitação judiciária e policial dos 
juízes de paz eleitos nas cidades.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Memórias da Balaiada. Novos 

Estudos, São Paulo: Cebrap, n. 23, p. 7-13, mar. 1989.

No entanto, outros elementos adicionaram-se à re-
belião, tornando-a mais complexa. Havia no Maranhão 
uma grande concentração de escravizados urbanos es-
pecializados em funções como alfaiate, pedreiro, car-
pinteiro etc., que constituíam um elemento explosivo, 
pronto para se rebelar. 

Rapidamente a contenda se transformou em 
conflito étnico. No interior da província, a tensão 
social era ainda maior, pois, com a decadência da 
economia algodoeira (em declínio desde fins do 
século XVIII), a população local passou a viver em 
condições miseráveis, sobrevivendo apenas da caça 
e da pesca. Por fim, a pecuária perdera o vigor eco-
nômico que apresentara no século XVIII, provocan-
do altos índices de desemprego.

Todos esses fatores precipitaram a revolta, que 
teve início em dezembro de 1838, quando um gru-
po de homens liderados pelo vaqueiro Raimundo  
Gomes invadiu a cadeia pública da Vila da Manga, 
no interior do Maranhão, a fim de libertar alguns 
vaqueiros presos. Raimundo Gomes conseguiu o 
apoio da Guarda Nacional e da administração pú-
blica local, descontente com o novo governo da 
província. Foi redigido um manifesto político que 
exigia a demissão do presidente, a abolição da lei 
que havia criado o cargo de prefeito e também a 
expulsão dos portugueses do Maranhão. Raimundo 
Gomes passou a viajar pelo interior arregimentan-
do desertores da Guarda Nacional, escravizados fu-
gidos, vaqueiros e pequenos artesãos.

 �  A fazenda Jacobina foi fundada em 1769 pelo coronel de Milícias 
português Leonardo Soares de Sousa. Ela serviu de abrigo para 
Francisco Sabido Alves da Rocha, médico exilado e chefe da 
Sabinada, revolta ocorrida no período regencial brasileiro, na Bahia. 
A fazenda localiza-se no município de Cáceres, em Mato Grosso. 
Foto de 2010.

Marcos Bergamasco/Secom
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A rebelião ganhou força com o surgimento de um 
novo grupo rebelde liderado por Manoel Francisco 
dos Anjos, o Balaio, assim apelidado por fabricar ba-
laios (cestas de palha). Por vingança a Antônio Raymun-
do Guimarães, oficial que teria abusado sexualmente 
de suas filhas, Manoel dos Anjos incitou a população a 
persegui-lo, declarando que os homens brancos que-
riam acabar com os mestiços. Muitos populares aderi-
ram ao movimento, ficando conhecidos também como 
balaios. Não demorou para a perseguição ao oficial 
se transformar em confronto racial e protesto contra a 
condição miserável da população.

Em março de 1839, os rebeldes tomaram a cidade de 
Caxias, importante centro comercial da província. A re-
belião estendeu-se pelo interior do Maranhão, atingindo 
ainda regiões do Piauí. Com o crescimento da revolta e a 
revogação da Lei dos Prefeitos, os liberais, também co-
nhecidos como bem-te-vis, recuaram, temendo que seus 
interesses como proprietários de terra e comerciantes fos-
sem prejudicados. A crescente presença de pessoas po-
bres, indígenas e afrodescendentes na liderança de revol-
tas fazia com que a elite local temesse a perda do controle 
do movimento ou que seus objetivos fossem alterados.

Ainda em 1839, Cosme Bento das Chagas, fu-
gitivo da cadeia da capital, aderiu ao movimento e 

arregimentou cerca de 3 mil escravizados insurgentes. 
A população passou, assim, a temer uma insurreição 
de afrodescendentes. A repressão tornou-se mais efe-
tiva com a nomeação do coronel Luís Alves de Lima e 
Silva para a presidência da província e o comando da 
Guarda Nacional no início de 1840.

O coronel voltou a armar a corporação e organizou 
uma força de 8 mil homens. Aos poucos, os rebeldes 
foram sendo derrotados, rendendo-se definitivamente 
em 1841. Manoel Francisco dos Anjos morreu em com-
bate com as forças legais. Raimundo Gomes, depois de 
preso, foi obrigado a deixar a província. A caminho de 
São Paulo, faleceu em um navio. O líder Cosme Bento 
foi capturado e condenado à morte em 1842.

PARE e PENSE

1. Que semelhanças podemos verifi car entre 
as revoltas analisadas durante o período 
regencial?

2. Até que ponto a questão racial estava rela-
cionada às revoltas? 
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�  Memorial da Balaiada em Caxias (MA), com escultura em homenagem a Raimundo Gomes, 2014. 
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O Segundo Reinado (1840-1889)
Em 1840, os liberais, que não participavam do governo naquele momento, organizaram um 

programa de resistência à hegemonia conservadora. Sua ação consistia na antecipação da maio-
ridade de dom Pedro Alcântara, conquistando assim maior espaço no cenário político. Para tal 
empenho foi criada a Sociedade Promotora da Maioridade, que logo se transformou em Clube da 
Maioridade. O clube passou a exaltar a figura do monarca e foi, aos poucos, incentivando o apoio 
popular à antecipação. Os conservadores, por sua vez, não podiam explicitamente contestar os 
liberais sob o risco de serem considerados inimigos da monarquia. Em maio de 1840, foi apresentada 
na Câmara, pelos liberais, uma emenda à Constituição que permitia a antecipação da maioridade. 
Em 23 de julho, com a concordância do príncipe, a antecipação foi aprovada pela Câmara. Assim,  
dom Pedro, aos 14 anos de idade, tornou-se o segundo imperador do Brasil. No dia seguinte, dom 
Pedro II formou o chamado gabinete da maioridade, encabeçado pelos liberais, encerrando-se então 
o período regencial. Assim, inaugura-se o Segundo Reinado com dom Pedro II imperador do Brasil. 
Em seu governo foi estruturado um sistema de governo no qual o imperador nomeava o presidente 
do Conselho de Ministros, responsável pela escolha do Ministério. Quando havia divergências entre 
o Legislativo e o Executivo, cabia ao imperador, por meio do Poder Moderador, decidir pela queda 
do gabinete ou pela dissolução da Câmara, marcando, em seguida, novas eleições. 

Após 1850, dois acordos políticos patrocinados pelo governo central garantiram estabilidade 
ao regime: a Política da Conciliação (1853-1858) e a Liga Progressista (1862-1868). Em ambos os 
casos, os partidos Liberal e Conservador estabeleceram um programa mínimo comum, garantin-
do sua permanência no poder. Além disso, o governo imperial conseguiu manter a elite política 
sob seu controle mediante negociação de favores. A maior parte dos deputados era formada por 
funcionários públicos de carreira que precisavam compor com o governo para manter seus empre-
gos. Para conseguir o apoio do Parlamento, frequentemente o governo distribuía cargos entre os 
dois partidos. O dinheiro público servia para alimentar a própria máquina do Estado, cooptando 
(atraindo para seu objetivo) os cidadãos e elegendo os que atendessem aos seus interesses. Para o 
funcionamento de tal política, recorria-se à manipulação do orçamento, à corrupção e ao nepotismo.

Após 1868, contudo, iniciou-se o processo de crise do regime monárquico, que só pode ser com-
preendido tendo em vista as transformações econômicas ocorridas a partir de 1850 com a abolição 
do tráfico negreiro. Tornou-se questão fundamental para a economia brasileira encontrar um subs-
tituto para o escravizado na cafeicultura em constante expansão. A solução para os cafeicultores 
estava na imigração de trabalhadores estrangeiros. Para tanto, reivindicavam que o Estado finan-
ciasse a vinda dos imigrantes, pagando suas passagens e despesas até que se estabelecessem em 
alguma fazenda. A subvenção, no entanto, não era apoiada pelas províncias que não necessitavam 
de novos trabalhadores, como era o caso de todo o Nordeste. Os cafeicultores paulistas passaram, 
então, a defender um regime federalista, no qual a província teria maior autonomia financeira 
para custear, por conta própria, a imigração. O desejo de autonomia dos paulistas expressou-se 
claramente na grande participação destes no movimento republicano, a partir de 1870.

Por causa da Guerra do Paraguai (1864-1870), que provocou grande endividamento do Estado, as 
denúncias de corrupção e ineficiência da máquina administrativa, incapaz até mesmo de controlar os 
gastos de guerra, aumentaram. Imerso em enorme crise financeira, o Estado majorou tarifas aduanei-
ras e outros impostos, elevando o custo de vida. Após o fim da guerra, um novo ator incorporou-se 
ao cenário de crise da monarquia: o Exército. A grande projeção alcançada pelos 
militares com a prolongada luta externa não correspondeu a uma participa-
ção efetiva da corporação no jogo político interno. Ainda mais grave para 
os militares era o fato de que cabiam aos políticos civis tanto as decisões 
sobre assuntos próprios do Exército como as promoções, sempre con-
seguidas por aqueles que tinham bons padrinhos no Ministério. Os 
oficiais, do mesmo modo que o movimento republicano, passaram a 
identificar a monarquia como um regime de privilégios, corrupto e 
administrativamente incompetente.

O Império acabou em 15 de novembro de 1889, por meio de um 
golpe militar articulado com o apoio do movimento republicano 
e dos cafeicultores. Isso ocorreu, em síntese, por causa da falta de 
apoio do setor mais forte da economia e do braço armado dos milita-
res. Além do mais, o governo imperial foi incapaz de propor reformas 
que atraíssem o apoio dos novos setores urbanos – dada a paralisia 
imposta ao Estado pelos compromissos políticos estabelecidos por 
décadas, como forma de sustentação do governo.

 �  Fotografia do imperador dom Pedro II 
(1825-1891) produzida em 1885. 
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 A Revolta Praieira
Entre novembro de 1848 e março de 1849, ocor-

reu a Revolta Praieira em Pernambuco, resultado da  
disputa entre os principais grupos políticos da província 
pela hegemonia no governo. Os praieiros, de orienta-
ção liberal, eram originários principalmente da camada 
de novos proprietários de engenho que haviam feito 
fortuna graças à expansão da economia açucareira na 
primeira metade do século XIX. Opunham-se às famí-
lias tradicionais, como os Rego Barros e os Cavalcanti, 
que detinham o poder na província desde o início da 
década de 1830. Conservadoras, essas famílias passa-
ram, a partir de 1842, a sofrer pressão dos liberais, que 
exigiam maior participação no poder para se beneficia-
rem de investimentos na produção (expansão do crédi-
to e infraestrutura básica).

Havia ainda a questão do comércio de escravizados. 
Desde 1845, foi dificultada a entrada de navios negreiros 
no Brasil graças a uma lei inglesa, a Bill Aberdeen, que au-
torizava a captura de embarcações que carregassem afri-
canos escravizados. De qualquer forma, em termos legais, 
o tráfico de escravizados já era proibido desde 1831.

No entanto, como os lavradores, os rendeiros e os 
médios proprietários não conseguiam ter o mesmo 
acesso à mão de obra escrava e tinham de pagar altos 

preços por ela, isso acabou sendo também um dos focos 
de tensão em Pernambuco. Na tentativa de organizar 
uma força política que enfrentasse os conservadores, 
os novos proprietários, com o apoio de comerciantes, 
bacharéis da faculdade de Direito de Olinda, lavradores 
e senhores de engenho de menor porte, deixaram o 
Partido Liberal e fundaram, em 1842, o Partido Nacio-
nal de Pernambuco. Além disso, fundaram também 
o periódico Diário Novo, com o objetivo de criticar a 
administração de Francisco Rego Barros, presidente da 
província.

Como a sede do jornal estava localizada na rua da 
Praia, no Recife, a imprensa governista passou a cha-
mar pejorativamente de praieiros os membros do 
novo partido, que ficou conhecido por Partido da 
Praia. Em 1843, os praieiros elegeram vários deputa-
dos, entre eles, Antônio Chichorro da Gama, políti-
co identificado com os rebeldes, para a presidência da 
província. Uma vez no poder, os praieiros procuraram 
ocupar os cargos públicos e expandir sua base eleito-
ral, demitindo todos os funcionários da administração 
anterior. Em 1846 foram nomeados dois senadores 
praieiros, aprofundando-se assim sua participação no 
governo central.

Com a escassez de recursos e moeda para o finan-
ciamento da expansão açucareira, Antônio da Gama 
elevou todos os impostos sobre produtos alimentícios 
e outros itens de consumo, atingindo sobretudo as ca-
madas urbanas. Diretamente afetada por essa medida, 
a população depredou diversas casas de comércio de 
portugueses, a quem atribuía a culpa pelos altos pre-
ços dos produtos.

Aproveitando-se da situação, o governo da provín-
cia de Pernambuco estimulou a lusofobia (aversão aos 
portugueses) para encobrir o real motivo do alto custo 
de vida. Mediante a Assembleia Provincial, propôs a na-
cionalização do comércio e a expulsão dos caixeiros por-
tugueses solteiros. Ao mesmo tempo, o Senado anulou 

a eleição em que foram escolhidos os dois senadores 
do Partido da Praia, sob alegação de fraude. No início 
de 1848, Antônio da Gama foi substituído por Manoel 
de Souza Teixeira, e este por Vicente Pires da Mota, que 
demitiu os praieiros dos principais cargos públicos. Afas-
tados do poder, os praieiros optaram pela rebelião.

Os rebeldes divulgaram, então, o Manifesto ao 
mundo, exigindo a expulsão do presidente da província, 
a instalação de uma Constituinte e a não transferência 
de rendas provinciais para o governo central. Buscaram 
o apoio de Antônio Borges da Fonseca, jornalista com 
grande influência nos setores assalariados urbanos, que 
acrescentou ao Manifesto mais duas reivindicações:  
o voto universal e o fim do poder moderador.
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 �  Rua da Cruz, no Recife, de autor anônimo, c.1850.  
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Entre novembro e dezembro de 1848, a rebelião limi-
tou-se a levantes locais organizados em engenhos, com o 
objetivo de resistir às autoridades recém-empossadas. Em 
meados de dezembro, o governo imperial decidiu intervir 
para solucionar rapidamente o conflito. Foram enviadas 
armas e tropas de províncias vizinhas. Os rebeldes organi-
zaram duas colunas, totalizando 1 500 homens, que mar-
chariam em direção à capital a fim de tomar o governo.

No mês de fevereiro, a primeira coluna, sob o coman-
do de Pedro Ivo, venceu a resistência dos legalistas e ins-
talou-se nas proximidades do Recife, esperando a chega-
da da segunda coluna, liderada por João Ribeiro Roma 
e Nunes Machado. Estes, no entanto, foram vencidos 
pelas tropas governistas, que logo retornaram à capital 
para combatê-los. Formaram-se ainda novos grupos de 
resistência no interior sob a liderança de Antônio Borges 
da Fonseca e Pedro Ivo. O primeiro foi derrotado em mar-
ço; o segundo, somente em dezembro de 1850. A maior 
parte dos envolvidos no movimento foi presa. Algumas 
lideranças, entretanto, conseguiram fugir para o exterior, 
exceção feita a João Roma e Nunes Machado, que morre-
ram em combate. Em novembro de 1851, todos os rebel-

des foram anistiados como forma de apaziguar o conflito 
entre os grupos políticos da província.

LER LEGISLAÇÃO
Após a proibição do comércio de escravizados com os portos africanos, intensificou-se a pressão para o fim 

da escravidão, fosse em nível internacional, fosse pela pressão dos abolicionistas. Observe o quadro a seguir, com 
algumas leis que marcaram o processo de abolição da escravatura. Depois da leitura, responda às questões pro-
postas no Roteiro de trabalho.
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Ano Lei Descrição

1871 Lei do Ventre Livre

Determinou que todos os filhos de escravizadas nascidos a partir daquela 
data seriam livres; e que os filhos de escravizadas nascidos daquela data em 
diante deveriam ser entregues ao Estado quando completassem oito anos, 
com o pagamento ao fazendeiro de uma indenização de 600 mil-réis. O pro-
prietário poderia optar também por manter o escravizado na fazenda até 
que ele completasse 21 anos e então libertá-lo. Seu trabalho até essa data 
funcionaria como indenização ao fazendeiro.

1885 Lei dos Sexagenários
Libertava os escravizados acima dos 60 anos, com indenização aos proprietá-
rios. O dono do escravizado poderia ainda usufruir de alguns de seus serviços 
até que este completasse 65 anos. 

1888 Lei Áurea Libertou os escravizados sem indenização aos fazendeiros.

 Roteiro de trabalho

1. A proposta formulada pelo Parlamento brasileiro em 1871 tinha como objetivo ampliar ou reduzir a presen-
ça da escravidão no Brasil? Justifique. 

2. Considerando os termos da Lei do Ventre Livre, por quantas décadas aproximadamente poderia ainda exis-
tir a escravidão no Brasil?

3. Conforme a Lei dos Sexagenários, seria possível libertar um grande número de escravizados? Para respon-
der a essa pergunta, faça uma pesquisa sobre o tempo médio de vida de um escravizado no Brasil em 
atividades como cafeicultura, mineração ou trabalho doméstico. 

4. Em 1888, a Lei Áurea foi uma ruptura com o processo de abolição que vinha sendo conduzido pelo governo 
brasileiro? Justifique. 
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 �  Praça da Boa Vista, Recife (PE), em desenho de Schlappriz e 
litogravura de F. H. Carls, 1863. Dimensões não informadas.
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  RESISTÊNCIAS NA PRIMEIRA REPÚBLICA
Em 1889, o Brasil tornou-se uma república. Na visão 

de alguns ideólogos e defensores do regime republi-
cano, esta seria uma possibilidade de eliminar muitas 
desigualdades, com a ampliação do poder popular no 
lugar do poder centralizado do imperador, por exem-
plo. Significaria também a possibilidade de os brasileiros 
exercerem sua cidadania, participando diretamente da 
vida política. Contudo, como já nos adiantava o histo-
riador Boris Fausto:

A democracia política tinha um conteúdo apenas 
formal: a soberania popular significava a ratificação 
das decisões palacianas e a possibilidade de repre-
sentação de correntes democratizantes era anulada 
pelo voto a descoberto, a falsificação eleitoral, o voto 
por distrito e o chamado terceiro escrutínio, pelo qual 
os deputados ou senadores cujos mandatos fossem 

contestados submetiam-se ao reconhecimento de 
poderes por parte da respectiva casa do Congresso. 
Progressivamente, São Paulo e Minas apropriam-se 
do poder central utilizando-se deste mecanismo e co-
mandam, assim, a vida política do país.

Apud ABREU, Alzira Alves de et al. Dicionário  
Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro:  

FGV/CPDOC, 2001. p. 4996. v. 5.

Nesse contexto, vivia-se uma democracia em que os 
diversos interesses e vontades populares não estavam 
representados, já que o poder instituído agia em favor 
das elites locais e dos interesses dos cafeicultores. Com 
isso, muitas revoltas tomariam conta da vida cotidiana da 
Primeira República. E em todas elas estiveram presentes 
setores da população que não se viam contemplados pe-
las ações dos governos em níveis federal, estadual e local. 

As eleições na Primeira República
As eleições locais foram a espinha dorsal do sis-

tema oligárquico que imperava na Primeira Repú-
blica. Os coronéis garantiam a eleição dos candi-
datos dos oligarcas estaduais, e estes indicavam o 
candidato a presidente da República. Ainda que a 
Constituição tomasse como referência as democra-
cias modernas, podemos concluir que as eleições 
brasileiras na Primeira República não satisfizeram 
à vontade popular, mas sim a das oligarquias esta-
duais, sobressaindo-se os cafeicultores paulistas, 
que alimentavam a economia nacional. Sendo as 
eleições manipuladas e havendo participação de 
pequena parcela da população no processo elei-
toral, não se pode afirmar que tivéssemos uma 
democracia, ainda que ocorressem eleições em 
vários níveis.
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 �  Em 1907, a revista Fon-Fon! satirizava a presença de eleitores-
-fantasmas nas eleições, resultado da fraude conhecida como 
bico de pena (na charge ao lado), e a hipocrisia dos candidatos, 
que se faziam gentis durante o processo eleitoral e depois 
viravam as costas para os eleitores, como se vê na  
sequência acima. 

e... depois de  
reconhecido

De Outubro  
a Dezembro

De Agosto  
a Setembro

De abril  
a Maio

De Fevereiro  
a Março

Movimentação do chapeó de um  
candidato a deputado para as eleições

De Junho 
a Julho
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 A Revolta da Vacina e a reforma urbana do Rio de Janeiro
Impossibilitados de participar diretamente das deci-

sões políticas e sendo as escolhas eleitorais controladas 
pelos grupos oligárquicos, setores da população, em 
vários momentos, expressaram sua discordância em 
relação ao grupo dirigente e às elites econômicas por 
meio de movimentos reivindicatórios ou de protesto.

O Rio de Janeiro era a capital da República, além de 
ser importante cidade portuária e canal de comércio 
com outros países. Sua população estava próxima de 
um milhão de habitantes no início do século XX, não 
havendo nenhuma outra cidade desse porte no país. 
Grande parte desse contingente era formada por ex-
-escravizados que viviam em casarões decadentes na 
região central da cidade, próximo ao porto, os quais 
haviam sido reformados para abrigar muitas famílias. 
As condições de higiene eram precárias, não havendo 
infraestrutura suficiente para abrigar a população, que 
se avolumava cada vez mais.

Distantes dos valores da elite europeizada, essa 
população era considerada uma ameaça à ordem. Por 
isso, foram proibidos na cidade os jogos de capoeira e 
as danças ligadas a ritmos relacionados a tradições afri-
canas. Vale lembrar que, nesse período, o samba era 
considerado um ritmo musical relacionado a essa popu-
lação pobre e, por isso, na visão da elite, tratava-se de 
uma música inferior. Quando surgiu o rádio em 1922, 
eram tocadas somente canções eruditas europeias, não 
havendo espaço para sambistas. Sérgio Cabral, estudio-
so da música brasileira, explica:

Mesmo com a instalação da quarta emissora no 
Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 
1927, a música popular ainda não desfrutava desse 
meio de comunicação para se tornar mais conhe-
cida. Renato Murce, um dos maiores radialistas de 
todos os tempos, registrou, no seu livro Nos basti-
dores do rádio, que as emissoras veiculavam apenas 
“um tipo de cultura, com uma programação quase 

só da chamada música erudita, conferências maçan-
tes e palestras destituídas de interesse”. E acrescen-
tou: “Nada de música popular. Em samba, então, 
nem era bom falar”.

CABRAL, Sérgio. A MPB na era do rádio.  
São Paulo: Moderna, 1996. p. 10.

Preocupado com a imagem internacional que a 
capital brasileira ofereceria aos investidores estrangei-
ros e com as condições sanitárias da cidade, sempre 
atingida por epidemias de dengue, tuberculose, tifo, 
mas sobretudo de febre amarela e varíola, o governo 
republicano decidiu realizar uma reforma na capital em 
três frentes: modernização do porto, reforma urbana 
e saneamento. Além disso, foram feitas campanhas 
contra as doenças que acometiam constantemente a 
população urbana.

O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi encarre-
gado de sanear a cidade, devendo eliminar principal-
mente a febre amarela e a varíola. A primeira delas era 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também 
transmissor da dengue. A filha do então presidente 
Rodrigues Alves havia morrido de febre amarela, tor-
nando-se para ele uma questão de honra eliminar a 
epidemia.

A primeira medida dos reformadores, entre os quais 
estavam o urbanista Pereira Passos e o engenheiro Lau-
ro Muller, foi derrubar os casarões da área central do 
Rio de Janeiro. Dessa forma, iniciou-se o processo de 
erradicação de doenças, reforma urbana e melhoria do 
acesso ao porto. As famílias que foram despejadas das 
casas não receberam indenização, restando-lhes ape-
nas a opção de ir para os morros, onde começaram a 
ser construídos barracões de madeira. Outras famílias 
foram morar em cortiços, que logo se tornaram alvo 
da Vigilância Sanitária. Caso houvesse uma suspeita de 
foco de varíola, os moradores eram expulsos das resi-
dências, que eram demolidas.

M
ar

c 
Fe

rr
ez

 �  Avenida Rio Branco em 1910, após reformas de reurbanização no centro da cidade do Rio de Janeiro. Além de iluminada, a 
avenida tornou-se mais parecida com as ruas europeias. 
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Na área antes ocupada pelos casarões, instalaram-se largas ave-
nidas inspiradas no modelo francês, já que também na França havia 
sido feita uma reforma urbana. Foram construídos luxuosos palacetes, 
praças e jardins no lugar de 600 edificações. 

Quanto à saúde, Oswaldo Cruz criou as chamadas brigadas ma-
ta-mosquitos. A finalidade das brigadas era desinfetar a cidade com 
gases de piretro e enxofre. Não só as áreas públicas seriam desinfe-
tadas, mas também as residências; os agentes de saúde tinham au-
torização para invadir as casas quando houvesse recusa do morador. 
Da mesma forma, pessoas contaminadas poderiam ser internadas à 
força nos hospitais. Essas medidas eram absolutamente impopulares, 
colocando grande parte da população contra as autoridades, o que só 
se agravou com a decisão governamental de tornar obrigatória a va-
cinação contra a varíola. Deveriam ser vacinados desde recém-nas-
cidos até idosos, não tendo sido feita nenhuma campanha de esclare-
cimento nem de conscientização da população; não se informou nem 
mesmo sobre a forma de aplicação da vacina. O caráter autoritário das 
medidas governamentais fez o povo ver o Estado como um agressor, 
em um contexto no qual praticamente inexistiam políticas públicas 
que visassem a melhoria das condições de vida da população pobre.

Em 9 de novembro de 1904, logo após a divulgação do decreto 
que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola, ocorreu uma re-
belião espontânea que reuniu milhares de pessoas na cidade do Rio 
de Janeiro. Em protesto à decisão, bens públicos e privados foram 
destruídos. O movimento alcançou grandes proporções: o calçamento 
de algumas ruas da cidade foi arrancado, assim como a iluminação 
pública, e muitos veículos foram destruídos. Delegacias e repartições 
públicas foram assaltadas; armamentos e dinamite, roubados.

Ao mesmo tempo, um golpe de Estado estava sendo tramado por 
militares. Ainda no mês de novembro, sublevaram-se a Escola Tática 
do Realengo e a Escola Militar do Brasil, dirigindo-se ao Palácio do Ca-
tete, sede do governo federal, com a finalidade de depor o presidente. 
Com a revogação da medida que tornava a vacinação obrigatória e 
mediante grande violência policial, a revolta chegou ao fim em 16 de 
novembro, com um saldo estimado de 30 mortos, 110 feridos e 900 
presos. Só depois disso foi que o governo pôde novamente se dedicar 
a vencer a rebelião popular contra a obrigatoriedade da vacinação.
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 �  Trecho de demolições para a abertura da 
avenida Central, entre as ruas General 
Câmara e Santa Luzia, durante o período 
de reformas urbanas no Rio de Janeiro, em 
1904. 

 �  Bonde tombado pela população durante a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro (RJ), em novembro de 1904.  
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LER DOCUMENTO VISUAL
A divulgação da lei que determinava de modo au-

toritário a obrigatoriedade da vacina no início do sé-
culo XX reforçou tensões sociais já existentes no país, 
levando a um movimento conhecido como Revolta 
da Vacina, conforme já vimos. 

Observe a charge ao lado e depois responda às 
questões do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Como a charge produzida no mesmo ano 
da Revolta da Vacina mostra Oswaldo Cruz?

2. Até que ponto a prática autoritária dos go-
vernos da Primeira República está presente 
na Revolta da Vacina?

3. Em 2020, o Brasil foi novamente acometido 
por uma epidemia: a do coronavírus. É pos-
sível fazer algum paralelo entre o ocorrido 
em 1904 e em 2020? Explique.
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Biblioteca Nacional; Rio de Janeiro

 A Revolta da Chibata
Em novembro de 1910, uma nova revolta viria a 

colocar em evidência a prática autoritária não só dos 
governantes republicanos, mas também dos oficiais 
militares. Marinheiros de quatro navios da esquadra 
brasileira sublevaram-se contra o castigo da chibata e 
outros castigos comumente aplicados aos marinheiros, 
como o uso da palmatória. O uso do chicote tinha sido 
proibido desde a proclamação da República, mas ele 
ainda era utilizado pelos oficiais da marinha.

Recrutados à força e trabalhando em troca de bai-
xos salários, os marinheiros se rebelaram. O clima de 
revolta aumentou quando os marinheiros do encoura-
çado Minas Gerais foram convocados para presenciar 
o castigo a um marinheiro que receberia 250 chiba-
tadas. Em 22 de novembro de 1910, eclodiu o movi-
mento, sob a liderança do marinheiro afrodescenden-
te João Cândido, também chamado de Almirante 
Negro, mais tarde homenageado pelos compositores 
João Bosco e Aldir Blanc com a música "O mestre-
-sala dos mares", na década de 1970. Os revoltosos 
decidiram assumir o comando da embarcação Minas 
Gerais enquanto o comandante Batista Neves jantava 
fora do encouraçado. Quando voltou, foi surpreendi-
do pela fuzilaria, que atirava contra o pequeno barco 
que o conduzia de volta ao navio. Tentou conter os 
rebeldes, mas acabou morrendo. Os revoltosos exigi-
ram do governo o fim dos castigos físicos, a redução 
da jornada de trabalho e o aumento dos soldos (re-
muneração dos soldados, sob a ameaça de bombar-
dearem a cidade do Rio de Janeiro caso o governo 
não quisesse negociar.
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 �  Charge de Leônidas sobre a Revolta da Vacina, publicada na revista 
O Malho em outubro de 1904. 

 �  João Cândido (à direita), líder da Revolta da Chibata, em foto de 1910. 
Nascido no Rio Grande do Sul em 1880, era filho de ex-escravizados. 
Em 1894, entrou para a marinha por recomendação de um almirante. 
Mesmo absolvido pelo envolvimento na Revolta da Chibata, carregou 
o estigma de rebelde e sobreviveu com poucos recursos até sua 
morte, em 1969.
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Após muita negociação, o Senado aprovou a 
anistia aos marinheiros, que foi concedida em troca 
da deposição das armas. Depois disso, o castigo da 
chibata deixou de ser utilizado. Em 9 de dezembro, 
poucos dias após o fim da revolta, um novo movi-
mento eclodiu no navio Rio Grande do Sul e no Ba-
talhão de Fuzileiros Navais. Nova agitação ocorreu 
entre os marinheiros da Revolta da Chibata, que tive-

ram de desembarcar dos navios. Vencidos os novos 
rebeldes, criou-se um conselho de investigação que 
denunciou vários marinheiros, entre eles, os líderes 
da Revolta da Chibata, a exemplo de João Cândido. 
Centenas de marinheiros foram presos; vários deles 
morreram na prisão, outros foram fuzilados. Toda-
via, o Almirante Negro, com outros acusados, foi ab-
solvido em 1912.

 A Guerra de Canudos
Em 1893, Antônio Vicente Mendes Maciel, conhe-

cido como Antônio Conselheiro, fundou a comuni-
dade de Belo Monte em uma antiga fazenda abando-
nada. Belo Monte é o nome original do lugar que era 
conhecido como Canudos, no sertão da Bahia. Con-
forme explica a historiadora Cristina Coin:

O arraial, apesar de ter recebido o nome de Belo 
Monte, ficou conhecido como Arraial de Canudos, 
pois o grupo de pessoas que vivia na fazenda aban-
donada antes da chegada do Conselheiro costuma-
va pitar um cachimbo de barro cujo cabo media um 
metro de extensão. O canudo-de-pito, planta que 
servia de cabo para esse cachimbo, existia em gran-
de quantidade às margens do [rio] Vaza-Barris.

COIN, Cristina. A Guerra de Canudos. 3. ed.  
São Paulo: Scipione, 1998. p. 26.

Desde os anos 1870, Antônio Conselheiro pregava 
o catolicismo pelo sertão nordestino, atraindo fiéis, 
principalmente pobres e desempregados. Como bea-
to, peregrinava pelos sertões louvando a palavra de 
Deus, embora sem vínculo estreito com as diretrizes 
da Igreja Católica. Ele vivia de esmolas que recebia 
para sua subsistência. Conforme explica o historiador 
Marco Antônio Villa, Conselheiro conseguiu atrair 
muitos adeptos:

[…] a população preferia ouvir os sermões de 
Antônio Vicente […]. Falando a língua do sertane-
jo e sendo um exemplo de vida despojada, Antô-
nio Conselheiro era um contraponto à Igreja oficial, 
marcada pela ostentação e pela relação harmônica 
que mantinha com os poderosos do sertão.

VILLA, Marco Antônio. Canudos: campo em chamas  
(1893-1897). São Paulo: Saraiva, 2002. p. 11.

Com o passar do tempo, Antônio Conselheiro foi 
se diferenciando de outros beatos ao estimular o tra-
balho comunitário e desprezar os bens materiais. Em 
1889, liderou uma revolta em Bom Conselho, contra 
o pagamento de impostos, fazendo críticas ao gover-
no republicano. Conseguiu atrair milhares de pessoas 
para a comunidade de Canudos, vindas de vários esta-
dos do Nordeste e também de outras regiões. A maior 
parte era desprovida de riqueza e terras. O rápido 
crescimento da comunidade fez esta se tornar a maior 
cidade do interior da Bahia. No entanto, a região não 
foi oficializada como município; não havia delegado, 
juiz ou qualquer outra autoridade constituída pelo go-
verno republicano. Observe no mapa a seguir a região 
de Canudos:

Antônio Conselheiro tornou-se o líder religioso de 
Canudos, estabelecendo também as regras de convi-
vência no local. Havia outros líderes, como João Aba-
de, que era chefe militar, e Antônio Vilanova, que cui-
dava das necessidades econômicas. A população local 
vivia da agricultura e da pecuária, ambas voltadas para 
a subsistência. O excedente da produção era comercia-
lizado com as cidades vizinhas. Não circulava dinheiro 
em Canudos, tendo sido criado um sistema de vales 
para realizar as trocas comerciais. 

O grande crescimento da comunidade chamou 
a atenção das autoridades governamentais e reli-
giosas. Quanto à Igreja, as relações com o povoado 
tornaram-se conflituosas após a visita de uma mis-
são de frades, em 1895, que foi expulsa após fazer 
críticas a Antônio Conselheiro. O beato não adotava 
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os rituais cristãos do batismo nem do casamento. 
A partir daí, a Igreja começou a realizar uma cam-
panha contra Canudos. Conselheiro foi acusado de 
defender a monarquia e, em 1896, um boato infor-
mava que os habitantes de Canudos pretendiam to-
mar a cidade de Juazeiro, no sertão da Bahia. Tor-

ná-lo inimigo da República foi uma das estratégias 
da Igreja para colocar o poder público contra An-
tônio Conselheiro. Também a elite econômica local 
se preocupava com o desenvolvimento de Canudos, 
que crescia economicamente, atraindo, assim, cada 
vez mais sertanejos.
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Antônio Conselheiro
Nasceu em 1830, na vila do Campo Maior de Quixeramobim, na província do Ceará, onde de-

senvolveu os estudos básicos e casou-se em 1857. A partir de então, passou a viver em várias cida-
des, trabalhando como negociante e professor. Em 1865, partiu de Santa Quitéria (CE) e reiniciou 
sua vida de andarilho, trabalhando como negociante. Depois de 1871, abandonou os negócios e 
começou a peregrinar pelo Nordeste. Usava chapéu de palha, sandálias de couro, túnica e pedia 
dinheiro para distribuir aos pobres, exibindo um crucifixo na cintura. Sonhava em construir vá-
rias igrejas. Em 1882, Antônio Conselheiro continuava sua pregação, mas foi proibido de exercer 
suas atividades pela Igreja Católica, que via sua autoridade ameaçada diante da popularidade do 
beato. Em 1888, o cearense comemorou a abolição da escravatura, que sempre defendeu. Muitos 
ex-escravizados que não tinham como sobreviver após a abolição se tornaram seus seguidores. 
Defensor da monarquia, após a proclamação da República, em 1889, passou a fazer críticas ao 
novo governo. O número de seguidores de Conselheiro só aumentava. Ele criticava a miséria do 
povo, o casamento civil segundo os moldes republicanos e as excessivas cobranças de impostos. Em 
1893, fundou o Arraial de Belo Monte, onde se desenrolou a Guerra de Canudos, vindo a morrer 
em 1897. Alguns estudiosos afirmam que a causa de sua morte foi uma doença; outros defendem 
que ele teria sido vítima da ofensiva do exército legalista.
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 �  Morador de Canudos diante de sua casa, fotografado por 
Flávio de Barros, c. 1897. 

 �  Arraial de Canudos visto da estrada do Rosário.  
Desenho de Urpia, c. 1895.  

 �  O corpo de Antônio Conselheiro, morto em 1897. 
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Nesse contexto, iniciaram-se os conflitos militares 
entre as tropas governistas e os habitantes de Canu-
dos. O conflito envolveu mais de 10 mil combatentes, 
entre homens e mulheres, ao longo de um ano. Com 
o boato de que os seguidores de Antônio Conselheiro 
estariam se preparando para tomar Juazeiro, o gover-
no baiano enviou tropas para proteger a cidade. Como 
não ocorreu a invasão, acamparam a cerca de cem qui-
lômetros de Canudos, esperando apanhar de surpresa 
os supostos rebeldes. Entretanto, logo em seguida, as 
tropas governistas é que foram atacadas de surpresa e 
derrotadas pelos sertanejos.

Em janeiro de 1897, uma segunda tropa de solda-
dos baianos foi derrotada pelos seguidores de Conse-
lheiro. O governo federal enviou reforços, organizando 
a terceira expedição contra Canudos em fevereiro do 
mesmo ano. Com cerca de 1 200 soldados fortemente 
armados e canhões, o povoado de Canudos foi ata-
cado, sendo mais uma vez derrotadas as forças do 
exército. Mas como um exército profissional tão bem 
armado podia ser derrotado por homens praticamente 
desarmados e que não eram profissionais da guerra? É 
o que nos explica o historiador Nicolau Sevcenko, uti-
lizando as informações deixadas pelo escritor Euclides 
da Cunha, que esteve em Canudos nesse período:

O problema estava nas próprias características 
do exército e, por extensão, das elites litorâneas 
brasileiras. Os oficiais eram treinados em francês, 
por instrutores belgas, por meio de manuais bel-
gas com táticas apropriadas para os territórios dos 
Países Baixos. Nenhum deles tinha a menor no-
ção das condições típicas dos sertões brasileiros. 
Seus uniformes coloridos eram alvos fáceis para 
os sertanejos, seus canhões afundavam no solo 
arenoso, suas roupas de lã eram a receita certa 
para a desidratação sob o sol da caatinga. Euclides 
demonstrou que as sucessivas expedições foram 
derrotadas antes de mais nada por sua ignorância 

total a respeito das terras, das gentes, dos hábitos 
e da cultura popular brasileira.

SEVCENKO, Nicolau. História da vida privada no Brasil:  
República: da belle époque à era do rádio. São Paulo:  

Companhia das Letras, 1998. p. 20.

Ao mesmo tempo, alastrava-se cada vez mais a 
ideia de que se tratava de uma luta da república contra 
a monarquia. O movimento era visto por parte da po-
pulação e divulgado pela imprensa como uma ameaça 
conduzida por um líder religioso monarquista fanático 
que tinha como seguidores sertanejos pobres. A derro-
ta da terceira expedição, na qual o conhecido coronel 
Moreira César veio a morrer em combate, exaltou os 
ânimos na capital da República. A guerra era tratada 
pelo governo federal como um movimento contra os 
monarquistas de Canudos. Isso insuflava os republica-
nos e os populares, que chegaram a quebrar a redação 
de três jornais ditos defensores da monarquia. O gover-
no preparou, então, uma quarta expedição a Canudos, 
na qual foram enviados muitos jornalistas para acom-
panhar o avanço dos militares. Entre esses jornalistas 
estava Euclides da Cunha, correspondente do jornal O 
Estado de S. Paulo, que, com base nas experiências vi-
vidas em Canudos, produziu a obra Os sertões, tendo 
ela se tornado um clássico da literatura brasileira. Nes-
sa obra, o escritor retrata os acontecimentos da guerra 
e analisa o ocorrido na região.

Em junho de 1897, iniciaram-se os combates na re-
gião com 3 400 soldados das forças legais. Em 22 de 
setembro, morreu Antônio Conselheiro e, em outubro, 
travou-se a batalha decisiva que deu a vitória ao go-
verno republicano. Canudos foi totalmente destruída.  
O governo republicano comemorou a derrota, instau-
rando-se um clima de festa em várias cidades brasileiras.

O corpo de Antônio Conselheiro foi enterrado sem 
a cabeça, que foi examinada pelo médico Nina Rodri-
gues. No laudo, utilizando um viés científico racista que 
justificava a supremacia de uma organização política e 

social sobre outra ao classi-
ficar etnias em uma escala 
hierárquica, o médico iden-
tificou que o crânio de An-
tônio Conselheiro não apre-
sentava nenhuma anomalia, 
mas, mesmo assim, tentou 
classificá-lo como degenera-
do por ser mestiço. 
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 �  Em primeiro plano, 
sobreviventes da Guerra de 
Canudos capturados pelas 
tropas do exército republicano 
(ao fundo), em fotografia de 
Flávio de Barros, 1897. Cerca 
de mil sobreviventes foram 
aprisionados e fuzilados.

69CULTURA AUTORITÁRIA E RESISTÊNCIA POPULAR NA HISTÓRIA DO BRASIL



HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS104

Fa
bi

o 
Co

lo
m

bi
ni

PARE e PENSE

1. Por que Canudos pode ser considerado um movimento messiânico?

2. Como esse movimento pode expressar a incapacidade do Estado em atender às demandas da 
população mais pobre do país? 

LER TEXTO LITERÁRIO
Leia atentamente o texto a seguir, de Euclides da Cunha, retirado de sua obra Os sertões, publicada em 1902. 

Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Os sertões (trechos selecionados)
Euclides da Cunha

O Homem
[...]
A gênese das raças mestiças do Brasil é um problema que por muito tempo ainda desafiará o esforço dos melhores 

espíritos. [...]
Abstraiamos de inúmeras causas perturbadoras, e consideremos os três elementos constituintes de nossa raça em 

si mesmos [índios, negros e brancos], intactas as capacidades que lhes são próprias.
[...] Os elementos iniciais não se resumem, não se unificam; desdobram-se; originam número igual de subornações 

– substituindo-se pelos derivados, sem redução alguma, em uma mestiçagem embaralhada onde se destacam como 
produtos mais característicos o mulato, o mameluco ou curiboca, e o cafuz. […] E o estudo destas subcategorias 
substitui o das raças elementares agravando-o e dificultando-o, desde que se considere que aqueles comportam, por 
sua vez, inúmeras modalidades consoantes as dosagens variáveis do sangue.

O brasileiro, tipo abstrato que se procura, mesmo no caso favorável acima firmado, só pode surgir de um entrela-
çamento consideravelmente complexo. [...]

Avaliando-se, porém, as condições históricas que se têm atuado, diferentes nos diferentes tratos do território; as 
disparidades climáticas que nestes ocasionam reações diversas diversamente suportadas pelas raças constituintes; a 
maior ou menor densidade com que estas cruzam nos vários pontos do país; e atendendo-se ainda a intrusão – pelas 
armas na quadra colonial e pelas imigrações em nossos dias – de outros povos, fato que por sua vez não foi e não é 
uniforme, vê-se bem que a realidade daquela formação é altamente duvidosa, senão absurda. 

[...]
Não temos unidade de raça.
Não a teremos, talvez, nunca.
Predestinamo-nos a formação de uma raça histórica em futuro remoto, se o permitir dilatado tempo de vida nacional 

autônoma. Invertemos, sob este aspecto, a 
ordem natural dos fatos. A nossa evolução 
biológica reclama a garantia da evolução 
social.

Estamos condenados à civilização.
Ou progredimos, ou desaparecemos.

Últimos dias
[...] Canudos não se rendeu. Exemplo 

único em toda a História, resistiu até ao es-
gotamento completo. Expugnado palmo a 
palmo, na precisão integral do termo, caiu 
no dia 5, ao entardecer, quando caíram 
os seus últimos defensores, que todos 
morreram. Eram quatro apenas: um velho, 
dois homens feitos e uma criança, na fren-
te dos quais rugiam raivosamente cinco mil 
soldados. �  Memorial Antônio Conselheiro em Canudos (BA), 2008. 
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Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. [...]
Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres 

precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos? [...]
Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas, 5 200, cuidadosamente contadas.
Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro.
Jazia num dos casebres anexos à latada, e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida breve 

camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam desparzido algumas 
flores murchas, e repousando sobre uma esteira velha, de tábua, o corpo do “famigerado e bárbaro” agitador. Estava 
hediondo. Envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefato e esquálido, olhos 
fundos cheios de terra – mal o reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. 

Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa – único prêmio, únicos despojos 
opimos de tal guerra! – faziam-se mister os máximos resguardos para que se não 
desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa engulhenta de tecidos 
decompostos.

Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua 
identidade: importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, 
extinto aquele terribilíssimo antagonista.

Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar a sua ca-
beça tantas vezes maldita – e como fora malbaratar o tempo exumando-o 
de novo, uma faca jeitosamente brandida, naquela mesma atitude, cortou-
-lha; e a face horrenda, empastada de escaras e de sânie, apareceu ainda 
uma vez ante aqueles triunfadores...

Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aque-
le crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de 
circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura...

CUNHA, Euclides da. Os sertões. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves/ 
Publifolha, 2000. p. 61, 63-65, 514-515.

 Roteiro de trabalho

1. Consulte em um dicionário as palavras desconhecidas, identificando o significado de cada uma no contexto 
em que aparecem.

2. Para Euclides da Cunha, que importância tinha a questão racial para o desenvolvimento do país?

3. De que maneira Euclides via os sertanejos no final do conflito em Canudos?

4. Identifique no caderno o trecho em que o autor faz uma crítica à ciência e à sociedade da época, que 
aplaudiu o massacre de Canudos. Explique esse trecho.

5. Reúna-se com os colegas em grupo para refletir sobre os acontecimentos ligados a Canudos: Vocês consi-
deram legítima a formação do Arraial? Seria possível justificar, de alguma forma, o massacre? 

6. Para finalizar, reflitam sobre se a violência das tropas militares contra Canudos ainda é um problema atual para 
o fortalecimento da democracia. Em uma roda de conversa com toda a turma, apresentem seus argumentos. 
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  O SERTÃO DO CANGAÇO
O cangaço refere-se aos grupos de pessoas armadas 

que, com suas roupas e chapéus de couro, faziam assal-
tos, matavam opositores, enfim, viviam sob as próprias 
regras. Esses homens e mulheres, os cangaceiros, es-
tiveram muito presentes no sertão nordestino entre os 
anos 1910 e 1940. A palavra cangaço faz referência a 
canga, peça de madeira que segura o boi pelo pescoço. 
Trata-se de uma alusão à carga que os cangaceiros car-
regavam no corpo, a qual muitas vezes ultrapassava os 
vinte quilos.

Pode-se fazer referência aos cangaceiros como gru-
pos de homens armados que prestavam serviço aos 
chefes políticos de dada localidade e eram pagos para 

cumprir as ordens desses senhores. Esse tipo de grupo 
armado já existia no Brasil há mais tempo, desde pelo 
menos o século XVIII. A historiadora Maria Isaura Perei-
ra de Queiroz explica:

Qualquer dissensão, por pequena que fosse, no 
interior de uma parentela, ou entre duas parentelas, 
imediatamente dava início a um conflito, que podia 
desenvolver-se na forma de uma “guerra de famílias”, 
se estendendo por várias gerações. Assim, por exem-
plo, na luta entre Pereiras e Carvalhos, na zona de 
Pajeú de Flores, Pernambuco, a cada pequeno Pereira 
que nascia, aconselhavam seus avós, seus pais, seus 

 �  Euclides da Cunha, foto de 1908. 
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padrinhos “que procurasse o seu Carvalho a quem 
devia liquidar”, o mesmo acontecia entre os Carva-
lhos e a pendência, ora violenta, ora larvada. […]

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. História do cangaço.  
São Paulo: Global, 1997. p. 23.

Na Primeira República, essas lutas estavam direta-
mente ligadas à disputa oligárquica pelo domínio polí-
tico local. Já os grupos de cangaceiros independentes 
surgiram mais tarde e lutavam em defesa dos próprios 
interesses. Errantes e sem residência fixa, eram fugiti-
vos da polícia e de grupos armados particulares que 
queriam seu extermínio. O mais famoso deles, como 
veremos adiante, foi o liderado por Lampião entre 
1920 e 1930. Esses grupos independentes eram uma 
resposta à miséria que se instalava no Nordeste, princi-
palmente nos períodos de seca.

Os cangaceiros buscavam o enriquecimento pelo 
roubo e se vingavam dos inimigos com mortes vio-
lentas. Procuravam construir alianças que lhes garan-
tissem segurança temporária. Uma das formas de os 
chefes locais evitarem o confronto com os cangaceiros 
era estabelecer alianças com o bando, que se transfor-
mavam em relações de compadrio. 

Os bandoleiros também comprometiam comunida-
des inteiras ao propagar o medo. Ameaçavam aqueles 
que se voltavam contra eles e premiavam com dinheiro 
e proteção os que estivessem a seu lado. Uma das ati-
vidades que exerciam era a venda de proteção a fazen-
deiros, com a qual o bando de Lampião ganhou muito 
dinheiro. Economicamente, aderir ao cangaço podia 
ser uma maneira de alcançar rendimento, coisa que o 
trabalho na terra ou outras atividades jamais propor-
cionariam a um cidadão pobre. Os cangaceiros conta-
vam com uma rede de colaboradores e protetores, os 
coiteiros, que informavam quando a polícia ou outro 
inimigo se aproximava.

Os inimigos do cangaço poderiam se alistar na polí-
cia ou aderir às volantes, grupo de soldados liderados 
por um tenente ou sargento que perseguia os canga-
ceiros, sem pertencer a um quartel fixo. Assim, o con-
flito ganhava dupla dimensão: de um lado, o grupo de 
cangaceiros assaltava, matava e ameaçava comunida-
des; de outro, as volantes e as polícias locais cometiam 
todo tipo de violência em busca de bandidos e tam-
bém para manter o domínio local.

Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lam-
pião, nasceu na fazenda de seus pais, no Vale do Pajeú, 
Pernambuco, em 1897. Era filho de um modesto fazen-
deiro que foi morar no estado pernambucano após ma-
tar inimigos no Ceará, sua terra natal. Depois de novos 
conflitos entre famílias, passou a viver em Alagoas. Na 
cidade de Água Branca, seus filhos, entre eles, Virgulino, 
começaram a participar de um grupo de cangaceiros. A 
polícia alagoana começou então a perseguir os Ferreira 
da Silva após um ataque a uma vila. O pai de Lampião 
acabou sendo assassinado pela polícia. Em seguida, 
morreu a mãe, e os irmãos regressaram a Pernambuco. 
Em 1918, Lampião ingressou no bando formado por Si-
nhô Pereira, descendente de família rica e influente de 
Pernambuco. Ganhou seu apelido por ser muito rápi-
do no gatilho e porque de sua arma saía um constante 
clarão de disparos, como se ela fosse um lampião. Em 
1922, Sinhô Pereira abandonou a região e Lampião se 
tornou o chefe do bando.

A partir daí, o bando começou a sobreviver de as-
saltos e ameaças que fazia a fazendeiros e chefes lo-
cais. Temidos, os cangaceiros conseguiram estabelecer 
várias alianças, recebendo proteção de autoridades e 
fazendeiros. Quando se sentiam ameaçados, atacavam 
o inimigo e as pessoas que lhe eram próximas. Com 
frequência, Lampião enviava carta de cobrança ou 
advertência a possíveis aliados ou inimigos. Em 1927, 
enviou uma carta de cobrança para o prefeito de Mos-
soró, Rodolfo Fernandes, na qual dizia:

Estando Eu ate aqui pretendo é dr [dinheiro]. Ja 
foi um a viso, ahi pa oSinhoris, si por acauso rezolver 
mi a mandar-me a importança qui aqui nos pedi, Eu 
envito di Entrada ahi porem não vindo esta Empor-
tança eu entrarei ate ahi, penço qui adeus querer, eu 
entro, i vai aver muito estrago, por isto si viro dr eu 
não entro ahi mas nos resposte logo.

Apud MELLO, Frederico Pernambucano de. Quem foi  
Lampião. Recife/Zurique: Stahli, 1993. p. 142. 

 �  Chegada de retirantes a Fortaleza (CE). Milhares de sertanejos 
que migraram para esse local, na seca de 1915, foram 
abrigados em locais que ficaram conhecidos como “campos de 
concentração”, pois as pessoas não podiam sair sem permissão 
das autoridades, e as condições de vida e higiene eram as piores 
possíveis.  
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 � Foto de família em um desses “campos”, c. 1910. 

72 CAPÍTULO 3



O bando de Lampião era composto de um grande 
número de homens e também de mulheres – chegou 
a ter mais de 120 bandidos sob seu comando direto e 
mais de 300 divididos entre outros grupos –, que se 
espalhavam por vários estados do Nordeste realizando 
diferentes ações. Quando necessário, dispersavam-se 
para escapar de uma luta que não podiam ganhar. An-
davam à noite pelas matas para evitar serem vistos e 
apareciam sempre de surpresa. 

O historiador Frede-
rico Pernambucano de 
Mello chama a atenção 
para a ostentação promo-
vida por Lampião. Com 
as cobranças e os saques 
realizados, ele conseguia 
sustentar o luxo. Explica o 
historiador:

Se a vestimenta dos ban-
doleiros do Nordeste sempre 
se mostrou imponente, a pon-
to de muitos jovens cederem à 
tentação de se ligar aos gru-
pos por conta do fascínio que 
a beleza do trajo exercia sobre 
olhos habituados a cotidiano 
sem atrativos, a de Lampião 
refulgia num destaque que 
o tornava inconfundível em 
meio aos seus homens. Co-
meça pelo tecido. Enquanto o 

brim mais comum para a confecção da calça e da 
túnica era a mescla azul ou o cáqui, ele preferia o te-
cido de cor grafite realçado por botões de ouro. […] 
Sem limite no amor ao ouro e às pedras preciosas, 
usava, exagerando a moda entre bandoleiros, anéis 
em quase todos os dedos das mãos, alguns com es-
meralda, outros com rubi, outros ainda com brilhante 
solitário ou em chuveiro.

MELLO, op. cit., p. 45-47.

Em 1926, Lampião foi chamado pelo padre Cíce-
ro para lutar contra a Coluna Prestes. Aceitou após 
promessa de que seria nomeado capitão do exército 
e receberia uniformes e munição do governo federal. 
Isso não impediu, contudo, que seguisse depois sua 
vida como cangaceiro.

No final de 1930, Lampião juntou-se a Maria Boni-
ta, que teria lhe declarado amor e disposição de seguir 
com o bando. Foi a primeira mulher a ser admitida no 
grupo de cangaceiros. Depois disso, vários cangaceiros 
tiveram companheiras, que viviam com o grupo. Maria 
Bonita e as outras mulheres lutavam com o bando, as-
sumindo o papel de cangaceiras.

Nos anos 1930, Lampião e Maria Bonita instalaram-
-se em uma fazenda em Angico, no Sergipe. De lá, ele 
comandava as várias células do grupo e participava de 
algumas incursões.

Nesse local também Lampião foi traído por um 
vaqueiro que denunciou quem sabia seu paradeiro. 
Pedro de Cândida, coiteiro de Lampião, foi preso em 

1938 e pressionado a revelar o esconderijo bem como 
a acompanhar a polícia até o local. Lá chegando, os 
policiais surpreenderam parte do bando, além do pró-
prio Lampião. Todos foram fuzilados e decapitados, e 
suas cabeças expostas em várias cidades nordestinas, 
como Piranhas (AL), Poço Redondo (SE) e Maceió (AL). 
Foram levadas ao Rio de Janeiro (RJ) e, por fim, a Sal-
vador (BA), onde foram mumificadas.

O cangaço tinha relação com brigas locais entre pa-
rentes e vizinhos, mas também com disputas políticas, 
inserindo-se nesse universo na medida em que esta-
belecia alianças, debelava inimigos e escolhia aliados. 
No entanto, os cangaceiros independentes não foram 
prestadores de serviço de homens ricos; ao contrário, 
determinavam as alianças conforme seus interesses. 
Para Maria Isaura Pereira de Queiroz, o cangaço podia 
funcionar, em algumas circunstâncias, como fiel da ba-
lança da luta entre duas grandes parentelas.

A decadência do açúcar e do algodão como ativida-
des econômicas no final do século XIX, a crise da bor-
racha na Amazônia nas primeiras décadas do século XX 
e a falta de empregos em um sertão que crescia em 
termos populacionais certamente colaboraram para que 
surgissem os cangaceiros independentes. Nesse sentido, 
o cangaço foi uma alternativa à miséria, embora nunca 
tenha se configurado como movimento social que lutas-
se contra a fome ou a pobreza extrema. Em 1920, um 
cordel de José Martins de Ataíde denunciava o destino 
do nordestino: “Pedir esmola hoje em dia / Não é boa 
profissão, / Então ele deixa a vida / Segue a pé para o 
sertão, / Somente pra se vingar / Vai pedir pra se alistar/ 
No grupo de Lampião” (apud MELLO, op. cit., p. 59).

 �  Lampião (à esquerda),  
em 1922, quando iniciou 
como chefe do cangaço. 
Na foto, tirada na Fazenda 
da Pedra, município de 
Princesa (PB), aparecem 
também Livino, Antônio 
Rosa e Antônio Ferreira, seus 
companheiros. 

 �  Cartaz de 1930 anuncia recompensa oferecida 
pela morte ou captura de Lampião, o bandido mais 
procurado pelas autoridades nordestinas na época. 

 �  Cangaceiros e cangaceiras do bando de Lampião, c. 1936. 
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PONTO DE VISTA
Observe as imagens abaixo e leia o texto a seguir. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101

Pesquisador estuda vestuário dos bandos

Os cangaceiros de Lampião contrariavam uma regra básica das táticas de guerrilha adotadas no século XX: em 
vez de usar um figurino discreto para se confundir com a caatinga, abusavam do estilo espalhafatoso e chamativo, a 
começar pelos chapéus de couro, de aba larga, com enfeites e moedas de ouro coladas, refletindo o sol do sertão.

Esse vestuário, que incluía punhais de mais de 1 metro de lâmina e um total de 40 quilos de equipamento, foi es-
tudado pelo pesquisador Antonio Amaury Corrêa de Araújo, autor de sete livros sobre cangaço e compadre de Sérgia 
Maria da Conceição, a Dadá, mulher de Corisco, considerada a “estilista” do bando. Apesar de esse estilo ter ficado 
mais conhecido graças às fotos do árabe Benjamim Abrahão, que conviveu com o grupo entre 1934 e 1935, os canga-
ceiros nem sempre usaram roupas vistosas e coloridas. No início de sua história de bandoleiro, Lampião trajava paletó.

Depois do encontro com padre Cícero, em 1926, eles passaram a usar o uniforme de mescla azul-acinzentada 
dos batalhões patrióticos, grupos formados para combater a Coluna Prestes. Na época, Lampião ganhou até pa-
tente de capitão para enfrentar a coluna.

Passatempo – O hábito de usar enfeites nos chapéus, de acordo com Araújo, surgiu em 1934, quando Dadá, 
grávida, estava no Raso da Catarina, região desértica da Bahia, e para passar o tempo começou a bordar estrelas e 
outros objetos em bornais. Lampião gostou e pediu dois pares. A partir daí, vários cangaceiros passaram a usar os 
enfeites. “Lampião era o manequim do grupo. Há casos de cangaceiros que, mesmo sem ter problema de visão, 
usavam óculos somente porque tinham visto ele com um.”

A começar pelo chapéu, o equipamento se assemelhava a uma armadura para enfrentar as difíceis condições 
de vida na caatinga. No pescoço, talvez como uma lembrança dos embates com a Coluna Prestes, os cangaceiros 
usavam lenços vermelhos, presos por um anel, típicos dos gaúchos. Dois pedaços de pano eram trançados em “X” 
no corpo. Um era usado para fazer a torda (barraca) e outro um lençol. Em quatro bornais coloridos de pano, os 
cangaceiros levavam carne assada, farinha e rapadura, além de mudas de roupa e munição.

Nas borrachas – espécies de cantis feitos de couro –, seguia a água. Na cintura, as cartucheiras viajavam cheias de balas 
para pistola, revólver e fuzil. Presos ao cinto, além das pistolas Parabellum, ficavam os punhais. As armas longas preferidas 
eram os fuzis Winchester – iguais aos dos filmes de faroeste americanos – conhecidos no Nordeste como rifle cruzeta.

Poder – As alpercatas eram feitas de couro, presas com rebites de metal e muito resistentes, para facilitar a 
caminhada pelas veredas. Havia ainda o hábito de usar anéis de ouro e prata, além de perfume. “Como os cantores 
de pagode e os jogadores de futebol de hoje, os cangaceiros eram sinônimo de poder e dinheiro. Dá para imaginar 
o que significava para as mulheres a chegada deles a vilas paupérrimas do sertão”, ressalta Araújo.

PESQUISADOR estuda vestuário dos bandos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2002. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/
20020609-39681-spo-42-cid-c5-not/busca/Pesquisador+estuda+vestu%C3%A1rio+bandos. Acesso 8 set. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Segundo o texto, de que maneira o vestuário dos cangaceiros era adequado à realidade em que viviam?

2. Qual era a representação simbólica do vestuário de Lampião para outros cangaceiros e para parte da população?

3. No texto, que relações se estabelecem entre o poder e o vestuário?

�  Alpercatas de rabicho usadas 
por cangaceiros. 

�  Chapéu de couro de chefe 
cangaceiro, adornado com a efígie 
de Pedro II, flor-de-lis e signos.

�  Óculos de alcance alemão com estojo 
de couro de salomão e liga de prata 
pertencentes a Lampião.
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RELEITURA
Abaixo, leia os dois textos selecionados. O primeiro é uma resposta da historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz 

durante uma entrevista ao jornal Extra Classe, e o segundo, um trecho do livro da filósofa Marilena Chaui. Em 
seguida, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.

Texto I

[...] os brasileiros desde sempre tentam passar essa imagem de um povo muito pacífico, avesso à violência, e 
o que a gente vê é que isso não é uma realidade. Basta que pensemos que o Brasil foi uma colônia durante tantos 
anos, depois passou a ser um Império e, de alguma maneira, assentou o poder muito vinculado às grandes elites 
agrárias. Grandes elites essas que controlavam todo o processo político de uma maneira muito violenta na maioria 
dos casos. Basta lembrar, também, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Eu não falo de 
outros tipos de escravidão que continuam a existir – nós sabemos – mas eu me refiro à escravidão mercantil, à 
escravidão de africanos, sobretudo. O Brasil só aboliu o tráfico em maio de 1888, depois de Estados Unidos, Porto 
Rico e Cuba. [...] Hoje nós sabemos que dos 12 milhões de africanos e africanas que foram obrigados a deixar o seu 
continente, 10 milhões pararam nas Américas, de uma forma geral, e 4,8 milhões no Brasil. Isso quer dizer que o 
Brasil recebeu metade dessa população. Não é possível falar em um país calmo, pacífico, com esse tipo de sistema 
que supõe a posse, a propriedade de uma pessoa sobre outra. Essa posse só pode ser garantida de forma violenta 
e, também, só deixa àqueles que são tomados como propriedade um caminho: se revoltar, organizar insurreições, 
todo o tipo de resistência. 

SCHWARCZ, Lilia. Violência, intolerância e a falsa cordialidade dos brasileiros. Entrevista cedida a Marcelo Menna Barreto.  
Extra Classe, 9 abr. 2020. Disponível em: https://www.extraclasse.org.br/geral/2020/04/violencia-intolerancia-e-a-falsa-cordialidade-dos-brasileiros/.  

Acesso em: 13 ago. 2020.

Texto II
[…] Nossa sociedade é autoritária porque é hierárquica, pois divide as pessoas, em qualquer circunstância, em 

inferiores, que devem obedecer, e superiores, que devem mandar. Não há percepção nem prática da igualdade como 
um direito. Nossa sociedade também é autoritária porque é violenta […] nela vigoram racismo, machismo, discrimi-
nação religiosa e de classe social, desigualdades econômicas das maiores do mundo, exclusões culturais e políticas. 
Não há percepção nem prática do direito à liberdade.

O autoritarismo social e as desigualdades econômicas fazem com que a sociedade brasileira esteja polariza-
da entre as carências das camadas populares e os interesses das classes abastadas e dominantes, sem conseguir 
ultrapassar carências e interesses e alcançar a esfera dos direitos. Os interesses, porque não se transformam 
em direitos, tornam-se privilégios de alguns, de sorte que a polarização social se efetua entre os despossuídos 
(os carentes) e os privilegiados. Estes, porque são portadores de conhecimentos técnicos e científicos, são os 
“competentes”, cabendo-lhes a direção da sociedade […]. Ora, a democracia é criação e garantia de direitos. 
Nossa sociedade, polarizada entre a carência e o privilégio, não consegue ser democrática, pois não encontra 
meios para isso.

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. p. 435-436.

 Roteiro de trabalho
1. Por que não é possível afirmar que o Brasil é um país pacífico e avesso à violência?

2. Qual é a relação entre o passado escravocrata do país, a organização política autoritária e a estrutura  
hierárquica da sociedade brasileira?

3. Que tipo de história do Brasil é contada quando acompanhamos o conjunto de revoltas e insurreições desde 
o período colonial até a república?

4. Diante do que aprendemos neste capítulo, escolha cinco palavras-chaves que, para você, poderiam sinteti-
zar a história da organização social e política do Brasil. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS502

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

75CULTURA AUTORITÁRIA E RESISTÊNCIA POPULAR NA HISTÓRIA DO BRASIL



LER, ASSISTIR, NAVEGAR
JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. Sociedade e política na Primeira República. São Paulo: 
Atual, 1999.
Englobando os primeiros quarenta anos da república no Brasil, este livro aborda desde per-
sonagens ilustres até cidadãos comuns que protagonizaram a consolidação do novo regime. 
Mostra também como alguns dramas vivenciados atualmente pelo país tiveram suas origens 
históricas em conflitos desse período.

ETERNAMENTE Pagu. Direção de Norma Bengell. Brasil, 1988. (101 min).
Narrativa sobre Patrícia Rehder Galvão, ou Pagu, uma mulher que desafiou as regras conser-
vadoras das décadas de 1920 e 1930 no Brasil. O filme mostra sua ligação com o movimento 
modernista, precisamente com a ala dissidente da Semana de 1922. No contexto histórico, 
situam-se o início do Partido Comunista Brasileiro, a crise de 1929 e suas consequências, além 
do movimento feminista.

GUERRA de Canudos. Direção de Sérgio Rezende. Brasil, 1997. (165 min).
Homenagem aos cem anos da destruição do Arraial de Canudos, o filme narra a saga de Antô-
nio Conselheiro até sua morte, mostrando a coexistência não pacífica entre o Brasil do sertão 
e o Brasil da república. Uma das maiores produções nacionais em recursos e orçamento, busca 
a reconstrução épica fiel ao episódio. 

SONHOS Tropicais. Direção de André Sturm. Brasil, 2001. (120 min).
O filme traça um retrato do Rio de Janeiro do começo do século XX. Aparecem as figuras do 
malandro, dos imigrantes, das prostitutas, das massas excluídas e dos políticos que servem 
interesses privados. No contexto, a Revolta da Vacina, que se seguiu às medidas do médico 
sanitarista Oswaldo Cruz, e a reforma urbana, que agravou os conflitos sociais.

LYRA, Maria de Lourdes Viana. O império em construção: Primeiro Reinado e regências. 
São Paulo: Atual, 2001. 
O livro rompe com a ideia de que dom Pedro assumiu o país de forma pacífica, apoiado pelas 
elites brasileiras. Ao contrário: para a autora, entre 1820 e 1842, o país enfrentou um conflito 
entre diversos grupos sociais e passou por diferentes projetos de nação. O modelo centraliza-
dor e monárquico, nesse sentido, foi uma imposição à custa de muitas lutas e mediante o uso 
da força.

Mauá, o Imperador e o Rei. Direção de Sérgio Rezende. Brasil, 1999. (134 min).
O filme conta a vida do barão de Mauá (1813-1889), tido como o primeiro grande empresário 
do Brasil. Considerado um homem à frente de seu tempo, ele foi responsável por uma série de 
iniciativas industriais durante o império.

POLICARPO Quaresma: Herói do Brasil. Direção de Paulo Thiago. Brasil, 1995. (124 min).
Inspirado na obra de Lima Barreto, o filme conta a história do idealista Policarpo Quaresma, na 
virada do século XIX para o XX.
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ENEM
1. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até 

há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários? As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem 
o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ain-
da, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa?

Resposta de Manuel Felizardo de Sousa e Mello, diretor geral das Terras Públicas, ao Senador Vergueiro. In: ALENCASTRO, L. F. (Org.).  
História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. Das Letras, 1998 (adaptado).

O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no 
campo brasileiro, que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de

a. fomentar ações públicas para ocupação das terras do interior.
b. adotar o regime assalariado para proteção da mão de obra estrangeira.
c. definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração.
d. regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para sobrevivência das fazendas.
e. financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência.

2. Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se 
chamou “a política dos governadores”. Em círculos concêntricos esse sistema vem cumular no próprio poder central que é o 
sol do nosso sistema.

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

A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 
três primeiras décadas do século XX e fortaleceu o(a):

a. poder militar, enquanto fiador da ordem econômica.
b. presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder dos coronéis.
c. domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa.
d. intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais.
e. isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais.

3. TEXTO I

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na 
precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 
quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados.

(CUNHA, E. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.)

TEXTO II
Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por 
ferimento e usando uniforme da Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro, e um caboclo. Ao 
serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a 
sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional.

(SOARES, H. M. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Altina, 1902.)

Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na 
memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, res-
pectivamente, como fruto da:

a. manipulação e incompetência.
b. ignorância e solidariedade.
c. hesitação e obstinação.
d. esperança e valentia.
e. bravura e loucura.
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�Guernica, de Pablo Picasso, 1937 (óleo sobre tela, 349 cm × 776 cm).

Durante todo o século XIX, ocorreram mo-
vimentos sociais que lutavam pela amplia-
ção dos direitos dos trabalhadores, das 

mulheres e das crianças, buscando conquistar mais
igualdade social. Podemos dizer ainda que a defesa 
da cidadania esteve presente em grande parte dos 
discursos políticos de diferentes continentes no sé-
culo XX. No entanto, esse foi também um século 
no qual ocorreram duas Guerras Mundiais, muitas 
ditaduras e em que vários países foram submetidos 
às ordens imperialistas de outros. 

No século XX, em meio a disputas imperia-
listas pelos países europeus, surgiram lideranças 
ligadas ao pensamento totalitário, que negava o 
direito às diferenças. Todos aqueles que não se 
encaixassem no modelo de sociedade e de ser 

humano definido pelo Estado seriam punidos ou 
eliminados. Tendo como pano de fundo graves 
crises econômicas, grandes massas apoiaram tais 
lideranças e grupos políticos na expectativa de 
que estes seriam uma nova solução. A forte de-
fesa nacionalista se transformou para muitos no 
horror de três décadas de guerras, milhões de 
pessoas mortas e no medo de não cumprir as 
ordens do regime. 

Isso tudo aconteceu há algumas poucas déca-
das, e ainda podemos ver as consequências des-
se processo em nosso cotidiano na atualidade. 

Observe as imagens a seguir, produzidas por 
artistas que vivenciaram aqueles tempos tão di-
fíceis. O que elas nos dizem? Como expressam o 
horror pela guerra?
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� Lembrando – quando acordei no meio da noite vi a casa em ruínas, de George Grosz, 1937 (óleo sobre tela, 73 cm × 93 cm).
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Neste capítulo, vamos estudar as tensões políticas e sociais que levaram 
à eclosão das duas Grandes Guerras Mundiais na primeira metade do século 
XX. Em seguida, compreenderemos de que modo esses conflitos alteraram 
significativamente o mundo contemporâneo. Para começar, vamos ler tre-
chos comoventes do diário de uma jovem russa, escrito em 1941. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

� The skat players (Os jogadores de skat), Os jogadores de skat), Os jogadores de de Otto Dix, 1920 
(óleo sobre tela, 87 cm × 110 cm).  

79



HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS503NARRATIVAS

Leia a seguir trechos do diário de Nina Kosterina, uma jovem russa de 20 anos que decidiu lutar na Segunda 
Guerra Mundial, em 1941, quando as tropas alemãs invadiram o território russo.

Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Vozes roubadas: diários de guerra
Slata Filipovic e Melanie Challenger

5 de novembro de 1941
Andei bastante por Moscou hoje e vi muita coisa. Fiquei especialmente tocada por um prédio. Da rua, parece 

intacto. Mas é um engano. Apenas a fachada está de pé, e atrás dela não há nada! Atrás das janelas quebradas não 
se vê nada além do deslumbrante céu azul. Como um pedaço malfeito de um cenário de teatro... 

Os dias são cheios de uma expectativa ansiosa. Hitler está conduzindo suas tropas, preparando-se para cravar as garras 
em Moscou.

É preciso me decidir, e rápido. Não posso continuar uma observadora.
As ruas estão cheias do metralhar das armas antiaéreas. Hoje fez um lindo dia gelado, e os hitleristas não se atre-

veram a perturbar Moscou. Mas agora, à noite... eis a sirene! O locutor repete de novo e de novo, com uma entonação 
especial, “Cidadãos, isto é um alarme de ataque aéreo!”. Do apartamento ao lado, batem na minha parede – “Alarme 
de ataque aéreo! alarme de ataque aéreo!”. Mas os habitantes de Moscou que continuaram na cidade acostumaram-
-se com ataques e poucos deles ainda procuram os abrigos. Eu não fui para lá nem ao menos uma vez.

A julgar pelas histórias das testemunhas, muitas pessoas foram mortas nos ataques aéreos. Alguns dias atrás 
acertaram uma fila inteira de pessoas na rua Gorki: esperavam por uvas-passas e ganharam uma bomba.

7 de novembro de 1941
E então, este é o dia em que Hitler prometera passar as tropas em revista na praça Vermelha. Mas as coisas saíram 

um pouco diferentes. Ontem Stálin falou. Ficamos todos imóveis ao lado dos rádios, ouvindo o discurso do nosso líder. 
E, do lado de fora das janelas, bombas explodiam – era tão extraordinário, tão estranho. A voz de Stálin parecia cal-
ma, confiante, sem hesitar nem por um momento. No pavilhão onde ele falava, todos gritaram vivas e saudações a ele. 
Tudo era igual a antes, a não ser pela artilharia retumbante, que representava o caráter incomum dos nossos tempos.

[...]

13 de novembro de 1941
Durante as noites, a partir das sete horas, as casas ficam parecendo imensos montes de pedra, escuros e sem vida. 

Elas nos preenchem com um frio mortal e solidão. Carros movem-se como criaturas cegas, buzinando em sopros curtos 
e abafados, com medo de perturbar a escuridão morta dos desfiladeiros nesta cidade condenada a sombrias provações.

Quando o alarme soou na noite passada, eu estava na Karetni. Alguém correu para dentro do bonde e gritou: 
“Alarme de ataque aéreo! Saiam daí!”. A luz do bonde se apagou e nós saímos amontoados para a rua, correndo 
e tropeçando cegamente. Dúzias de holofotes percorriam o céu de Moscou, estudando-o, cruzando e descruzando, 
reunindo-se em feixes.

As estrelas da guerra se acenderam individualmente e em grupos, apagando-se rapidamente. Projéteis lumino-
sos teciam longos fios verdes pelo céu. E toda a cena ameaçadora era acompanhada pelo estrondo dos canhões 
antiaéreos, o tagarelar das metralhadoras e o ribombar ensurdecedor e trovejante das bombas de demolição. As 
ruas ficaram totalmente desertas, e eu com passos rápidos, apertando a bolsa contra o peito. E, apesar do barulho 
estilhaçante da guerra, o bater dos meus saltos contra o chão era, por alguma razão, especialmente distinto.

14 de novembro de 1941
Ah, não, eu não sou de pedra, nem mesmo dura como a rocha. E é por isso que este momento é tão difícil para 

mim. Não há ninguém por perto e estou passando meus últimos dias aqui. Acha que não sou tentada por todo tipo de 
pequenos pensamentos fugazes, que não estou relutante em deixar meus cômodos confortáveis e enfrentar o desco-
nhecido? Ah, não é assim, não é nada disso... Sinto-me tão só, preciso tanto de meus amigos nestes dias...

Ando pelos cômodos vazios e ao meu redor imagens do passado emergem e se desvanecem. Aqui está a minha 
infância, minha juventude, aqui é o lugar onde amadureci. Enternecida e triste, passo os olhos por meus livros, minhas 
cartas, meus bilhetes, releio as páginas de meus diários. E anotações fragmentadas, copiadas em pedaços de papel. 

Adeus a todos vocês – livros, diários, queridas bugigangas que fizeram parte da minha vida desde a infância: os 
tinteiros feitos de pedras dos Urais, o banco e a mesa no velho estilo russo, os quadros de Khudoga, antigas fotogra-
fias da infância e o Volga, e Moscou...

Me despeço do meu diário. Há quantos anos ele é o meu companheiro silencioso, o confidente de minhas triste-
zas, a testemunha dos meus fracassos e do meu crescimento, continuando comigo nos meus dias de maior provação. 
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Fui verdadeira e sincera com ele... Talvez chegue um dia, depois da tempestade, em que eu voltarei às suas páginas 
amarelas e desbotadas. Ou quem sabe... Não, eu quero viver! Parece-me um paradoxo, mas é a verdade: é por isso 
que vou para o front – porque viver é uma alegria tão grande, porque quero tanto viver, trabalhar, criar... viver, viver!

Meu Testamento
Se acaso eu não voltar, que todos os meus papéis particulares sejam entregues a Lena.
Tenho um único pensamento: talvez meus atos salvem meu pai?
Lena! 
A você e a Gricha, meus únicos amigos, deixo todos os meus pertences – meu diário e as cartas de meus amigos. 
Lena, querida Lena, porque você se foi, quero tanto vê-la.
Nina.
20 de janeiro de 1942
“Comissariado de Defesa do Povo da URSS do Quartel-General do Exército Vermelho
20 de janeiro
A Kosterina, Anna Mikhailovna

Notificação no 54
Sua filha Nina Kosterina, natural de Moscou, morreu em dezembro de 1941 na luta pela nossa Pátria Socialista. 

Fiel ao seu juramento militar, ela demonstrou heroísmo e coragem no cumprimento de seu dever. 
Coronel Kuprianov
Chefe de Pessoal do Exército”

FILIPOVIC, Slata; CHALLENGER, Melanie. Vozes roubadas: diários de guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 105-109.

 Roteiro de trabalho
1. Por que Nina afirma que não poderia continuar a ser uma observadora?

2. Por que Nina decide ir para o front lutar na guerra?

3. Na sua opinião, é uma contradição ela querer tanto viver e, exatamente por isso, querer ir para a guerra? 
Explique.

4. Nina foi para a guerra defender seu país, mesmo que isso pudesse levá-la à morte. Como explicar sua 
atitude levando em conta suas palavras e o contexto histórico em que estava inserida?

5. Você acredita que o sentimento nacionalista possa motivar as pessoas a se engajarem em um conflito armado 
nos dias atuais? Reflita com os colegas sobre as implicações desse engajamento ou da negação dele. 

 �   Rua Gorki em Moscou, 1941.
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DO IMPERIALISMO 
À GUERRA FRIA

1921
• Fundação do 

Partido 
Nacional-Fascista 
Italiano.

1922
• Mussolini convoca a 

Marcha sobre Roma e 
assume o governo da 
Itália.

1929
• Quebra da

Bolsa de Nova York.

1932
• Franklin Roosevelt é 

eleito presidente dos 
Estados Unidos e 
implanta o New Deal.

1933
• Oliveira Salazar institui 

um governo autoritário 
em Portugal. 

• Adolf Hitler torna-se 
chanceler na Alemanha.

• Fim da República de 
Weimar.

1934
• Morte do 

presidente 
alemão 
Hindenburg. 

• Hitler passa a 
exercer também
esta função e se 
torna Führer
(em alemão, 
condutor, líder).

1936
• Republicanos 

ganham as eleições 
na Espanha.

• Ofensiva fascista dá 
início à Guerra Civil 
Espanhola.

• Hitler assina acordo 
com a Itália de 
Mussolini.

1938
• A Áustria é anexada 

à Alemanha.

1942
• Abertura do

campo de 
concentração
de extermínio
de Treblinka,
em Varsóvia.

• Primeiro 
ataque aéreo 
estadunidense 
na Europa.

1943
• Mussolini 

é destituído. 
• Capitulação

da Itália. 
• Rendição

dos alemães
em Stalingrado.

• Rendição
italiana e alemã no 
norte da África.

1944
• Retomada da França 

pelos exércitos 
aliados.

1939
• Francisco Franco

e a Falange derrota
os republicanos.

• Início do governo
fascista na Espanha

• Assinatura do tratado
de não agressão
entre Alemanha
e União Soviética.

• A Alemanha invade a 
Polônia, e a Inglaterra
e a França respondem
com declaração
de guerra.

• Marco da Segunda
Guerra Mundial.

1940
• Tropas alemãs

ocupam a França. 
• Formação do Eixo 

(Alemanha, Itália
e Japão).

1941
• Alemanha rompe

o tratado de não
agressão e invade a URSS.

• Ataque japonês à base
naval estadunidense de Pearl 
Harbor. Os Estados Unidos 
entram na guerra.

• O presidente 
estadunidense, Franklin D. 
Roosevelt, e Winston 
Churchill, primeiro-ministro 
do Reino Unido, realizaram 
um encontro secreto a bordo 
de um navio no Oceano 
Atlântico e redigiram um 
plano de paz que ficou 
conhecido como Carta do 
Atlântico.

• Invasão da Grécia e da 
Iugoslávia pelos nazistas.

• Ataque alemão sobre
Londres.

1947
• Início da 

Doutrina
Truman.

1948
• Congresso dos

Estados Unidos
aprova o 
Plano Marshall.

1949
• Divisão das duas

Alemanhas: Ocidental 
capitalista e Oriental 
socialista.

• Criação da aliança militar 
entre a Europa capitalista
e a América do Norte, 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan).

• A União Soviética
cria o Comecon.

1955
• Formalização do

Pacto de Varsóvia unindo 
militarmente a Albânia,
a Tchecoslováquia, a
Bulgária, a Polônia, a
Hungria, a Romênia e a 
Alemanha Oriental.

1945
• A Alemanha é invadida 

pelas tropas aliadas e 
Berlim é ocupada.

• Os Estados Unidos 
lançam bombas atômicas 
sobre as cidades 
japonesas de Hiroxima e 
Nagasáqui.

• O Japão assina 
capitulação. Final da 
Segunda Guerra Mundial.

 • Conferência de Ialta 
define acordos de 
fronteiras entre Roosevelt 
(Estados Unidos), Stalin 
(URSS) e Churchill 
(Inglaterra); criação da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU); 
conferência de Potsdam 
divide a Alemanha em 
quatro zonas de 
ocupação: francesa, 
estadunidense, inglesa e 
soviética.

Pós-1945
• Início da Guerra Fria.

Oposição e conflito entre 
os blocos socialista e
capitalista.

1882
• Formação da

Tríplice Aliança 
(Alemanha, 
Áustria-Hungria
e Itália).

1907
• Formação da Tríplice 

Entente (França, 
Inglaterra e Rússia).

1914
• Assassinato do herdeiro 

do trono austro-húngaro, 
Francisco Ferdinando, 
em Sarajevo. 

• A Áustria, apoiada  pela 
Alemanha, declara 
guerra à Sérvia. Início 
da Primeira Guerra 
Mundial. 

• A França derrota a 
Alemanha na batalha de 
Marne. O Japão adere à 
Entente. 

• A Turquia alia-se à 
Alemanha e à 
Áustria-Hungria.

1915
• A Itália adere à Entente.
• A Bulgária alia-se à 

Alemanha e à 
Áustria-Hungria.

1916
• A Romênia adere 

à Entente.

1917
• Revolução socialista

na Rússia; o país 
retira-se da guerra.

• Entrada dos Estados 
Unidos na Primeira 
Guerra Mundial.

• A Grécia adere à 
Entente.

1918
• “14 Pontos de Wilson”: 

plano de paz formulado 
pelo presidente 
estadunidense
Woodrow Wilson.

• Rendição da Alemanha.
• Início da República de 

Weimar.

1919
• Assinatura do Tratado 

de Versalhes.
• Benito Mussolini funda 

o movimento Fascio di 
Combattimento.

• Fundação do Partido 
Nacional-Socialista dos 
Trabalhadores 
Alemães, conhecido 
como Nazi.

Prisão do assassino de Francisco Ferdinando em Sarajevo,
em 28 de junho de 1914, logo depois do ataque.

Base naval 
estadunidense de 
Pearl Harbor, 
atacada por aviões 
japoneses em 
dezembro de 1941.

A bomba atômica 
foi lançada em 
Nagasáqui, no 
Japão, em 9 de 
agosto de 1945, 
três dias depois 
da bomba 
lançada em 
Hiroxima. As 
duas bombas 
juntas 
provocaram a 
morte de mais de 
350 mil pessoas.
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Mussolini, rodeado
de adeptos do 
fascismo, conduz
a Marcha
sobre Roma.
Foto de 1922.
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Grupo de soldados
 estadunidenses em navio

rumo à França para participar da
Primeira Guerra Mundial, em 1917.
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DO IMPERIALISMO 
À GUERRA FRIA

1921
• Fundação do 

Partido 
Nacional-Fascista 
Italiano.

1922
• Mussolini convoca a 

Marcha sobre Roma e 
assume o governo da 
Itália.

1929
• Quebra da

Bolsa de Nova York.

1932
• Franklin Roosevelt é 

eleito presidente dos 
Estados Unidos e 
implanta o New Deal.

1933
• Oliveira Salazar institui 

um governo autoritário 
em Portugal. 

• Adolf Hitler torna-se 
chanceler na Alemanha.

• Fim da República de 
Weimar.

1934
• Morte do 

presidente 
alemão 
Hindenburg. 

• Hitler passa a 
exercer também
esta função e se 
torna Führer
(em alemão, 
condutor, líder).

1936
• Republicanos 

ganham as eleições 
na Espanha.

• Ofensiva fascista dá 
início à Guerra Civil 
Espanhola.

• Hitler assina acordo 
com a Itália de 
Mussolini.

1938
• A Áustria é anexada 

à Alemanha.

1942
• Abertura do

campo de 
concentração
de extermínio
de Treblinka,
em Varsóvia.

• Primeiro 
ataque aéreo 
estadunidense 
na Europa.

1943
• Mussolini 

é destituído. 
• Capitulação

da Itália. 
• Rendição

dos alemães
em Stalingrado.

• Rendição
italiana e alemã no 
norte da África.

1944
• Retomada da França 

pelos exércitos 
aliados.

1939
• Francisco Franco

e a Falange derrota
os republicanos.

• Início do governo
fascista na Espanha

• Assinatura do tratado
de não agressão
entre Alemanha
e União Soviética.

• A Alemanha invade a 
Polônia, e a Inglaterra
e a França respondem
com declaração
de guerra.

• Marco da Segunda
Guerra Mundial.

1940
• Tropas alemãs

ocupam a França. 
• Formação do Eixo 

(Alemanha, Itália
e Japão).

1941
• Alemanha rompe

o tratado de não
agressão e invade a URSS.

• Ataque japonês à base
naval estadunidense de Pearl 
Harbor. Os Estados Unidos 
entram na guerra.

• O presidente 
estadunidense, Franklin D. 
Roosevelt, e Winston 
Churchill, primeiro-ministro 
do Reino Unido, realizaram 
um encontro secreto a bordo 
de um navio no Oceano 
Atlântico e redigiram um 
plano de paz que ficou 
conhecido como Carta do 
Atlântico.

• Invasão da Grécia e da 
Iugoslávia pelos nazistas.

• Ataque alemão sobre
Londres.

1947
• Início da 

Doutrina
Truman.

1948
• Congresso dos

Estados Unidos
aprova o 
Plano Marshall.

1949
• Divisão das duas

Alemanhas: Ocidental 
capitalista e Oriental 
socialista.

• Criação da aliança militar 
entre a Europa capitalista
e a América do Norte, 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan).

• A União Soviética
cria o Comecon.

1955
• Formalização do

Pacto de Varsóvia unindo 
militarmente a Albânia,
a Tchecoslováquia, a
Bulgária, a Polônia, a
Hungria, a Romênia e a 
Alemanha Oriental.

1945
• A Alemanha é invadida 

pelas tropas aliadas e 
Berlim é ocupada.

• Os Estados Unidos 
lançam bombas atômicas 
sobre as cidades 
japonesas de Hiroxima e 
Nagasáqui.

• O Japão assina 
capitulação. Final da 
Segunda Guerra Mundial.

 • Conferência de Ialta 
define acordos de 
fronteiras entre Roosevelt 
(Estados Unidos), Stalin 
(URSS) e Churchill 
(Inglaterra); criação da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU); 
conferência de Potsdam 
divide a Alemanha em 
quatro zonas de 
ocupação: francesa, 
estadunidense, inglesa e 
soviética.

Pós-1945
• Início da Guerra Fria.

Oposição e conflito entre 
os blocos socialista e
capitalista.

1882
• Formação da

Tríplice Aliança 
(Alemanha, 
Áustria-Hungria
e Itália).

1907
• Formação da Tríplice 

Entente (França, 
Inglaterra e Rússia).

1914
• Assassinato do herdeiro 

do trono austro-húngaro, 
Francisco Ferdinando, 
em Sarajevo. 

• A Áustria, apoiada  pela 
Alemanha, declara 
guerra à Sérvia. Início 
da Primeira Guerra 
Mundial. 

• A França derrota a 
Alemanha na batalha de 
Marne. O Japão adere à 
Entente. 

• A Turquia alia-se à 
Alemanha e à 
Áustria-Hungria.

1915
• A Itália adere à Entente.
• A Bulgária alia-se à 

Alemanha e à 
Áustria-Hungria.

1916
• A Romênia adere 

à Entente.

1917
• Revolução socialista

na Rússia; o país 
retira-se da guerra.

• Entrada dos Estados 
Unidos na Primeira 
Guerra Mundial.

• A Grécia adere à 
Entente.

1918
• “14 Pontos de Wilson”: 

plano de paz formulado 
pelo presidente 
estadunidense
Woodrow Wilson.

• Rendição da Alemanha.
• Início da República de 

Weimar.

1919
• Assinatura do Tratado 

de Versalhes.
• Benito Mussolini funda 

o movimento Fascio di 
Combattimento.

• Fundação do Partido 
Nacional-Socialista dos 
Trabalhadores 
Alemães, conhecido 
como Nazi.

Prisão do assassino de Francisco Ferdinando em Sarajevo,
em 28 de junho de 1914, logo depois do ataque.

Base naval 
estadunidense de 
Pearl Harbor, 
atacada por aviões 
japoneses em 
dezembro de 1941.

A bomba atômica 
foi lançada em 
Nagasáqui, no 
Japão, em 9 de 
agosto de 1945, 
três dias depois 
da bomba 
lançada em 
Hiroxima. As 
duas bombas 
juntas 
provocaram a 
morte de mais de 
350 mil pessoas.
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Mussolini, rodeado
de adeptos do 
fascismo, conduz
a Marcha
sobre Roma.
Foto de 1922.
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Grupo de soldados
 estadunidenses em navio

rumo à França para participar da
Primeira Guerra Mundial, em 1917.
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Be
tt

m
an

n/
G

et
ty

 I
m

ag
es

Al
ex

 A
rg

oz
in

o

Al
ex

 A
rg

oz
in

o

83



  A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
Pode-se considerar que as duas Guerras Mundiais 

ocorridas no século XX se referem a um mesmo processo, 
que se iniciou em 1914 e se encerrou somente em 1945. 
O historiador inglês Eric Hobsbawm faz referência a uma 
“guerra de 31 anos”. Os efeitos e as decisões da Primeira 
Guerra Mundial criaram condições favoráveis para que 
a Segunda Guerra Mundial ocorresse. Até 1914 não 
havia ocorrido nenhuma guerra mundial dessa proporção 
nem com essa duração. Essas duas Guerras envolveram 
todas as potências mundiais da época, deslocando solda-
dos de várias partes do mundo para o combate na Europa. 
Alguns números são impressionantes. Na Primeira Guerra, 
por exemplo, morreram quase 2 milhões de alemães, mais 
de 1,5 milhão de franceses e 500 mil ingleses. No total, 
foram mais de 8 milhões de mortos. Na Segunda Guerra, 
o número de mortos mais que quadruplicou. Além dos 
soldados, milhões de civis também pereceram. Cidades 
inteiras foram destruídas. Em alguns países, cerca de 20% 
da população masculina participou da guerra.

Os avanços tecnológicos possibilitaram uma es-
calada muito mais agressiva da morte. A utilização 
de aviões carregados de mísseis na Segunda Guerra 
permitiu o bombardeio de populações inteiras de ci-
vis. Armas muito mais potentes, tanques sofisticados, 

armamentos químicos (na Primeira Guerra) e a bom-
ba atômica fizeram que a guerra do século XX ganhasse 
proporções inimagináveis um século antes. Dizemos que 
elas foram Guerras Mundiais por terem envolvido to-
dos os continentes, mesmo que em momentos diferen-
tes, fosse enviando soldados, fosse tomando posição e 
alinhando-se a um dos lados do conflito. O Brasil, por 
exemplo, participou dos dois conflitos, posicionando-
-se e enviando tropas, ainda que não tenha tido ex-
pressão militar significativa no desfecho do confronto. 
Na Segunda Guerra, o Japão bombardeou uma base 
militar nos Estados Unidos, além de ter apresentado 
pretensões imperialistas no Oriente. Embora as potên-
cias europeias estivessem na origem dos conflitos, mui-
tos países se envolveram.

Certamente, não é possível compreender o que 
ocorreu no século XX sem estudar as guerras e as 
tensões desse período. Muito do que aconteceu 
depois de 1945 e mesmo nos dias atuais ainda se 
relaciona a essas guerras. Somente estudando-as 
poderemos compreender, por exemplo, de que ma-
neira os Estados Unidos se tornaram uma grande 
potência mundial e por que vários conflitos militares 
ocorrem no Oriente Médio e na Europa ainda hoje.

  A origem dos conflitos 
Nas últimas décadas do século XIX, havia vários paí-

ses industrializados. Ocorreu então uma depressão ge-
neralizada dos preços no mercado internacional, uma 
vez que havia superprodução, e a livre concorrência 
de preços os fazia baixarem na disputa por mercados. 
Em consequência, os lucros caíram e muitas empresas 
faliram ou foram absorvidas por grandes corporações. 
Dessa forma, os Estados tenderam a adotar medidas 
protecionistas em relação a sua indústria, retraindo a 
livre concorrência. Formaram-se grandes empresas com 
características de cartel, que dominaram o mercado em 
muitos casos de maneira monopolista, surgindo o que 
se denominou capitalismo monopolista.

Uma das maneiras de ampliar os lucros seria reto-
mar a expansão colonial, ampliando as exportações e 
constituindo novos mercados consumidores. Construí-
ram-se, assim, novos impérios, e a disputa entre as na-
ções imperialistas europeias se acirrou. 

Foi nesse período que se tornou conhecido o termo 
imperialismo, que passou a designar a nova divisão 
do mundo pelas potências capitalistas.

A Alemanha, que se unificou tardiamente em com-
paração a outras nações europeias, não conseguiu 
conquistar tantas colônias quanto os britânicos. Seu 
modesto sucesso na África foi desproporcional em re-
lação ao grande desenvolvimento militar e industrial 
alcançado após os anos 1870.

Em 1885, foi realizada a Conferência de Berlim, com 
a participação de 14 países industrializados, entre eles, os 
Estados Unidos. Nesse encontro discutiram-se as bases e 

os princípios da chamada partilha da África. Pode-se 
considerar que a disputa imperialista está entre as causas 
diretas da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Toda a 
Ásia e a África já haviam sido repartidas entre os países 
industrializados na década de 1910.

Politicamente, várias disputas territoriais alimen-
tavam a discórdia entre as nações europeias desde o 
século XIX. Na segunda metade desse século, ocorreu 
a independência dos Estados eslavos (na região dos  
Bálcãs), que até então faziam parte do Império Turco 
Otomano: Sérvia, Montenegro, Bulgária e Romênia. 
Aliada da Sérvia e protetora dos eslavos, a Rússia pro-
curou dominar a região. A Sérvia, por sua vez, tinha 
como objetivo conquistar regiões do Império Austro-
-Húngaro (onde vivia mais de uma dezena de naciona-
lidades), ao qual os alemães também pretendiam fazer 
frente, ampliando seus domínios na Europa. A França, 
por sua vez, derrotada pela Alemanha em 1870 na 
Guerra Franco-Prussiana, aliou-se aos britânicos no 
combate a novas ofensivas germânicas. Naquele con-
fronto, a França havia perdido a região da Alsácia-Lo-
rena, rica em carvão, muito utilizado pelas indústrias.

Nesse contexto de avanço imperialista e disputa 
pela hegemonia na Europa, os russos firmaram um 
acordo com a França, da mesma forma que estes úl-
timos se aliaram aos britânicos. França e Inglaterra 
formaram a Entente Cordiale em 1904, consolidan-
do a divisão da maior parte da Ásia e da África en-
tre ambos. Em 1907, definiu-se o que ficou conheci-
do como Tríplice Entente, a aliança entre Inglaterra, 
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França e Rússia. Nos termos do acordo entre França e  
Grã-Bretanha, pesou mais uma vez a partilha colonial da 
África. Em 1904, os dois países já haviam assinado um 
acordo secreto que deixava o Egito para os britânicos e 
o Marrocos para a França, excluindo a possibilidade de 
a Alemanha explorar o Marrocos. Começariam, assim, a 
se formar as forças que entrariam em conflito na Primeira 
Guerra Mundial.

Do outro lado, já havia se formado também a Tríplice 
Aliança, que reunia o Império Austro-Húngaro, a Alema-
nha e a Itália. Este último país, no entanto, embora tivesse 
conflitos com a França pela dominação de regiões na Áfri-
ca, mantinha também conflitos de caráter expansionista 
com a Áustria-Hungria, pois disputava a região do Tirol e 
da Ístria desde o processo de unificação, ocorrido algumas 
décadas antes. Nesse contexto, a Itália assinou um acordo 
de não agressão com a França e a Rússia, tornando frágil 
sua posição na Tríplice Aliança.

As tensões na Europa tornaram-se mais agudas 
no início dos anos 1910, especialmente na Península 
Balcânica, domínio dos turcos otomanos. Em 1912, a 
Sérvia, a Grécia e a Bulgária haviam formado a Liga 
Balcânica e desferido um ataque contra o Império Tur-
co Otomano com apoio russo.

  A guerra de trincheiras
Após gregos e sérvios conspirarem contra a Bul-

gária, deixando-a sem nenhuma conquista, o rei búl-
garo Ferdinando iniciou um conflito contra a Sérvia e 
seus aliados em 1913. Com a vitória sérvia, os búlgaros 
aproximaram-se dos alemães. Os sérvios, por sua vez, 
lutavam pela unificação política dos eslavos. Para tan-
to, avançaram sobre o território da Bósnia-Herzegovina 
(nos Bálcãs), sob domínio dos austríacos. Em junho de 
1914, em uma visita a Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, 
o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Fran-
cisco Ferdinando, foi assassinado em uma ação planeja-
da por um grupo terrorista bósnio, o Mão Negra. Seus 
guerrilheiros eram defensores da libertação da região e 
da unidade eslava. Esse episódio marcaria o início das 
hostilidades que levariam à Primeira Guerra Mundial.  �  Tanque de guerra britânico nas ruas de Berlim (Alemanha), 1918.
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Em 28 de julho de 1914, o imperador austríaco Francis-
co José declarou guerra à Sérvia. A Alemanha enviou 
tropas de apoio ao aliado austríaco, e franceses e russos 
intervieram em auxílio aos sérvios. Grandes contingen-
tes militares já haviam sido mobilizados, e o cenário da 
guerra estava montado.

Os sérvios venceram os austro-húngaros. A Alema-
nha, aliada do Império Austro-Húngaro, iniciou sua es-
tratégia de guerra. Pretendia invadir a França passando 
pela Bélgica, neutra no conflito. O plano alemão obte-
ve êxito. Após invadir a Bélgica, os alemães chegaram à 
França, onde ocorreram vários confrontos entre forças 
alemãs e francesas. No entanto, os russos conseguiram 
brecar o avanço alemão. Lutando em três frentes dife-
rentes, os alemães se enfraqueceram e foram detidos 
pelos franceses na Batalha de Marne.

Em agosto de 1914, o Japão aliou-se à Tríplice Enten-
te. Com isso, pretendia apropriar-se de colônias alemãs 
na Ásia e avançar sobre o território chinês. Também a 
Turquia se aliou aos alemães e aos austro-húngaros, que 
formariam as Potências Centrais nesse mesmo ano.

Após esse momento, os países em conflito opta-
ram por uma guerra de trincheiras (escavações no 
terreno defendidas por arame farpado), abandonando 
as ofensivas de movimento. Entre as fronteiras da Bél-
gica e da Suíça foram criados muitos quilômetros de 
trincheiras, nas quais os soldados ficavam por muitos 
dias à espera do inimigo. Com as forças entrincheira-
das dos dois lados, milhares de soldados morreram, e 
nenhuma das duas partes conseguia avanços territo-
riais significativos.

Com o apoio das tropas alemãs, os austro-hún-
garos atacaram novamente a Sérvia e derrotaram o 
exército russo, que perdeu mais de 300 mil soldados 
nesse conflito. A partir de 1915, os alemães passaram 
a utilizar gases venenosos para auxiliar nos combates. 
Os britânicos tentaram ocupar Istambul (capital da Tur-
quia) nesse mesmo ano, mas não obtiveram sucesso. 
Ainda em 1915, a Itália (desrespeitando o acordo fir-
mado com a Alemanha) e a Grécia aderiram à Entente 
(formada por França, Inglaterra e Rússia). Em agosto de 
1916, a Romênia também aderiu à Entente; já a Bulgá-
ria aliou-se às Potências Centrais em outubro de 1915.

 �  Representação francesa da divisão da África pelos países 
europeus durante a Conferência de Berlim, 1885.
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A Entente conquistou sua superioridade ao uti-
lizar tanques capazes de atravessar as trincheiras e 
destruir suas cercas de arame farpado. Os alemães, 
por sua vez, empregaram submarinos para enfrentar 
as embarcações inimigas, alargando assim as fron-
teiras da guerra. Em contrapartida, a Entente usou 
aviões para bombardear as Potências Centrais.

Em 1916, os alemães procuraram avançar nova-
mente sobre Paris. Para cumprir esse objetivo, rea-
lizaram um ataque no nordeste da França. Preten-
diam derrubar as fortalezas militares de Verdun. 
Mobilizaram mais de 1 milhão de homens para os 
combates. Os franceses, por outro lado, decidiram 
atacar os alemães entrincheirados no rio Somme. 

Com base em: MINISTÉRIO da Justiça do Reino Unido – The National Archives. Disponível em: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/maps/europe1914.htm. 

Acesso em: 23 maio 2016.

POTÊNCIAS DA ENTENTE E POTÊNCIAS CENTRAIS: 
PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
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Círculo Polar Ártico

Potências Centrais

Países unidos posteriormente
às Potências Centrais

Potências da Entente (aliados)

Países unidos posteriormente às
Potências da Entente

Países neutros

�  Soldados franceses (à esquerda) e ingleses (à direita) nas trincheiras, aguardando o inimigo. França, 1916.
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Pela primeira vez foram utilizados tanques de guerra. Somente nessas duas frentes 
(a Batalha de Verdun e a do Somme), mais de 1 milhão de soldados morreram de 
ambos os lados. Apesar disso, em nenhuma dessas batalhas houve um claro ven-
cedor. A Alemanha, contudo, via frustrar-se mais uma vez seu intuito de avançar 
sobre o território francês.

Em 1918, com a saída da Rússia do conflito pós-revolução socialista e a tomada 
do poder pelos bolcheviques, a guerra tomou novos rumos. Os alemães impuseram 
severas condições para que isso ocorresse por meio do Tratado de Brest-Litovsk, 
celebrado em março de 1918, e os russos acabaram perdendo regiões que forne-
ciam carvão e petróleo.

Vários países, entre eles a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, o Japão e a França, 
organizaram uma frente contra os bolcheviques a fim de deter o avanço comunis-
ta. Com isso, a Alemanha viu uma oportunidade para avançar mais rapidamente 
sobre os territórios inimigos, ganhando posições. Em março de 1918, os alemães 
conseguiram bombardear Paris. Porém, em uma nova batalha próximo à capital 
francesa, às margens do rio Marne, os franceses conseguiram derrotar os alemães, 
que começavam a sentir vigorosamente o desgaste da guerra. Além disso, os ale-
mães tinham de enfrentar agora mais um inimigo: os Estados Unidos, que haviam 
declarado guerra contra as Potências Centrais em abril de 1917.

Os estadunidenses montaram uma máquina de guerra que seria decisiva para o 
desfecho do conflito. Outros países da América, como o Brasil, também aderiram. 
Alinhado politicamente aos Estados Unidos, o governo brasileiro rompeu a neutra-
lidade em outubro de 1917, quando o presidente Venceslau Brás se aliou à Entente 
e enviou uma equipe médica para a zona de combate.

A Entente começou a acumular vitórias contra o inimigo. Muitas tropas alemãs 
foram derrotadas ou se renderam. Além disso, a Bulgária abandonou a guerra em 
setembro de 1918, após sofrer derrota para as forças franco-britânicas. Entre ou-
tubro e novembro de 1918, foram os austro-húngaros e os turcos que assinaram o 
armistício (suspensão do conflito), abandonando a guerra. Em dezembro de 1918, 
nasceu o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que incluía ainda a Macedô-
nia, a Bósnia-Herzegovina e Montenegro. Em setembro de 1919, com o Tratado 
de Saint-Germain, deixou de existir o Império Austro-Húngaro, nascendo assim 
a Áustria, porém impedida de se unir aos alemães. Em 1929, o Reino dos Sérvios, 
Croatas e Eslovenos passou a se chamar Iugoslávia, que se constituiria no Estado 
Eslavo. Dessa forma, esses povos afastavam-se da guerra, declarando sua indepen-
dência das forças imperiais alemãs.

 � Acima e à esquerda, em 1916, soldados russos utilizam máscaras de proteção contra gases venenosos. À direita, criança com máscara 
de proteção para ir à escola, em 1915. Para se proteger dos gases tóxicos empregados por alemães durante a guerra, a população civil e os 
soldados usavam máscaras. Os gases, utilizados como arma de combate, podiam asfixiar ou deformar as pessoas que os inalassem. 
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Restava somente a Alemanha, que decidiu fazer 
seu pedido de paz em carta ao presidente dos Estados 
Unidos, Woodrow Wilson. Exigiu-se que os alemães 
abandonassem todos os territórios dominados, deven-
do ainda o kaiser (imperador) Guilherme II abdicar do 
trono. Ao mesmo tempo, eclodiu uma revolta de ma-
rinheiros comunistas em portos alemães exigindo a re-
núncia do kaiser. Defendiam a implementação de uma 
república socialista na Alemanha, seguindo a orienta-
ção russa. Sem saída, a Alemanha se rendeu e o kaiser 
renunciou, assumindo em seu lugar um governo civil 
com maioria do Partido Social-Democrata. A guerra 
acabou, oficialmente, em 11 de novembro de 1918, 
sendo decretados o cessar-fogo e o armistício.

Como parte do acordo e dos tratados que puseram 
fim à guerra, os alemães aceitaram o programa dos 14 
Pontos imposto pelo presidente estadunidense Woo-
drow Wilson. Nesse programa, propunham-se a liber-
dade absoluta de navegação nos mares; a supressão 
de todas as barreiras econômicas; a redução dos ar-
mamentos ao mínimo compatível com a segurança in-
terna; a evacuação integral dos alemães dos territórios 
russo, francês, belga, romeno, sérvio e de Montenegro; 
a formação de um Estado polaco com livre acesso ao 
mar; e a criação de uma organização geral das nações.

Enquanto isso, a Alemanha mergulhava em uma guer-
ra civil. Na região da Baviera (sul da Alemanha), procla-
mou-se uma república socialista, que foi derrotada pelas 
forças do Partido Social-Democrata. Líderes comunistas, 
como Rosa Luxemburgo, foram presos e assassinados.

Em junho de 1919, após vários meses de negociação, 
foi assinado o Tratado de Versalhes, no qual os paí-
ses da Entente impuseram à Alemanha duras condições 
para a manutenção da paz. Ela deveria pagar uma signi-
ficativa indenização aos países vencedores, cerca de 30 
bilhões de dólares; renunciar às colônias ultramarinas; 
ceder à França a Alsácia-Lorena, região de exploração 
de minas de carvão; reconhecer a independência da 
Polônia; e limitar seu potencial militar, ficando-lhe proi-
bido manter um exército superior a 100 mil homens. 
A Alemanha perdeu parte significativa de seu territó-
rio, imergindo em profunda crise econômica e política. 

 �  Esquadrilha britânica em solo francês, 1918. Durante a guerra, os aviões tiveram papel fundamental no auxílio à artilharia, 
utilizando pistolas e carabinas. Quando foram desenvolvidos motores mais potentes, puderam transportar metralhadoras 
e lançar bombas. Além dos aviões, também os submarinos começaram a ser utilizados por alemães, franceses e ingleses.
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 �  No primeiro plano, Georges Clemenceau (à esquerda), primeiro-
-ministro da França, e Woodrow Wilson (no centro), presidente 
dos Estados Unidos, em 28 de junho de 1919, após a assinatura 
do Tratado de Versalhes. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a 
Europa estava exaurida economicamente, a população, faminta  
e muitas cidades, destruídas. O Tratado de Versalhes, contudo, 
não conseguiria estabelecer as bases da reconstrução da Europa, 
e várias crises levariam a um novo conflito armado anos depois.
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Aproximadamente 9 milhões de soldados morreram 
nessa guerra, sendo mais de 5 milhões deles da Entente.

O Tratado de Versalhes estabeleceu também a 
criação da Liga das Nações, com sede em Gene-
bra, na Suíça, país neutro no conflito. A Liga deveria 
atuar para impedir que novas guerras ocorressem. 
A primeira reunião da Assembleia Geral da Liga 
das Nações ocorreu em 1920. Contudo, a Liga não 
conseguiria evitar novos conflitos, desmerecendo o 
título de árbitro mundial.
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LER TEXTO LITERÁRIO
Os conflitos vividos nos fronts de batalha provocaram uma vasta produção literária, que procurou expressar 

a condição dos que passaram pela terrível experiência das trincheiras. O escritor alemão Erich Maria Remarque 
(pseudônimo de Erich Paul Remark, 1989-1970) participou da guerra e foi enviado para as trincheiras com 18 anos. 
Leia a seguir um trecho de seu livro Nada de novo no front, publicado em 1929. Depois, responda às questões 
propostas no Roteiro de trabalho. 

Nada de novo no front
Erich Maria Remarque

Por toda parte, a frente de batalha 
ferve. Na primeira noite, tentamos nos 
orientar. Como tudo está relativamente 
tranquilo, podemos ouvir os transportes 
rolarem atrás da linha de frente do ini-
migo, sem parar, até o amanhecer. Kat 
diz que eles não estão em retirada, mas 
que trazem tropas, munições e canhões. 
A artilharia inglesa recebeu reforços, 
ouvimos isso imediatamente. À direita 
de uma fazenda, há pelo menos quatro 
baterias de 205, e atrás dos choupos 
instalaram lança-minas. Também há 
muitos daqueles monstros franceses, 
que chamamos de morteiros de trin-
cheira. Nosso estado de espírito é o pior 
possível: depois de estarmos duas horas 
nos abrigos, começam a chover tiros de 
nossas próprias tropas na trincheira. É a 
terceira vez que isto acontece, em qua-
tro semanas. Se fosse só erro de pontaria, ninguém diria nada, mas a verdade é que os tubos dos canhões estão gas-
tos demais; isso torna os tiros tão irregulares, que, muitas vezes, atingem nosso próprio setor. Esta noite, temos dois 
feridos por causa disto. A frente é uma jaula, dentro da qual a gente tem de esperar nervosamente os acontecimentos. 
Estamos deitados sob a rede formada pelos arcos das granadas, e vivemos na tensão da incerteza. Acima de nós, pai-
ra a fatalidade. Quando vem um tiro, posso apenas esquivar-me e mais nada; não posso adivinhar exatamente onde 
vai cair, nem influir em sua trajetória. É este acaso que nos torna indiferentes. Há alguns meses, eu estava sentado 
num abrigo jogando cartas; muito tempo depois, levantei-me e fui visitar uns amigos que estavam em outro abrigo. 
Quando voltei, já não existia o primeiro: fora completamente destruído por uma granada. Voltei ao segundo abrigo e 
cheguei no exato momento de ajudar a desobstruí-lo, pois, nesse ínterim, também havia sido soterrado. No abrigo à 
prova de bombas, depois de dez horas de bombardeio posso ser estraçalhado e posso não sofrer um único arranhão; 
só o acaso decide se sou atingido ou fico vivo. Cada soldado fica vivo apenas por mil acasos. Mas todo soldado 
acredita e confia no acaso. Temos de vigiar nosso pão. Os ratos têm-se multiplicado muito ultimamente, desde que as 
trincheiras deixaram de ser conservadas. 

[...] Nós mesmos inspecionamos as baionetas. Existem algumas que são preparadas com o gume em serra. Quan-
do, do outro lado, eles pegam alguém com isto, massacram-no sem piedade. No setor vizinho, acharam gente nossa 
com estes fuzis-serra que tiveram os narizes cortados e os olhos arrancados. Depois lhes encheram a boca e o nariz 
com serragem até sufocarem. [...]. Na verdade, a baioneta já perdeu praticamente sua importância. Durante o ataque, 
a moda agora é avançar só com granadas de mão e uma pá. A pá, bem afiada, é uma arma mais leve e mais versátil, 
pode-se não só aplicá-la por baixo do queixo, mas ainda dar pancadas muito violentas; tem mais impacto, especial-
mente quando o golpe é oblíquo, entre o ombro e o pescoço, ela desce facilmente até o peito. Às vezes, a baioneta, ao 
penetrar, fica encravada, e então temos de dar outro golpe forte contra a barriga do inimigo para soltá-la, e enquanto 
isso pode-se facilmente ser atacado. Além disso, às vezes, a lâmina se parte. À noite, dão o alarma de gás. Esperamos 
o ataque, estendidos no chão, com as máscaras colocadas, prontos, no entanto, a arrancá-las logo que apareçam as 
primeiras sombras. Amanhece sem que nada aconteça – apenas este rolar incessante, por trás das linhas inimigas, 
que acaba com os nervos; são trens, trens e mais trens, caminhões e mais caminhões. Que está se concentrando do 
outro lado? Nossa artilharia dispara sem cessar na sua direção, mas o movimento não acaba, não tem fim. Temos 
os rostos cansados e evitamos olhar um para o outro. – Vai ser igual ao Somme: foram sete dias e sete noites de 
bombardeio seguido – diz Kat, sombrio.

REMARQUE, Erich Maria. Nada de novo no front. Porto Alegre: L&PM, 2005. p. 37-38.
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 �  Cena do filme Nada de novo no front, dirigido por Lew Milestone, 1930. Na 
cena, soldados em batalha avançam pelas trincheiras.
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 Roteiro de trabalho

1. Como se pode descrever o ambiente e o clima psicológico do front segundo o relato de Remarque?

2. Como se pode caracterizar as estratégias de combate na Primeira Guerra Mundial com base nessa narrativa?

3. Você consegue imaginar quais seriam os impactos de um conflito dessa natureza para um jovem? Levando 
em conta o texto e suas experiências, levante hipóteses sobre essa questão e partilhe sua opinião com os 
colegas.

  A República de Weimar
A derrota na Primeira Guerra Mundial levou a Alemanha a uma crise política, social e econômica sem prece-

dentes. O Tratado de Versalhes havia imposto severas penas ao país derrotado, como você já viu. Essas condições 
fizeram que a Assembleia Constituinte da nova república alemã, organizada na cidade de Weimar após a queda do 
Reich, hesitasse em aprovar o Tratado, o que só ocorreu em junho de 1919.

A vida política alemã dividia-se entre o Partido Nacional Alemão e o Partido Popular Alemão, considera-
dos conservadores; o Partido Social-Democrata Alemão (SPD), dito de centro; e o Partido Social-Democrata 
Alemão Independente (USPD), uma dissidência do SPD. Enquanto os conservadores votaram contra o Tratado de 
Versalhes, os demais partidos votaram a favor. Em 1919 foi criado, ainda, o Partido Comunista Alemão (KPD), 
radicalmente contra o Tratado. Essas diferenças internas tinham repercussão externa. A revolucionária Rússia tinha 
esperança de que o socialismo ganhasse força na Alemanha; já os antigos aliados, em especial a França e os Estados 
Unidos, lutavam para que a Rússia permanecesse isolada.

Na Alemanha, antes mesmo do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1917, começaram a ocorrer motins de 
soldados, principalmente de marinheiros que se recusavam a voltar para a guerra. Foram criados conselhos de 
operários e soldados para organizar o movimento de resistência. Parte do Partido Social-Democrata Alemão Inde-
pendente defendia a realização de uma greve geral e apoiava o movimento insurrecional. Com a ampliação das 
forças rebeldes, o Partido Social-Democrata Alemão aderiu aos revolucionários, defendendo o fim da guerra e a 
formação de um novo governo. Queriam a queda da monarquia e a criação da república alemã. Em novembro de 
1918, com o fim da guerra, constituiu-se um novo governo pelos líderes dos dois partidos. Em janeiro de 1919, 
realizou-se a eleição para a Assembleia Constituinte, que confirmou a supremacia do Partido Social-Democrata. 
Tendo obtido ampla maioria nas eleições, esse partido chefiou o primeiro governo da República de Weimar. A nova 
Constituição, aprovada em julho de 1919, fez da Alemanha uma república parlamentarista.

Ainda em 1919, o governo social-democrata entrou em declínio, uma vez que a Alemanha passava por grave 
crise econômica, forte aceleração da inflação, desvalorização do marco (moeda alemã), desemprego galopante, 
insatisfação dos ex-combatentes e empobrecimento crescente da população. Após uma tentativa de golpe de 
Estado liderada pelo conservador Partido Nacional Alemão, os partidos social-democratas se uniram para formar 
um novo governo. Nas eleições de 1920, os social-democratas saíram vitoriosos. Contudo, começaram a se formar 
associações paramilitares denomi-
nadas Tropas de Assalto (SA), 
com o apoio e o financiamento de 
grandes indústrias. Eram grupos 
nacionalistas que disseminavam seu 
ódio contra os partidos republica-
nos, os socialistas e também os ju-
deus, considerados representantes 
do capital financeiro. 
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 �  Hitler junto a uma tropa 
de assalto (SA) em 1926, 
em Weimar, na Alemanha.
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Existiam ainda as Tropas de Proteção (SS), originárias da Schutzstaffel, esquadra criada após a fundação do 
Partido Nazista. Anos mais tarde, com a ascensão dos nazistas ao poder, ela passou a fazer a segurança pessoal 
de Adolf Hitler. Tais forças paramilitares começaram a realizar uma série de atentados e assassinatos contra aque-
les que as criticavam. Em junho de 1922, por exemplo, o ministro Rathenau foi morto por ser judeu. A cidade de 
Munique foi o núcleo inicial desse grupo, sendo fundado lá, em 1920, o Partido Nacional-Socialista dos Tra-
balhadores Alemães (NSDAP), defensor do nazismo e liderado pelo então ex-cabo da Primeira Guerra Mundial, 
Adolf Hitler.

 �  Crianças brincando com dinheiro 
alemão desvalorizado, 1923.
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 �  Adolf Hitler passando a tropa da SS em revista 
junto com Heinrich Himmler, em julho de 1938. 
Comandadas por Heinrich Himmler desde 1929, 
as tropas tinham o objetivo de formar uma força 
de elite com homens de origem germânica que 
jurassem fidelidade a Hitler e ao partido. Em 
1933, a SS possuía cerca de 52 mil homens, 
enquanto a SA dispunha de cerca de 2 milhões 
de membros. Ernst Röhl, chefe da SA, era inimigo 
de Hitler e acabou sendo assassinado por ordem 
de Himmler em 1933. Depois disso, foi ampliado 
o poder da SS, que, em 1936, passou a incluir 
a polícia alemã, organizada em vários setores. 
Um deles era a Gestapo, a polícia secreta. A SS 
participou com suas tropas da campanha de 
anexação da Áustria em 1938, da invasão da 
Polônia em 1939, da tomada da França e das 
batalhas contra a Rússia.

Ke
ys

to
ne

/G
et

ty
 Im

ag
es

 �   A festa de aniversário, de George Grosz, 1923 (óleo sobre tela, 62 cm x 49 cm). Grosz, 
em suas obras, fez constantes críticas ao nazismo, à sociedade capitalista e a seus valores. 
Em 1923, no auge da crise inflacionária, registrou a situação das grandes cidades, onde 
se espalhavam casas de prostituição, comércio de drogas e qualquer outra atividade que 
pudesse render algum dinheiro. A população, exposta à miséria e temerosa do futuro, 
submetia-se a todo tipo de atividade em troca de dinheiro ou prazer.

Entre 1918 e 1919, havia ganhado força na Alemanha a Liga Esparta-
quista, grupo de extrema esquerda que fundou o Partido Comunista Ale-
mão (KPD) e chegou a organizar um golpe de Estado para tomar o poder. 
Mesmo fracassada a tentativa de transformar a república alemã em um 
governo socialista, Hitler e seus partidários viram a necessidade de reagir à 
ameaça comunista.

Em 1922, a inflação e os enormes custos com o pagamento das indeni-
zações de guerra haviam levado a Alemanha a uma situação-limite, o que 
ocasionou a queda de dois primeiros-ministros. Só naquele ano, o marco 
alemão desvalorizou cerca de 200 vezes, ou seja, um marco valia 200 vezes 
menos ao final do ano. Em janeiro de 1923, um dólar equivalia a 56 mil 
marcos. Em agosto do mesmo ano, um dólar valia 2 milhões de marcos. 
Para muitos empresários, a inflação favorecia as exportações; entretanto, 
para a maioria da população, a miséria tinha atingido níveis insuportáveis.

Tal crise fez explodir uma greve geral que contribuiu para que mais 
um gabinete ministerial caísse. Voltaram à cena os social-democratas, que 
ocuparam ministérios na formação de um novo governo, entre eles, o das 
Finanças, ocupado por Hilferding. Iniciou-se, assim, um período de mais es-
tabilidade econômica, graças, sobretudo, aos empréstimos estadunidenses 
– os Estados Unidos começaram a investir no país, tornando a Alemanha 
dependente da Bolsa de Nova York. Com isso, a economia alemã voltou a 
crescer e o desemprego caiu vertiginosamente. Criou-se o seguro-desem-
prego, e os salários tiveram um aumento significativo. Esse foi o período 
mais estável da economia alemã na primeira metade do século XX. En-
quanto isso tudo acontecia, cresceu a presença de especuladores na eco-
nomia, contra quem a população expressava intensa aversão.
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  A CRISE DE 1929 
Em 1929, ocorreu a quebra (crash) da Bolsa de 

Nova York. Desde a Primeira Guerra Mundial, os Esta-
dos Unidos vinham crescendo em termos econômicos, 
transformando-se em uma importante força industrial 
mundial. Isso possibilitou que investissem capitais na 
Alemanha e em outros países, mas não evitou que 
ocorressem crises de superprodução, especialmente 
quando os países europeus conseguiram recuperar 
sua produção industrial após o fim da Primeira Guer-
ra. A euforia com o desenvolvimento econômico nos 
Estados Unidos fez crescer os investimentos na Bolsa 
de Valores de Nova York, que se tornou alvo de es-
peculação financeira. Muitas empresas tiveram suas 
ações supervalorizadas, mantendo artificialmente os 
preços em alta, uma vez que o crescimento esperado 
da produção já não estava acontecendo. O crash da 
Bolsa ocorreu quando, em outubro de 1929, tentou-se 
vender um grande lote de ações, não se encontran-
do, porém, compradores. Essa situação se repetiu nos 
dias seguintes, fazendo despencar com rapidez o valor 
dos papéis. Em 29 de outubro de 1929, 16 milhões 
de ações foram colocados à venda no mercado, sem 
encontrar compradores. No mês seguinte, muitas das 
principais ações já tinham seu valor reduzido à metade. 
As consequências foram imediatas: milhares de empre-
sas faliram, houve desemprego em massa, fechamento 
de bancos e rápido empobrecimento da população.

Iniciou-se assim o que se denominou período da 
depressão – não só estadunidense, mas em âmbito 
mundial. Apenas a União Soviética não foi diretamente 
afetada, uma vez que não era dependente dos merca-
dos capitalistas. Na maioria dos países europeus, re-
petiu-se o que ocorreu nos Estados Unidos. No caso 
brasileiro, dependente da economia internacional para 
escoar a produção de café, a crise afetou muito o país, 
que viu caírem os preços internacionais do produto 
sem ter compradores para sua grande produção. Em 
vários países da Europa, as taxas de desemprego osci-
laram, no início dos anos 1930, entre 20% e 30% da 
população ativa.

A solução para a crise nos Estados Unidos despon-
tou após a eleição de Frank Delano Roosevelt para a 
presidência do país, em 1932. Decidiu-se pela inter-
venção na economia, restringindo a lógica de total li-
berdade que predominava até então. Elaborou-se um 
plano econômico direcionado pelo pensamento do 
economista britânico John M. Keynes. Instituiu-se o 
seguro-desemprego como forma de vencer a recessão 
e retomar o crescimento. Com a mesma finalidade, re-

PARE e PENSE

1. Até que ponto a crise econômica na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial contribuiu para o 
crescimento do nazismo?

2. Em sua opinião, o forte discurso nacionalista era uma das estratégias para o crescimento do na-
zismo? Por quê?

duziram-se as taxas de juros e foi implementado um 
programa de obras públicas que contribuiria também 
para a redução do desemprego. Dessa maneira, utili-
zavam-se o planejamento econômico e a intervenção 
constante do Estado na economia – prática do socialis-
mo soviético – como forma de vencer a crise.

O New Deal (Novo Acordo) deu origem ao que se 
denominou, nos anos 1940, “estado de bem-estar so-
cial” (welfare state). Em vários países europeus, ado-
tou-se gradativamente esse modelo de organização da 
economia, no qual o Estado se tornou um regulador 
e controlador da atividade capitalista, garantindo uma 
distribuição menos desigual da riqueza e infraestrutura 
básica para a criação de condições dignas de vida para a 
maior parte da população. O Estado investiu de maneira 
maciça nas áreas de saúde, educação e transportes.

 �  Manhattan, Nova York, 1929. Depois que a Bolsa de Nova York 
quebrou, 400 policiais tiveram de fazer a proteção do centro financeiro 
da cidade. Milhares de pessoas pareciam não acreditar no que 
acontecia. 
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  A ASCENSÃO DO NAZIFASCISMO 
A quebra da Bolsa de Nova York teve consequên-

cias imediatas para a Alemanha, que viu, da noite para 
o dia, estancarem os investimentos estadunidenses no 
país. Em 1930, a população desempregada chegava a 
22% da população economicamente ativa. Dois anos 
depois, esse número alcançou 45% – mais de 5 mi-
lhões de desempregados. A crise era tão avassaladora 
que, conforme o depoimento de um contemporâneo:

[…] nas estações de metrô, relata Alexandre 
Arnoux a propósito de uma viagem a Berlim 
em 1931, mendigos abordam os passantes. 
“Meretrizes com botas ou botinas, algumas das 
quais, ao que parece, são homens travestidos”, 
chamam os clientes sob as luzes da rua desde 
que cai a noite. Senhores corretamente vesti-
dos ou mães com suas crianças pedem alguns 
pfennige [moedas] para comer. Há tantos suicí-
dios na cidade, conta ainda Alexandre Arnoux, 
que os jornais foram proibidos de noticiá-los 
para não desencorajar ainda mais a população.
Apud RICHARD, Lionel. A República de Weimar (1919-1933). São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 113.

A crise econômica na Alemanha repercutiu tam-
bém na vida política. Nas eleições de 1928, com a 
prosperidade econômica conquistada até então, os so-
cial-democratas haviam conseguido ampla maioria nas 
eleições legislativas, colocando em segundo plano os 
partidos conservadores, entre eles, o Partido Nacional-
-Socialista, idealizador do nazismo. No entanto, após a 
crise, nas eleições de 1932, os nazistas obtiveram gran-
de crescimento no Legislativo, tornando-se o maior 
partido do Parlamento.

Utilizando um discurso francamente nacionalista, o 
Partido Nacional-Socialista defendia a nacionalização 
dos trustes, a reforma agrária e a participação dos tra-
balhadores nos lucros das empresas. Responsabilizava 

o Tratado de Versalhes pela crise e culpava os judeus, em 
especial os marxistas, de terem apoiado a assinatura do 
documento. Mesmo assim, os social-democratas manti-
veram-se à frente do Poder Executivo, até que foi propos-
ta a proibição de existência do grupo paramilitar nazista 
(SA). Sem maioria no Parlamento, os social-democratas 
não conseguiram evitar a queda do primeiro-ministro. Em 
meio a um contexto de crise econômica, greves e falta 
de unidade política dos social-democratas, em janeiro de 
1933, Adolf Hitler, líder do Partido Nacional-Socialista, foi 
escolhido primeiro-ministro pelo presidente Hindenburg. 
Segundo Angela Mendes de Almeida: 

[...] durante esse período tornou-se crucial o 
apoio que os grandes industriais deram a Hitler. 
O exército, que deveria teoricamente apoiar seu 
ex-ministro, estava cada vez mais fascinado com 
Hitler.

ALMEIDA, Angela Mendes de. A República de Weimar e a ascen-
são do nazismo. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 114.

Os comunistas passaram a ser perseguidos sob a 
acusação de terem incendiado a sede do governo; 
com isso, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade. 
Pouco tempo depois, o Partido Social-Democrata teve 
o mesmo destino. Seus deputados foram cassados e 
os dirigentes, presos. Nesse contexto, o movimento 
operário alemão desmobilizou-se, e suas principais li-
deranças foram perseguidas pelos nazistas. A Alema-
nha caminhava na mesma direção da Itália fascista, ou 
seja, para a constituição de um governo totalitário. O 
chamado Terceiro Reich teve início neste momento, 
quando Hitler e os nazistas estavam à frente do po-
der. Em agosto de 1934, após a morte do presidente 
Hindenburg, Hitler tornou-se o chefe único do império, 
o Führer (em alemão, condutor, líder), extinguindo-se 
as funções de primeiro-ministro e presidente. O Führer
era também o chefe das forças armadas.

�  Um especulador vendendo seu carro por US$ 100, em 
30 de outubro de 1929, após a quebra da Bolsa. A grande 
crise obrigou as pessoas a se desvencilharem de seus bens 
para honrar compromissos financeiros.

PARE e PENSE

1. Que razões levaram à ocorrência da 
Crise de 1929 e por que ela teve efeito 
na economia mundial?

2. O plano econômico desenvolvido por 
Keynes para superar a crise dependia 
da ação do Estado ou do mercado? 
Por quê? 
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  A construção do ideário nazista
Os nazistas, fundadores do Partido Nacional- 

-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP), haviam 
lançado, em janeiro de 1920, o manifesto do partido, 
também denominado Partido Nazista – abreviação 
de Nationalsozialist. Seu programa pregava o nacio-
nalismo e estimulava o preconceito étnico, exigindo a 
expulsão dos judeus da Alemanha. Defendia ainda a 
nacionalização de indústrias, a reforma agrária, a puni-
ção dos especuladores financeiros e a participação dos 
trabalhadores nos lucros das empresas.

Adolf Hitler assumira a direção do NSDAP ainda em 
1920. Sua atuação tornou-se mais intensa com a criação 
dos grupos paramilitares (a SA, já mencionada), que a 
princípio tinham como objetivo lutar contra os comu-
nistas, promovendo também atentados contra judeus. 
Estima-se que, em 1923, já havia 15 mil homens com-
pondo essas milícias.

Em sua estratégia para atrair militantes e adeptos, 
o Partido Nazista subdividiu-se em diversas organiza-
ções: havia a Juventude Hitlerista para jovens de  
15 a 18 anos, uma divisão para crianças, uma para mu-
lheres, uma para artistas e ainda várias outras desti-
nadas a diferentes categorias profissionais. Em 1933, 
quando Hitler ascendeu ao poder como chanceler, 
iniciou-se o processo de exclusão de cargos públicos 
ocupados por comunistas e democratas. Um decreto 
desse ano, entre outras medidas, permitiu a prisão pre-
ventiva de todos os deputados comunistas. Entrou em 
ação a Gestapo, a polícia secreta nazista, encarrega-
da de organizar a repressão a toda oposição a Hitler. 
Artistas e intelectuais que discordavam da nova linha 
política começaram a deixar o país. Livros considerados 
ofensivos à nova ordem passaram a ser queimados em 
cerimônias públicas.

Ainda em 1933, já havia 45 campos de concentra-
ção, que abrigavam cerca de 4 mil pessoas. Criou-se tam-
bém uma lei que determinava a esterilização dos doentes 
hereditários, além de serem proibidos os casamentos en-
tre judeus e alemães. Começava a ser colocado em práti-
ca o ideal de purificação e exclusão racial que fazia parte 
do discurso nazista. Defendia-se a criação de uma nova 
Alemanha, formada por um povo etnicamente superior.

Uma vez no poder, o governo nazista não cum-
priu as propostas de reforma agrária e melhoria dos 
salários. Investiu, sim, no rearmamento do país, que 
começava a se preparar para uma guerra de expan-
são imperialista, rompendo com as determinações do 
Tratado de Versalhes. 

Hitler recebia apoio de grandes indústrias e grupos fi-
nanceiros alemães que vislumbravam a possibilidade de 
ampliar seus negócios. Além disso, a grande massa de 
desempregados tinha esperança de que a situação em 
que se encontrava melhorasse. No entanto, era mais di-
fícil atrair os trabalhadores organizados nas fábricas, que 
resistiam à propaganda nazista. Para tentar se aproximar 
deles, o governo instituiu um programa que levaria a arte 
para as fábricas: espetáculos de dança, óperas e concertos 
seriam apresentados aos trabalhadores. Em 1938, foi feita 
a propaganda do “carro do povo” (Volkswagen), ou seja, 
um veículo de valor acessível à classe trabalhadora.

A arte, aliás, foi constantemente utilizada pelo na-
zismo como meio para fortalecer o regime político. 
Nesse sentido, como explica o historiador Alcir Lenha-
ro, a política passou a ser vista como espetáculo.

Nessa direção, a oferta estetizante que o 
nazismo trouxe à cena política era familiar a 
uma visão enraizada na cultura nacional. A qua-
lificação de “providencial”, atribuída à pessoa 
de Hitler, vem de encontro à imagem da polí-
tica incapaz em si mesma de capturar e dirigir 
os destinos do país, necessitando do domínio 
de um homem forte que a conduza pela arte e 
pelo poder. A revolução nacional-socialista, aos 
olhos de Hitler, só pudera acontecer entre os 
alemães – “esse povo de cantores, de poetas, 
de pensadores” – na medida em que foram pi-
lhados pela dor e pela miséria, permitindo que 
“a arte gerasse o desejo de um novo levante, de 
um império novo e também de uma vida nova”. 
A partir dessa visão é que se torna mais com-
preensível o esforço de Hitler e dos nazistas em 
familiarizar os assuntos políticos, teatralizá-los, 
musicá-los, filmá-los, atraindo-os para o domí-

 �  O chanceler alemão Adolf Hitler saúda a juventude nazista em 1934.
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�  Cartaz da campanha eleitoral do Partido Nazista em 1933, 
de caráter antissemita, em que se lê: “Trabalhadores! 
Camponeses! Se vocês preferem a dominação judia, então 
votem nos velhos partidos”.
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�  Hitler fez das Olimpíadas de 1936 um espetáculo para 
engrandecer a Alemanha, como mostra a foto, tirada em 
Berlim. As grandes cerimônias públicas foram empregadas 
como recurso estético e de propaganda para, mediante a 
comoção popular, fortalecer o poder político.

�  O aniversário do Fü hrer foi transformado em um evento 
grandioso. Cidade de Colônia, Alemanha, 1939.

nio do delírio e da embriaguez idólatra… Cada 
acontecimento era preparado minuciosamente 
pelo próprio Hitler. Cada entrada em cena, a 
marcha dos grupos, os lugares dos convidados 
de honra, a decoração geral, flores, bandeiras, 
tudo era previsto. Aos poucos, a forma foi sen-
do definida, e os acontecimentos ganharam o 
sentido de um ritual religioso – um ofício –, que 
se manteve imutável em sua forma. Florestas de 
bandeiras, jogos de archotes, a multidão dis-
posta disciplinadamente, a música envolvente, 
os canhões de luz.

LENHARO, Alcir. Nazismo: o triunfo da vontade. 
São Paulo: Ática, 1986. p. 38, 40 e 41.

Nesse contexto, a propaganda também teve papel 
fundamental, pois ela seria um veículo para se dirigir 
diretamente às massas. Joseph Goebbels, ministro de 
Propaganda de Hitler a partir de 1933, foi figura cen-
tral do governo nazista. O cinema era um dos canais 
de propaganda do ideário nazista. Os muitos filmes 
produzidos estimulavam o preconceito étnico, a xeno-
fobia (aversão ao que é estrangeiro), o patriotismo e o 
heroísmo. Vários deles dirigiam-se aos judeus, acusan-
do-os de acumular fortunas com a exploração do povo 
e condenando-os por suas poucas qualidades morais, 
na visão segregadora dos nazistas.

A propaganda e os filmes não se limitavam a criticar 
os inimigos, mas também criavam modelos de com-
portamento a serem seguidos pelos alemães, como ser 
comedidos economicamente e evitar o luxo. Também 
o consumo de drogas e o fumo eram condenados. O 
modelo de homem nazista era o camponês – glorifica-
do como aquele que se relacionava às origens do povo 
alemão –, considerado sadio e mantenedor da tradição 
alemã, representando ainda a pureza étnica.
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PARE e PENSE

1. Que papel teve a Juventude Hitlerista no 
contexto de desenvolvimento da propagan-
da nazista?

2. Qual foi o sentido da propaganda para o 
projeto político nazista na perspectiva da 
sociedade de massas?
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  O fascismo italiano
Não foi só na Alemanha que se constituiu um go-

verno totalitário. O mesmo ocorreu na Itália, na Es-
panha, em Portugal e demais países.

Mesmo saindo vitoriosa na Primeira Guerra Mun-
dial, a Itália iniciou o ano de 1919 em profunda crise 
econômica. Apesar de os investimentos na indústria 
serem retomados, a inflação subia todo mês, e a popu-
lação mais pobre exigia reformas sociais. Os operários 
lutavam por melhores condições de trabalho e salá-
rios, enquanto os camponeses reivindicavam a reforma 
agrária. O desemprego só crescia. Entre 1919 e 1921, 
ocorreram saques a lojas e greves no campo e nas ci-
dades, além de fábricas serem ocupadas.

Nesse contexto, fortaleceu-se o Partido Socialista 
Italiano (PSI), que criticava o governo liberal, mas não 
tinha força nacional suficiente para obter hegemonia 
política e fazer valer seu projeto revolucionário.

Simultaneamente surgiu em Milão, em 1919, sob a 
liderança de um ex-líder socialista, Benito Mussolini, 
o Fascio di Combattimento (Feixe de Combate), núcleo 
inicial do que viria a ser o Partido Nacional Fascista 
(PNF), fundado em 1921. Esse partido tinha um pro-
grama nacionalista, posicionando-se contra o liberalis-
mo e o republicanismo, além de condenar o socialismo 
e o comunismo. Sob o patrocínio de empresários e 
proprietários rurais, os fascistas formaram grupos para-
militares, os camisas-negras, que iniciaram uma ofen-
siva contra sindicalistas e socialistas. O governo liberal, 
por sua vez, permitiu violentos ataques como estraté-
gia para enfraquecer os socialistas. Os mais conserva-
dores e setores da classe média também apoiaram os 
camisas-negras, pois viam neles uma forma de impedir 
as manifestações dos trabalhadores.

Em outubro de 1922, quando crescia o número de 
adeptos ao fascismo, Mussolini organizou a Marcha so-
bre Roma. Os fascistas mobilizaram seus esquadrões 
para se dirigir a Roma e tomar o controle de edifícios 
públicos e estações ferroviárias. Após o sucesso da ope-
ração militar, exigiram que se formasse um governo de 
coalizão, com o qual marcariam sua ascensão ao poder.

Entre 1922 e 1925, com a retomada do crescimento 
econômico, os fascistas ampliaram sua popularidade e ti-
veram o apoio da elite econômica italiana. O poder aqui-
sitivo dos salários foi reduzido nesse período, ao mesmo 
tempo que se reduziram os impostos para as indústrias e 
foram elaboradas leis que restringiam a atividade sindical.

Em 1924, o deputado Giacomo Matteotti, líder 
do Partido Socialista Unido (PSU), foi assassinado 
pelos camisas-negras. Houve muitos protestos contra 
o poder de Mussolini; no entanto, os empresários, o 
papa e o rei Vítor Emanuel III apoiaram o chefe do go-
verno. A partir do ano seguinte, Mussolini intensificou 
a luta contra os inimigos, abrindo caminho para a ins-
tauração de um regime ditatorial.

Depois de enfraquecer o sindicalismo, reconhecen-
do somente os sindicatos fascistas como representan-
tes dos trabalhadores, Mussolini centralizou o poder 
em suas mãos a partir de 1926. O direito de greve 
foi suprimido, e todos os projetos de lei deveriam ser 
aprovados pelo Poder Executivo antes de seguir para o 
Parlamento. Com exceção do Partido Nacional-Fascis-
ta, todos os outros partidos foram colocados na ilegali-
dade. Estabeleceu-se a censura, e os parlamentares da 
oposição foram cassados. Criou-se ainda uma polícia 
política secreta para combater os comunistas e os 
opositores do regime.

 �  Marcha sobre Roma, em outubro de 1922.
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Em 1927, foi divulgada a Carta del Lavoro (Carta do 
Trabalho), que traria os princípios da doutrina corporativis-
ta defendida por Mussolini, agora conhecido como Duce 
(Chefe), que havia se tornado o líder maior do movimento 
fascista. Negando o capitalismo e o comunismo, o corpo-
rativismo tinha como princípio a harmonização entre em-
presários e trabalhadores, que se organizariam em corpo-
rações para dirigir a economia sob o controle do Estado. 
Cada corporação se referiria a uma categoria profissional 
distinta. Na Itália, somente em 1934 seriam criadas tais 
corporações, pois havia resistência dos empresários, que 
temiam a limitação de seu poder. Na prática, o corporati-
vismo serviu como instrumento de controle dos trabalha-
dores por parte do Estado.

Para ampliar sua base de apoio e garantir o contro-
le do poder, os fascistas preocuparam-se em formar 
jovens dentro dos princípios defendidos pelo Estado. 
Foram criadas várias instituições para eles, com a fina-
lidade de doutrinar e fazer valer o lema fascista: Crer, 
obedecer, combater. Nas escolas também se tornou 
obrigatória a utilização de material didático único, 
conforme indicação dos governantes. Quanto aos pro-
fessores, eram obrigados a fazer juramento de fidelida-
de ao regime fascista, sob o risco de serem afastados e 
presos como opositores do governo.

Assim como no nazismo, o controle dos meios 
de comunicação de massa e a propaganda também 
foram decisivos para o domínio do fascismo. No rá-
dio, havia programas obrigatórios que divulgavam o 
ideário fascista e engrandeciam a nova ordem polí-
tica da Itália.

Esteticamente, o fascismo aproximou-se do futuris-
mo, movimento artístico nascido na Itália que teve seu 
manifesto literário assinado, em 1909, pelo poeta Mari-
netti. Os futuristas pregavam a aceitação do mundo tec-
nológico moderno com suas máquinas e invenções. Em 
1910, um grupo de pintores publicou um manifesto ade-
rindo ao movimento; entre eles estavam Umberto Boccio-
ni, Gino Severini, Carlo Carrà e Giacomo Balla. 

Os artistas desse período utilizaram a máquina fo-
tográfica como instrumento para estudar o movimento 
das pessoas e dos objetos, percebendo que ele podia 
ser registrado em uma pintura com a duplicação do 
objeto retratado, como se fossem sombras dele ou li-
nhas abstratas.

Em 1918, vários futuristas aproximaram-se dos 
fascistas. Eles defendiam o intervencionismo e a ex-
pansão imperialista italiana, resgatando a Roma im-
perial. Marinetti participou da fundação do Partido 
Nacional-Fascista, atuando em sua comissão de pro-
paganda e imprensa.

 �  Capa da revista Juventude Fascista, publicada no final dos anos 
1920, que estimulava os jovens a lutar pelos ideais fascistas.
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 �  Em Rapidez abstrata o carro passou (no alto), de Giacomo Balla, 
1913 (têmpera em papel, 49,5 cm x 73,6 cm), ocorre a duplicação 
do objeto, produzindo para o observador a sensação de movimento. 
O mesmo acontece em O ciclista (acima), de Carlo Carrà, 1913 
(guache e aquarela sobre papel, 26,7 cm x 35,8 cm): as linhas se 
sobrepõem, criando a noção de movimento. 
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Os textos a seguir nos ajudam a refletir sobre o papel da propaganda na difusão das ideologias nazifascistas. Os 
dois primeiros foram extraídos de programas de partido, e o terceiro é um poema escrito pelo dramaturgo alemão 
Bertolt Brecht. Leia-os atentamente e, em seguida, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Texto 1
Programa Nacional-Socialista dos trabalhadores alemães (1920)

1. Exigimos a constituição de uma Grande Alemanha, que congregue todos os alemães com base no direito dos 
povos de disporem de si mesmos.

2. Exigimos a igualdade dos direitos do povo alemão com relação às outras nações, a revogação dos Tratados de 
Versalhes e de Saint-Germain. […]

4.  Somente os cidadãos gozam dos direitos cívicos. Para ser cidadão, é preciso ser de sangue alemão, pouco 
importando a confissão. Nenhum judeu pode, pois, ser cidadão. […]

10.  O primeiro dever de todo cidadão é trabalhar, física ou intelectualmente. A atividade do indivíduo não deve 
prejudicar os interesses da coletividade, mas inscrever-se no quadro dessa e para o bem de todos. […]

25.  Para conduzir tudo isso a bom termo, exigimos a criação de um poder central forte, a autoridade absoluta 
do Comitê político sobre o conjunto do Reich e de suas organizações, bem como a criação de Câmaras profissionais e 
escritórios municipais encarregados da realização […] das leis básicas promulgadas pelo Reich. […]

KLEIN, Claude. Weimar. São Paulo: Perspectiva, 1995. p. 102-104.

Texto 2
Programa do Partido Nacional-Fascista (1921)
Fundamentos

O fascismo constituiu-se em Partido político para reforçar sua disciplina e precisar seu “credo”. A Nação não é a 
simples soma dos indivíduos vivos nem o instrumento dos objetivos partidários, mas um organismo que compreende 
a série indefinida das gerações cujos indivíduos são elementos passageiros; é a síntese suprema de todos os valores 
materiais e espirituais da raça.

O Estado é a encarnação jurídica da Nação. 
[…]
A Itália deve reafirmar seu direito de realizar sua plena unidade histórica e geográfica, mesmo nos domínios em 

que ainda não a realizou; deve preencher sua função de baluarte da civilização latina no Mediterrâneo; deve impor, 
de maneira consistente e estável, o domínio da lei sobre os povos de nacionalidade diferente anexados à Itália; deve 
proteger energicamente os italianos no exterior, que devem gozar do direito de representação política. […]

IL POPOLO D’Italia, 27 dez. 1921. In: PARIS, Robert. As origens do fascismo. São Paulo: Perspectiva, 1976. p. 97-98.

Texto 3

Necessidade da propaganda (1933-1938)
Bertolt Brecht

É possível que em nosso país nem tudo ande 
como deveria andar

Mas ninguém pode negar que a propaganda 
é boa. […]

Um bom propagandista
Transforma um monte de esterco em local de 

veraneio.
Quando não há manteiga, ele demonstra
Como um talhe esguio faz um homem esbelto.
Milhares de pessoas que o ouvem discorrer 

sobre as autoestradas
Alegram como se tivessem carros.
Nos túmulos dos que morreram de fome ou 

em combate
Ele planta louros. Mas já bem antes disso

Falava de paz enquanto os canhões passavam.
Somente através de propaganda perfeita
Pôde-se convencer milhões de pessoas
Que o crescimento do Exército constitui obra 

de paz
Que cada novo tanque é uma pomba da paz
E cada novo regimento uma prova de
Amor à paz.
Mesmo assim: bons discursos podem conse-

guir muito
Mas não conseguem tudo. Muitas pessoas
Já se ouve dizerem: pena
Que a palavra “carne” apenas não satisfaça, e
Pena que a palavra “roupa” aqueça tão pouco.
[…]

BRECHT, Bertolt. Necessidade da propaganda. Poemas. 1913-1956. 6. ed. São Paulo: Editora 34, 2001. p. 195-197.

98 CAPÍTULO 4



HA
BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

 Roteiro de trabalho

1. Compare os programas do Partido Nacional-Fascista e os do Partido Nacional-Socialista. Há semelhanças 
entre eles? Quais?

2. Com base nos programas dos partidos, explique os papéis do preconceito étnico e do Estado na construção 
dos ideários fascista e nazista.

3. No poema “Necessidade da propaganda”, que críticas Bertolt Brecht realiza ao nazismo? 

4. Reúna-se em grupo com os colegas para refletir sobre o tema da propaganda política nos governos atuais. De-
pois, com base nas críticas de Brecht e nas reflexões do grupo, escreva individualmente um poema sobre o tema. 

5. Para concluir a atividade, organizem um sarau com a turma toda para apresentação dos poemas.

PESQUISA
As imagens abaixo estão relacionadas à Guerra Civil Espanhola, que ocorreu nos anos 1930. Para compreender 

o significado delas, siga o Roteiro de trabalho.

 �  Em 1936, em Madri (Espanha), trabalhadores espanhóis 
armados vão para o embate contra as forças do general Franco.
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 �  Trabalhadores procuram por sobreviventes em rua de Barcelona 
(Espanha), em 1938, após um ataque aéreo das forças aliadas de 
Franco, que durou 41 horas. 
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 Roteiro de trabalho

1. Consulte livros, artigos e sites que possuam informações baseadas em pesquisas ou estudos de especialistas 
sobre o tema "Guerra Civil Espanhola". Não esqueça: sempre consulte mais de uma fonte.

2. Descubra os motivos que levaram à existência dessa guerra civil. Quais disputas e conflitos estavam em 
jogo?

3. Relacione a Guerra Civil Espanhola ao contexto de avanço do nazifascismo na Europa. Como o conflito se 
relaciona com esse contexto?

4. Formule uma explicação para as imagens segundo os dados de sua pesquisa. Faça uma nova legenda para 
elas, contextualizando esses eventos na Guerra Civil Espanhola. 

5. Explique como acabou a guerra civil. Houve algum acordo, alguma batalha? O que determinou o fim da 
guerra?
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  A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Em 1938, a Alemanha iniciou sua campanha militar 

expansionista anexando a Áustria a seu território. O 
Anschluss, como ficou conhecida a união entre Ale-
manha e Áustria, era justificado pela necessidade de 
unificar os povos germânicos. Ela anexou, em seguida, 
parte da Tchecoslováquia também, após a Conferên-
cia de Munique, na qual os primeiros-ministros Nevil-
le Chamberlain, da Inglaterra, e Edouard Deladier, da 
França, concordaram em ceder a região dos Sudetos, 
no sul da Tchecoslováquia – que, segundo os nazistas, 
tinha população majoritariamente alemã.

Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha hitlerista 
simulou um ataque polonês à cidade de Gleiwitz, loca-
lizada na fronteira da Polônia com a Alemanha. Solda-
dos alemães vestiram uniformes poloneses e atacaram 
um posto de rádio alemão – essa seria a justificativa 
para o ataque à Polônia, que ocorreu no mesmo dia 
e deu início à Segunda Guerra Mundial. Em poucos 
dias, o exército polonês foi derrotado pelos bombar-
deios aéreos e pela ofensiva terrestre alemã. Com isso, 
uma parte da Polônia foi anexada à Alemanha, e os ju-
deus poloneses foram expulsos de suas terras. Nos me-
ses seguintes, iniciou-se o que ficou conhecido como 
guerra-relâmpago (blitzkrieg).

Com o auxílio de carros blindados e da aviação, novas 
regiões foram rapidamente ocupadas: Bélgica, Noruega, 
Iugoslávia, Grécia e França. Nesse último caso, o exérci-
to alemão dominou a capital francesa, Paris, em junho 
de 1940, com parte do país sendo anexado ao Terceiro 
Reich. Em setembro do mesmo ano, os alemães inicia-
ram o ataque à Inglaterra. Várias cidades inglesas foram 
bombardeadas por aviões, entre elas, Londres, que ficou 
parcialmente destruída. Após seis meses de combates, os 
alemães desistiram de continuar o conflito, uma vez que 
não conseguiam dominar as forças britânicas, pois estas 
mostravam vantagem no combate aéreo.

Nesse momento da guerra, em 1941, já haviam se 
configurado com clareza as alianças e os inimigos. De 
um lado, estavam os países do Eixo: Alemanha, Itália 
e Japão, que entrou na guerra em agosto de 1940. Do 
outro, encontravam-se os Aliados: França, Inglaterra 
e, depois, Estados Unidos.

Poucos meses após entrar na guerra, o Japão já 
havia conquistado grande parte do Extremo Orien-
te e parte das possessões britânicas e holandesas na 
região. Para o Japão, a Segunda Guerra Mundial re-
presentava a possibilidade de expandir seus domínios 
no Oriente, sobretudo em parte da China e da Coreia. 
Também era seu objetivo expandir seus mercados na 
região, transformando-se em potência econômica e 
política na Ásia. Em 1937, o Japão havia atacado a Chi-
na e ocupado parte de seu território.

Os Estados Unidos entraram efetivamente na guerra 
após o ataque japonês à base estadunidense de Pearl 
Harbor, localizada no Havaí, em dezembro de 1941. 
Nessa ocasião, os estadunidenses perderam grande 
parte de sua frota do Pacífico ancorada na base militar. 
Poucas horas depois do ataque, o presidente Franklin 

Delano Roosevelt declarou guerra ao Japão.
Em 1941, chegou a vez de Hitler tentar invadir a 

União Soviética. Com esse fim, foram mobilizados cer-
ca de 2 milhões de homens desde junho desse ano. 
Tratava-se de uma gigantesca força terrestre com o 
apoio de uma infinidade de tanques e muitas divisões 
motorizadas. O objetivo final do exército de Hitler, ini-
migo do comunismo soviético, era dominar Moscou. 
Antes disso, contudo, as tropas alemãs realizaram o 
cerco a Leningrado, que durou quase dois anos. A po-
pulação local foi exposta à fome e à miséria, ficando 
sem luz nem aquecimento em períodos de baixíssimas 
temperaturas. Mesmo assim, a resistência foi capaz de 
conter o avanço nazista.

Apesar da superioridade militar e tecnológica ale-
mã, a resistência soviética conseguiu evitar que os ale-
mães chegassem a Moscou. Os nazistas fizeram mais 
de 4 milhões de prisioneiros nos primeiros meses de 
combate e executaram cerca de 1 milhão de soviéti-
cos. Em setembro de 1941, já haviam conseguido do-
minar várias regiões da União Soviética, porém vinham 
encontrando problemas para manter suas conquistas. 
Um deles era como fazer chegar, com eficiência, su-
primentos a todos os soldados em campo de batalha.

Em novembro de 1941, foi efetivado o ataque final 
contra Moscou, mas os russos, contando então com 
aviões mais modernos e muitos armamentos, detive-
ram os alemães. Outra adversidade foi o inverno, que 
impediu o avanço de carros e fez muitos soldados e 
animais morrerem em consequência do frio. Os sovié-
ticos passaram, assim, a retomar as áreas dominadas 
pelos alemães, impondo uma importante derrota aos 
países do Eixo na Batalha de Stalingrado, grande 
centro industrial russo. Em fevereiro de 1943, o que 
restava do exército alemão se rendeu.

A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941, 
quando foi assinada a Carta do Atlântico, tornou mui-
to mais eficiente a reação dos Aliados, possibilitando 
reverter a grande expansão territorial alcançada pelo 
Eixo. Devemos lembrar que os Estados Unidos, além 
de já possuírem uma potente indústria militar nesse pe-
ríodo, não sofriam internamente o impacto da guerra, 
uma vez que suas cidades não tinham sido bombar-
deadas. Assim, todos os investimentos estadunidenses 
se dirigiram para a produção de armamentos e a ma-
nutenção do exército.

Em junho de 1942, os estadunidenses impuseram 
a primeira derrota significativa ao Japão, quando con-
seguiram impedir que os japoneses tomassem o Havaí, 
derrotando-os na Batalha do Arquipélago de Midway, 
no oceano Pacífico. Em abril desse ano, os estaduni-
denses já haviam bombardeado Tóquio.

A guerra continuava a tomar grandes proporções. 
Os italianos passaram a avançar pelo norte da África 
a partir de 1940, tendo de enfrentar o exército britâ-
nico. Os alemães também enviaram tropas para lutar 
na região. Esse grupo de combatentes foi denominado 
Afrika Korps. Até 1942, os alemães tinham conseguido 
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vitórias parciais, mas não haviam conseguido tomar o Egito dos britânicos nem controlar o canal de Suez, uma das 
principais saídas do Mediterrâneo.

Em outubro de 1942, os britânicos, com a ajuda de exércitos aliados, impuseram uma derrota definitiva ao 
Afrika Korps, obrigando os alemães a se retirarem da região em maio de 1943.

A situação do Eixo na guerra se agravou com a derrota alemã na União Soviética. Os soldados soviéticos rom-
peram o cerco alemão a Stalingrado, impondo uma dura derrota, na qual mais de 100 mil soldados alemães foram 
mortos e outros 150 mil foram feridos ou feitos prisioneiros. A partir de então, ficou clara a superioridade militar 
dos Aliados, restando apenas saber até quando os países do Eixo resistiriam.

 �  Soldados alemães recuando de Moscou, em dezembro de 1941. A neve transformou-se em um pântano de lama, dificultando a retirada 
devido ao transporte de máquinas de guerra.

Com base em: ARRUDA, José J. de A. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2000. p. 30.

 

Mar Negro

OCEANO

ATLÂNTICO

Círculo Polar Ártico 

Mar 
Bá

lti
co

ISLÂNDIA

IRLANDA

GRÃ-BRETANHA

PORTUGAL
ESPANHA

FRANÇA

BÉLGICA ALEMANHA POLÔNIA

ITÁLIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA
PRÚSSIA

ROMÊNIA

BULGÁRIA

HUNGRIA

GRÉCIA
TURQUIA

DINAMARCA

SUÉCIA

FINLÂNDIA
NORUEGA

IUGOSLÁVIA

TCHECOSLOVÁQUIA

SUÍÇA

UNIÃO SOVIÉTICA

IRAQUE

IRÁ

SÍRIA

LÍBANO

PALESTINA
TRANSJORDÂNIA

ARÁBIAEGITOLÍBIA

TUNÍSIA

ARGÉLIA

PAÍSES
BAIXOS

ALBÂNIA

Mar Mediterrâneo

530 km0

Território alemão

Território italiano

Países aliados do Eixo

Países neutros

Grã-Bretanha e território
sob seu controle

0°

A EUROPA EM 1942

H
ul

to
n 

A
rc

hi
ve

/G
et

ty
 Im

ag
es

Ca
rlo

s 
Ve

sp
úc

io

101AS GUERRAS MUNDIAIS: NACIONALISMOS E TOTALITARISMOS



Mar Negro

OCEANO

ATLÂNTICO

Círculo Polar Ártico

Mar
Bá

lti
co

ISLÂNDIA

IRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDA

Em 2 de maio de 1945,
as forças soviéticas
ocuparam Berlim.
No dia 7, a Alemanhã
se rendia.

O cerco de Leningrado,
iniciado em setembro de
1941, foi derrubado em
janeiro de 1943.

Em julho de 1943, os Aliados
desembarcaram na Sicília.

Em 6 de julho de 1944
(Dia D), os Aliados
desembarcaram na
Normandia.

REINO
UNIDO

PORTUGAL

ESPANHA

FRANÇA

BÉLGICANormandia

ALEMANHA

POLÔNIA

ITÁLIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

PRÚSSIA

ROMÊNIA

BULGÁRIA

HUNGRIA

GRÉCIA TURQUIA

DINAMARCA

SUÉCIA

FINLÂNDIA

NORUEGA

IUGOSLÁVIA

ESLOVÁQUIA

SUÍÇA

UNIÃO SOVIÉTICA

PAÍSES
BAIXOS

ALBÂNIA

Paris

Londres

I. Córsega

I. Sardenha

I. Sicília

Roma

Moscou

Leningrado

Berlim

Mar Mediterrâneo
350 km0

Alemanhã em 3 de setembro de 1939

Itália em 3 de setembro de 1939

Ocupação alemã em 1939-1940

Ocupação alemã em 1941-1942

Aliados do Eixo em 1941-1942

Julho de 1943

Julho de 1944

Dezembro de 1944

Março de 1945

Frente da contraofensiva aliada

0°

PARE e PENSE

1. Faça uma síntese da estratégia de 
guerra desenvolvida pelo exército 
alemão. Como ele pretendia vencer?

2. Depois da derrota para os soviéticos, 
já estaria defi nida a impossibilidade 
da vitória alemã? Por quê?

  Adolf Hitler esperava uma rápida conquista de posições na 
Segunda Guerra Mundial. Essa charge de 1943 ironiza suas 
pretensões. Três fantasmas (Stalin, Roosevelt e Churchill) tentam 
assustar Hitler, rondando um túmulo onde se lê: “Sonho da 
conquista do mundo”, precedido de uma suástica. Na folha de 
papel que Hitler segura está escrito: “Discurso de Hitler”.

U
E

Com base em: SCALZARETTO, Reinaldo; MAGNOLLI, Demétrio. Atlas: geopolítica. São Paulo: Scipione, 1996. p. 16.
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Em setembro de 1943, após a invasão da Sicília 
pelos Aliados, foi a vez de a Itália se render. Mussolini 
foi derrubado de seu cargo e preso. Em reação, os 
alemães o resgataram e ocuparam Roma. Mussolini 
criou então uma república fascista no Norte, enquan-
to o rei refugiou-se em Bari, na Itália, sob a proteção 
dos Aliados.

Em 1944, começaria a se configurar a vitória final 
dos Aliados, com a aproximação de Berlim e a tomada 
de áreas dominadas pelos países do Eixo. A Itália foi 
só o início dessa ofensiva. O general estadunidense 
Dwight Eisenhower, em 6 de junho de 1944, esteve à 
frente das operações que iniciaram esse processo, que 
consistiu em um grande desembarque aeronaval dos 
Aliados na região da Normandia, na França. Cerca de 
200 mil homens participaram da invasão, que contou 
com 1 200 navios e cerca de 10 mil aviões – trata-se 
do conhecido Dia D. No mês de julho, a região havia 
sido totalmente dominada pelos Aliados e, em agosto, 
Paris seria libertada do domínio nazista.

Em abril de 1944, Viena, no sul da Europa, foi to-
mada. No início de 1945, várias cidades alemãs co-
meçaram a ser bombardeadas. Em janeiro de 1945, 
Varsóvia, capital da Polônia, foi tomada dos alemães, 

tornando frágil mais um flanco da guerra. Os Aliados 
aproximavam-se de Berlim, ficando os nazistas cada 
vez mais cercados.

Na Itália, Mussolini foi capturado por tropas da re-
sistência italiana e, em seguida, fuzilado. Em 30 de 
abril de 1945, quando os Aliados chegavam a Berlim, 
Hitler se suicidou. Em 8 de maio desse mesmo ano, o 
almirante Dönitz, sucessor de Hitler, anunciou a rendi-
ção incondicional alemã. Essa data tornou-se o marco 
final da guerra na Europa.

No Oriente, a guerra prosseguiria com as forças 
estadunidenses tomando um a um os postos militares 
estratégicos japoneses. Uma das últimas armas japo-
nesas foram os pilotos suicidas, os kamikazes, que se 
lançavam com seus aviões lotados de bombas contra 
barcos dos Estados Unidos.

Ainda que fosse evidente a superioridade estadu-
nidense, os japoneses acreditavam ser possível resistir, 
já que dificilmente os Aliados arriscariam a vida de 
um grande número de soldados para desembarcar no 
Japão. No entanto, em março de 1945, começaram os 
desembarques estadunidenses no país. Os japoneses 
também não contavam com a possibilidade de os ini-
migos utilizarem a bomba atômica.
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Com base em: THE TIMES. Atlas of World History. London: Times Books Ltd., 1993.
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 �  As forças alemãs, que dominaram a Polônia entre 1939 e 1945, promoveram a destruição de grande parte de suas cidades, como se vê 
na foto menor, de 1946, assim como já haviam feito em outros lugares. Não só dominavam o inimigo como procuravam também destruir 
sua história e cultura. Quando as forças aliadas conseguiram impor sua superioridade, várias cidades alemãs foram bombardeadas com 
violência, como é o caso de Dresden (foto maior), que, em 1946, foi quase destruída.

Em fevereiro de 1945 ocorreu, na Crimeia, a Con-
ferência de Ialta. Nela se reuniram o soviético Stalin, 
o governante inglês Churchill e o presidente estaduni-
dense Roosevelt. Decidiu-se pela criação da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) e pela divisão do 
mundo em capitalista e socialista. A ONU iria substituir 
a Liga das Nações, dissolvida em 1946.
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Com base em: SCALZARETTO, Reinaldo; MAGNOLI, Demétrio. Atlas: geopolítica. São Paulo: Scipione, 1996. p. 19.

DIVISÃO DA EUROPA:  
CONFERÊNCIAS DE IALTA E POTSDAM (1945)
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A União Soviética teria o domínio sobre a Europa oriental e a parte leste da Alemanha e também seria definida 
a divisão da Coreia, que, em sua porção norte, receberia interferência da União Soviética.

Na Conferência de Pot-
sdam (na Alemanha), rea-
lizada em agosto de 1945, 
os líderes dos países aliados 
dividiram a Alemanha em 
quatro zonas de ocupação: 
soviética, francesa, inglesa e 
estadunidense. Além disso, 
as potências vencedoras cria-
ram o Tribunal de Nurember-
gue, que deveria combater 
o nazismo na Alemanha, 
julgando os criminosos de 
guerra.
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De acordo com a filósofa Hannah Arendt, o totalitarismo se consolidou, no século XX, em virtude do regime 
nazista (1933-1945) e do stalinismo na União Soviética (1937-1953). Apesar de suas diferenças, os dois regimes de 
governo tinham características em comum, pois se baseavam na força e na violência, estando ambos também cen-
trados em um grande líder que recebia apoio inquestionável das massas. Esse apoio deveria ser absoluto, irrestrito 
e incondicional, alimentado por uma propaganda política constante. Era prometido ainda que, no futuro, todos 
seguiriam a doutrina do regime, à medida que os inimigos fossem sendo eliminados. 

Para o nazismo, esse inimigo eram os judeus, por isso, o regime promoveu o extermínio de milhões deles, 
principalmente em campos de concentração. Nesse contexto, o relato de Primo Levi (1919-1987), um sobrevivente 
desses campos, revela os sofrimentos vividos sob o regime totalitário. Leia dois trechos de obras de Primo Levi e, 
depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Trecho 1
É isto um homem?
Primo Levi

Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, 
a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada: chegamos ao 
fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe, não dá para imaginar. Nada mais 
é nosso: tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos; se falarmos, não nos escutarão – e, se nos escutarem, não 
nos compreenderão. Roubaram também o nosso nome, e, se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós 
a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. 

Imagine-se, agora, um homem privado não apenas dos seres queridos, mas de sua casa, seus hábitos, sua roupa, 
tudo, enfim, rigorosamente tudo que possuía; ele será um ser vazio, reduzido a puro sofrimento e carência, esquecido 
de dignidade e discernimento – pois quem perde tudo, muitas vezes perde também a si mesmo; transformado em algo 
tão miserável, que facilmente se decidirá sobre sua vida e sua morte, sem qualquer sentimento de afinidade humana, 
na melhor das hipóteses considerando puros critérios de conveniência. Ficará claro, então, o duplo significado da 
expressão “Campo de Extermínio”, bem como o que desejo expressar quando digo chegar no fundo. 

LEVI, Primo. É isto um homem? Tradução de Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988. p. 32-33.

Trecho 2
Os afogados e os sobreviventes
Primo Levi

Reproduzia-se assim, dentro dos Lager, em escala menor mas com características ampliadas, a estrutura hierár-
quica do Estado totalitário, no qual todo o poder emana do alto e um controle de baixo para cima é quase impossível. 
Mas esse “quase” é importante: jamais existiu um Estado que fosse realmente “totalitário” sob esse aspecto.

Uma forma qualquer de reação, um corretivo ao arbitrário total, jamais deixou de haver, nem no Terceiro Reich 
nem na União Soviética de Stalin [...] Só dentro do Lager o controle a partir de baixo era nulo, e o poder dos pequenos 
sátrapas era absoluto. 

LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. 2. ed. Tradução de Luiz 
Sérgio Henriques. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p. 40.

 Roteiro de trabalho

1. A humilhação e a violência perpetradas nos campos de concentração motivaram a criação dos direitos humanos. 
Sendo assim, quais aspectos apresentados no trecho de É isto um homem? ferem a dignidade humana?

2. Pensando nas características do regime totalitário, como elas se reproduziam nos campos de concentração?
3. Pensando no que você estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, responda à pergunta proposta por Primo Levi: 

É isto um homem?

Lager:
eram os campos,
para os alemães.

  A bomba atômica
Durante a guerra, foram constantes o investimento 

e o desenvolvimento tecnológico voltados para a cria-
ção de novos equipamentos e armamentos de comba-
te. Vários cientistas europeus expulsos de seus países 
por causa do nazifascismo migraram para os Estados 
Unidos, onde puderam pesquisar sobre a estrutura do 
átomo em laboratórios que tinham como fundamento 

as teorias do cientista alemão Albert Einstein (1879-
-1955). Acreditava-se que, se fosse possível criar uma 
reação em cadeia utilizando plutônio e urânio, isso 
poderia fazer que partes de átomos atingissem outras 
partes de átomos, liberando uma quantidade excep-
cional de energia. O resultado desse processo seria 
uma explosão atômica.
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Após um alerta de Albert Einstein sobre um supos-
to projeto alemão de construção de uma arma desse 
tipo, os estadunidenses criaram, sob o comando do 
físico Robert Oppenheimer, o Projeto Manhattan. 
Em fins de 1942, os cientistas, reunidos em Los Ala-
mos, no estado do Novo México, conseguiram colocar 
em prática a primeira experiência de explosão nuclear. 
Embora ainda não tivessem concluído o processo de 
fabricação desse armamento, esperavam conseguir o 
que se denominou solução final.

Com o intuito de forçar o Japão a sair da guerra 
e demonstrar superioridade militar aos soviéticos, o 
presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, man-
dou lançar duas bombas atômicas sobre cidades ja-
ponesas. A primeira delas foi sobre Hiroxima, em 
6 de agosto de 1945; e a segunda, três dias depois, 
sobre a cidade de Nagasáqui. A nuvem em forma 
de cogumelo causou 100 mil mortes na primeira ci-
dade e cerca de 80 mil na segunda, somente no mo-
mento da explosão. Nas semanas seguintes, mais de  
100 mil pessoas, aproximadamente, morreriam em 
consequência da explosão em Hiroxima e outras  
70 mil em Nagasáqui. As cidades foram quase inteira-
mente destruídas. Além disso, os efeitos da radiação 
se fariam sentir por muitos anos na região. Em 15 de 
agosto, pelo rádio, o imperador Hiroíto anunciou a 
rendição japonesa. O general estadunidense Douglas  
MacArthur assumiu o controle do país até 1951. A Se-
gunda Guerra Mundial chegara ao fim, deixando cerca 
de 40 milhões de mortos. Só na União Soviética ha-
viam morrido 18 milhões de pessoas.

 �  Nagasáqui (Japão) em 1949, quatro anos após o ataque.
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 �  A explosão da bomba atômica destruiu tudo em um raio de 
mais de 6 quilômetros em Nagasáqui, no Japão.
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  O Holocausto
Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu ainda 

o Holocausto, genocídio em massa de judeus (e outras 
minorias) pelas forças nazistas. Estima-se que cerca de  
6 milhões deles foram mortos entre 1930 e 1945.

O preconceito contra o povo judeu, que era minoria 
na Europa, já existia em várias regiões do continente 
europeu. Os judeus não tinham uma terra natal e não 
partilhavam do cristianismo, o que os tornava malvistos 
pela Igreja Católica. Ampliou-se então o antissemitis-
mo, ou seja, a rejeição aos judeus. O historiador fran-
cês Jean Delumeau explica que:

O antijudaísmo teve dois componentes que 
muitas vezes se somaram: de um lado, a hosti-
lidade experimentada por uma coletividade – ou 
por uma parte dessa – em relação a uma minoria 
empreendedora, considerada inassimilável e che-
gando a ultrapassar um limiar tolerável no plano 
do número ou do êxito, ou nos dois ao mesmo 
tempo; e, de outro, o medo sentido por doutriná-
rios que identificam o judeu com o mal absoluto 
e o perseguem com seu ódio implacável mesmo 
quando ele foi repelido para fora das fronteiras.

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. p. 278.

 �  Sobreviventes do campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, em 16 de abril de 1945.
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Dessa forma, em diferentes momentos, eles foram 
perseguidos, expulsos de suas casas e cidades, respon-
sabilizados por todo tipo de infortúnio e exterminados.

Em seus discursos, Hitler afirmava a superiorida-
de do povo ariano e estimulava os antigos precon-
ceitos contra os judeus, responsabilizando-os por 
grande parte das dificuldades enfrentadas pela Ale-
manha. Em 1933, quando chegou ao poder como 
chanceler, começou a colocar em prática seu pro-
jeto de condenação desse povo. Primeiro limitou o 
trânsito dos judeus, exigindo-lhes identificação. Na 
Alemanha, eles perderam a cidadania e foram hu-
milhados publicamente pelas forças nazistas. Em se-
guida, foram levados a campos de concentração 
ou obrigados a viver em bairros isolados, chamados 
de guetos. Nos campos de concentração, muitos 
eram eliminados todos os dias, e, a partir de 1942, 
foram utilizadas câmaras de gás como método de 
extermínio em massa.

Os horrores cometidos pelos nazistas não se limi-
taram apenas aos judeus – ciganos, soviéticos, inimi-
gos políticos, doentes mentais, homossexuais, eslavos 
e pacifistas também foram massacrados em campos 
de extermínio.
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PONTO DE VISTA
Leia os trechos a seguir, escritos por Eric Hobsbawm, um dos mais importantes historiadores do século XX. No pri-

meiro, ele analisa as relações entre o futebol e o nacionalismo; no segundo, faz um balanço sobre o saldo das Guerras 
Mundiais. Após a leitura, reflita sobre o conteúdo respondendo às questões propostas no Roteiro de trabalho.

Trecho 1 
Nações e nacionalismo desde 1780
Eric Hobsbawm

Entre as duas guerras, o esporte como um espetáculo de massa foi transformado numa sucessão infindável de 
contendas, onde se digladiavam pessoas e times simbolizando Estados-nações, o que hoje faz parte da vida global. 
[…] Eles simbolizavam a unidade desses Estados, assim como a rivalidade amistosa entre suas nações reforçava o sen-
timento de que todos pertenciam a uma unidade, pela institucionalização de disputas regulares, que proviam uma vál-
vula de escape para as tensões grupais, as quais seriam dissipadas de modo seguro nas simbólicas pseudolutas. […]

Entre as guerras, porém, o esporte internacional tornou-se […] uma expressão de luta nacional, com os espor-
tistas representando seus Estados ou nações, expressões fundamentais de suas comunidades imaginadas. Foi nesse 
período que […] a Copa do Mundo foi introduzida no meio futebolístico e, como demonstrou o ano de 1936, que 
os Jogos Olímpicos se transformaram indubitavelmente em ocasiões competitivas de autoafirmação nacional. O que 
fez do esporte um meio único, em eficácia, para inculcar sentimentos nacionalistas, de todo modo só para homens, 
foi a facilidade com que até mesmo os menores indivíduos políticos ou públicos podiam se identificar como a nação, 
simbolizada por jovens que se destacavam no que praticamente todo homem quer, ou uma vez na vida terá querido: 
ser bom naquilo que faz. A imaginária comunidade de milhões parece mais real na forma de um time de onze pessoas 
com nome. O indivíduo, mesmo aquele que apenas torce, torna-se o próprio símbolo de sua nação. […]

[…] Entre os ex-beligerantes, o nacionalismo, é claro, tinha sido reforçado pela guerra, especialmente após a 
maré de esperança revolucionária ter baixado no início da década de [19]20. O fascismo e outros movimentos di-
reitistas foram rápidos em explorar isso, fazendo-o, em primeira instância, para mobilizar os estratos médios, e 
outros apavorados com a revolução social, contra a ameaça vermelha que podia ser – especialmente na sua forma 
bolchevique – rapidamente identificada com o internacionalismo militante e, o que parece ser a mesma coisa, com um 
antimilitarismo reforçado pelas experiências bélicas em 1914-1918. O apelo de tal propaganda nacionalista era bem 
mais eficiente, mesmo entre trabalhadores, à medida que culpava os inimigos, de fora, e os traidores, de dentro, pelo 
fracasso ou pela fraqueza. E havia bastante fracasso e fraqueza para serem explicados.

HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p. 170-172.

Trecho 2 

Era dos extremos
Eric Hobsbawm

“As luzes se apagam em toda a Europa”, disse Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, 
observando as luzes de Whitehall na noite em que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra. “Não voltaremos a 
vê-las acender-se em nosso tempo de vida.” Em Viena, o grande satirista Karl Kraus preparava-se para documentar e 
denunciar essa guerra num extraordinário drama-reportagem a que deu o título de Os últimos dias da humanidade. 
Ambos viam a guerra mundial como o fim de um mundo, e não foram os únicos. […]

A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas da 
guerra mundial, 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. […]

Temos como certo que a guerra moderna envolve todos os cidadãos e mobiliza a maioria; é travada com arma-
mentos que exigem um desvio de toda a economia para a sua produção, e são usados em quantidades inimagináveis; 
produz indizível destruição e domina e transforma absolutamente a vida dos países nela envolvidos. Contudo, todos 
esses fenômenos pertencem apenas às guerras do século XX. Na verdade, houve guerras tragicamente destrutivas 
antes, e mesmo guerras que anteciparam os esforços totais da guerra moderna, como na França durante a Revolução. 
[…] Apesar disso, antes do século XX, guerras envolvendo toda a sociedade eram excepcionais. […]

O monstro da guerra total do século XX não nasceu já do seu tamanho. Contudo, de 1914 em diante, as guerras 
foram inquestionavelmente guerras de massa. […]

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 30 e 51.
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 Roteiro de trabalho

1. De acordo com o primeiro texto, como o futebol e as Olimpíadas se relacionavam com o contexto político 
das primeiras décadas do século XX?

2. No segundo texto, qual é o caráter das duas Guerras Mundiais para Hobsbawm? Até que ponto elas foram 
diferentes das guerras anteriores?

3. Relacione os dois textos: De que maneira o nacionalismo pode ter relação com o caráter das duas Guerras 
Mundiais?

4. Atualmente, o sentimento nacionalista tem mobilizado diversas manifestações públicas de valorização da 
“pureza nacional” e de hostilidade a estrangeiros e imigrantes. Na sua percepção, quais são as relações 
entre essas manifestações atuais e o contexto das Guerras Mundiais? 

HA
BILIDADE

BNCC
EM13CHS604RELEITURA

A expressão “Nações Unidas” foi utilizada pela primeira vez pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roose-
velt, na Declaração das Nações Unidas, em janeiro de 1942. O objetivo era garantir um acordo entre representantes 
de 26 nações para continuar a luta contra o Eixo (Alemanha, Itália e Japão) na Segunda Guerra Mundial. 

Ao final do conflito, em 1945, representantes de 50 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, 
para uma conferência internacional, visando à assinatura da Carta das Nações Unidas. A união se consolidou no 
dia 24 de outubro desse mesmo ano, data oficial da criação da Organização das Nações Unidas (ONU), quando 51 
nações ratificaram a Carta na condição de Estados-membros fundadores. 

Com a união consolidada, as nações se comprometiam a manter a paz depois do resultado catastrófico das 
duas Grandes Guerras, bem como relações amigáveis. A criação da ONU pretendia ainda trabalhar para erradicar 
a pobreza e melhorar as condições de vida de todos os habitantes do planeta. Hoje a Organização conta com 189 
Estados-membros, que se reúnem em Assembleia Geral, com igual direito de voto. A sede das Nações Unidas en-
contra-se em Nova York, mas é considerada território internacional.

Agora vamos refletir sobre o papel da ONU nas guerras que ocorreram após sua criação. Para isso, leia os tre-
chos da Carta das Nações Unidas e, depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Carta das Nações Unidas (documento de fundação da ONU, em 1945)
Art. 1o. Os objetivos das Nações Unidas são:

1. Manter a paz e a segurança internacionais e para esse fim: tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e 
afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão, ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos, 
e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajustamento ou solução das contro-
vérsias ou situações internacionais que possam levar a uma perturbação da paz;

2. Desenvolver relações de amizade entre as nações baseadas no respeito do princípio da igualdade de direitos e 
da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal;

3. Realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas internacionais de caráter econômico, social, cul-
tural ou humanitário, promovendo e estimulando o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais 
para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião;

[…]
Art. 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre 
as Nações, baseadas no respeito do princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações 
Unidas promoverão:

a) a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social;
b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, de saúde e conexos, bem como a cooperação 

internacional, de caráter cultural e educacional;
c) o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção 

de raça, sexo, língua ou religião.

ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas – Portugal. Disponível em: https://nacoesunidas.org/carta/. Acesso em: 11 set. 2020. 
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
REMARQUE, Erich Maria. Nada de novo no front. São Paulo: LP&M, 2004.
Publicado pela primeira vez em 1929, o livro ficou conhecido por inaugurar uma tradição paci-
fista na literatura moderna ocidental. Narra a história de Paul Baumer, um jovem humilde que 
é convencido pela família e pelos professores a largar os estudos e a lutar na Primeira Guerra 
Mundial. Baseado nas memórias do próprio autor, relata os horrores dos campos de batalha e 
das trincheiras, onde meninos perderam sua vida e juventude.

A LISTA de Schindler. Direção de Steven Spielberg. Estados Unidos, 1993. (195 min).
O filme, baseado em fatos reais, mostra a trajetória de Oskar Schindler, que, ao comprar uma 
indústria falida em 1939, na Polônia dominada pela Alemanha nazista, utiliza suas relações com 
oficiais de Hitler para recrutar prisioneiros judeus como trabalhadores. 
No entanto, quando as execuções em massa se tornaram evidentes, ele passa a interceder a 
favor dos operários.

A ONDA. Direção de Dennis Gansel. Alemanha, 2008. (101 min).
Professor propõe aos alunos a realização de uma atividade que coloque em prática princípios 
próprios de governos totalitários.  A proposta, no entanto, acaba por dar origem a um movimen-
to real entre os estudantes que o professor não consegue frear. 

ARQUITETURA da destruição. Direção de Peter Cohen. Suécia, 1992. (121 min).
O documentário é um dos melhores estudos sobre o nazismo. Apresenta a trajetória de Hitler e 
de seus principais colaboradores rumo ao objetivo de “tornar o mundo mais belo”, gerando uma 
arquitetura de destruição para a reconstrução. Destaque para a importância da propaganda e do 
cinema na constituição da ideologia nazista.

O MENINO do pijama listrado. Direção de Mark Herman. Reino Unido/EUA, 2008. (94 min.) 
Baseado no livro de John Boyne, o filme é uma fábula sobre amizade em tempos de guerra. 
Bruno, um garoto de 8 anos, filho de um oficial nazista, torna-se amigo de Shmuel, um garoto 
judeu da mesma idade que está preso em Auschwitz. A inocência das duas crianças é colocada 
diante dos horrores cometidos pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.

O PIANISTA. Direção de Roman Polanski. Inglaterra/Polônia, 2002. (148 min).
Baseado na história real do pianista Wladyslaw Szpilman durante a ocupação alemã da Polônia 
na Segunda Guerra Mundial, o filme retrata a vida da população judia no gueto de Varsóvia.

SEGUNDA Grande Guerra. Disponível em: pt.worldwar-two.
net/index.php. Acesso em: 7 ago. 2020. 
Apresenta mapas, vídeos, biografias, textos e muitas informa-

ções sobre a Segunda Guerra Mundial.
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Roteiro de trabalho 
1. Levando em consideração os muitos anos de guerra que o século XX enfrentou, como a criação da ONU 

pretendia fornecer diretrizes para que se evitassem novos confl itos? Utilize elementos da Carta das Nações 
Unidas para formular sua resposta.

2. Faça uma pesquisa a respeito da atuação da ONU nos confl itos internacionais ocorridos nos últimos anos. 
Podemos fazer referência à Guerra da Bósnia, à Guerra do Golfo, aos confl itos entre israelenses e palestinos 
e à Guerra do Iraque. Na sua opinião, a ONU consegue, na atualidade, lutar pela paz mundial e cumprir com 
os objetivos estipulados em 1945? Justifi que sua resposta.
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ENEM

1. Três décadas – de 1884 a 1914 – separam o século XIX – que terminou com a corrida dos países europeus para a África e 
com o surgimento dos movimentos de uni�cação nacional na Europa – do século XX, que começou com a Primeira Guerra 
Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na 
África.

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que:

a. difundiu as teorias socialistas.

b. acirrou as disputas territoriais.

c. superou as crises econômicas.

d. multiplicou os conflitos religiosos.

e. conteve os sentimentos xenófobos. 

2. As Brigadas Internacionais foram unidades de combatentes formadas por voluntários de 53 nacionalidades dispostos a 
lutar em defesa da República espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias partes do mundo – incluindo 
40 brasileiros – tenham se incorporado a essas unidades. Apesar de coordenadas pelos comunistas, as Brigadas contaram 
com membros socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas.

SOUZA, I. I. A Guerra Civil Europeia. História Viva, n. 70, 2009 (fragmento).

A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de 1930. A perspectiva 
política comum que promoveu a mobilização descrita foi o(a):

a. crítica ao stalinismo.

b. combate ao fascismo.

c. rejeição ao federalismo.

d. apoio ao corporativismo.

e. adesão ao anarquismo.

3. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata 
hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante três décadas os soviéticos mantiveram 
sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos 
anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos – e depois com seus 
herdeiros russos – por cifras que chegavam a US$ 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade 
socialista tinha um preço de�nido. 

PADURA, L. Cuba e os russos. Folha de S.Paulo, 19 jul. 2014 (adaptado).

O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo(a)

a. busca da neutralidade política.

b. estímulo à competição comercial.

c. subordinação à potência hegemônica.

d. elasticidade das fronteiras geográficas.

e. compartilhamento de pesquisas científicas.
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 �  Getúlio Vargas discursa em sua campanha eleitoral de 1950, em Belo Horizonte (MG). 
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Neste capítulo, vamos refletir sobre as disputas políticas que levaram à instalação 
do Estado Novo, em 1937, um regime ditatorial sob comando de Getúlio Vargas. 
Compreenderemos de que modo atuou um Estado autoritário e como se formou um 
curto período de democratização. No próximo capítulo, estudaremos o período da 
ditadura militar e a luta pela democracia. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder à frente de um movimento militar, com o apoio de grupos 
de oposição ao presidente deposto Washington Luís, um representante da oligarquia cafeeira paulista. 
Em 1937, Vargas articulou um golpe de Estado, fechou o Congresso Nacional, impediu a realização 

de eleições diretas, perseguiu opositores políticos e estabeleceu a censura prévia. Em 1945, foi deposto, e um 
período democrático floresceu, por pouco tempo, no Brasil. Em 1964 ocorreu um golpe militar, iniciando uma 
nova fase da história brasileira. As eleições foram suspensas e, depois de 1968, os direitos políticos foram cassa-
dos, as manifestações contra o regime, proibidas, e as forças policiais do Estado foram autorizadas a perseguir 
e prender opositores.

Foram duas ditaduras de quase 30 anos entre 1937 e 1985. O que isso significou para o país? Que conse-
quência teve para os jovens que vivenciaram esse período? Quem se beneficiou da censura, da perseguição 
política e da eliminação de opositores ao governo? Que formas de resistência se organizaram? O que significa 
viver em uma ditadura? Quem a apoiou e com quais interesses?

Nessas imagens, observamos a trajetória de um período democrático que se iniciou com a eleição de Getú-
lio Vargas e se encerrou com a deposição do presidente João Goulart.  
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� Comício das reformas, Rio de Janeiro (RJ), 1964. A grande mobilização teve discurso do presidente João Goulart e ocorreu alguns dias 
antes do golpe que depôs o presidente. 
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T ortura na era V argas é r elatada oficialmente p ela p rimeira vez
Estado de Minas

Empresário preso em 1952 por ligações com comunistas faz o 1O relato à Comissão da Verdade de violação por 
motivo político fora da ditadura

O empresário Boris Tabacof, de 84 anos, foi preso e torturado por motivos políticos em 1952, na Bahia. Ele é a 
primeira pessoa a relatar à Comissão Nacional da Verdade violações de direitos humanos fora do período da dita-
dura militar (1964-1985). O depoimento foi dado em novembro. A prisão ocorreu durante o governo Getúlio Vargas. 
Tabacof era à época membro do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e dava suporte a militantes que atuavam dentro 
das Forças Armadas.

“Fui secretário de organização do Comitê do PCB na Bahia, o segundo cargo do partido no estado. É aí que entra 
como eu tenho a ver com todo esse movimento, dentro da esfera militar”, disse o empresário. Ele que fornecia mate-
rial ideológico para os militares comunistas. “Eu só tinha contato com uma pessoa, um cabo do Exército cujo nome de 
guerra era Plínio”, acrescentou. Ele contou ter sido obrigado a ficar nu durante vários dias. “A única coisa que tinha 
nesse cubículo era um balde para as necessidades, e esse balde não era retirado. Então, eu tinha que dormir no chão 
e, de vez em quando, chegava um soldado e jogava água”, afirmou Tabacof no depoimento.

Em 20 de outubro de 1952, Tabacof foi preso dentro de um ônibus. “Foram bofetadas de todo jeito e me arranca-
ram do ônibus, colocaram-me em uma caminhonete e ela foi direto para o Forte do Barbalho (em Salvador)”, contou. 
No local, começou o período de 400 dias de prisão ao qual foi submetido. Segundo o empresário, as grades das celas 
do forte eram cobertas com tábuas “para ninguém ver o que estava acontecendo”.

Segundo a psicanalista Maria Rita Kehl, um dos integrantes da comissão presentes ao depoimento de Tabacof, o 
empresário é a única pessoa entrevistada até agora a relatar tortura dentro do período investigado pelo grupo – de 
1946 a 1988 – que não foi vítima da ditadura, mas do governo Getúlio Vargas (1951-1954). Além dele, foram presos 
na operação para desmantelar a infiltração comunista nas Forças Armadas mais um civil e 28 militares.

De acordo com o empresário, os agentes do governo de Getúlio queriam provar que havia um complô comunista 
simpático à União Soviética para assumir o poder no Brasil. “Como eu não estava contando nada que eles queriam 
nem queria assinar, eles foram piorando as coisas. Eu fiquei alguns dias de pé, com um soldado (armado) de baioneta 
ao meu lado, que não deixava que eu me sentasse.” O período de cárcere incluiu 50 dias de isolamento em uma 
penitenciária em Sergipe.

Ao final, o empresário acabou assinando uma confissão com os demais presos. Ele respondeu a processo até julho 
de 1954, quando foi solto após o julgamento. O trauma impediu que Tabacof revelasse sua história até mesmo para 
a família, que só recentemente soube desses eventos. “Era uma coisa de humilhação que ele não conseguia contar”, 
afirmou Kehl.

TORTURA na era Vargas é relatada oficialmente pela primeira vez. Estado de Minas, 12 jan. 2013. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/ 
politica/2013/01/12/interna_politica,342870/tortura-na-era-vargas-e-relatada-oficialmente-pela-primeira-vez.shtml. Acesso em: 10 ago. 2020. 
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A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada em 2012 e integrada por sete conselheiros, por 
designação presidencial. Seu objetivo era apurar e documentar os mortos e desaparecidos entre 
1946 e 1988. A Comissão funcionou entre maio de 2012 e dezembro de 2014, quando entregou o 
relatório final com 434 nomes incluídos.
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1.  Por qual razão Boris Tabacof teria sido preso?

2 .  Qual é a razão de ele ter sido torturado? O que pretendiam os torturadores?

3 .  Por que os torturadores humilhavam a vítima?

4 .  Por que a tortura está em desacordo com os valores democráticos e os direitos humanos? Debata com 
os colegas.  

A POLÍTICA NO BRASIL: 1930-1964

• Vitória de Júlio 
Prestes à presidência.

• Assassinato de João Pessoa.
• Deposição de Washington 
Luís pelo movimento 
evolucionário de 1930, que 
conduziu Getúlio Vargas 
à presidência do país 
(novembro).

• Formação da Frente 
Única Paulista.

• Revolução Constitucionalista 
em São Paulo.

• Criação da Ação 
Integralista Brasileira.

• Introdução do voto 
secreto e do voto feminino.

• Promulgação da nova 
Constituição federal.

• Eleição de Getúlio Vargas 
pelo Congresso como 
presidente constitucional.

• Fundação da Aliança 
Nacional Libertadora (ANL), 
tendo Luís Carlos Prestes 
como presidente de honra.

• Fracasso da Intentona 
Comunista em Natal, no 
Recife e no Rio de Janeiro.

• Fundação da UNE.
• Golpe de estado que 
instalou o Estado Novo.

• Nova Constituição.

• Aprovação da CLT 
(Consolidação das
Leis do Trabalho).

• Renúncia de Getúlio 
Vargas, final do Estado 
Novo.

• Eurico Gaspar Dutra 
toma posse da 
Presidência da 
República.

• Promulgação da nova 
Constituição brasileira

• Campanha da sucessão 
presidencial.

• Getúlio Vargas é eleito 
presidente.

• Criação da Petrobras, 
empresa estatal com o 
monopólio da 
prospecção e do refino 
do petróleo no Brasil.

• Greve geral em São 
Paulo.

• Vargas, no quarto ano 
de mandado, 
suicida-se.

• Posse de Juscelino 
Kubitschek como 
presidente do país.

• O Brasil é campeão da 
Copa do Mundo de 
futebol na Suécia.

• Inauguração da nova 
capital do Brasil, 
Brasília, em 21 de 
abril.

• O presidente eleito 
Jânio Quadros toma 
posse em janeiro, 
mas renuncia em 
25 de agosto; o 
vice-presidente João 
Goulart (Jango) 
assume a Presidência.

PRIMEIRO
GOVERNO VARGAS

ESTADO NOVO
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• O presidente eleito 
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posse em janeiro, 
mas renuncia em 
25 de agosto; o 
vice-presidente João 
Goulart (Jango) 
assume a Presidência.

PRIMEIRO
GOVERNO VARGAS

ESTADO NOVO

História de um governo, caricatura de Belmonte 
representando Getúlio Vargas, 
publicada no jornal Folha da Manhã, 
em 22 de julho de 1937.
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1945
1932

1934

1935
Getúlio Vargas assume o poder no
Palácio do Catete após liderar o
movimento revolucionário de 1930.
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Primeira transmissão da TV Tupi
no saguão dos Diários Associados.
São Paulo (SP), 1950.
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  O GOVERNO VARGAS
Com o apoio dos tenentes e da oligarquia minei-

ra, rompendo-se assim a política do café com leite, o 
gaúcho Getúlio Vargas tomou o poder em novembro 
de 1930, tornando-se presidente do Brasil. Instalado o 
governo provisório, iniciou-se um programa de refor-
mas institucionais no país. Em primeiro lugar, procu-
rou-se fortalecer o governo federal e limitar o poder 
das oligarquias estaduais. Para isso, foram nomeados 
interventores em substituição aos governadores de 
estado. A partir de então, os estados ficariam também 
proibidos de contrair empréstimos no exterior sem au-
torização do governo federal.

Nesse processo de centralização administrativa, o 
governo federal ainda tomou as rédeas da política ca-
feeira. Foram criados órgãos que centralizavam a polí-
tica do café e intervinham no mercado e no processo 
de produção formando estoques reguladores. Parte 
desses estoques era queimada para sustentar o preço 
do produto no mercado internacional. Dessa forma, 
o governo conseguiu o apoio dos cafeicultores e en-
controu uma saída para essa atividade econômica que 
sofria gravemente desde a crise econômica mundial de 
1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York.  
O resultado dessa operação: o dinheiro público era uti-
lizado para garantir os lucros dos cafeicultores.

Logo que assumiu a presidência, 
Getúlio criou o Ministério do Tra-
balho, Comércio e Indústria não 
só com a finalidade de promover a 
indústria, mas também de criar leis 
de proteção ao trabalhador. Mais 
uma vez, dentro da lógica de cen-
tralização do poder, buscou proteger 
o trabalhador, porém reprimindo os 
movimentos contestatórios e as or-
ganizações de classe que pudessem 
se opor às suas diretrizes políticas. 
Nesse período, criou a lei que conce-
dia o direito de férias aos trabalhado-
res e fixava a jornada de trabalho em 
oito horas diárias.

Em contraposição à estrutura 
eleitoral da Primeira República, em 
1932 ocorreu uma reforma eleitoral 
que introduziu o voto feminino, de-
terminou que o título de eleitor tives-
se fotografia, a fim de inibir fraudes, 
e reduziu para 18 anos a idade míni-
ma para votar.

Também os sindicatos viram sua 
atuação se restringir. Adotou-se o 
princípio da unicidade sindical, de-
terminando que o Estado reconheceria somente um 
sindicato para cada categoria. Além disso, direitos 
trabalhistas como férias só teriam validade para as 
categorias sindicalizadas nos termos propostos pelo 
governo federal. Com isso, Vargas começava a des-
truir a base de luta operária constituída nas décadas 
anteriores, mantendo o sindicalismo atrelado às deci-

sões do Estado. Por último, destinou recursos à indus-
trialização do país, conquistando o apoio desse setor 
da economia. 

Os tenentes que haviam apoiado a Revolução de 
1930 formularam um programa no qual defendiam a 
industrialização brasileira e a centralização do poder. 
Abandonaram parte do ideário liberal que sustentavam 
nos anos 1920 e passaram a identificar na força do Es-
tado o meio para atingir o progresso e mais igualdade 
social. Nesse sentido, deixaram de defender a democra-
cia como forma de organização política e apoiaram a 
construção de um governo fundado no autoritarismo.

Para os tenentes, a sociedade deveria ser organi-
zada em associações profissionais, denominadas cor-
porações, as quais deveriam fundamentar a ação do 
Estado. Assim se poderiam reduzir as tensões entre as 
classes sociais, construindo um quadro de harmonia 
garantido pela autoridade do Estado. 

Esse grupo de tenentes atuou com Vargas nos 
primeiros anos do novo governo, principalmente na 
luta contra as velhas oligarquias. Vários interventores 
nomeados no Nordeste eram ligados ao tenentismo. 
Entretanto, não tiveram sucesso nessa empreitada e 
foram obrigados, na maioria dos casos, a estabelecer 
acordos regionais.

A oligarquia paulista, politicamente, foi quem so-
freu a pior derrota na Revolução de 1930, por isso as 
tensões entre a elite política do estado e o governo de 
Vargas logo se tornaram insustentáveis. Em 9 de julho 
de 1932, eclodiu um movimento armado que exigia 
a convocação de uma Constituinte e questionava a 
permanência de Vargas no poder. O movimento ficou 

 �  Berta Lutz em campanha pelo voto feminino, início da década de 1930. Berta nasceu 
em 1894 e formou-se zoóloga na França. Líder feminista, foi defensora do voto 
feminino e dos direitos jurídicos da mulher. Organizou o I Congresso Feminista no 
Brasil nos anos 1920. Depois da criação do voto feminino, em 1932, candidatou-se a 
uma vaga na Assembleia Constituinte de 1934, mas não foi eleita. A única mulher a 
participar dos trabalhos constituintes foi a paulista Carlota Pereira de Queirós. Em 1936, 
Berta Lutz assumiu o cargo de deputada como suplente de Cândido Pessoa, que havia 
morrido. Ela faleceu em 1976. 
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conhecido como Revolução Constituciona-
lista de 1932. Com o apoio da população, os 
líderes pretendiam realizar um ataque-relâmpa-
go à sede da República, obrigando o presidente 
a deixar o cargo ou a abrir negociação com os 
revoltosos. Apesar da intensa participação da 
população, que chegou a doar dinheiro e joias 
para o movimento, o plano fracassou, uma vez 
que não havia força militar suficiente para en-
frentar as forças legais. A marinha bloqueou o 
Porto de Santos e os rebeldes ficaram isolados, 
sem receber apoio dos estados que inicialmen-
te haviam se solidarizado com a causa paulista. 
Em setembro de 1932, as tropas governistas já 
haviam ocupado várias cidades, obrigando os 
representantes da força pública de São Paulo a 
se render. Apesar da derrota, em 1933 foi no-
meado um interventor paulista, Armando de 
Salles Oliveira, que lançou um programa para 
reduzir as dívidas dos agricultores. Foi também 
convocada a Assembleia Constituinte, outra rei-
vindicação paulista.

 A Constituição de 1934
Em 1933, o governo provisório deu início ao processo de constitucionalização 

do regime iniciado em 1930, já sem contar com o apoio direto do movimento te-
nentista, que perdia sua força política. Os tenentes eram contra uma Assembleia 
Constituinte naquele momento. O historiador Antonio Paulo Rezende explica:

As divergências entre os tenentes e as oligarquias vão criando obstáculos para 
Getúlio Vargas, dificultando-lhe a efetivação de seu governo. Os tenentes não con-
seguiam manter uma unidade política e valiam-se muitas vezes da força militar para 
impor seus projetos, entrando em choque com as oligarquias, que eram, na verdade, 
o setor de onde Vargas tinha saído. Aos poucos Vargas procurou esvaziar as ações 
dos tenentes no governo e retomar suas alianças políticas.

REZENDE, Antonio Paulo. Uma trama revolucionária: do tenentismo à Revolução de 30. 6. ed.  
São Paulo: Atual, 1990. p. 14.

Ainda em 1933 foram eleitos 214 deputados e escolhidos 40 representantes 
classistas eleitos por sindicatos legalmente reconhecidos pelo Ministério do Traba-
lho e que comporiam a Constituinte. Grande parte dos eleitos tinha o apoio das 
oligarquias regionais e seguia as diretrizes impostas por 
Vargas.

Em julho de 1934, a nova Constituição foi promulga-
da. Ela ampliou o poder do governo federal e restringiu a 
autonomia dos governos estaduais. Para impedir fraudes e 
organizar as futuras eleições, foi criada a Justiça Eleitoral, 
que centralizaria todo o processo. Criou-se também a Jus-
tiça do Trabalho, para regular as relações trabalhistas entre 
patrões e empregados. Foram definidos a existência de um 
salário mínimo, o trabalho diário não excedente a oito ho-
ras, férias anuais remuneradas e a proibição do trabalho 
de menores de 14 anos, entre outros. Com apelo nacio-
nalista, a Constituição ainda fazia referência ao processo 
de nacionalização de bancos, empresas de seguro, minas, 
jazidas minerais e quedas-d’água.

No item dedicado à família, à educação e à cultu-
ra, colocava-se o casamento como indissolúvel, estan-
do sob a proteção do Estado. A educação passou a ser  
vista como obrigação do Estado, devendo ser oferecido 
curso primário gratuito aos cidadãos.
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 �  O forte envolvimento da população paulista com a Revolução 
Constitucionalista de 1932 fez com que até as crianças fossem 
vestidas com uniformes de combatentes, simbolizando a forte 
união contra o governo federal. 

 �  Plenária da Assembleia Nacional Constituinte, no  
Rio de Janeiro (RJ), 1934. Na foto, a única mulher eleita: 
Carlota Pereira de Queirós. 
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Mantido o regime presidencialista (de-
finido pela Carta Constitucional de 1891), 
em julho de 1934, após a promulgação 
da Constituição, o grupo constituinte 
elegeu Getúlio Vargas para a presidên-
cia da República. Assim, a legislatura se 
iniciava em 1934, indo até 1938, quan-
do ocorreriam as eleições diretas para 
presidente. 

Fascismo e comunismo no Brasil
Em 1932, o escritor Plínio Salgado e vários outros intelectuais de São Paulo fun-

daram a Ação Integralista Brasileira (AIB), inspirada no ideário fascista. O inte-
gralismo tinha como ponto fundamental de seu programa o nacionalismo. Critica-
va a especulação financeira e postulava que o Estado deveria ter forte intervenção 
na economia. Também a atuação dos partidos políticos, segundo ele, deveria ser 
limitada, pois acreditava que cabia ao Estado chefiar a nação de maneira integral, 
não havendo necessariamente mecanismos de representação direta. O próprio ter-
mo “integralismo” deriva da ideia de que o Estado deveria chefiar a nação de forma 
integral. Assim como se estabeleceu na Itália em 1927, pela Carta del Lavoro, a dou-
trina corporativista, que tinha como princípio a harmonização entre empresários e 
trabalhadores, que se organizariam em corporações para dirigir a economia sob o 
controle do Estado, os integralistas também defendiam a presença de instituições 
corporativas que representassem as profissões e outros setores da sociedade. O 
principal lema da AIB consistia em: “Deus, pátria e família”. Seus maiores inimigos 
eram os comunistas, os liberais e os judeus, acusados na Europa, pelo nazismo, de 

dominar com perversidade o capitalismo financei-
ro. Gustavo Barroso, outro líder integralista, escre-
veu livros cujo tema central era o antissemitismo. 
O integralismo, assim como o nazismo, fez da esté-
tica um elemento importante de sua atuação polí-
tica. Os integralistas promoviam desfiles com seus 
uniformes de camisas verdes e utilizavam braçadei-
ras com a letra grega sigma, símbolo matemático 
do somatório. Os militantes saudavam-se erguendo 
o braço direito, tal qual faziam os fascistas na Eu-
ropa, e diziam “Anauê!” (“Meu parente”, em tupi). 
Ao utilizar uma referência indígena, evocavam o na-
cionalismo. Em 1934, fundaram o jornal A ofensiva 
e as revistas Anauê e Pindorama. 

Em 1935, foi fundada a Aliança Nacional Liber-
tadora (ANL), que tinha entre seus objetivos funda-
mentais lutar contra o fascismo. Seu ideário incluía, 
entre outros tópicos, a reforma agrária, a luta contra 
o imperialismo, a crítica ao pensamento religioso e a 
revolução social, que se daria a partir da luta de clas-
ses. A base social dos filiados da ANL consistia no 
movimento operário. Seus militantes lutavam contra 
qualquer tipo de discriminação de raça, nacionali-
dade ou cor. Os comunistas integrantes da Aliança 
Nacional Libertadora acreditavam que a revolução 
só poderia acontecer quando o país atingisse maior 
grau de industrialização. Para isso, eles deveriam se 
aliar à burguesia nacional e lutar contra o imperialis-
mo a fim de fortalecer o sistema produtivo brasilei-
ro. Juntaram-se a esses comunistas alguns militares 
nacionalistas e antigos líderes do tenentismo. Luís 
Carlos Prestes, ex-tenente e líder do Partido Comu-
nista, era presidente de honra da ANL.

Em julho de 1935, o governo federal utilizou a Lei 
de Segurança Nacional, aprovada pouco antes, para 

PARE e PENSE

1. O que pretendia o governo Vargas ao buscar controlar a 
política do café, acabando com a autonomia dos estados?

2. A Constituição de 1934 pode ser considerada democrá-
tica? Por quê? 

�  Comício da Aliança Nacional Libertadora (ANL) em 1935, no 
Rio de Janeiro (RJ). 

�  Plínio Salgado, ao centro, entre militantes e as bandeiras do Brasil e da 
Ação Integralista Brasileira (AIB), em cerca de 1933-1937. 

Ic
on

og
ra

ph
ia

A
rq

ui
vo

 P
úb

lic
o 

do
 E

st
ad

o 
do

 R
io

 d
e 

Ja
ne

iro



119LUTAS POLÍTICAS NO BRASIL

fechar a Aliança Nacional Libertadora. O pretexto para tal medida foi um discurso de 
Prestes em que defendia a solução armada para implementar mudanças sociais. Uma 
vez na clandestinidade, a ANL contou com os militantes do Partido Comunista, que 
planejaram a realização do que ficou conhecido como Intentona Comunista. Essa 
expressão foi criada por seus opositores, que, na tentativa de depreciar o movimento, 
utilizaram a palavra "intentona" referindo-se a um plano insano, não factível. 

Semelhante às revoltas lideradas pelos tenentes nos anos 1920, os comunistas 
pretendiam realizar vários levantes militares em diversas regiões do país, mobili-
zando a população e, em especial, a classe trabalhadora para derrubar o governo 
e instaurar um Estado revolucionário chefiado por Luís Carlos Prestes. Em seguida, 
seria organizado um governo de base operário-camponesa. O movimento não teve 
apenas relação com o fechamento da ANL pelo governo Vargas. Em fins de 1934, 
a direção da Internacional Comunista, organização ligada à União Soviética que 
definia diretrizes para os partidos comunistas de vários países, apresentou relatórios 
favoráveis para o desencadeamento de uma luta revolucionária no Brasil. Luís Carlos 
Prestes foi designado pela própria Internacional Comunista para dirigir o movimen-
to. Entre 1931 e dezembro de 1934, ele esteve na União Soviética, sendo considera-
do uma importante liderança do partido. Líderes comunistas de vários países foram 
escalados para contribuir com a direção do movimento; entre eles, estava a alemã 
Olga Benário, que se tornou companheira de Prestes. 

Em 23 de novembro de 1935, iniciou-se a luta com a revolta 
do 21o Batalhão de Caçadores de Natal (RN). No dia seguinte, 
houve o levante de um batalhão do Recife e, no dia 27, um regi-
mento de infantaria e uma escola militar de aviação foram toma-
dos no Rio de Janeiro. No entanto, a falta de conexão entre os re-
voltosos dos diferentes estados facilitou a ação das forças legais. 
Ainda no dia 27 de novembro, as tropas do exército consegui-
ram prender os revoltosos, pondo fim ao movimento. No Recife, 
ocorreu o maior confronto armado, quando as forças legalistas e 
os militares combateram por várias horas. Prestes e Olga foram 
presos no início de 1936. Ele foi condenado a 16 anos de prisão; 
Olga foi extraditada para a Alemanha e entregue aos soldados 
nazistas, que a mantiveram presa e depois a levaram para um 
campo de concentração. Além de comunista, ela era judia, o que 
a tornava inimiga direta do governo de Hitler. Em 1942, Olga 
morreu vítima da política de extermínio nazista. 

  O ESTADO NOVO
Em 1937, Getúlio Vargas e seus aliados articularam um golpe de Estado diante 

da possibilidade de serem realizadas eleições diretas para presidente em 1938. De-
pois de demitir militares e destituir políticos que pudessem opor maior resistência 
ao golpe, o pretexto para tanto veio com o Plano Cohen.

Em setembro de 1937, um militar integralista teria sido visto datilografando 
o plano de um levante comunista. O autor se chamaria Cohen. O plano seria 
publicado em um boletim da Ação Integralista Brasileira e daria as diretrizes de 
como os integralistas lidariam com tal iniciativa. Conforme o plano, o levante 
traria graves consequências para a vida institucional, sendo ameaçadas de des-
truição até mesmo as igrejas. Com a divulgação do plano na imprensa e nos 
canais oficiais de comunicação, o Congresso Nacional aprovou imediatamente 
o estado de guerra e a suspensão de garantias constitucionais por 90 dias. 
Para tornar o golpe viável, um deputado governista percorreu vários estados 
brasileiros confirmando o apoio dos governadores a Getúlio Vargas.

Em 10 de novembro de 1937, os congressistas foram impedidos de entrar no 
Congresso Nacional pela polícia militar. No mesmo dia, Getúlio anunciou que co-
locaria em vigor uma nova Constituição, elaborada por Francisco Campos. Foram 
dissolvidas as câmaras legislativas em todos os níveis e por tempo indeterminado, 
as garantias individuais foram suspensas e os opositores do governo, perseguidos, 
entre outras medidas. Não haveria mais eleições presidenciais, constituindo-se um 
regime totalitário no qual o Poder Executivo tornou-se muito forte. Começava aí o 
período do Estado Novo, um novo ciclo da Era Vargas.
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 �  Olga Benário, em 1928, 
quando ainda residia na 
Alemanha. 

 �  Grupo de prisioneiros após o fim da Intentona 
Comunista. Rio de Janeiro (RJ), 27 de novembro  
de 1935. 
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 �  Primeira página do jornal O Imparcial, de 10 de novembro de 1937. 

A nova Constituição confirmava o caráter ditato-
rial do novo governo. Ela concedia vasto poder ao 
governo federal e limitava ainda mais o poder dos 
estados, restringindo também a autoridade do Legis-
lativo. Os partidos políticos foram extintos e os go-
vernadores teriam de ter seus mandatos confirmados 
pelo presidente. Caso o mandato fosse rejeitado, seria 
nomeado um interventor federal. De inspiração fas-
cista, a Constituição de 1937 definiu que o governo 
poderia editar decretos-leis enquanto não se reunisse 
um novo Parlamento. Durante todo o Estado Novo as 
eleições estiveram ausentes, tanto para o Legislativo 
quanto para governadores, ficando o poder sempre 
centralizado nas mãos do presidente. Essa Constitui-
ção recebeu o apelido de Polaca por se inspirar na 
mesma lógica autoritária e centralista da Constituição 
polonesa.

Seguindo o caminho traçado pelos integralistas, 
a Constituição adotou o corporativismo como nor-
te de sua política. Em seu artigo 61, a Carta Cons-
titucional definia que deveria ser organizado um 
Conselho Nacional de Economia, o qual precisaria 
“promover a organização corporativa da economia 
nacional e propor ao governo a criação de corpora-
ção de categoria”.

É preciso ressaltar que Getúlio Vargas recebeu apoio 
da indústria e dos militares para sustentar a ditadura do 
Estado Novo. Uma das contrapartidas do golpe seria 
o desenvolvimento industrial. Após 1937, o governo 
começou a investir fortemente no processo de substi-
tuição de importações, procurando constituir também 
uma indústria de base. Em 1941, com financiamento 
estadunidense, Getúlio Vargas inaugurou a primeira 
indústria siderúrgica da América Latina, a Companhia 
Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ).

O acordo com os Estados Unidos significava 
uma mudança na política externa brasileira, que se 
afastou da Itália e da Alemanha, selando um com-
promisso com os estadunidenses. No ano seguinte, 
após um navio brasileiro ser torpedeado pelos ale-
mães, o Brasil declarou guerra aos países do Eixo 
(Alemanha, Itália e Japão), entrando na Segunda 
Guerra Mundial como aliado dos Estados Unidos.

Disney Company

 �  À esquerda, cartaz do curta Aquarela do Brasil, que faz parte do 
desenho animado Saludos (1942), traduzido para o português como 
Alô, amigos, no qual Ari Barroso aparece como compositor na obra 
de Walt Disney. A produção cinematográfica fazia parte do esforço 
de aproximação entre os governos brasileiro e estadunidense, para 
fortalecer a imagem do Brasil como liderança sul-americana. À direita, 
em foto de 1940, Carmen Miranda em seu típico traje de baiana no 
período em que morou nos Estados Unidos. Sua presença na terra 
do Tio Sam simbolizou o começo de uma nova aliança política e 
econômica entre Brasil e Estados Unidos. A partir dos anos 1940, 
o Brasil passaria a sofrer forte influência econômica e cultural dos 
estadunidenses. 

 �  Carmen Miranda (sentada, à esquerda) acompanhada da esposa do 
embaixador do Brasil nos Estados Unidos em evento patrocinado 
pela primeira-dama, Darci Vargas (sentada, à direita),  em 1941. 
Carmen Miranda era uma das artistas favoritas de Getúlio Vargas. 
Em várias ocasiões, não importando as intenções do artista, a 
música popular serviu como propaganda positiva do governo. 
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PESQUISA
Durante o Estado Novo, foi criada uma legislação trabalhista que ainda persiste, com muitas alterações, até 

os dias atuais no que se refere aos direitos dos trabalhadores. 
Vamos realizar uma atividade de pesquisa para refletir sobre o sentido das leis trabalhistas na Era Vargas e nos 

dias atuais. Para isso, siga as orientações do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Reúna-se em grupo com os colegas para escolher um dos temas a seguir, com a ajuda do professor.

a. Carta del Lavoro da Itália fascista e corporativismo

b. Papel dos sindicatos e direito de greve

c. Instituição do salário mínimo

d. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

e. Leis trabalhistas no Brasil atual

2. Vocês vão realizar uma pesquisa bibliográfica e também de imagens relacionadas a esse período para 
compor uma pequena síntese que será entregue aos demais grupos. Para iniciar a pesquisa, vocês podem 
consultar o site do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea (CPDOC), disponível 
em: cpdoc.fgv.br (acesso em: 12 set. 2020). Trata-se de uma instituição de pesquisa especializada na his-
tória do Brasil república. Consultem também livros e artigos sobre o tema. Uma outra fonte de pesquisa é 
a própria CLT, que pode ser encontrada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. 
Acesso em: 12 set. 2020.

3. Pesquisem pelo menos uma imagem relacionada ao tema escolhido e produzam uma legenda informando 
o local e a data da foto, além de uma breve explicação que vincule a imagem ao texto que vão produzir 
para falar do tema. 

4. Produzam um texto de aproximadamente uma página digitada no computador, já com a imagem e a legen-
da. Deem um título ao texto, lembrando que a proposta é a redação de um texto autoral, não a colagem de 
textos de sites. A intenção é que vocês desenvolvam uma argumentação com base nas leituras realizadas. 
É possível, entretanto, fazer citações, desde que as fontes sejam indicadas. 

5. Depois de finalizado o texto e de terem recebido a síntese dos outros grupos, reúnam o conteúdo dos cinco 
temas de pesquisa em uma única encadernação, assim vocês terão organizado um material de estudo sobre 
leis trabalhistas. Será necessário, entretanto, estabelecer uma ordem e fazer a conexão de um tema com 
outro. 

6. Depois da leitura geral do conteúdo –  a síntese do seu grupo e as dos demais –, realizem a apresentação 
do tema e, depois, reúnam-se com a turma toda para que vocês estabeleçam, juntos, a conexão entre os 
temas pesquisados, fazendo ainda uma comparação das leis trabalhistas no passado e no presente. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS603

 Censura e propaganda
Um dos instrumentos fundamentais para a ma-

nutenção da ditadura Vargas foi a censura. Em 1939, 
foi criado o Departamento de Imprensa e Pro-
paganda (DIP), cuja função era atuar na censura 
de todas as manifestações contrárias ao presidente, 
ao mesmo tempo que deveria fazer uma propagan-
da positiva do governo. O órgão era diretamente 
subordinado à presidência e realizava a programa-
ção diária da Hora do Brasil, programa radiofônico 
criado em 1938 e transmitido obrigatoriamente por 
todas as emissoras. Nesse programa, discursavam 
Getúlio e seus ministros, mas também tocavam-se 
as músicas de Francisco Alves, Carmen Miranda e 

outros nomes de sucesso popular. Assim, o presi-
dente vinculava sua imagem a artistas nacionalmen-
te famosos. Uma das estratégias de propaganda era 
colocar Getúlio Vargas como o responsável pelos 
benefícios trabalhistas que vinham sendo concedi-
dos ao longo dos anos 1930. Procurou-se construir 
com sua figura a imagem de pai dos pobres. Para 
isso, o rádio, que naquela década já era popular no 
Brasil, seria fundamental como veículo de comuni-
cação de massa. Com o nome de A Voz do Brasil, o 
programa continua a ser ainda hoje um canal oficial 
dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, indo 
ao ar diariamente em todo o país.
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 �  Reunião do Ministério no Palácio Rio Verde, em Petrópolis 
(RJ), sob a presidência de Getúlio Vargas (à cabeceira da mesa, 
à direita), quando foi decidido o rompimento de relações 
diplomáticas com os países do Eixo (Alemanha, Japão e Itália). 

O Departamento de Imprensa e Propaganda dedi-
cava-se também a promover manifestações cívicas e 
eventos nacionais, como concursos de música popular 
ou as festas de Primeiro de Maio (Dia do Trabalho), 
que se transformariam em eventos para homenagear o 
presidente. A imprensa estrangeira recebia notícias por 
intermédio do DIP, que filtrava as informações sobre o 
país que chegavam ao exterior.

Quanto à censura, jornais, revistas, teatro, cinema, 
enfim, todos os meios de comunicação e formas de ex-
pressão artística estavam sob a vigilância do DIP. Para 

garantir que as informações não fossem desfavoráveis 
ao governo, o órgão intervinha em setores da impren-
sa. No caso do jornal O Estado de S. Paulo, até o fim 
do Estado Novo houve intervenção no periódico, que 
sofria censura prévia das matérias a serem publicadas.

Depois do ingresso do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial ao lado de países tidos como democráticos, 
Vargas foi sistematicamente criticado, levando o DIP a 
perder, aos poucos, sua capacidade de intervir, já que 
crescia a resistência. Em maio de 1945, em um período 
de crise do Estado Novo, o órgão foi extinto.

 �  Ilustração publicada na cartilha do 
DIP, A juventude do Estado Novo, 
c. 1940. O DIP não só censurava 
os meios de comunicação 
como produzia grande parte 
da propaganda que procurava 
enaltecer a ditadura varguista. 
Nessa revista, que trazia textos 
do presidente Getúlio Vargas 
extraídos de discursos, manifestos 
e entrevistas à imprensa, aparecem 
crianças que vão à escola para 
aprender e engrandecer a pátria. 
Em 1940, o governo Vargas criou 
o movimento Juventude Nacional, 
uma corporação formada pela 
juventude escolar, que deveria 
mostrar sua devoção à pátria. 

LER CANÇÃO
Wilson Batista (1913-1968) foi um músico e compositor de samba muito famoso nas décadas de 1930 e 1940. 

Nesta atividade, vamos ouvir e analisar duas de suas canções: “Lenço no pescoço", que é de 1933 e antecede o 
Estado Novo; e “O bonde São Januário”, em parceria com Ataulfo Alves, lançada em 1940. Para analisá-las, siga 
as orientações do Roteiro de trabalho. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS606

FGV/CPDOC

Wilson Batista (1913-1968) 
era filho de um guarda municipal 
e seu interesse pela música veio 
desde criança. Morando no Rio 
de Janeiro, a partir dos anos 1920 
começou a frequentar os cabarés 
da cidade, onde havia compo-
sitores e malandros. Trabalhou 
como eletricista no Teatro Recreio 
e passou a compor sambas, que 
foram gravados em 1933. Tra-
balhou ainda na Rádio Tupi e fi-
cou mais conhecido após 1938, 
quando várias de suas músicas 
se tornaram sucessos de Carna-
val. Continuou compondo até os 
anos 1960, quando faleceu.

Lenço no pescoço (1933)
Wilson Batista
Meu chapéu do lado
Tamanco arrastando 
Lenço no pescoço 
Navalha no bolso 
Eu passo gingando 
Provoco e desafio 
Eu tenho orgulho
Em ser tão vadio
Sei que eles falam 
Deste meu proceder 
Eu vejo quem trabalha
Andar no miserê 
Eu sou vadio
Porque tive inclinação
Eu me lembro, era criança 
Tirava samba-canção 
Eu quero ver quem tem razão 

BATISTA, Wilson. Lenço no pescoço. 
In: Wilson Batista (LP). Acervo Funarte, 1985.

O bonde São Januário (1940)
Wilson Batista e Ataulfo Alves
Quem trabalha é que tem razão  
Eu digo e não tenho medo de errar 
O bonde São Januário
Leva mais um operário:
Sou eu que vou trabalhar 
Antigamente eu não tinha juízo 
Mas resolvi garantir meu futuro 
Vejam vocês:
Sou feliz, vivo muito bem
A boêmia não dá camisa a ninguém 
É, digo bem

BATISTA, Wilson; ALVES, Ataulfo.  
O bonde São Januário. In: Wilson  

Batista. São Paulo: Abril, 1982.  
(História da Música Popular Brasileira).
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 O fim do Estado Novo
Com o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial 

após 1942, a oposição a Vargas começou a criticar a contra-
dição de um país que luta contra o totalitarismo nazifascista 
e vive internamente uma ditadura. Essas críticas deram fôlego 
aos opositores da ditadura, que, em 24 de outubro de 1943, 
publicaram o Manifesto dos Mineiros, idealizado por Afon-
so Arinos e Odilon Braga. Foram distribuídos inicialmente  
50 mil exemplares do Manifesto, assinado por 92 persona-
lidades mineiras, entre elas, políticos e intelectuais. O docu-
mento condenava o regime ditatorial e reivindicava a volta da 
democracia. Leia um trecho desse documento:

Um povo reduzido ao silêncio e privado da faculdade de 
pensar e de opinar é um organismo corroído. [...] Se lutamos 
contra o fascismo, ao lado das Nações Unidas, para que a 
liberdade e a democracia sejam restituídas a todos os po-
vos, certamente não pedimos demais reclamando para nós 
mesmos os direitos e as garantias que a caracterizam... No 
momento em que o mais antigo – o precursor dos estados 
totalitários – naufraga no mar profundo dos seus próprios 
vícios, pressente-se que se aproxima, para todos os povos, 
a oportunidade de uma retomada de consciência dos valo-
res democráticos. [...]

Apud ALVES FILHO, Ivan. Brasil, 500 anos em documentos.  
Rio de Janeiro: Mauad, 1999. p. 492.

Os estudantes também começaram a se mobilizar contra a ditadura varguista por meio da União Nacional 
dos Estudantes (UNE). Várias passeatas em protesto ao regime foram realizadas. Em uma delas, dois estudantes 
morreram no confronto com forças policiais repressivas. O caso provocou indignação popular, tornando mais frágil 
a ditadura Vargas. 

Em meio a pressões, Vargas anunciou que seriam realizadas eleições após o término da guerra. No início de 
1945, como instrumento de constrangimento diante de suas declarações, a oposição liberal lançou oficialmente o 
major-brigadeiro da aeronáutica Eduardo Gomes, líder do movimento tenentista nos anos 1920, como candidato 
à presidência. Foi fundada também a União Democrática Nacional (UDN), que, a princípio, era uma associação 
de partidos estaduais de oposição à política varguista, transformando-se depois no partido que sustentaria a can-
didatura de Eduardo Gomes.

Em fevereiro de 1945, Vargas cedeu às pressões populares e à oposição organizada e publicou um ato adicional 
à Constituição determinando que em 90 dias seria marcada a data das eleições. No mês de maio, ele determinou 
eleições para a presidência da República e para o Congresso Nacional em 2 de dezembro do mesmo ano.

Marcadas as eleições, começaram a surgir novos partidos políticos. Além da UDN, formou-se o Partido Tra-
balhista Brasileiro (PTB), cuja criação ocorreu por sugestão do próprio presidente Getúlio Vargas, devendo fazer 
frente ao Partido Comunista no que se referia a problemas e conflitos ligados aos trabalhadores. Assim, tinha como 

 �  Manifestação anti-Vargas em São Paulo (SP), 1945. 

Iconographia

 Roteiro de trabalho

1. Procure as duas canções na internet e organize-se com a turma toda para uma audição coletiva a fim de 
conhecê-las mais a fundo. Preste atenção à melodia e identifique os instrumentos utilizados. 

2. Identifique também o tema e a ideia central das duas canções. 

3. Relacione essa temática ao contexto político, levando em conta a atmosfera ideológica do Estado Novo. 

4. Que mudança de atitude se pode perceber entre uma composição e outra?

5. Como pode ser interpretada essa mudança de atitude, tendo em mente a ditadura varguista e a criação do 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) em 1939?

6. Como a sociedade civil pode obter mecanismos de controle e fiscalização das propagandas feitas pelos 
governos? Reflita sobre esse tema, apresentando suas reflexões aos colegas. 
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objetivo atrair as classes populares, enfraquecendo o 
Partido Comunista. Um dos principais fundadores do 
novo partido foi o próprio ministro do Trabalho, Ale-
xandre Marcondes Filho. Além dele, participaram des-
se processo outros nomes do Ministério e dos sindica-
tos. Foi fundado ainda o Partido Social-Democrático 
(PSD), que se originou da iniciativa dos interventores 
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, com o 
apoio de Vargas, em fundar um partido nacional.

Além das leis que permitiram a criação dos partidos 
e a convocação das eleições, outras leis foram divulga-
das durante o processo de abertura política. Foi conce-
dida anistia aos presos políticos, e o Congresso Nacio-
nal eleito se transformaria em Assembleia Constituinte.

Entretanto, na tentativa de permanecer no poder, 
Vargas articulou o movimento queremista. Com o 
slogan “Nós queremos Getúlio”, esse movimento pro-
punha a realização da Assembleia Constituinte, a fim 
de manter Vargas na presidência. Dessa forma, seriam 
adiadas as eleições presidenciais ou, pelo menos, pro-
curava-se viabilizar a candidatura de Vargas ao cargo. 
Além dos aliados do presidente gaúcho, o movimento 
recebeu o apoio de comunistas e empresários. O apoio 
dos comunistas foi resultado da tese do partido de que 
deveriam apoiar primeiramente aqueles que combates-
sem o fascismo e adotassem o nacionalismo econômi-
co. Vários comícios comunistas foram realizados com a 
presença de Vargas. 

No entanto, o movimento queremista teve reper-
cussão muito negativa entre os liberais da oposição, 
que defendiam a realização das eleições presidenciais. 
Parecia que, mais uma vez, Vargas tentaria se manter 
no poder como ditador, anulando as eleições.

Temendo que a liderança populista de Getúlio con-
seguisse articular sua permanência ou retorno à presi-
dência, com o apoio dos Estados Unidos, a oposição 
organizou um golpe, depondo Getúlio em 29 de ou-
tubro de 1945. Em seu lugar, assumiu o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que se man-
teve no cargo até que as eleições presidenciais fossem 
realizadas. Encerrava-se assim o Estado Novo e a di-
tadura varguista. Eurico José Gaspar Dutra, candidato 
do PSD e ex-ministro da Guerra de Getúlio Vargas, foi 
eleito presidente da República. 

PARE e PENSE

1. Por que o Departamento de Imprensa e Pro-
paganda teve um papel tão importante na 
manutenção do Estado Novo?

2. Como podemos explicar a deposição de 
Vargas? Por que ele não se manteve na 
presidência?

PESQUISA 
Para compreender o funcionamento da política brasileira nesse período, podemos recorrer ao conceito de po-

pulismo. Conforme palavras do cientista político Maurício Weffort, o populismo refere-se “à exaltação do poder 
público; é o próprio Estado colocando-se através do líder em contato direto com os indivíduos reunidos em massa”. 
Quer dizer, trata-se de um político, um governante, que está acima dos partidos políticos, que tem uma relação 
direta com o povo e faz disso um modo de governar. 

Tendo isso em mente, para realizar sua pesquisa, siga os passos do Roteiro de trabalho.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS602

�  Comício do movimento queremista no largo da Carioca, Rio de Janeiro (RJ), em 20 de agosto de 1945.  
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  BREVE DEMOCRATIZAÇÃO
Entre 1945 e 1964, o Brasil viveu um período de 

fortalecimento das instituições democráticas, ainda que 
marcado por restrições políticas e pela manutenção de 
uma estrutura social bastante desigual. Em 1946, a nova 
Constituição procurou restaurar o equilíbrio entre os três 
poderes, atribuindo mais força ao Legislativo. Os eleito-
res foram os brasileiros alfabetizados de ambos os sexos 
e acima de 18 anos; o voto, secreto. Foi ampliada a au-
tonomia dos estados, e governadores e o presidente do 
país seriam novamente eleitos por voto direto.

A Constituição ampliou os direitos dos cidadãos ao 
permitir liberdade sindical, direito de greve e de orga-
nização político-partidária, preocupando-se em colocar 
os problemas sociais acima da própria propriedade pri-
vada. Dessa forma, estabeleceu-se que poderiam ocor-
rer desapropriações de terras com fim social desde que 
houvesse justa remuneração. Esse ponto da Constitui-
ção fez com que se retomasse a discussão da reforma 
agrária no país, defendida nos anos 1930 pela Aliança 
Nacional Libertadora (ANL) e por alguns projetos de lei 
apresentados no Congresso Nacional nos anos 1940. 

Politicamente, o governo Dutra sofreu dura oposi-
ção do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que criticava 
a nova orientação liberal. O partido oposicionista vinha 
conseguindo ampliar sua participação política, tendo 
bancada representativa no Congresso Nacional e em 
várias assembleias estaduais. O partido também estava 
presente em muitos sindicatos, constituindo uma im-
portante base de massa. Em fins de 1946, contava com 
cerca de 150 mil filiados.

Em resposta ao crescimento do PCB, o governo Du-
tra criou uma estratégia de repressão aos comunistas, 
acusando-os de antidemocráticos, e, valendo-se de um 
artifício jurídico, tornou o partido ilegal em maio de 1947. 

Nos anos seguintes, as forças políticas que dis-
putaram as eleições foram ainda marcadas pela 
herança do getulismo. Em 1950, o próprio Vargas 
se elegeu, dessa vez pelo voto direto, implemen-

tando um governo marcado pela ampliação da par-
ticipação do Estado na economia, com a criação de 
empresas estatais como a Petrobras (1953), dando 
prosseguimento ao seu projeto nacionalista de de-
senvolvimento econômico. No entanto, uma sé-
rie de crises políticas e o agravamento do custo  
de vida levaram Vargas a um fim trágico: em agosto de 
1954, ele cometeu suicídio e foi encontrado morto em 
seu quarto, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. 

Nas eleições de 1955, o político mineiro Juscelino 
Kubitschek (JK) foi eleito presidente, e João Goulart 
(Jango), importante ministro de Vargas, vice-presidente.  
Os derrotados, sob liderança da União Democrática Na-
cional, um partido de perfil conservador, não aceitaram 
o resultado do pleito e passaram a defender um novo 
golpe que impedisse a posse do presidente. Apesar do 
clima de tensão, JK foi empossado e concluiu seu man-
dato até o final, baseando-se em uma agenda política 
que priorizava a aceleração do desenvolvimento econô-
mico por meio da industrialização e da atração de inves-
timentos estrangeiros. 

Nesse contexto, consolidou-se o desenvolvimen-
tismo como modelo econômico, ou seja, a defesa do 
crescimento da economia e da riqueza nacional como 
modo de alcançar mais igualdade social e superar o 
atraso tecnológico do país. O ambicioso lema de JK era 
“fazer 50 anos em 5”.

O desenvolvimentismo defendia a ampliação do 
capital nacional na organização do parque industrial, 
mas considerava indispensável a participação do capi-
tal estrangeiro para que os investimentos planejados 
fossem concretizados. Para JK e os desenvolvimen-
tistas, nacionalismo era sinônimo de desenvolvimen-
to econômico, sem que houvesse preocupação com 
a exploração dos países ricos em relação aos pobres, 
mas sim em criar condições internas para superar o 
subdesenvolvimento, aliando-se quando fosse neces-
sário ao capital estrangeiro.

 Roteiro de trabalho

1. Para aprofundar o estudo acerca do populismo, vamos buscar outros autores e textos que tratam do assun-
to. Uma dica é começar sua pesquisa pelo Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (DHBB), disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo (acesso em: 11 set. 2020). Busque o verbete "Populismo" e outros 
relacionados ao tema. Faça um registro no caderno com as principais ideias encontradas.

2. Retome o que você estudou neste capítulo e verifique quais políticos e personagens históricos poderiam ser 
considerados populistas, segundo o conceito que você aprendeu. Justifique a escolha de cada um deles.

3. Analise se, no presente, temos políticos populistas no Brasil. Justifique sua resposta. 

4. Por fim, crie um painel que inclua os políticos populistas levantados por você em sua pesquisa e a 
respectiva caracterização deles. Explique também até que ponto ser populista pode ser uma influência 
positiva ou negativa para a vida política do país. 

5. Apresente seu painel para a turma. Ao final, pode ser criado um único grande painel, com o resultado 
da pesquisa de todos, sobre o tema do populismo na política brasileira. Vocês podem fazer também 
uma postagem em um site ou rede social da escola.
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A resposta foi imediata. Comícios e passeatas 
foram organizados em diversas cidades, a im-
prensa ampliou o ataque ao governo, acusando 
Jango de ser comunista e corrupto, e o jogo po-
lítico nos bastidores começou a se movimentar 
rapidamente. 

Em março, o governo dos Estados Unidos pla-
nejava o envio de uma força-tarefa naval para o Rio 
de Janeiro com o objetivo de apoiar a deposição de 
Goulart. O embaixador estadunidense no Brasil, Lin-
coln Gordon, mantinha constante diálogo com as 
autoridades de Washington e os articuladores do 
golpe no Brasil. Em 31 de março de 1964 já haviam 
sido iniciadas as manobras militares com a finalidade 
de depor Jango. O general Olympio Mourão organi-
zou suas tropas, em Minas Gerais, com a anuência 
do governador do estado, José Magalhães Pinto, e 

rumou para o Rio de Janeiro. 
No dia 1o de abril, foi-se desmoronando a base 

militar de Jango, que não realizou nenhuma investi-
da contra os rebeldes. Fracassadas as tentativas de 
acordo ou negociação que enfraqueceriam o poder 
de Jango e exigiriam o fim das reformas, Jango via-
jou para o Rio Grande do Sul, sua terra natal, e de 
lá exilou-se no Uruguai. Começava assim um regime 
político sob controle dos militares e com o apoio de 
parte da população civil que se estenderia por mais 
de 20 anos, consolidando uma ditatura civil-militar 
que impediu o florescimento da democracia e am-
pliou a desigualdade social. 

Apesar do crescimento econômico do período, 
JK não conseguiu eleger seu sucessor, em parte de-
vido à crise econômica provocada pelo aumento da 
inflação e pela redução do poder de compra da clas-
se trabalhadora. Assim, nas eleições de 1960, Jânio 
Quadros, candidato lançado pela UDN, venceu o 
pleito, enquanto a vice-presidência foi mais uma vez 
ocupada por Jango. 

A presidência de Jânio Quadros durou pouco.  
A falta de apoio político, a forte crítica dos opositores 
e uma política econômica impopular provocaram uma 
crise à qual Jânio respondeu com uma jogada arris-
cada: em agosto de 1961, anunciou sua renúncia, na 
esperança, provavelmente, de que o Congresso solici-
tasse seu retorno, com plenos poderes para governar. 
No entanto, sua estratégia fracassou, e o vice, Jango, 
assumiu a presidência. 

Visto com desconfiança pelos militares e pelas eli-
tes, Jango era o herdeiro direto do getulismo e contava 
com forte apoio de sindicatos, movimentos sociais e 
partidos de esquerda. A partir de maio de 1962, ele 
se tornou um radical defensor das reformas de base 
– mudanças estruturais imprescindíveis para resolver 
alguns dos problemas sociais brasileiros. 

Para colocar em prática essas reformas, foi nomea-
do o economista Celso Furtado como ministro do 
Planejamento, com o objetivo de combater a inflação 
e criar condições para que se atingissem altas taxas 
de crescimento econômico. Uma das reformas mais 
importantes era a agrária, encaminhada na forma de 
um projeto de lei ao Congresso, ainda em 1963. Mas 
a relutância do Congresso em aprová-la aumentou a 
pressão popular e acelerou a crise política do governo, 
com inúmeros ataques da oposição e da imprensa. 

Jango optou por fortalecer suas bases políticas junto 
aos setores populares e participou de comícios que de-
fendiam a reforma. No maior desses eventos, realizado 
em 13 de março de 1964, o presidente anunciou a ne-
cessidade de várias medidas estruturais para modernizar 
o país e atender às aspirações populares. Propunha uma 
reforma constitucional, agrária, fiscal e adminis-
trativa, além da mudança do sistema bancário. Dessa 
maneira, buscava cada vez mais o apoio de partidos e 
instituições de esquerda, abandonando o compromisso 
com os setores mais conservadores.

 �  Comício das Reformas: Rio de Janeiro (RJ), 13 de março de 
1964. Nos cartazes, frases em defesa das reformas: agrária, 
urbana, eleitoral, tributária, universitária e bancária, que 
costumavam ter um tom ao mesmo tempo nacionalista e 
anticomunista.
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 �  Palestra de Juscelino Kubitschek no Clube Militar.  
Rio de Janeiro (RJ), 1959.
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RELEITURA
Na noite em que Getúlio Vargas cometeu suicídio em seu quarto, no Palácio do Catete, em agosto de 1954, 

foi encontrada, junto a seu corpo, uma carta-testamento. O documento, publicado na imprensa, ampliou o drama 
daquele momento e se tornou um marco na história política do país. Leia a seguir trechos da carta-testamento de 
Vargas e, depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Carta-Testamento
Getúlio Vargas

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954
Mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim.
Não me acusam, me 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 principal-
mente os humildes.

Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e finan-
ceiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei um regime 
de liberdade social. Tive que 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 se desencadearam os ódios. 
Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e 
mal começa a funcionar a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o 
desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente.

Assumi o governo dentro da espiral inflacionária, que destruía os valores de trabalho. Os 
lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500 por cento ao ano. Nas declarações de 
valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de cem milhões de dólares 
por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu 
preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre nossa economia a ponto de sermos obrigados 
a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma agressão constante, 
incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para 
defender o povo que agora se queda desamparado.

[...]
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. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Eu 
era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo 
de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate.

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 ofereço a minha morte. Nada receio. 
Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História.

CARTA testamento de Getúlio Vargas: duas versões. Correio IMS. Disponível em: https://www.correioims.com.br/carta/
cartas-testamento-de-getulio-vargas-duas-versoes/. Acesso em: 19 ago. 2020.   
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Roteiro de trabalho 
1. Com base no que você leu, identifi que os aspectos políticos relacionados aos períodos em que Vargas foi 

presidente da República. 

2. Você concorda com a afi rmação de que Vargas instaurou um “regime de liberdade social”, como ele afi r-
ma? Justifi que sua resposta.

3. O fi nal da carta-testamento tem um tom grandioso, no qual seu autor defi ne os signifi cados políticos de 
seu ato de suicídio. Você acredita que esse gesto teve um papel político importante? Por quê?

4. Agora, reúna-se com os colegas em grupo para identifi car cinco ideias que caracterizam o longo período 
em que Vargas foi presidente. Pode ser por meio de frases curtas ou palavras-chave. Depois apresentem 
para a turma, escrevendo na lousa as frases ou palavras que o grupo elaborou.  
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obstaculada:
que sofreu com obs-
táculos ou impedi-
mentos
espoliação:
apropriação ilegal; 
privar alguém do 
que lhe pertence



LER, ASSISTIR, NAVEGAR

GETÚLIO Vargas. Direção de Ana Carolina. Brasil, 1974. (76 min).
Documentário baseado em conteúdo do arquivo do Departamento de Imprensa e Propagan-
da e em imagens da época, apresentando uma interpretação sobre a trajetória de Vargas na 
presidência. 

MEMÓRIAS do Cárcere. Direção de Nelson Pereira dos Santos, 1984. (124 min).
Baseado no livro homônimo e autobiográfico de Graciliano Ramos, o filme narra o período 
em que o escritor esteve preso, durante o Estado Novo. 

OLGA. Direção de Jayme Monjardim. Brasil, 2004. (141 min).
Baseado em romance de Fernando Morais, conta a história do relacionamento amoroso 
entre Olga Benário e Luís Carlos Prestes, que participou da Intentona Comunista de 1935.

FONSECA, Rubem. Agosto. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

Romance que destaca o mês em que Getúlio Vargas cometeu suicídio e a tensa trama polí-
tica vivenciada no país.

PORTAL do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/acervo/dhbb. Aces-
so em: 24 ago. 2020. 
O Dicionário, criado e mantido pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 
(CPDOC), órgão da Fundação Getúlio Vargas, possui inúmeros verbetes de lideranças e personalidades políticas 
do país. 
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ENEM
1. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento 

das “multidões” através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o signi�cado das palavras importa pouco, pois, 
como declarou Goebbels, “não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito”.

CAPELATO, M. H. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. ln: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

 O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental à propa-
ganda política, na medida em que visava
a. conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo.

b. ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas.

c. aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil.

d. estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil.

e. alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo.

2. 
Meta de Faminto

JK – Você agora tem automóvel bra-
sileiro, para correr em estradas pavi-
mentadas com asfalto brasileiro, com 
gazolina brasileira. Que mais quer?

JECA – Um prato de feijão brasileiro, 
seu doutô!

THÉO. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história  
do Brasil através da caricatura (1840-2001).  
Rio de Janeiro: Bom Texto; Letras & Expressões, 
2001.

A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ao 

a. evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país.

b. destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno.

c. enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais.

d. ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores.

e. mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local.

3. A moderna democracia brasileira foi construída entre saltos e sobressaltos. Em 1954, a crise culminou no 
suicídio do presidente Vargas. No ano seguinte, outra crise quase impediu a posse do presidente eleito, 
Juscelino Kubitschek. Em 1961, o Brasil quase chegou à guerra civil depois da inesperada renúncia do pre-
sidente Jânio Quadros. Três anos mais tarde, um golpe militar depôs o presidente João Goulart, e o país 
viveu durante 20 anos em regime autoritário.

A partir dessas informações, relativas à história republicana brasileira, assinale a opção correta.

a. Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República.

b. A renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano brasileiro.

c. Após duas décadas de governos militares, Getúlio Vargas foi eleito presidente em eleições diretas.

d. A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política de João Goulart.

e. No período republicano citado, sucessivamente, um presidente morreu, um teve sua posse contestada, 
um renunciou e outro foi deposto.
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GOVERNOS 
MILITARES 
E A LUTA POR 
DEMOCRACIA6

Você já viu alguma vez estas fotos? Sabe o que elas representam para a história do país? Trata-se 
de imagens de importantes acontecimentos que marcaram as lutas políticas brasileiras nas últimas 
décadas. 

Em 1964, instalou-se um novo regime ditatorial, desta vez sob comando dos militares, quando, aliados a 
empresários e lideranças civis, descontentes com os rumos do governo João Goulart, decidiram interromper 
a experiência democrática que o país vivia até então e estabelecer um novo governo. A ditadura militar durou 
cerca de 21 anos, quando um novo governo civil foi eleito pelo voto indireto, em 1985, dando início a um 
regime democrático, vigente até os dias atuais. 
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� Passeata dos Cem Mil, em 26 de junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
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Neste capítulo, vamos compreender as transformações políticas provocadas 
pelo golpe militar de 1964 e a criação de um regime marcado pelo autoritarismo 
e pelo fim das garantias constitucionais. Estudaremos também como diferentes 
setores da sociedade se organizaram para enfrentar a ditadura militar por meio de 
manifestações pacíficas, de práticas culturais e da luta armada. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

� Ato pelas Diretas Já. São Paulo (SP), 1984.

� O general Artur da Costa e Silva (à direita), o vice-almirante Augusto Rademaker Grunewald 
(ao centro) e o tenente-brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo (à esquerda) 
compunham o autodenominado Comando Supremo da Revolução. Os chefes militares 
decretaram o Ato Institucional no 1 após uma semana do golpe militar.
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NARRATIVAS
Leia a seguir o conto “O hotel", de Victor Giudice, escrito em 1972, durante o regime militar. O autor recorre a 

uma figura de linguagem chamada alegoria, que consiste em apresentar uma narrativa cujo significado real está 
oculto e exige que o leitor reconheça o contexto no qual foi escrita. Após a leitura, reflita sobre o conto respon-
dendo às questões propostas no Roteiro de trabalho.

O hotel
Victor Giudice

Para meu marido, o hotel nunca foi a causa principal de nossas desventuras. Não sei se ele continuaria pensando 
assim depois de ontem. As informações sobre o hotel obtidas antes do casamento acenavam com peixes mergulhados 
em molhos obscenos, com sete geleias no café da manhã, com praias gigantescas e, prin-
cipalmente, com preços microscópicos. Além disso, alguém teria elaborado um comentário 
especial à simpatia do gerente, fato que não chegamos a comprovar no primeiro dia, devido 
à pressa com que nos atiramos ao banho: as treze horas de viagem sob um sol de quatro-
centos graus positivos só se apagariam sob um chuveiro de outros tantos negativos. [...] 
Depois, no restaurante do terraço, se não chegamos a vislumbrar o gerente, tivemos nosso 
peixe de sabor fescenino, conjugado às taças de vinho necessárias ao sono de dez séculos, 
que não experimentávamos há dez milênios. 

Às onze da manhã, sentimos de perto as vantagens de uma praia particular. O proprietário ou talvez o gerente 
simpático seriam os responsáveis pela construção de muros de pedra que limitavam a faixa de areia correspondente 
à extensão ocupada pelo hotel. Comentei que desse modo evitava-se a invasão de intrusos, tão desagradável quanto 
comum em praias de frequência livre. Meu marido riu e disse que os hóspedes não deixavam de ser intrusos. Logo 
tentei provar que nossa qualidade de clientes do mesmo estabelecimento reduzia-nos todos a um só grupo social. Afi-
nal, formávamos uma comunidade. Meu marido deu um bocejo em cima do meu sociologismo e se jogou na água. [...]

Às duas horas, comemos um sanduíche com suco de laranja e fomos para o quarto tentar uma sesta, caso a lua 
de mel permitisse. Acordamos às oito da noite com o pensamento dominado pelas obscenidades do peixe da véspera. 
Rimos da cumplicidade gastronômica, continuamos a rir debaixo do chuveiro e corremos para o terraço. Mas o gar-
çom fingiu ignorar nosso pedido e nos sugeriu costeletas defumadas com patê de maçãs trufado. Meu marido achou 
que o empregado não tinha ouvido a ordem e repetiu num tom mais elevado o nome do peixe com os tais temperos 
indecentes. O garçom fiscalizou as adjacências [...] e nos segredou que o gerente havia proibido o prato. Para evitar 
aborrecimentos, aceitamos as costeletas com maçãs. No final, acabamos concordando com a proibição do peixe. A 
sugestão era tão superior que nos levou a um bis na terceira noite. E só não tornamos a repetir na quarta, porque o 
mesmo garçom assustado nos confessou outra proibição. [...]

Entretanto, na manhã seguinte, não nos foi facultado o mesmo número de alternativas do restaurante: duas cor-
das amarradas em estacas de madeira tosca estreitavam a praia numa ruela de três metros de largura. As pessoas se 
amontoavam nos limites estabelecidos pelo gerente. A princípio permaneciam em silêncio. Depois, ficavam radiantes e 
passavam a inventar pilhérias a respeito das proibições. Foi a partir daquele momento que eu comecei a sentir medo. 
Meu marido conseguiu transmitir a indiferença que a situação lhe inspirava, mas meu pânico surgiu, porque as atitu-
des do gerente não terminaram com a redução da praia. Do sétimo dia em diante só podíamos sair do quarto para o 
café da manhã. Sem as geleias, é claro. Depois, sem isso.

A prisão definitiva começou num domingo. Às sete horas, um garçom bateu na porta e nos entregou uma bandeja 
com duas xícaras, café, leite e dois pães sem manteiga. Avisou que era melhor não descermos à sala de chá porque 
estavam fazendo uma limpeza geral no hotel e que o impedimento duraria até segunda-feira. Meu marido pegou a 
bandeja, agradeceu e fechou a porta. Mas em seguida suspirou e se declarou satisfeito: a explicação parecia correta 
e ainda nos restavam a cama e a televisão. Na hora do almoço a cena se repetiu. Dessa vez havia feijão, arroz e dois 
pedaços de carne ensopada. Não consegui comer. Meu marido me lançou uma condenação pelo fastio e devorou 
minha parte.

[...]
Naquela noite, na bandeja do jantar havia uma folha datilografada. A gerência pedia que não praticássemos 

relações sexuais com as janelas abertas, para não ferirmos a moral de alguém que nos observasse casualmente. Meu 
marido desviou o olhar do meu e notei que dessa vez ele não tinha explicações. Não chegamos a discutir, mas for-
mou-se entre nós uma barreira de tédio. Durante a noite não dormimos nem trocamos palavra. Às seis da manhã, ele 
telefonou para a portaria e pediu a conta. Senti um alívio e comecei a arrumar as malas. Mas às oito horas a portaria 
nos aconselhou aguardarmos uns três dias, tempo necessário à contratação de outro contador, porque o antigo havia 
praticado certas desonestidades e tinha sido afastado. Meu marido se jogou na cama, as pupilas imóveis, grudadas 
ao teto. Fui até a janela e reparei que a praia estava deserta e cercada de cordas e estacas. Meu coração perdeu o 
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ritmo. Pareceu que não poderia mais me apoiar na indiferença bem-humorada de meu marido. O pavor contaminou 
os intestinos e corri para o banheiro. Ao sair, pressenti uma gota de piedade nos gestos dele. Suas mãos nos meus ca-
belos fizeram com que meu pranto se soltasse e se dilatasse num desespero quase tranquilizante. Mas num segundo 
a revolta tomou conta do ambiente e ele se dirigiu à porta, ainda fechada só com o trinco, abriu-a e saiu.

Quando trouxeram o almoço, ele ainda não havia voltado. Esperei toda a tarde. Às cinco horas liguei para a portaria 
e me garantiram que estava tudo bem, que meu marido ficara um pouco nervoso, mas que já havia sido medicado. Sen-
tei-me numa poltrona e procurei relaxar, para ver se controlava os tremores. Finalmente, depois das onze, trouxeram meu 
marido. Estava dormindo. Colocaram-no na cama e eu, para não acordá-lo, acabei adormecendo na poltrona.

Pela manhã, ele se encontrava na mesma posição. Foi aí que vi, com absoluta certeza, as três perfurações: uma 
no rosto, logo abaixo do olho esquerdo, e duas um pouco acima do estômago.

Sei que meu marido nunca mais se levantará. Mas eu vou levantar. Por enquanto, é só o que eu posso fazer.

GIUDICE, Victor. O hotel. In: GIUDICE, Victor. O Museu de Darbot e outros mistérios. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1999. p. 105-109.

 Roteiro de trabalho

1. De que modo a narradora lida com os estranhos acontecimentos vivenciados no hotel? Que aspectos do 
texto evidenciam suas reações? 

2. O que as medidas tomadas pelo gerente do hotel representam para as pessoas que estão hospedadas 
nele? 

3. Na sua opinião, o que o hotel, o gerente e o casal de hóspedes representariam no Brasil de 1972? Levante 
hipóteses para estabelecer os significados dessa alegoria.

  1964: DA DEMOCRACIA AO GOLPE MILITAR
Em 11 de abril de 1964, o general Castelo Branco, 

um dos líderes do golpe militar, foi eleito presidente 
do país pelo Congresso Nacional. Ele deveria gover-
nar até 1966, quando ocorreriam novas eleições pre-
sidenciais pelo voto direto. Os militares pretendiam 
afastar a esquerda dita comunista do poder e depois 
permitir que os civis retomassem a condução da vida 
pública. No entanto, a chamada linha dura do exérci-
to não pensava da mesma forma – desejava-se que os 
militares se mantivessem no poder, instaurando um 
governo forte e autoritário. Um dos representantes 
dessa corrente militar era o ministro da Guerra, gene-
ral Artur da Costa e Silva.

Sob a influência desse grupo foram criados os In-
quéritos Policial-Militares (IPMs), a fim de identificar 
pessoas ou grupos comprometidos com as chama-
das forças “subversivas”. Cerca de 2 mil pessoas pas-
saram por esses inquéritos e acabaram processadas, 
e universidades, agremiações e órgãos do governo 
federal também foram investigados entre 1964 e 
1966. Era o início da repressão aos opositores do 
regime. Nesse mesmo período, aproximadamente  
2 mil funcionários públicos foram aposentados com-
pulsoriamente ou demitidos. Outras 386 pessoas 
perderam seu mandato e tiveram seus direitos po-
líticos suspensos. Considerados militantes do Parti-
do Comunista ou simpatizantes do regime soviético, 
vários professores universitários foram aposentados. 
Muitas diretorias de sindicatos foram depostas, es-
timando-se o afastamento de até 10 mil dirigentes. 
Além disso, a União Nacional dos Estudantes 
(UNE) foi posta na ilegalidade.

Ainda que fosse negada pela maior parte das auto-
ridades governamentais, a tortura seria um instrumento 
para fabricar confissões, destruir opositores e criar cul-
pados. Outro elemento importante na arquitetura do 
regime foi a criação do Serviço Nacional de Informa-
ções (SNI), em junho de 1964, chefiado pelo general 
Golbery do Couto e Silva. O órgão deveria dar apoio às 
ações do governo, munindo-o de informações sobre as 
mais diversas personalidades e situações concretas.

 �  Agentes do Conselho Nacional de Telecomunicações (Contel), 
gerido pelo Serviço Nacional de Inteligência (SNI) e pelo 
Departamento de Ordem Política e Social (Dops), lacram os 
transmissores da rádio Marconi, em São Paulo (SP), em agosto 
de 1965. Segundo o órgão, a emissora operava irregularmente; 
na verdade, a rádio mantinha posição política divergente da do 
governo ditatorial. 
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Economicamente, o país vivia uma escalada inflacionária em 1964. 
O governo escolheu o liberal Roberto Campos para o Ministério do 
Planejamento, que ficou encarregado de criar uma política econômica 
austera capaz de recompor a economia. Foi então formulado o Pro-
grama de Ação Econômica do Governo (PAEG), que vigorou até 1966. 
Por meio dele pretendia-se controlar a inflação, ampliar o mercado de 
trabalho, reduzir as diferenças econômicas entre as regiões e fazer o 
país voltar a crescer. Para tanto, procurou-se diminuir o deficit de caixa 
do governo. As tarifas públicas aumentaram, os gastos públicos e os 
subsídios governamentais foram cortados, e os salários deixaram de 
ser reajustados anualmente, provocando a redução de seu valor real. 
A inflação, que ultrapassava 90% em 1964, ficou no patamar de 25% 
em 1967.

Em outubro de 1965, após a derrota dos candidatos governistas 
nas eleições para governador no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, foi 
decretado o Ato Institucional no 2 (AI-2), que representou o avan-
ço da chamada linha dura do exército sobre as decisões governamen-
tais.Seu artigo 18 definia: “Ficam extintos os atuais Partidos Políticos 
e cancelados os respectivos registros”. No artigo 15, estendia-se o 
direito de o governo suspender os direitos políticos de qualquer cida-
dão e cassar os mandatos de deputados e vereadores.

Em novembro de 1965, pelo Ato Complementar no 4, nascia o 
bipartidarismo. Na nova organização política, criaram-se dois par-
tidos: a Aliança Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). O primeiro reunia os partidários da 
situação; o segundo, a oposição ao governo.

Quanto às eleições presidenciais, estas foram transformadas em in-
diretas, e o AI-2 definiu que não poderiam ocorrer depois de 3 de outu-
bro de 1966. Isso significava o adiamento das eleições e a continuidade 
de Castelo Branco à frente do governo, pois o AI-1 definia que o man-
dato do presidente se encerraria em 31 de janeiro de 1966. As novas 
medidas aprofundavam o regime ditatorial, limitando os direitos dos 
cidadãos e inibindo a participação política. Foi assegurado ao governo 
ditatorial o direito de decretar estado de sítio sem necessidade da apro-
vação do Congresso e editar decretos-leis de interesses considerados de 
segurança nacional.

Pouco depois, em fevereiro de 1966, foi divulgado o Ato Institu-
cional no 3 (AI-3). Este tornou indiretas as eleições para governador 
e determinou que os prefeitos das capitais dos estados fossem indica-
dos pelos governadores. A partir de então, ficou claro que o discurso 
inicial de uma ditadura breve não se confirmaria, sendo cada vez mais 
solidificados os mecanismos de controle e repressão política. Aliados 
do golpe, como o ex-governador Carlos Lacerda, decidiram se afastar 
do governo de Castelo Branco, uma vez que não concordavam com 
o prolongamento do governo ditatorial. Com Juscelino Kubitschek e 
a adesão de João Goulart, Lacerda lançou a Frente Ampla, que pre-
tendia unificar a oposição contra o regime ditatorial. Em setembro de 
1966, foi publicado o Manifesto da Frente, assinado por Lacerda. Ele 
reivindicava eleições livres, reforma partidária e uma política externa 
independente. Chegou a promover dois grandes comícios, porém em 
abril de 1968 as atividades da Frente Ampla foram proibidas por uma 
portaria do Ministério da Justiça. No mesmo ano, Lacerda teve seus 
direitos políticos suspensos por dez anos.

Em 3 de outubro de 1966, o ministro da Guerra, que integrava a 
chamada linha dura do exército, assumiu a presidência da República 
após a confirmação de seu nome pelo Congresso Nacional. 

Antes de o novo presidente assumir o cargo, em dezembro 
de 1966, foi decretado o Ato Institucional no 4 (AI-4). O Poder 
Executivo convocou extraordinariamente o Congresso Nacional 
entre dezembro daquele ano e janeiro do ano seguinte para dis-
cutir, votar e promulgar um novo projeto de Constituição.

�  Primeiro comício do MDB após a criação do 
bipartidarismo, realizado na sede do partido, 
no Rio de Janeiro, em 1966. Observa-se na 
imagem o então deputado Benjamin Farah em 
discurso. 

�  Castelo Branco assina o Ato Institucional no 2 em 
27 de outubro de 1965. 

�  Carlos Lacerda discursando em comício da chamada 
Frente Ampla, em São Caetano do Sul (SP), 1968. 
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136 CAPÍTULO 6

A nova Carta Constitucional, promulgada em 24 de 
janeiro de 1967, manteve o princípio federativo e pro-
curou fortalecer o Poder Executivo, que passou a ter 
competência exclusiva sobre as questões relacionadas 
à segurança nacional e às finanças públicas. O texto 
constitucional definiu o que se denominava “segurança 
nacional”, ou seja, as infrações contra a ordem social e 
política e o controle da vida cultural. Em março do mes-
mo ano foi anunciada a Lei de Imprensa, que proibia 
a veiculação de notícias que ofendessem a honra do 
presidente e incitassem a guerra, a subversão da ordem 
político-social ou a desobediência de leis. A Constitui-
ção estabeleceu ainda que as eleições presidenciais se-
riam, a partir de então, indiretas.

O governo de Costa e Silva representou o avanço 
da linha dura do exército à frente do poder. Entre os 
ministros militares, vários pertenciam a esse grupo que 
defendia o endurecimento do regime ditatorial. 

PARE e PENSE

1. Por que podemos afi rmar que as medi-
das tomadas pelo novo regime militar 
eram antidemocráticas?

2. Por que alguns políticos civis que apoia-
ram o golpe tornaram-se, posteriormen-
te, opositores do regime militar?

O milagre econômico
Para o Ministério da Fazenda, foi nomeado o economista paulista Antô-

nio Delfi m Neto; e, para o Ministério do Planejamento, Hélio Beltrão. Eles 
adotaram como meta a retomada do crescimento econômico e o controle 
da infl ação, o que realmente aconteceu nos anos posteriores, uma vez 
que o governo militar anterior já havia criado as bases para o retorno da 
expansão da economia. De 1967 até 1973, ocorreu o que fi cou conhecido 
como milagre econômico brasileiro. Conforme explica Ronaldo Costa Couto: 

Tomam-se empréstimos, estimula-se a entrada de capitais, diversifica-se a 
pauta de exportações, particularmente as de produtos industriais, crescentemente 
mais significativas. Proliferam os investimentos privados, inclusive mediante incen-
tivos, subsídios e outros estímulos. Amplia-se o papel do Estado como investidor 
e produtor, patrocinando importantes obras de infraestrutura e, simultaneamente, 
desenvolvendo atividades empresariais menos atraentes ao setor privado ou consi-
deradas estratégicas para o país. É o Estado quem controla e aplica a maior parte 
desses recursos, principalmente por intermédio de empresas estatais. 

COUTO, R. C. História indiscreta da ditadura e da abertura. Rio de Janeiro: Record, 1999.

A taxa média de crescimento do produto interno 
bruto (PIB) entre 1967 e 1973 fi cou em torno de 10% 
ao ano. Quanto ao emprego, houve um crescimento 
médio de cerca de 4% ao ano. Ocorreu também, du-
rante esse período, uma grande expansão do crédi-
to, sendo possível para o consumidor da classe média 
gozar de prazos de fi nanciamento mais longos, com 
juros controlados pelo governo. Assim, expandiu-se 
a venda de automóveis e eletrodomésticos, além de 
terem sido concedidas linhas de fi nanciamento para 
imóveis mediante a Política Nacional de Habitação. No 
entanto, no que se refere aos salários, a política de 
combate à infl ação levou à redução do salário real da 
população de menor renda, criando mecanismos de 
proteção apenas para os setores de remuneração ele-
vada. Destaca-se nesse período a grande concentração 
de renda. Em 1972, os mais ricos (1% da população) 
detinham 39,8% da renda nacional, enquanto em 1960 
essa taxa era de apenas 28,3%. Assim, conclui-se que, 
apesar do crescimento global da economia, somente 
um estrato muito restrito da população pôde usufruir 
de seus benefícios. A partir de 1973, com a crise inter-
nacional do petróleo, a conjuntura internacional deixou de ser favorável. A infl ação voltou a subir 
e o endividamento externo brasileiro comprometeu a estratégia econômica do governo, que não 
conseguiu mais manter a política econômica vigente até então.

�  A charge de Ziraldo faz 
referência ao arrocho 
salarial em 1971. 

EVOLUÇÃO DO PIB E DO 
SALÁRIO MÍNIMO (1940-1984)

�  SADER, Emir. A transição no Brasil. São Paulo: Atual, 
1990. p. 27. 
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 A resistência e o Ato Institucional no 5
Desde que os militares se estabeleceram no po-

der em 1964, começou a se organizar a resistência às 
forças ditatoriais. Alguns opositores foram cassados 
e exilados logo no início do governo Castelo Branco. 
Também a tortura começou a ser praticada por setores 
militares, conforme já foi mencionado. 

Antes mesmo do golpe militar, várias organizações 
de esquerda se mobilizaram para reivindicar mudanças 
estruturais no país, como a reforma agrária e melhorias 
trabalhistas. Lutavam contra o que se denominava im-
perialismo estadunidense. Exemplos dessa mobilização 
foram a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a 
Ação Popular (AP). A primeira foi fundada nos anos 
1930 e, em 1962, lutava por reformas no ensino e pro-
movia os Centros Populares de Cultura (CPC). Estes, ten-
do a participação de muitos artistas, levavam para todo 
o país espetáculos em que se condenavam a elitização 
do ensino e a presença negativa do capital estrangei-
ro no Brasil. Às vésperas de 1964, a UNE denunciou o 
golpe militar, e em abril de 1964 sua sede foi invadida 
e alguns de seus líderes tiveram de deixar o país. Em no-
vembro desse ano, a União Nacional dos Estudantes foi 
posta na ilegalidade. Mesmo assim, entre 1966 e 1967, 
ela organizou seu congresso anual criticando o processo 
de privatização do ensino, que foi efetivado por meio 
do Acordo MEC-Usaid, firmado entre o Ministério da 
Educação e Cultura do Brasil e a United States Agency 
for International Development. A UNE criticava ainda a 
política de contenção salarial implementada pelo gover-
no militar e defendia a revolução socialista.

Já a Ação Popular (AP) foi fundada em 1962 e era 
oriunda da Juventude Universitária Católica (JUC). Seus 
adeptos queriam arregimentar quadros para promover 
uma transformação radical da sociedade brasileira em 
direção ao socialismo. Com militantes estudantes e ope-
rários de outros setores da sociedade, a AP criticava a 
presença do capital estrangeiro e a dominação capitalis-
ta. Apesar de vários de seus membros terem sido presos 
após 1964, o grupo continuou defendendo o caminho 
da revolução. Iam ao campo e às fábricas buscando for-
mar a necessária consciência revolucionária. Em 1967, a 
AP foi considerada responsável por uma bomba que ex-
plodiu no aeroporto dos Guararapes, no Recife. O plano 
de atingir o general Costa e Silva, que chegava à cidade, 
não teve êxito, embora o atentado tenha ocasionado 
vítimas: o secretário de Segurança de Pernambuco, que 
se feriu, um almirante e um jornalista, que morreram.

O Partido Comunista Brasileiro também estava en-
tre os opositores do regime; porém, não defendia a 
luta armada contra o governo ditatorial. Sua estratégia 
era aproveitar as brechas deixadas pelo regime para 
fazer valer sua posição. No entanto, líderes do partido, 
como Carlos Marighella, discordavam dessa postura. 
Em 1966, ele foi expulso do Partido Comunista e, dis-
posto a pôr em prática a luta armada, fundou a Alian-
ça Libertadora Nacional (ALN). Inspirado no modelo 
cubano de revolução social, queria realizar a guerrilha 
no campo para depois chegar às cidades. Tratava-se de 
mobilizar as populações locais contra o poder militar.

Também a Vanguarda Popular Revolucionária 
(VPR), criada em 1968, tinha como objetivo promo-
ver a luta armada para derrubar o regime militar. Seu 
principal líder foi o capitão Carlos Lamarca, morto pela 
polícia em 1971, na Bahia. Além dessas organizações, 
o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), uma dis-
sidência do Partido Comunista Brasileiro, e o Par-
tido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) 
apoiavam a luta armada como meio de derrubar o go-
verno ditatorial e promover a revolução social.

A pressão exercida por todos esses movimentos e ou-
tros opositores do regime tornava tensa a situação política 
do país. Além disso, em 1968, em vários países da Europa 
eclodiram movimentos juvenis reivindicando paz e liberda-
de. Nos Estados Unidos, protestava-se contra a Guerra do 
Vietnã e, na França, jovens lutavam contra as regras tra-
dicionais de ensino. Esse espírito libertário estimulou tam-
bém as lutas contra a ditadura no Brasil, que, em 1968, 
cresceram explosivamente.

Em março de 1968, os estudantes cariocas promo-
veram uma passeata em protesto ao aumento de pre-
ços e à qualidade das refeições do Restaurante Central 
dos Estudantes, no Rio de Janeiro, conhecido como 
Calabouço, mantido pelo governo. A polícia interveio, 
e, no conflito, o jovem Edson Luís de Lima Souto foi 
morto. Mais de 50 mil pessoas participaram do enterro 
do estudante e, em seguida, foi decretada uma greve 
geral de estudantes pela UNE. Em abril de 1968, 20 mil 
metalúrgicos de Contagem, em Minas Gerais, fizeram 
uma greve que fazia frente ao poder ditatorial. Em ju-
lho, nova greve parou 15 mil metalúrgicos em Osasco 
(SP). Os trabalhadores começavam a se mobilizar contra 
a ditadura e a política econômica do governo militar.
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 �  O militar Carlos Lamarca ensina prática de tiro a funcionárias 
de um banco de São Paulo (SP), em 1969, em razão da onda 
de assaltos a bancos nessa cidade. Lamarca abandonou as 
forças armadas nesse ano e uniu-se à Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR), uma organização clandestina.
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Em maio, no mesmo mês em que eclodiu com vio-
lência o movimento estudantil na França, foram orga-
nizadas passeatas em várias cidades brasileiras. Em São 
Paulo, os estudantes ergueram barricadas e enfrenta-
ram os policiais. Trabalhadores descontentes com a po-
lítica salarial do governo engrossavam essas passeatas.

No mês de junho, foi organizada, também pela 
UNE, a Passeata dos Cem Mil, que reivindicava o 
restabelecimento da democracia, o fim da censura à 
imprensa e verbas para a educação, denunciando tam-
bém a violência praticada pela polícia contra estudan-
tes e pessoas em geral que se opunham ao regime. 
No dia 21 de junho, cinco dias antes da manifestação, 
quatro pessoas haviam sido mortas em um conflito de 

rua com a polícia; outras 21 ficaram feridas. Muitos 
artistas e lideranças que se opunham ao governo di-
tatorial participaram da Passeata dos Cem Mil, que se 
transformou no maior ato de protesto já realizado con-
tra o regime.

Em agosto, em meio aos conflitos com os estu-
dantes, a Universidade de Brasília foi invadida, e alu-
nos e professores foram presos pela polícia militar. 
No mesmo mês, a Universidade Federal de Minas Ge-
rais foi fechada. 

No mês de setembro, o 
deputado Márcio Moreira 
Alves, filiado ao MDB, fez 
um pronunciamento no 
Congresso Nacional em 
que se manifestava contra 
a violência empreendida 
pelos militares nos confli-
tos com os estudantes. Ele 
conclamou a população 
para que, em protesto, 
não comparecesse às festi-
vidades em comemoração 
ao Dia da Independência, 
como forma de boicotar as 
forças armadas. Os milita-
res consideraram seu dis-
curso ofensivo e pediram 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral a cassação dos direitos 
políticos do deputado. Em 
12 de dezembro de 1968, 
uma comissão da Câmara 
dos Deputados rejeitou o 
pedido de licença para que 
o deputado pudesse ser 
processado pelos militares.

 �  Charge de Ziraldo publicada em 
23 de junho de 1968 no jornal 
Correio da Manhã, criticando 
a ação repressora do Estado 
contra os estudantes. 

 �  O ano de 1968 foi marcado por manifestações e confrontos de rua. Na foto menor (à esquerda), passeata contra o assassinato do 
estudante José Guimarães, morto pela polícia durante um confronto entre universitários, na rua Maria Antônia, em 1968. Na foto maior 
(à direita), estudantes na rua Maria Antônia, em São Paulo (SP), fogem de coquetéis molotov lançados durante o confronto entre alunos 
da Universidade de São Paulo (USP), contrários ao regime militar, e da Universidade Mackenzie, favoráveis à ditadura.
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 �  Manchete da Folha de S.Paulo, de 13 de outubro de 1968, 
quando noticiou: “Cerca de mil estudantes que participavam 
do XXX Congresso da UNE, iniciado clandestinadamente num 
sítio, em Ibiúna, no sul do estado [de SP], foram presos ontem de 
manhã por soldados da Força Pública e policiais do Dops. Estes 
chegaram sem serem pressentidos e não encontraram resistência. 
Toda a liderança do movimento universitário foi presa […]. Eles 
foram levados diretamente ao Dops. Os demais estão recolhidos 
ao presídio Tiradentes. [...]. O governador Abreu Sodré […] 
reafirmou sua disposição de ‘manter a paz e a tranquilidade para 
a população que deseja trabalhar’. E acrescentou, referindo-se à 
prisão dos participantes do Congresso da UNE: ‘Agi com energia 
para reprimir a agitação e a subversão […]’ ”. (Folha de S.Paulo, 
13 out. 1968. Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/
brasil_13out1968.htm. Acesso em: 2 jun. 2020.)
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Esse incidente serviu de 
pretexto para, naquele mes-
mo dia, o presidente Costa e 
Silva decretar o Ato Institu-
cional no 5 (AI-5), que sus-
pendia o direito de habeas 
corpus nos casos de crimes 
políticos, dando ao presiden-
te o poder de intervir nos es-
tados e nos municípios, sus-
pender direitos políticos por 
dez anos, decretar o estado 
de sítio sem autorização do 
Congresso, promulgar decre-
tos-leis e demitir ou reformar 
oficiais das forças armadas, 
bem como policiais milita-
res. Foi decretado também 
o recesso do Congresso Na-
cional por tempo indetermi-
nado. O AI-5 aprofundava 
a ditadura, suspendendo as 
garantias constitucionais dos 
cidadãos e atribuindo poderes ilimitados ao Executivo 
federal. A força do Poder Executivo ficava explícita no 
artigo 2º do AI-5: 

Decretado o recesso parlamentar, o Poder Exe-
cutivo correspondente fica autorizado a legislar em 
todas as matérias e exercer as atribuições previstas 
nas Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios. 

No mesmo mês, vários deputados federais, incluin-
do Márcio Moreira Alves, tiveram seus mandatos cas-
sados. Além deles, inúmeros jornalistas e políticos que 
se opuseram ao governo foram presos, entre eles, Car-
los Lacerda e Juscelino Kubitschek. Em janeiro de 1969, 
outros 35 deputados foram afastados de suas funções, 
assim como três ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral. Centenas de pessoas foram presas por motivos po-
líticos. Em entrevistas a jornais e canais de televisão, 
Costa e Silva justificava as medidas como forma de 
preservar a segurança interna nacional, combatendo a 
corrupção e a subversão.

Em 1969, a repressão ganhou proporção ainda 
maior com a mudança na Lei de Segurança Nacional, 
que afirmava ser crime a divulgação de notícias consi-
deradas falsas ou verdades truncadas. Isso permitia ao 
ministro da Justiça intervir nas empresas de comunica-
ção quando julgasse necessário. 

Em agosto de 1969, foi anunciado que Costa e Silva 
estava doente, vítima de trombose. O poder foi tempora-
riamente entregue a uma junta militar. Em outubro, essa 
junta anunciou que o general Emílio Garrastazu Médici 
seria candidato à sucessão de Costa e Silva. Em 25 de ou-
tubro de 1969, o Congresso ratificou o nome de Médici 
como presidente da República a partir dessa data.

Em setembro de 1969, o embaixador estaduni-
dense Charles Burke Elbrick foi sequestrado. Os res-
ponsáveis pelo sequestro – militantes do Movimento 
Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e da Aliança 
Libertadora Nacional – exigiram a libertação de quin-

ze presos políticos e a divulgação de um manifesto. 
O governo foi obrigado a aceitar as condições dos re-
volucionários, divulgando o manifesto na imprensa e 
libertando os presos. Nesse manifesto, anunciavam o 
início da guerrilha rural e declaravam ser o sequestro 
um ato revolucionário.

Após esse episódio, a censura atuou energicamente 
contra qualquer publicação que pudesse fazer alguma 
menção negativa ao governo ditatorial. Qualquer de-
núncia poderia ser investigada, resultando em prisões 
e mesmo tortura de presos políticos. Líderes da luta ar-
mada, como Carlos Marighella, eram procurados pelas 
forças militares. Em 4 de novembro de 1969, Marighella 
foi morto em São Paulo por policiais.

A Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), lidera-
da por Carlos Lamarca, iniciou sua ação armada, em 
São Paulo, assaltando três agências bancárias em abril 
de 1969. Em julho, participou do roubo do cofre do 
ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros, que 
continha mais de 2 milhões de dólares. Após se fir-
mar como líder da VPR, Lamarca organizou um campo 
de treinamento para guerrilha no Vale do Ribeira, no 
estado de São Paulo. Em 1970, comandou o seques-
tro do embaixador suíço no Brasil. Nas negociações, 
conseguiu a libertação de setenta presos políticos, que 
foram enviados ao Chile. Em 1971, Lamarca deixou a 
VPR e ingressou no MR-8, acreditando que deveria 
trabalhar mais intensamente ao lado das massas para 
construir uma consciência revolucionária. Em setembro 
desse ano, a operação militar denominada Pajussara 
encontrou Lamarca na Bahia. Ele foi morto por uma 
patrulha de busca no município de Ipupiara (BA).

No Brasil, a repressão e a tortura tornaram-se osten-
sivas, sendo cada vez mais difícil resistir ao poder dita-
torial. Organizações como a Operação Bandeirantes 
(Oban), o DOI-Codi e o Departamento de Ordem 
Política e Social (Dops) estiveram intimamente ligadas 
a esse processo repressivo. A Oban foi lançada em julho 
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 �  Presos políticos trocados pelo embaixador estadunidense sequestrado em setembro de 1969. 
A ação dos movimentos de esquerda foi vitoriosa nessa missão, e os presos políticos libertados 
embarcaram para o México. Em pé, da esquerda para a direita: Luís Travassos, José Dirceu de 
Oliveira e Silva, José Ibraim, Onofre Pinto, Ricardo Vilas Boas Sá Rego, Maria Augusta Carneiro, 
Ricardo Zaratini e Rolando Fratti. Agachados: João Leonardo da Silva Rocha, Agonalto Pacheco  
da Silva, Vladimir Palmeira, Ivens Marchetti e Flavio Tavares. 
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PARE e PENSE

1. Identifi que os principais acontecimen-
tos que levaram ao endurecimento do 
regime político e à decretação do Ato 
Institucional no 5 (AI-5) em 1968.

2. Quais foram os desdobramentos políti-
cos do AI-5? 

A “imprensa alternativa”
Durante o regime militar, especialmente na década de 1970, surgiram no Brasil publicações de 

oposição que fi caram conhecidas como imprensa alternativa. Quase sempre tabloides ou minitabloi-
des, alguns desses jornais eram vendidos em bancas, passando diretamente pelo órgão da censura, 
enquanto outros tinham circulação restrita e clandestina. Ao contrário da imprensa que divulgava 
a posição “ofi cial” do governo, eles se caracterizavam por questionar a ditadura, denunciando a 
violência da repressão militar e defendendo ideias de esquerda, sendo vistos assim como meios 
de resistência e luta política.

O Movimento (1975-1981) era um jornal que contava essencialmente com a participação de mi-
litantes e grupos próximos ao PCdoB  (Partido Comunista do Brasil), embora houvesse dissidências 
entre seus principais colaboradores. Já o Versus (1975-1979) via a cultura como instrumento de ação 
política e publicava textos de intelectuais, jornalistas e militantes, tendo como centro da discus-
são a situação da América Latina, imersa em regimes ditatoriais. O Em Tempo (1978-1980) estava 
vinculado de maneira explícita a partidos e organizações que pregavam a revolução socialista no 
Brasil, com a presença de representantes da luta armada, como os do Movimento Revolucionário 
8 de Outubro (MR-8).

Utilizando um enfo-
que menos partidário e 
mais humorístico, des-
taca-se ainda o Pasquim
(1969-1991), jornal cario-
ca que misturava política, 
comportamento e crítica 
social. Entre seus colabo-
radores estavam Jaguar, 
Sérgio Cabral, Millôr Fer-
nandes, Ziraldo, Henfi l e 
Paulo Francis. Empregan-
do o humor e uma lingua-
gem coloquial como for-
ma de contestar e driblar 
a censura, criticavam o 
regime militar, o moralis-
mo e a imprensa “ofi cial”, 
o que agradava o público 
em geral e irritava as au-
toridades. Com o processo 
de abertura e em razão de 
divergências ideológicas 
entre seus membros, esses 
jornais foram perdendo o 
teor de luta política de tal 
modo, que poucos conti-
nuaram a circular durante 
os anos 1980.

� À esquerda: capa do semanário O Pasquim, que realizava críticas constantes ao governo 
militar e era, por isso, censurado com frequência. No início dos anos 1970, muitas de 
suas matérias foram proibidas pelo governo militar, em um contexto de forte repressão 
àqueles que se opunham ao regime ditatorial. Isso fez que se publicassem capas 
como essa de 1972, na qual consideram “zebra” ter conseguido a publicação de mais 
um número, ou seja, com uma censura tão acirrada, ainda assim foi possível editar o 
semanário. Sérgio Augusto, que na época era responsável pela editoria de texto de O 
Pasquim, afirmou: “Levamos pelo menos quatro prensas da Censura, entre julho de 1972 
e março de 1973, e tivemos de ir às bancas com as migalhas deixadas pelos catões, a 
cada semana mais gulosos e paranoicos. Nos dísticos e nas frases das capas, o recado 
aos leitores: ‘Um jornal que vai ou Ra…’; ‘Deu zebra!!! Outro Pasquim nas bancas!’”. 
(AUGUSTO, Sérgio; JAGUAR (org.). Antologia do Pasquim: 1972-1973. Rio de Janeiro: 
Desiderata, 2007. p. 8. v. 2.)
À direita: primeira página do jornal Movimento, cujas edições de 11 a 17 de maio de 
1981 foram apreendidas devido às críticas ao exército brasileiro.
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de 1969 pelo general José Canavarro Pereira, coman-
dante do II Exército. Sua única função era prender os 
ditos “subversivos” e “terroristas”. No governo Médici, 
a Oban foi institucionalizada e passou a se denominar 
Centro de Operações para a Defesa Interna, sendo 
criadas várias unidades chamadas Codi (sigla da organi-
zação), que passaram a servir como coordenadoras do 
Departamento de Operações Internas (DOI). Esses 
grupos preparavam-se para lutar contra a guerrilha. Para 
tanto, construíram um centro de informações para iden-
tificar os possíveis focos.



GOVERNOS MILITARES E A LUTA POR DEMOCRACIA 

O Dops, assim como o DOI-Codi, relacionava-se di-
retamente com a Lei de Segurança Nacional, que exis-
tia no Brasil desde 1935 e definia os crimes contra o 
que se denominava ordem política e social, ou seja, 
fazia referência aos casos em que a segurança do Es-
tado estaria sendo ameaçada. A instituição dessa lei 
ocorreu quando foi deflagrada a Intentona Comunista. 
Em 1969, após várias reedições, a Lei de Segurança Na-
cional foi reformulada pelo governo de Costa e Silva. 
De acordo com seu artigo 3º:

A Segurança Nacional compreende, essencial-
mente, medidas destinadas à preservação da se-
gurança externa e interna, inclusive a prevenção e 
repressão da guerra psicológica adversa e da guerra 
revolucionária ou subversiva.

O Dops era o órgão encarregado da apuração de 
infrações penais contra a ordem política e social. Aque-
les que eram presos e acusados de atos subversivos 
poderiam ficar incomunicáveis por vários dias, até que 
se concluísse o inquérito. Na prática, muitas pessoas fi-
cavam presas e incomunicáveis durante meses, e várias 
confissões eram obtidas sob tortura.

O Dops funcionava em consonância com o DOI-Codi 
 – este realizava as prisões e iniciava os inquéritos en-
quanto aquele os concluía. Em 1975, o jornalista e di-
retor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, 
foi assassinado nas dependências do DOI-Codi em São 
Paulo. O caso pôs em evidência o problema da tor-

tura e acelerou o movimento em prol da anistia aos 
crimes políticos. A versão oficial divulgada pelo gover-
no afirmava que Herzog teria se suicidado na prisão 
com o cinto do macacão de presidiário que vestia. Essa 
versão, no entanto, foi duramente contestada pela 
oposição. Herzog havia comparecido pela manhã para 
prestar depoimento e no mesmo dia aparecera morto.

 �  O jornalista Vladimir Herzog, morto na cela do DOI-Codi em  
São Paulo, 1975. 
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LER DOCUMENTOS
O portal Memória Política e Resistência (disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriapolitica/; 

acesso em: 13 set. 2020), criado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, reúne e disponibiliza em seu acervo 
toda a documentação do extinto Departamento Estadual de Ordem e Política Social (Deops), que existiu entre 1934 
e 1983 e teve importante papel na organização da repressão aos movimentos que lutavam contra a ditadura nos 
anos 1960 e 1970. Leia, a seguir, um trecho de um boletim interno da instituição. Depois, responda às questões 
propostas no Roteiro de trabalho.

Aniversário da Revolução: ordem do dia
Assinala o dia de hoje, o oitavo aniversário da Revolução do Brasil, data marcante do desenvolvimento do nosso país.
Com orgulho e envaidecidos é que comemoramos o marco histórico da emancipação política e econômica da 

nossa querida Pátria.
Mirando o Brasil grande de hoje, sentimo-nos jubilosos, por ver que este Gigante foi despertado no dia 31 de 

março de 1964. 
País grande, de extensão continental, cheio de possibilidades, dadivoso por natureza, estagnara-se pela inépcia 

de alguns de seus filhos, que haviam sido guindados aos mais altos postos da administração.
O Brasil caminhava dessa forma, a passos largos para o caos. É o que sentíamos em princípio de 1964.
[...] Foi de São Paulo que partiu o primeiro brado de alerta, o primeiro protesto legítimo, consubstanciado na 

“Marcha da Família com Deus pela Liberdade”. 
De um País subdesenvolvido, passamos para País de desenvolvimento [...] Somos hoje a grande potência, admi-

rada e respeitada em todo mundo.
[...] O ritmo acelerado de progresso, instaurado no país a 31 de março de 1964 – foi feito com esforço conjugado 

do povo e do governo.
Nessa conjuntura coube à Polícia de São Paulo, Civil e Militar, na Revolução, a significante missão de prover tran-

quilidade e segurança à família paulista, contribuindo, assim para a consecução dos grandes objetivos alcançados.
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Na maioria das vezes anônima, outras incompreendida, mas perma-
nente e eficaz, teve pela frente inimigos perigosos, insidiosos, covardes 
que, inspirados por ideologias exóticas, insistiram na perturbação da 
ordem e da paz. Contra eles a Polícia paulista não deu e nem dará tré-
guas, pois tem consciência de sua nobre missão de escoimar da socie-
dade os elementos perturbadores, os marginais, aqueles que, não tendo 
nada para dar insurgem-se contra tudo e contra todos.

São Paulo, 31/março/72  
Gen. SÉRVULO MOTA LIMA SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/Deops/Boletins/BR_SP_APESP_ 
DEOPS_SS50Z130RHP30A.pdf. Acesso em: 3 jun. 2019.

 Roteiro de trabalho

1. Por que o autor do boletim se refere a uma revolução, e não 
a um golpe de Estado?

2. Na visão do general, por que se justificava o golpe?

3. Como o autor do documento via os opositores do governo 
ditatorial? Como ele os qualificou?

4. Observe ao lado o prontuário de uma pessoa indiciada pelo 
Deops. Do que ela foi acusada?

5. Pesquise sobre o que foi a revista Realidade nesse período. 
Seria ela de oposição ao governo? Pesquise também o signi-
ficado da sigla APML. O que seria?

6. Levando em conta o que você já estudou sobre a repressão e o Deops, o que poderia significar estar à 
disposição da instituição, conforme se afirma no texto?

7. Estabeleça as relações possíveis entre a fala do general do boletim e o registro de prisão presente no prontuário.

8. Pode-se afirmar que a prisão da pessoa mencionada no prontuário representou uma forma de violação dos 
direitos humanos? Responda à pergunta recorrendo a documentos nacionais e internacionais existentes sobre 
direitos humanos.

 �  Página de prontuário de pessoa presa pelo 
Deops, 13 de março de 1972. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/
Deops/Prontuarios/BR_SP_APESP_DEOPS_SAN_
P001617_01.pdf. Acesso em: 20 set. 2020.
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  A CULTURA JOVEM E O PROTESTO
Os anos 1950 já haviam trazido com ele o rock and 

roll como música da juventude. Nascido nos Estados 
Unidos da mistura de elementos da música negra com 
o ritmo musical dos brancos, o rock ganhou grande po-
pularidade mundial nessa época. Em 1954, Bill Halley  
e sua banda lançaram a canção “Rock around the 
clock”, marco desse novo estilo musical que teria Elvis 
Presley como um dos grandes expoentes. A novidade 
não tardou a chegar ao Brasil. Nas telas de cinema, 
exibia-se um novo estilo de se vestir, de aproveitar a 
vida. Canções com letra fácil de se cantar falavam de 
amores descompromissados e descontração, embalan-
do jovens nas pistas de dança. 

No entanto, essa nova música não agradava a to-
dos, em especial a população mais elitizada de cidades 
como São Paulo e Rio de Janeiro, que ainda era fiel ao 
samba ou se interessava por outro gênero estaduni-
dense: o jazz.

Nesse contexto musical, viviam músicos brasileiros 
de grande talento, como João Donato, Johnny Alf, 
Lúcio Alves, Dick Farney e Tom Jobim. Entre as vozes 
femininas, Maysa, Dolores Duran e Sylvinha Telles já 
faziam sucesso nos anos 1950, cantando canções ro-

mânticas que não ignoravam nem o samba nem o jazz. 
Além desses, Vinícius de Morais também se dividia en-
tre a carreira de diplomata e a poesia ligada ao samba.

Ainda mais jovens que esses, surgiu, no Rio de Ja-
neiro, uma turma que se aventurou a produzir uma mú-
sica nova sob influência tanto do jazz como de alguns 
dos mestres citados antes. Entre eles estavam: Roberto 
Menescal, Chico Feitosa, Ronaldo Bôscoli, Carlos Lyra, 
Nara Leão e João Gilberto, que esteve com o grupo em 
alguns momentos.

A conjunção desses e de outros nomes fez surgir 
um novo estilo musical: a bossa nova. De maneira 
mais precisa, seu marco inaugural foi o lançamento da 
canção “Chega de saudade”, de Tom Jobim e Vinícius 
de Morais, interpretada por João Gilberto em 1958. 
Com ela, cristalizou-se uma nova batida de violão, 
acompanhada por uma voz que buscava mais equilí-
brio em relação ao instrumento, e se começou a deixar 
de lado as desilusões românticas como tema das can-
ções. Com um tom de voz baixo e doce, o baiano João 
Gilberto conquistou o público e a crítica, sobretudo 
depois da gravação de “Desafinado”, de Tom Jobim e 
Newton Mendonça.
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Em 1964, no entanto, o golpe militar desfechado contra o governo 
democrático de João Goulart trouxe novas preocupações a vários ar-
tistas brasileiros, que tomaram como palavra de ordem o combate ao 
governo ditatorial e à censura. Nara Leão, considerada por muitos a 
musa da bossa nova, fez declarações contra a ditadura. Na contracapa 
do LP Opinião, de 1964, ela escreveu:

Este disco nasceu de uma descoberta importante para mim: a de que a canção 
popular pode dar às pessoas algo mais que a distração e o deleite. A canção popular 
pode ajudá-las a compreender melhor o mundo onde vivem e a se identificarem num 
nível mais alto de compreensão. A música popular é um dos mais amplos modos de 
comunicação que o próprio povo criou, para que as pessoas contassem umas às outras, 
cantando, suas experiências, suas alegrias e tristezas. É fato que, na maioria dos casos, 
esses sentimentos se referem a situações individuais, a que os compositores conseguem 
dar amplitude. Mas existem outros problemas, outras tristezas e outras alegrias, não 
menos profundas e não menos ligadas à vida de todo dia. E os compositores, como Zé 
Kéti, João do Vale ou Sérgio Ricardo, entre outros, falam dessas coisas. Eles revelam 
que, além do amor e da saudade, pode o samba cantar a solidariedade, a vontade de 
uma vida nova, a paz e a liberdade. E quem sabe se, cantando essas canções, possamos 
tornar mais vivos na alma do povo ideias e sentimentos que o ajudem a encontrar, na 
dura vida, o seu melhor caminho.

Em entrevista concedida a uma revista, complementou:

Chega de cantar para dois ou três intelectuais uma musiquinha de apar-
tamento. Quero o samba puro, que tem muito mais a dizer, que é a expressão 
do povo. […]

Apud CALADO, Carlos. Tropicália: a história de uma revolução musical. 
São Paulo: Editora 34, 1997. p. 109.

Assim, ela buscava um novo caminho, aliando-se aos sambistas mais 
tradicionais para cantar canções como “Opinião”, cuja letra diz: “Po-
dem me bater / Podem me prender / Que eu não mudo de opinião”. O 
título dessa canção era também o título do espetáculo encenado por 
Nara Leão, João do Vale e o sambista Zé Kéti. Procurava-se falar sobre 

a vida do brasileiro em sambas que incitavam à reflexão acerca do país. O 
espetáculo, com roteiro de Oduvaldo Vianna Filho 
e dirigido por Augusto Boal, foi apresentado em 
vários sindicatos e entidades estudantis do país.

A arte engajada ganhou adeptos no teatro e 
em outras manifestações artísticas. Augusto Boal 
dirigia o show Opinião e o Teatro de Arena (em 
São Paulo), que procurava criar montagens tea-
trais de textos relacionados a temas sociais e po-
líticos brasileiros de seu tempo. Boal, que desen-
volveu a teoria do teatro do oprimido, foi preso, 
torturado e exilado na década de 1970.

Além de Boal, nos anos 1960, destacou-se 
José Celso Martinez Corrêa. Considerado um re-
volucionário nas artes cênicas, Zé Celso foi um 
dos criadores do Teatro Oficina, fundado em 
1958. Ele faria montagens engajadas, contestan-
do a ordem política e social vigente. Um dos seus 
mais importantes espetáculos foi O rei da vela, de 
Oswald de Andrade, em 1967. 

Esse contexto também foi marcado pela luta 
estudantil, que se constituía em agremiações estudantis e 
tinha como direção maior a União Nacional dos Estudan-
tes (UNE). O discurso da esquerda criticava a derrubada da 
democracia, o início da censura e o imperialismo estadu-
nidense, que sustentaria o poder militar e dominaria eco-
nomicamente o país. Desde os anos 1950, ganhava força 
no Brasil um discurso nacionalista de defesa dos interesses 
nacionais contra a presença estrangeira.

�  Disco raro do cantor João Gilberto, 1959. 
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�  Atores durante apresentação da peça O rei da vela, de Oswald de 
Andrade, em 1967, dirigida por José Celso Martinez Corrêa. 

�  Capa do LP Opinião de Nara, 1964. 
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• Segundo as afi rmações da contracapa do 
disco Opinião, quais seriam as relações 
entre a canção popular e a situação po-
lítica e econômica do país? 
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Nesse ambiente, nascia a sigla MPB (música popular brasileira), que se re-
feria especificamente a uma música herdeira do samba e influenciada pela bossa 
nova. Em sua origem, a MPB incluía questões políticas e sociais entre seus temas.

 Jovem Guarda
Ao mesmo tempo que se politizava a música popular, a Jovem Guarda 

fazia sucesso reproduzindo aquilo que havia de mais americanizado: o rock, as 
guitarras, a obsessão por carros como símbolo de juventude e liberdade, enfim, 
era a conhecida turma do iê-iê-iê.

Muitas canções da Jovem Guarda eram como histórias em quadrinhos. Con-
tava-se um episódio do cotidiano com humor ou ironia. Os temas mais recor-
rentes eram o namoro – “Aquele beijo que eu te dei / nunca, nunca mais esque-
cerei”, conforme a música de Roberto Carlos –, o carro e as aventuras com ele 
vivenciadas, além de todo tipo de descontração da vida juvenil. A sonoridade, 
inspirada na banda inglesa The Beatles e no rock estadunidense em geral, rece-
bia a reprovação daqueles que discursavam contra a dominação imperialista e 
em defesa da música brasileira. Na década de 1960, militantes dos partidos de 
esquerda consideravam alienação escutar os artistas da Jovem Guarda, já que 
estes estariam desligados da realidade social do país. Em 1967, chegou a ocor-
rer uma passeata contra as guitarras, liderada por Elis Regina, que no programa 
televisivo O Fino da Bossa, por ela apresentado, criticava abertamente a turma 
do iê-iê-iê.

Em 1965, a Jovem Guarda consistia em um programa de auditório de televisão 
bastante popular, comandado pelos cantores e compositores Roberto Carlos e Eras-
mo Carlos e pela cantora Wanderléa. Entre 1965 e 1968, os três fizeram enorme 
sucesso gravando discos, fazendo filmes e embalando as festas da juventude, apa-
rentemente menos preocupada com a dita dominação imperialista estadunidense.

Esse período de efervescência musical foi também o período dos festivais de 
música popular, transmitidos ao vivo por algumas redes de televisão. A partir de 
1965, os festivais atraíram multidões, sendo portanto sucesso garantido de au-
diência televisiva. Estavam entre os participantes os jovens da MPB, como Chico 
Buarque de Holanda, Edu Lobo, Geraldo Vandré, Elis Regina, Nara Leão, e também 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, que se filiariam a um outro movimento: o Tropica-
lismo (tema que será abordado mais adiante).

Algumas das canções inscritas nos festivais e que foram finalistas evidenciaram 
o engajamento político da MPB. Em 1966, o II Festival de Música Popular Brasileira 
da TV Record de São Paulo teve como finalistas “Disparada”, de Geraldo Vandré e 
Théo de Barros, interpretada por Jair Rodrigues, e “A banda”, de Chico Buarque, in-
terpretada por Nara Leão e pelo próprio Chico. “Disparada” tinha grande aceitação 
de boa parte do público. Em seus versos, fazia referência a um homem que dizia: 
“[…] na boiada já fui boi / mas um dia me montei”, ou seja, convidava as pessoas 
a serem protagonistas de seu destino e da sua história. Ao apurar os resultados do 
festival, as duas canções foram consideradas vencedoras, ocorrendo um empate.

 �  Em foto de 1968, a turma 
do iê-iê-iê: Eduardo Araújo, 
Wanderley Cardoso, Roberto 
Carlos, Erasmo Carlos. Na 
frente, Martinha e Wanderléa. 

 �  Chico Buarque e Jair Rodrigues, os 
vencedores do II Festival de MPB 
da TV Record, em 1966. Chico 
interpretou sua canção “A banda”, 
com Nara Leão, e Jair Rodrigues, 
a canção “Disparada”, de Geraldo 
Vandré e Théo de Barros. 
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 �  Tropicália, penetráveis PN2 e PN3, 
instalação de Hélio Oiticica criada 
originalmente em 1967 e remontada 
em 2010. Disposto a romper com 
os padrões vigentes da arte, Oiticica 
construiu uma instalação que 
procurava levar o espectador às 
sensações de quem trafega pelas 
vielas de uma favela. Queria, assim, 
colocar a vida cotidiana em sua 
obra de arte. O sentido de inovação 
estética presente em Tropicália 
inspirou os artistas da música a 
utilizarem o título da obra de Oiticica 
como denominação do movimento 
musical que surgia. No entanto, 
ele não era considerado ideal para 
alguns dos membros do grupo, que 
o aceitaram por não haver outra 
alternativa. 
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 �  Geraldo Vandré se 
apresentando no III Festival 
Internacional da Canção,  
em 17 de setembro de 1968.
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Em 1968, no III Festival Internacional da Canção, 
promovido pela TV Globo, uma das finalistas foi a mú-
sica de Geraldo Vandré “Para não dizer que não falei 

das flores” (também conhecida como “Caminhando”), 
que se tornaria um hino de protesto, mesmo que o 
autor negasse que ela o fosse, anos mais tarde.

 O Tropicalismo
O movimento tropicalista nasceu em 1967. Inspira-

dos na peça de Oswald de Andrade O rei da vela, em 
montagem do Teatro Oficina de 1966, e na instalação 
Tropicália, de Hélio Oiticica, Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Rogério Duprat, Torquato Neto e Tom Zé, entre 
outros, começaram a produzir canções que buscassem 
uma renovação cultural. Irreverentes e debochados, 
os tropicalistas opunham-se ao nacionalismo de parte 
dos intelectuais de esquerda, e incorporaram a guitar-
ra à sua música sem ignorar a bossa nova ou qual-
quer outro estilo musical. Valendo-se da antropofagia 
cultural modernista de Oswald de Andrade, procura-
vam absorver a cultura estrangeira sem deixar de ser 
nacionais, quer dizer, não estavam imitando, mas sim 
criando uma nova música ao introduzir nela elementos 
de outras culturas. Utilizavam as guitarras do rock e 
da Jovem Guarda, elogiavam a bossa nova e tomavam 
como referência Carmen Miranda, símbolo dessa fusão 
cultural.

Enquanto parte da juventude politicamente engaja-
da considerava a obra tropicalista fruto da alienação e 
da reprodução cultural estadunidense, os tropicalistas 
acusavam essa mesma juventude de ser conservadora 
e formatada por um pensamento de esquerda que ini-
bia qualquer movimento de renovação cultural.

Entretanto, pouco depois veio o AI-5, Caetano 
Veloso e Gilberto Gil foram presos e em seguida se 
exilaram na Inglaterra. Chico Buarque foi para a Itália. 
Geraldo Vandré, para a Argélia, passando depois por 
vários países da Europa. 

Terminava assim o Tropicalismo como movimen-
to, da mesma forma que haviam terminado a Jovem 
Guarda e a Bossa Nova. No entanto, é impossível 
compreender a sonoridade da música brasileira dos 
anos seguintes sem fazer referência aos nomes dessa 
geração. Do mesmo modo, os destinos políticos do 
país e muitas das novas ideias que surgiram foram 
alimentadas por esses movimentos.

�  Gilberto Gil com Os Mutantes cantando “Domingo no parque” 
no III Festival da Música Popular Brasileira. Teatro Record, São 
Paulo, 1967.
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1. Caracterize as diferenças entre a Jovem 
Guarda e o Tropicalismo.

2. Podemos afi rmar que o Tropicalismo 
também era uma forma de protesto e 
resistência? Por quê? 

Cinema Novo
Versão brasileira do cinema nascido depois da Segunda Guerra Mundial, a exemplo do neorrealis-

mo italiano e da nouvelle vague francesa, o Cinema Novo começou a ganhar forma a partir de 1956 
com a estreia do fi lme Rio, 40 graus, de Nelson Pereira dos Santos. Em oposição ao cinema que se fazia 
até então, exploraram-se os temas da vida nacional, principalmente a vida cotidiana da população 
pobre em oposição à vida burguesa. No início dos anos 1960, o Cinema Novo ganhou consistência 
com os fi lmes Cinco vezes favela, Os cafajestes, de Ruy Guerra, e O pagador de promessas, de An-
selmo Duarte. Cinco vezes favela foi produzido pelo Centro Popular de Cultura (CPC), vinculado à 
UNE. Em 1964, Glauber Rocha (1939-1981) lançou Deus e o diabo na Terra do Sol, mostrando a dura 
vida de nordestinos sob a seca e a condição de exploração em que viviam. Em oposição aos fi lmes 
caros realizados no passado pela empresa Vera Cruz, Glauber e os cinemanovistas defendiam que 
se deveria ter “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. Na mesma linha, Nelson Pereira dos 
Santos lançou nesse ano Vidas secas. Em 1967, Glauber Rocha lançou Terra em transe e, em 1969, 
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 �  Glauber Rocha (gesticulando) 
na direção de Deus e o diabo 
na Terra do Sol, em 1964. 
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O dragão da maldade contra o santo 
guerreiro. Em todos os filmes, Glauber, 
seguindo a estética do Cinema Novo, 
procurou construir uma linguagem 
revolucionária, fundada na cultura 
popular e na vida nacional, sem ape-
lar para o folclórico. Em 1969, deixou 
o Brasil, vivendo vários anos na Euro-
pa. Faleceu vítima de complicações de 
doença pulmonar.

PESQUISA
Durante o regime militar, o cenário musical brasileiro foi 

marcado pela diversidade de ritmos e gêneros, graças ao 
crescimento da indústria fonográfica e à difusão em progra-
mas de rádio e televisão. 

Agora, você vai conhecer três canções que marcaram 
diferentes posições em relação ao conservadorismo moral, 
à repressão política e ao consumo de massas. Reúna-se em 
grupo com os colegas para pesquisar na internet as seguin-
tes músicas: “Alegria, alegria” (Caetano Veloso, 1967), “Opi-
nião” (Zé Kéti, 1964) e “O bom” (Carlos Imperial, 1967). 
Leiam a letra da canção e façam uma audição coletiva das 
músicas com os colegas do grupo. Em seguida, acompanhem 
os passos propostos no Roteiro de trabalho. 

 Roteiro de trabalho

1. As canções “Alegria, alegria”, “Opinião” e “O bom” foram todas compostas nos anos 1960; no entanto, 
relacionam-se com movimentos musicais diferentes e trazem mensagens particulares. Analisem essas dife-
renças e a mensagem de cada uma, levando em consideração o período estudado.

2. Escolham uma das canções para se aprofundarem em sua pesquisa. Na internet, selecionem análises con-
sistentes sobre a canção escolhida, fazendo uma leitura atenta delas. Depois, redijam um texto com o 
conteúdo pesquisado, fazendo também um roteiro para uma apresentação oral. Lembrem-se de identificar 
aspectos da letra e da sonoridade da canção, como ritmo, melodia, arranjos e instrumentos utilizados.

3. Façam a exposição do conteúdo pesquisado para a turma toda, propondo a interpretação da canção sele-
cionada. Utilizem recursos visuais e sonoros para dinamizar a apresentação. 
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 �  Caetano Veloso interpretando “Alegria, alegria” no III 
Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV 
Record, 1967.
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  DE MÉDICI A FIGUEIREDO
Eleito presidente da República pelo Congresso 

Nacional em outubro de 1969, o general Emílio 
Garrastazu Médici tinha sido chefe do Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Sua gestão (1969-
1974) pode ser considerada o auge da repressão 
política, da censura e do autoritarismo. Os movi-
mentos sindical e estudantil foram enfraquecidos 
nesse período em razão da perseguição, prisão 
e tortura de muitos militantes, medidas estas co-
mandadas pelo presidente.

Em 1974, o governo conseguiu uma importante vitória sobre um dos focos da resistência: a Guerrilha do Araguaia. 
Desde 1966, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) vinha arregimentando militantes para lutar nas matas da região 
do Bico do Papagaio, onde se juntam os rios Araguaia e Tocantins. Espalhados por vários quilômetros, os revolucio-
nários queriam iniciar a guerrilha que poderia alavancar a derrubada da ditadura militar. José Genoino, que participou 
das lutas do Araguaia, explicou ao jornalista Ronaldo Costa Couto: “[…] a ideia era a estratégia da guerra popular 
prolongada, que começa no campo, vai-se propagando, vai crescendo, acumulando força”.

Em 1972, havia cerca de setenta guerrilheiros na região, chegando a quase cem posteriormente. Nesse mesmo 
ano, as forças legais não conseguiram derrotar os revolucionários. Nova tropa do exército tentou marchar para 
capturar os rebeldes no final de 1973. Após quatro meses de conflito, conseguiram prender os guerrilheiros, que 
foram executados pelos militares, embora alguns tenham conseguido se esconder na floresta. Em 1975, ainda 
havia alguns focos de guerrilha no Araguaia.

Apesar da intensa repressão, o governo utilizou a propaganda para criar um clima de solidez, austeridade e 
eficiência, tudo isso conduzido por um governo forte. Em 1970, a vitória brasileira na Copa do Mundo de futebol 
no México foi politicamente explorada como um feito nacional, e o presidente era mostrado como um torcedor 
entusiasmado. Nesse período, a televisão já tinha grande alcance e se tornara importante instrumento de comu-
nicação com as massas. Vários slogans e jingles foram criados para promover um nacionalismo avesso a críticas, 
como “Brasil: ame-o ou deixe-o”, “Pra frente, Brasil!”, relacionados ao futebol, ou “Ninguém segura este país”. 
Essas frases ganhavam força na medida em que os efeitos do “milagre econômico” ainda se faziam sentir: cresci-
mento da renda e do emprego, apesar da grande concentração de riqueza nas mãos de uma elite que defendia 
com fervor a direção governamental.

 �  Cartaz de propaganda nacionalista durante o governo Médici.
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LER DOCUMENTOS
Observe as imagens ao lado, de 

duas capas de uma revista de alta 
circulação durante os anos 1960. 
Depois, responda às questões do 
Roteiro de trabalho.

1. Levando em consideração to-
dos os detalhes, descreva as 
imagens ao lado.

2. Na capa da revista de 1969, 
que qualidades são atribuídas 
ao futuro presidente Médici?

3. Que qualidades são atribuí-
das ao guerrilheiro Marighela 
na capa da revista de 1968?

4. Com base na análise dessas 
capas, pode-se afirmar que 
foram construídas e veicu-
ladas imagens favoráveis ou 
desfavoráveis a esses perso-
nagens? Argumente.
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 �  Capas da revista Veja, de 20 de novembro de 1968 (à esquerda) e de 15 de outubro de 
1969 (à direita). 
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 Geisel: mudança de rumos
Já em 1972, iniciaram-se as negociações entre os militares para a indicação 

do sucessor de Médici. Em meados de 1973, Ernesto Geisel foi convidado para 
ser candidato presidencial. No entanto, pode-se perguntar: Por que 
Geisel, alinhado aos militares mais moderados e a Castelo Branco em 
1964, seria o escolhido? Por que não foi indicado um militar da cha-
mada linha dura? Não há uma única explicação para o que ocorreu, 
mas devemos considerar que Orlando Geisel, irmão de Ernesto, era 
ministro do Exército e homem de extrema confiança do presiden-
te, valendo muito sua opinião favorável ao irmão. Alguns militares 
advogaram também que Ernesto Geisel era um oficial de formação 
intelectual sólida e respeitado por todos os setores das forças arma-
das. A indicação dele recebeu ainda o apoio do general João Batista 
Figueiredo, chefe do Gabinete Militar da Presidência, para quem Er-
nesto Geisel era o mais apto a continuar o projeto militar de governo. 
Em janeiro de 1974, o Congresso elegeu mais uma vez o candidato 
do governo, sendo derrotado Ulysses Guimarães, candidato do MDB 
que, sem poder divulgar sua campanha no rádio e na televisão, pere-
grinou pelo país denunciando a farsa eleitoral. De acordo com Ulys-
ses, tratava-se de uma antieleição e de uma anticonstituição, sendo 
ele um anticandidato.

Geisel assumiu o governo em 1974, em meio a uma crise econômica 
internacional relacionada à crise do petróleo. No ano anterior, após a 
Guerra do Yom Kippur, quando israelenses ocuparam territórios palesti-
nos com o apoio dos Estados Unidos, as nações árabes membros da Or-
ganização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidiram reduzir 
a produção diária e aumentar o preço do produto. Assim, o preço do 
barril de petróleo subiu de US$ 2,90 para US$ 11,65. A medida provo-
cou recessão na Europa e nos Estados Unidos e criou deficits na balança 
comercial de vários países. A crise também teria importantes consequên-
cias para o Brasil, que se ressentiria da diminuição dos investimentos 
externos, do crescimento do endividamento externo e do risco do cres-
cimento da inflação. Chegava ao fim o período do “milagre econômico”.

O governo Geisel, corroborado pela tendência pessoal do presidente, 
manteve o poder fortemente centralizado no Executivo. Apesar disso, 
ainda em 1974, começou-se a pensar em caminhar em direção à demo-
cracia, em um processo de “distensão lenta, gradual e segura”, segundo 
palavras do próprio Geisel. Após dez anos do golpe militar e o enfraque-
cimento da luta armada, ainda segundo Geisel, tornava-se possível co-
meçar uma transição para o regime democrático. Essa passagem deveria 
ser lenta, afirmava ele, pois só assim a linha dura das forças armadas a 
aceitaria.

A iniciativa de Geisel, contudo, relacionava-se a um processo gradual 
de abertura política que fazia parte de um projeto de permanência dos 
militares no poder por vários anos. A crise econômica brasileira desenca-
deada pela crise do petróleo pode ter sido um dos fatores que estimu-
laram os militares a iniciar o processo de transição para a democracia. 
Outro problema seria a própria corrupção existente dentro das forças 
armadas e a existência de um poder paralelo no que se referia à repres-
são política, sem controle direto do governo. Além disso, a ditadura se 
via pressionada pelos vários setores que exigiam abertura política, como 
a ala progressista da Igreja Católica, que constantemente pregava a volta 
da democracia e condenava a tortura. Também o movimento sindical, 
os estudantes e grande parte da sociedade civil lutavam quanto podiam 
pela abertura política e pelo fim da repressão no país. O desejo de mu-
dança expressou-se nas eleições legislativas de 1974, quando o governo 
Geisel sofreu grande derrota nas urnas. Dos 22 senadores eleitos, 16 
eram do MDB e somente 6 da situacionista Arena.

Nesse período, a censura aos meios de comunicação começou a dimi-
nuir. Primeiro, abandonou-se a censura prévia aos meios de comunicação 

 �  Como nessa edição de 19 de novembro de 
1974, nas ocasiões em que o jornal O Estado 
de S. Paulo era censurado, no espaço da 
notícia proibida eram colocados versos da 
obra Os lusíadas, de Camões. Isso acabava por 
funcionar como protesto ou denúncia de que 
ali havia censura. 

 �  O presidente da República Ernesto Geisel 
durante a comemoração do aniversário  
do golpe de 1964, na Vila Militar,  
Rio de Janeiro (RJ), 1977.
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e, em seguida, até 1978, foi se tornando possível, cada 
vez mais, exercer crítica às ações governamentais e fa-
zer denúncias de casos de corrupção e tortura. A censura 
prévia ao jornal O Estado de S. Paulo acabou em 1975; 
e a censura à revista Veja, no ano seguinte. De acordo 
com Maria Aparecida de Aquino, em seu livro Censura, 
imprensa, Estado autoritário (1968-1978), o jornal O Es-
tado de S. Paulo teve 53% de suas reportagens políticas 
censuradas entre março de 1973 e janeiro de 1975. Já as 
publicações da chamada imprensa alternativa, como os 
jornais Opinião e O Pasquim, continuaram diretamente 
sob a mira da censura.

Contudo, isso não significava que a ditadura tivesse 
deixado de se utilizar de seu aparato repressivo. Políticos 
continuaram a ser cassados pelo AI-5 quando se julgava 
conveniente, e a tortura também continuava a fazer suas 
vítimas, como ocorreu com o jornalista Vladimir Herzog 
em 1975. No ano seguinte, o operário Manuel Fiel Filho 
também morreu, como Herzog, no DOI-Codi paulista.

Após a morte de Fiel Filho, o comandante do II 
Exército em São Paulo, Ednardo D’Ávila Mello, foi 
afastado. Essa atitude marcou uma mudança na rela-
ção do governo com o aparato repressivo. As torturas 
não foram mais admitidas de maneira tão arbitrária. 
O governo Geisel passou a tomar as rédeas do con-
trole sobre a tortura, que, pela primeira vez, não tinha 
ficado totalmente impune. 

Em 1978, o governo temia uma nova derrota nas 
eleições legislativas de 1978. Caso isso acontecesse, 
perderia a maioria no Senado, correndo o mesmo risco 
na Câmara dos Deputados. Para contornar a situação, 
o presidente baixou o chamado Pacote de Abril, que 
fechou o Congresso por quinze dias e fez uma minir-
reforma da Constituição. Decidiu-se que as eleições 
para governadores seriam permanentemente indiretas 
e um dos dois senadores eleitos nas eleições seguintes 
seria escolhido pelo mesmo Colégio Eleitoral que sele-
cionaria os governadores (deputados estaduais, além 
da representação de vereadores dos municípios). Foi 
criado ainda o chamado senador biônico. Além des-
sas mudanças, as bancadas estaduais na Câmara dos 
Deputados passariam a ser proporcionais à população, 

e não ao eleitorado, po-
dendo ter, no máximo, 
55 representantes por 
estado. Estabeleceu-se 
também que, para apro-
var uma emenda consti-
tucional, o quórum teria 
de ser absoluto, e que os 
mandatos presidenciais 

passariam a ter 

seis anos. Com isso, o governo limitou a atuação do 
Congresso e manteve o domínio ditatorial sobre o país. 

Apesar disso, setores da sociedade civil se organiza-
vam para lutar contra a ditadura militar. O MDB critica-
va abertamente as medidas governamentais, e a UNE 
começava a restabelecer suas bases. Ainda em 1977, 
ocorreram conflitos com a polícia durante atos estudan-
tis na Universidade de Brasília (UnB) e na Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (PUC), onde se daria o  
II Encontro Nacional de Estudantes. Alunos e professo-
res foram presos na tentativa da polícia de impedir a 
realização do evento.

A partir de 1978, também começariam a ressurgir 
as greves e o movimento operário. Elas recomeçaram 
em São Paulo, em maio de 1978, quando os trabalha-
dores da fábrica automobilística Scania-Vabis assumi-
ram seus postos de trabalho, mas não ligaram as má-
quinas, paralisando a produção. Em poucos dias, mais 
de 500 mil trabalhadores entraram em greve, parando 
dezenas de empresas. Em São Bernardo do Campo, 
Luiz Inácio da Silva, mais conhecido como Lula, en-
tão presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da ci-
dade, era um dos principais líderes desse movimento. 
O novo movimento sindical que surgia atuava com 
muita intensidade, mobilizando os trabalhadores para 
reivindicar melhores salários e condições de trabalho. 
Grandes assembleias eram realizadas para discutir os 
problemas da categoria e votar as propostas discuti-
das, como a realização de greves. 

Ainda em 1978, definiu-se que o candidato militar à 
sucessão presidencial seria o então chefe do Serviço Na-
cional de Informação (SNI), João Batista Figueiredo, 
que governaria entre 1979 e 1985. Nas eleições para o Le-
gislativo, a oposição conseguiu mais da metade dos votos 
para o Senado, mas ficou com um número reduzido de 
cadeiras em razão das regras estabelecidas pelo Pacote de 
Abril. A disputa foi equilibrada na Câmara dos Deputados, 
mas a Arena conseguiu manter a maioria.

Durante o governo Figueiredo, a crise econômica 
mundial continuou a repercutir no Brasil, que tam-
bém atravessava dificuldades econômicas. A dívida 
externa brasileira cresceu muito e os juros internacio-
nais subiram explosivamente. A inflação aumentava, 
aproximando-se dos 40% em 1978 e ultrapassando 
os 100% em 1980. O ministro Antônio Delfim Net-
to, à frente da pasta do Planejamento após a demis-
são de Mário Henrique Simonsen, ainda em 1979, 
não podia conter a recessão, uma vez que os altos 
juros adotados no mercado internacional inviabiliza-
vam novos investimentos e freavam a economia. Em 
1981, o PIB parou de crescer e, entre 1982 e 1984, 
chegou mesmo a decrescer. Para reduzir a crise eco-

 �  Lula discursa em concentração de aproximadamente 50 mil trabalhadores durante uma 
greve de metalúrgicos no Estádio de Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP), 
1979. Fotomontagem baseada em fotografia de Juca Martins.
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nômica, em 1983, o governo decidiu desvalorizar a 
moeda brasileira em 30%, a fim de enfrentar a dívida 
externa crescente. Em contrapartida, nesse ano, a 
inflação chegou aos 150%, atingindo os 200% em 
1984. Ocorreu nesse período o que se denominou 
estagflação, ou seja, a economia deixou de cres-
cer, havendo redução da atividade econômica e am-
pliação do desemprego. A grande dívida externa e 
a recessão obrigaram o governo brasileiro a nego-
ciar com o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
O país precisava de novos empréstimos para saldar 
compromissos e renegociar dívidas. 

Nesse contexto, surgiram novas mobilizações e gre-
ves de trabalhadores, paralisando vários setores da 
economia nos primeiros anos da década de 1980. Em 
1983, foi fundada a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), com o intuito de unificar a luta dos operários.

PONTO DE VISTA
Henrique de Souza Filho, conhecido como Henfil, foi cartunista, jornalista e escritor, além de crítico mordaz do re-

gime militar. Utilizava-se do humor em desenhos e textos para criticar a ditadura e defender o retorno à democracia. 
Os trechos a seguir, extraídos do livro Cartas da mãe, publicado em 1978, expressam suas ideias de forma irônica. 

Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Cartas da mãe
Henfil 

Trecho 1

Natal, 17 de agosto de 1977
Mãe,
Nem te conto! Acabou meu problema de não poder ver certos filmes ou de ver filmes cortados! Como não pensei 

nisto antes? Me matriculei num curso preparatório de censores.
Claro! Agora vou poder ver o balé Bolshoi e – quem sabe? – as letras daquele disco do Milton Nascimento,  

O Milagre dos Peixes. Talvez até a capa do disco Calabar, do Chico, já pensou? […]
E o salário? É bom. É bom, mãe… Um censor ganha doze professoras mensais, ou, convertendo em cruzeiros, pelo 

câmbio oficial, o salário de doze professoras! Sabem reconhecer a gente, né?
Toda semana temos provas duríssimas. São provas eliminatórias de cultura brasileira, história geral da cultura e 

elementos de filosofia. Temos que ficar muito atentos nestas provas, pois quem tirar mais de três está reprovado e se 
tirar dez tá preso!

Eu vou indo muito bem. A senhora vai ficar orgulhosa. […] Pois saiba que já tirei quatro zeros e um oito! Mas 
este oito não foi em testes culturais, não, foi no teste Cooper. É! A disciplina mais exigida no curso de censor é o teste 
Cooper. E no Cooper a gente tem que tirar é dez. […]

E sabe por quê, mãe?
Temos que estar muito bem preparados pro dia em que o povo resolver caçar a gente. 
[…]

Trecho 2

Natal, 21 de junho de 1978

Nós, o povo brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte para organizar o regime 
democrático, decretamos o seguinte:

DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL
Artigo 1º – O Brasil será dividido em Brasil Democrático e Brasil Biônico.
Artigo 2º – No Brasil Democrático todo poder emana do povo, e em seu nome será exercido.
Artigo 3º – No Brasil Biônico todo poder emana do poder, e o nome disto é bem conhecido.

HA

BILIDADE
BNCC

EM13CHS101

 �  Primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, em São 
Bernardo do Campo (SP), encerrado em 28 de agosto de 1983. 
Esse congresso contou com a participação de 5 265 delegados 
e aprovou a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
elegendo uma coordenação provisória. No ano seguinte, 
ocorreram eleições diretas em todos os sindicatos brasileiros para 
que os trabalhadores escolhessem uma coordenação definitiva. 
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Artigo 4º – No Brasil Democrático o presidente, governadores, senadores, prefeitos, líderes sindicais, livros, pe-
ças, filmes, músicas, greves, titulares da seleção, amigos e inimigos serão escolhidos diretamente pelo povo.

Artigo 5º – Já no Brasil Biônico tudo isso será feito pelo mais forte, o mais rápido, o mais danado de todos, que 
poderá cassar e censurar quando lhe der na telha ou quando estiver indisposto ou com coceira, tosse, bronquite 
ou rouquidão.

DOS PODERES
Artigo 6º – São poderes no Brasil Democrático o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmô-

nicos entre si.
Artigo 7º – São poderes no Brasil Biônico o Executivo, o SNI, o Dops, o BNH, o FMI, o BID, o PIB, o AI-5, a Lei 

Falcão, as multinacionais […].

DA JUSTIÇA
Artigo 8º – No Brasil Democrático todos são inocentes até prova em contrário.
Artigo 9º – No Brasil Biônico todos são inocentes de corrupção mesmo com provas, e todos são culpados de 

subversão se forem contrários.

DO TERRITÓRIO
Artigo 10º – O Brasil Democrático compreende, além dos 22 Estados, o Distrito Federal e os Territórios, o Fla-

mengo, o Atlético, o Internacional e o Corinthians.
Artigo 11º – O Brasil Biônico compreende uma sala, a escolher, na Granja do Torto, e uma Kombi para transporte 

de seus habitantes.
HENFIL. Cartas da mãe. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 1986. p. 34-35 e 86-87.

Henfil (1944-1988), ou Henrique de Souza Filho, iniciou sua carreira como cartunista na revista 
Alterosa, de Belo Horizonte (MG), em 1964. Com o golpe militar ocorrido nesse mesmo ano, optou 
por abordar temas políticos e sociais em seus trabalhos, sempre tratados com humor crítico e satírico. 
Tornou-se conhecido nacionalmente em 1969, quando passou a colaborar com O Pasquim e o Jornal 
do Brasil. Seus personagens, inspirados em tipos populares brasileiros, como Os fradinhos, a Graúna 
e o Bode Orelana, ganharam popularidade nos anos 1970, apesar da grande vendagem atingida 
pelos quadrinhos estadunidenses na época. Destacou-se ainda no período de redemocratização 
do país, protestando contra a ditadura, em favor da anistia aos presos políticos, e participando do 
movimento Diretas Já. Assim como seu irmão Herbert de Souza, o Betinho, sociólogo e articulador 
da Campanha contra a Fome nos anos 1990, Henfil, também hemofílico, morreu após contrair o 
vírus da aids em uma transfusão de sangue.

 Roteiro de trabalho

1. Na primeira carta, quais críticas estão presentes no humor de Henfil?

2. Com base no que foi estudado, o que se pode entender do que ele denomina Brasil Biônico?

3. Em que o Brasil Biônico difere do Brasil Democrático?

4. Considerando que Henfil faleceu em 1988, escreva uma pequena carta-resposta a ele explicando até que 
ponto prevaleceu o Brasil Biônico ou o Brasil Democrático nos anos que sucederam o texto dele.

  A ABERTURA POLÍTICA
O processo ocorrido a partir de 1974, chamado pelo 

presidente Geisel de “distensão lenta, gradual e segura”, 
como você já viu, foi o início do processo de abertura 
política, que só se completaria com o retorno das elei-
ções diretas em todos os níveis, o fim da censura, da tor-
tura e das prisões políticas e a volta dos civis ao poder. 

Sob pressão popular, da imprensa, dos trabalhado-
res, de parte da Igreja Católica e daqueles que se organi-

zavam para lutar contra a repressão política e a tortura, 
em outubro de 1978 foi aprovada no Congresso Nacio-
nal a emenda constitucional que pôs fim ao AI-5. Ela re-
tirou do governo a possibilidade de prender pessoas ou 
cassar mandatos indiscriminadamente, colocar o Con-
gresso em recesso ou suspender os direitos políticos dos 
cidadãos. Entretanto, foi mantido o direito do governo 
de decretar estado de sítio quando julgasse necessário.
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Desde o final do governo Geisel, foram organizados 
comícios, passeatas e outras manifestações públicas 
em favor da anistia geral e irrestrita a todos os presos 
políticos e àqueles que foram perseguidos ou tiveram 
seus direitos políticos cassados pela ditadura. Em agos-
to de 1979, foi aprovada a Lei da Anistia. No entan-
to, ela não foi irrestrita: não anistiou os participantes 
da guerrilha nem permitiu que os militares afastados 
retomassem seus postos nas forças armadas. Também 
não foram anistiados os que teriam participado da for-
mação de partidos políticos ilegais e, quanto aos fun-
cionários públicos afastados, estes deveriam passar por 
uma comissão de inquérito para se decidir se poderiam 
ou não reaver suas funções. Os presos políticos foram 
libertados, mas nem todos puderam voltar a participar 
da vida política como cidadãos.

Em dezembro de 1979, mais um passo foi dado na 
restauração da ordem democrática. Restabeleceu-se o 
pluripartidarismo, fato que foi visto como uma estraté-
gia para dividir o MDB, que crescia a cada eleição. A 
Lei Orgânica dos Partidos definia que os novos partidos 
teriam um registro provisório, sendo necessário que, nas 
eleições de 1982, alcançassem uma votação mínima 
para ter o registro confirmado. Logo foram fundados: 
o Partido Democrático Social (PDS), substituto da 
Arena; o Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro (PMDB), que agregava o antigo MDB; o Parti-
do Trabalhista Brasileiro (PTB); o Partido Popular 
(PP), liderado pelo mineiro Tancredo Neves; e o Partido 
dos Trabalhadores (PT), oriundo do novo sindicalismo 
paulista. E ainda: o Partido Democrático Trabalhista 
(PDT), sob a liderança de Leonel Brizo-
la, antigo aliado de João Goulart.

Em 1980, definiu-se que as eleições 
de 1982 para governadores e prefeitos 
das capitais seriam diretas e que não 
haveria mais senadores biônicos. As 
eleições para presidente foram marca-
das para janeiro de 1985, mas seriam 
indiretas.

Em maio de 1982, o governo lançou o chama-
do Pacote de Maio, que instituiu várias outras mu-
danças no jogo eleitoral a fim de fortalecer a base 
governista. Entre as medidas adotadas, adiaram-se 
de outubro de 1984 para janeiro de 1985 as elei-
ções indiretas para presidente. Mudou-se também a 
composição do Colégio Eleitoral que elegeria o pre-
sidente. Fariam parte dele os deputados federais, os 
senadores – entre eles os biônicos eleitos indireta-
mente em 1978 – e os delegados escolhidos pelas 
assembleias estaduais. Como o governo tinha maio-
ria no Senado e havia saído vitorioso na maior par-
te das eleições das assembleias estaduais, pretendia 
com isso garantir seu poder de decisão nas eleições 
presidenciais de 1985.

As Diretas Já e a eleição de  
Tancredo Neves

Em abril de 1983, o deputado Dante de Oliveira, 
do PMDB do Mato Grosso, apresentou no Congresso 
Nacional uma proposta de emenda constitucional que 
restabelecia as eleições diretas para a presidência da 
República. A votação dessa emenda na Câmara dos 
Deputados seria realizada em 25 de abril de 1984. 
Eram necessários dois terços dos votos para mudar a 
Constituição e realizar as eleições diretas para presi-
dente já para o próximo mandato. A emenda só po-
deria ser aprovada se fossem conquistados votos da 
base do governo.

Ao longo de 1983, foi-se fortalecendo a campa-
nha, que ficou conhecida como Diretas Já. O PT, o 
PMDB e o PDT encabeçaram o movimento. Aos pou-
cos, importantes lideranças políticas foram aderin-
do também, assim como artistas, membros da Igreja 
Católica, lideranças sindicais, governadores, etc. Com 
bastante espaço em parte da mídia que era a favor do 
movimento, a Diretas Já foi crescendo. No dia 25 de 
janeiro de 1984, organizou-se um comício na praça 
da Sé, na cidade de São Paulo, ao qual compareceram  
300 mil pessoas. Em 16 de abril, ainda em São Paulo, 
um comício no vale do Anhangabaú, com a presença 
de artistas, políticos de vários partidos e representan-
tes de diferentes setores da sociedade, reuniu mais de 
1 milhão de pessoas.

Em resposta, o governo Figueiredo decretou me-
didas de emergência, permitindo a censura da pro-
gramação do rádio e da televisão, e enviou ao Con-
gresso Nacional o projeto de emenda constitucional 
que estabelecia para 1988 eleições presidenciais. 

 �  Manifestação em favor das eleições diretas. São Paulo (SP), 1984. 

 �  Esta charge de Henfil comemora a anistia ao mesmo tempo 
que se lembra dos que não puderam estar presentes para 
celebrar, como é o caso de Vladimir Herzog, morto em 1975 
pela ditadura militar. 
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Essa última iniciativa permitiu que os deputados do 
PDS não fossem acusados de ser contrários às elei-
ções diretas. Apenas se adiaria o acontecimento, 
caso a emenda Dante de Oliveira fosse rejeitada. No 
dia da votação, o governo conseguiu fazer prevalecer 
sua posição e a emenda foi rejeitada, faltando 22 
votos para ser aprovada na Câmara dos Deputados.

Restava apenas, então, o caminho das eleições indi-
retas por intermédio do Colégio Eleitoral. Paulo Maluf, 
do PDS de São Paulo, foi um dos articuladores para a 
derrota da emenda Dante de Oliveira na Câmara dos 
Deputados, tornando-se o candidato governista. Tan-
credo Neves, político mineiro experiente e governador 
de Minas Gerais, conseguiu articular o apoio de vários 
governadores, entre eles, alguns do PDS, e tornou-se 
candidado pelo MDB. José Sarney, que era presiden-
te do PDS, tornou-se candidato a vice-presidente na 
chapa de Tancredo Neves, pois dentro do PDS cresceu 
o apoio ao candidato de oposição, sendo formada a 
chamada Aliança Democrática, que reunia setores 
do PDS e o PMDB. Nas eleições de 15 de janeiro de 
1985, Tancredo obteve 480 votos contra 180 de Ma-
luf; o partido de seus deputados decidira comparecer 
à votação para apoiar Tancredo Neves. Iniciou-se desse 
modo o período da chamada Nova República.

A vitória de Tancredo Neves foi vista como possibi-
lidade de conciliação nacional para a reconstrução da 
democracia no país. Os mais diferentes setores sociais 
e as linhas políticas haviam se reunido em torno de 
seu nome. O novo governo foi montado com lideran-

ças do PMDB e do Partido da Frente Liberal (PFL), 
que nasceu após o esfacelamento do PDS. Tratava-se 
de uma composição de antigos arenistas e peemede-
bistas. Ulysses Guimarães seria o líder do governo na 
Câmara dos Deputados e Fernando Henrique Cardoso, 
o líder do governo no Senado (ambos eram do PMDB).

Dois dias antes da posse, porém, Tancredo sentiu 
fortes dores no abdômen e, após exames médicos, 
concluiu-se que deveria se submeter a uma cirurgia. 
Tancredo afirmou que preferia esperar a posse, pois te-
mia que, se não fosse empossado, o processo de aber-
tura pudesse sofrer um retrocesso. No dia seguinte, as 
dores fortes voltaram e ele teve de ser internado em 
Brasília. Em 15 de março, José Sarney tomou posse, e 
Figueiredo não realizou o ritual de passar a faixa para 
o novo presidente. Tancredo Neves faleceu em 21 de 
abril de 1985, e José Sarney tornou-se, então, presi-
dente do Brasil.

A Constituição de 1988
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 �  Nesta charge de 1984, Henfil contrapõe o povo e o governo ao 
se referir à insistência do governo Figueiredo em defender as 
eleições indiretas para presidente. 

 �  Após ser eleito presidente por meio de eleição indireta, Tancredo 
Neves canta o Hino Nacional ao lado da esposa, Risoleta Neves, 
e José Sarney, vice-presidente. Brasília, (DF), 15 de janeiro de 
1985. 

 �  O funeral de Tancredo Neves teve início em São Paulo, em 22 
de abril de 1985. Uma multidão participou do cortejo para 
homenagear aquele que seria o primeiro presidente civil depois 
de vinte anos de ditadura militar. 

Ju
ca

 M
ar

tin
s/

Pu
ls

ar
 Im

ag
en

s
A

rq
ui

vo
/A

E



154 CAPÍTULO 6

Em 1986 foi lançado o Plano Cruzado, que pre-
tendia diminuir a inflação no país, pois esta chegara 
a níveis alarmantes e reduzira fortemente o poder de 
compra do trabalhador. O sucesso inicial do plano per-
mitiu que o PMDB, o partido do governo, tivesse uma 
vitória esmagadora nas eleições para governadores e 
para o Legislativo em 1986, tendo conseguido eleger 
os governadores de todos os estados e obter a maio-
ria no Congresso. Os deputados e os senadores eleitos 
naquele ano seriam responsáveis pela elaboração da 
nova Constituição brasileira. Assim, o Congresso Na-
cional converteu-se em Assembleia Nacional Cons-
tituinte.

Alguns partidos, principalmente o PT, o PDT e parte 
do próprio PMDB, defendiam a convocação de uma 
Assembleia Constituinte com delegados escolhidos à 
parte do Congresso, pois só assim se poderia garantir 
que esses deputados não legislassem em causa própria 
e que o processo fosse o mais democrático possível 
para a elaboração da nova Constituição. Essa proposta 
não foi aprovada.

Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova 
Constituição, apelidada de Constituição Cidadã, simbo-
lizando a volta do regime democrático ao país. A Constitui-
ção de 1988 procurou garantir os interesses de diferentes 
grupos sociais, preservando também muitos privilégios.

No artigo 68 da Constituição de 1988, por exem-
plo, lê-se:

Aos remanescentes das comunidades dos qui-
lombos que estejam ocupando suas terras é reco-
nhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 
emitir-lhes os títulos respectivos.

Ou seja: reconheceram-se as injustiças cometidas 
contra as populações antes escravizadas e concedeu-se 
a propriedade de terras às comunidades que tradicio-
nalmente já as ocupavam. Em contrapartida, foram in-
seridas na Constituição várias regras que beneficiavam 
setores específicos, como magistrados, cartórios, advo-
gados, cedendo ao corporativismo e ao favorecimento 
de grupos específicos. Apesar disso, a nova Constituição 
garantiu que as eleições passariam a ser diretas em to-
dos os níveis. A primeira delas ocorreria em 1989, já que 
o então presidente José Sarney realizara ampla negocia-
ção para aumentar seu mandato em um ano. Conforme 
o sociólogo Emir Sader:

Já na parte final da Assembleia Constituinte, 
a discussão sobre a duração do mandato do pre-
sidente José Sarney terminou por desmoralizar o 
Congresso diante do país. Apesar dos baixíssimos 
índices de popularidade a que chegava o governo, 
este conseguiu ainda, valendo-se de um gigantesco 
processo clientelista e de corrupção – de que fize-
ram parte generosas concessões de rádio e televi-
são, entre outras –, um mandato que lhe permitiu 
ficar na Presidência até 1990.

SADER, Emir. A transição no Brasil. São Paulo:  
Atual, 1990. p. 56.

No que se refere aos direitos sociais e políticos dos 
cidadãos, a Constituição de 1988 estabeleceu que ho-
mens e mulheres teriam direitos iguais, condenou a 
tortura, defendeu a liberdade de pensamentos e cren-
ças e previu a possibilidade de desapropriação, para 
fins de reforma agrária, de áreas subutilizadas e de in-
teresse social mediante pagamento de indenização aos 
proprietários legais.

RELEITURA
Vamos agora fazer algumas entrevistas com pessoas que vivenciaram o período da ditadura militar (1964-1985) 

compreendendo de que maneira viveram durante esses anos e como o processo ditatorial influenciou a vida delas. 
Para realizar essa tarefa, reúna-se em grupo com os colegas. Depois, sigam as orientações propostas no Roteiro 

de trabalho. 

 Roteiro de trabalho
1. Cada membro do grupo deve entrevistar uma pessoa. Para isso, é preciso criar um roteiro comum e tam-

bém um termo de consentimento de entrevista, que deve ser lido para o entrevistado. 

2. O termo de consentimento deve conter o objetivo da entrevista, a explicação do trabalho que está sendo 
realizado e também o uso que será feito desse material. Depois de lido, o entrevistado deve assinar o do-
cumento manifestando acordo com a utilização da entrevista. 

3. Para elaborar o roteiro, é preciso ter claro aonde se quer chegar com o trabalho. Queremos saber de que 
maneira a ditadura militar influenciou a vida da pessoa e quais consequências teve para ela. Portanto, é ne-
cessário saber primeiro que grau de conhecimento ela tem desse período, para depois perguntar sobre as 
atividades que realizava, sua profissão, escolaridade e se de alguma forma participou de atividades políticas 
a favor ou contra a ditadura. Seria interessante saber também se o entrevistado avalia que foi beneficiado 
ou prejudicado pelos governos do período ditatorial. 
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4. No dia da entrevista, que precisa ser previamente agendada, sejam educados. Apresentem-se e, antes de 
tudo, mostrem o termo de consentimento. Se for possível, gravem a entrevista. Isso pode ser feito com 
um telefone celular, por exemplo. A gravação vai ajudá-los a fazer o relatório posterior. Caso haja pos-
sibilidade, tirem também uma fotografi a do entrevistado para incluir no relatório (se ele permitir, claro).

5. Concluída a etapa de entrevistas, vocês devem preparar um relatório coletivo. Organizem um arquivo com as 
respostas de todos os entrevistados a cada uma das perguntas. Depois, comparem: O que há de comum entre 
as respostas? Em que são diferentes? A seguir, elaborem um relatório levando em conta todas essas informa-
ções. Ao fi nal do relatório, vocês devem fazer uma conclusão que responda se os objetivos do trabalho foram 
alcançados, deixando claro de que maneira a ditadura militar infl uenciou a vida das pessoas entrevistadas. 

6. Organizem uma apresentação virtual para a turma toda com os resultados das entrevistas. 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

MERLINO, Tatiana; OJEDA, Igor (orgs.). Direito à memória e à verdade: luta, subs-
tantivo feminino. São Paulo: Caros Amigos, 2010. Disponível em: https://bit.ly/3geCIFo. 
Acesso em: 12 abr. 2021.
O livro trata do engajamento das mulheres brasileiras na resistência à ditadura civil-mili-
tar. Há depoimentos de mulheres que sobreviveram à prisão e à tortura, além da memó-
ria de mulheres que foram mortas durante o período de repressão.

PAIANO, Enor. Tropicalismo: bananas ao vento no coração do Brasil. São Paulo: Scipione, 
1996.
Trata do movimento tropicalista, que transformou a cultura e a arte brasileiras no campo do 
cinema, das artes plásticas, do teatro e da música. Ao mesmo tempo que trouxe uma nova 
estética, o Tropicalismo gerou muita discussão entre grupos conservadores tanto da esquerda 
como da direita brasileira.

AÇÃO entre Amigos. Direção de Beto Brant. Brasil, 1998. (76 min).
Quatro amigos se reúnem para acertar as contas com o homem que os torturou 25 anos 
antes, durante a ditadura militar.

O ANO em Que Meus Pais Saíram de Férias. Direção de Cao Hamburguer. Brasil, 2006. 
(110 min).
Garoto de 12 anos, que adora futebol, tem sua vida transformada quando os pais começam 
a ser perseguidos pelo governo militar.

QUASE Dois Irmãos. Direção de Lucia Marat. Brasil, 2005. (102 min).
O filme aborda o Brasil dos anos 1970, quando, em uma prisão, ficam evidentes as diferenças 
raciais no país.
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ENEM

1. No período de 1964 a 1985, a estratégia do Regime 
Militar abordada na charge foi caracterizada pela:

a. priorização da segurança nacional.

b. captação de fi nanciamentos estrangeiros.

c. execução de cortes nos gastos públicos.

d. nacionalização de empresas multinacionais.

e. promoção de políticas de distribuição de renda.
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O DIA Que Durou 21 Anos. Direção de Camilo Tavares. Brasil. 2012. (77 min).
Discute os bastidores da preparação do golpe de 1964, destacando a participação dos Es-
tados Unidos.

MARIGHELLA. Direção de Isa Grinspum Ferraz. Brasil, 2012. (100 min).

Documentário escrito e dirigido pela sobrinha de Carlos Marighella, que traz depoimen-
tos de intelectuais brasileiros, companheiros de luta e familiares que conviveram com o 
líder revolucionário.

ACERVO da Luta contra a Ditadura. Disponível em: www.acervoditadura.rs.
gov.br/principal.htm. Acesso em: 23 abr. 2016.
Apresenta cronologia e contextualização geral da ditadura, bem como documen-
tos e músicas relacionados ao período. Há ainda uma lista de mortos e desapare-
cidos durante o regime.

PORTAL Memórias da Ditadura. Disponível em: http://memoriasdaditadu-
ra.org.br/. Acesso em: 21 ago. 2020.
Lançado em 2014, ano em que o golpe militar completou cinquenta anos, é 
o maior acervo da atualidade na web sobre a história da ditadura civil-militar 
no Brasil. Contém referências de suporte ao educador, com sequências didá-
ticas e vídeos elaborados especialmente para apoiá-lo.

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Re
pr

od
uç

ão
Re

pr
od

uç
ão

Re
pr

od
uç

ão
Re

pr
od

uç
ão

�  ZIRALDO. 20 anos de prontidão. In: 
LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil 
através da caricatura (1840-2001). 
Rio de Janeiro: Letras & Expressões, 2001. 



GOVERNOS MILITARES E A LUTA POR DEMOCRACIA 

2. Diante dessas inconsistências e de outras que ainda preocupam a opinião pública, nós, jornalistas, estamos encaminhando 
este documento ao Sindicato dos Jornalistas Pro�ssionais no Estado de São Paulo, para que o entregue à Justiça; e da Justiça 
esperamos a realização de novas diligências capazes de levar à completa elucidação desses fatos e de outros que porventura 
vierem a ser levantados. Em nome da verdade.

In: O Estado de S. Paulo, 3 fev. 1976. Apud: ALVES FILHO, Ivan.  
Brasil, 500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 

A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime militar, em 1975, levou a medidas como 
o abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. A análise dessa medida tomada indica a

a. certeza do cumprimento das leis.

b. superação do governo de exceção.

c. violência dos terroristas de esquerda.

d. punição dos torturadores da polícia.

e. expectativa da investigação dos culpados.

3. PSD – PTB – UDN
PSP – PDC – MTR
PTN – PST – PSB
PRP – PR – PL – PRT
Finados

FORTUNA. Correio da Manhã, ano 65, n. 22 264, 2 nov. 1965.

A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de Finados de 1965. Sua relação com os direitos 
políticos existentes no período revela a:

a. extinção dos partidos nanicos.

b. retomada dos partidos estaduais.

c. adoção do bipartidarismo regulado.

d. superação do fisiologismo tradicional.

e. valorização da representação parlamentar. 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Esta obra foi elaborada considerando as Competências Gerais, as Competências Específicas e as Habilidades a seguir.

Competências Gerais 

1.  Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e ex-
plicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a cons-
trução de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2.  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem pró-
pria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conheci-
mentos das diferentes áreas. 

3.  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas diversifi-
cadas da produção artístico-cultural. 

4.  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como co-
nhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 

5.  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e co-
municação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diver-
sas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar 
e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver proble-
mas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem enten-
der as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiá-
veis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos huma-
nos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocio-
nal, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecen-
do suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas. 

9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a coopera-
ção, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 
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Habilidades
(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão 
de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais 
de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente 
seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. 
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, am-
bientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, 
textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).
(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas 
que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.
(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, 
acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
(EM13CHS204) Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, iden-
tificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e 
considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas 
e tecnológicas.
(EM13CHS501) Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para 
a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e 
a solidariedade.
(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas 
de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o 
respeito às diferenças e às liberdades individuais.
(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, 
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos.
(EM13CHS504) Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e 
tecnológicas no mundo contemporâneo, e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e 
culturas.
(EM13CHS601) Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações 
afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e 
inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais 
no país.
(EM13CHS602) Identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas 
culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as formas de organização e de ar-
ticulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e dos direitos 
humanos na sociedade atual.
(EM13CHS603) Analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, 
aplicando conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc.).
(EM13CHS604) Discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre 
seus limites e suas formas de atuação nos países, considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação para as populações locais.
(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, 
identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas 
diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de 
cada indivíduo.
(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas, 
mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspe-
ra, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a 
empatia.
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Competências Específicas 
1.    Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes 

tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se 
criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza 
científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que deter-
minam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

3.  Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus im-
pactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

4.  Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na 
construção, consolidação e transformação das sociedades.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e 
respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
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Apresentação

Esta obra tem como objetivo fundamental oferecer a possibilidade de um trabalho renovado na área de Ciên-
cias Humanas levando em conta as diretrizes expressas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso significa 
propor um grande processo de renovação, na medida em que abandonamos a perspectiva estritamente discipli-
nar para construir uma proposta pedagógica que tem como foco a área de Ciências Humanas como um campo 
de conhecimento mais amplo, agora denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A mudança de obras 
disciplinares para área do conhecimento implica a criação de obras que não são a simples soma ou justaposição 
de disciplinas, mas a construção de propostas interdisciplinares que levem em conta os conhecimentos de cada 
disciplina para realizar uma análise de contextos sociais em diferentes tempos e espaços. 

Para possibilitar a aprendizagem dos estudantes, é preciso levar em conta as expectativas, ansiedades e incer-
tezas dos jovens em processo de formação, assim como as questões que os mobilizam. Trata-se certamente de um 
caminho de mão dupla, um processo de ressignificação de ideias, de interação e troca entre professores e alunos.

Para se aproximar do contexto das diferentes juventudes, vemos a necessidade de constituir um ensino con-
textualizado, que é aquele que possibilita construir as aprendizagens inserindo os conteúdos na realidade vivida. 

Para constituir esta proposta pedagógica, nossa principal ferramenta de trabalho é o texto, que pode se apre-
sentar em diferentes linguagens: o artigo jornalístico, o texto literário, o poema, o ensaio, mas também a imagem, 
a propaganda, a pintura, a história em quadrinhos, a tabela, o gráfico e os objetos da cultura material. Todos po-
dem ser considerados textos que precisam ser “lidos” e interpretados. Mas quando lemos um texto sem a familia-
ridade com o gênero, sem ter domínio de habilidades de leitura e com pouca inserção nas práticas de letramento, 
certamente haverá grande dificuldade em construir uma interpretação e propor um diálogo a partir do texto. O 
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens, pois precisam ser observadas de forma reflexiva para que pos-
samos extrair suas ideias. Ao analisar uma fotografia, por exemplo, não podemos apenas passar os olhos apressa-
damente sobre ela, como acontece muitas vezes no nosso cotidiano saturado de imagens. Vale lembrar que todas 
as diferentes linguagens podem ser fontes de conhecimento para a área de Ciências Humanas. Ao analisar uma 
propaganda de televisão, por exemplo, é possível refletir sobre a importância do consumismo para certos grupos 
sociais no mundo capitalista. Assim, destacamos aqui a preocupação de propor uma obra em que os muitos textos 
que nos ajudam a ler e interpretar o mundo em que vivemos estejam presentes para que os conhecimentos da área 
de Ciências Humanas possam ser aprendidos. Entretanto, esse aprendizado só ocorrerá se nós, como educadores, 
nos desafiarmos a propor o diálogo com os muitos textos inseridos na obra. Ler neste caso significa não apenas 
obter informações, mas ser capaz de compreender as intenções do autor, as ideias que pretende comunicar, iden-
tificar os argumentos e ser capaz de desenvolver argumentos próprios para concordar ou discordar tendo em vista 
também seus referenciais, conhecimentos e a realidade em que se vive.

Assim, para os autores, o conteúdo desta obra é tudo aquilo que se relaciona com o processo de aprendiza-
gem, no seu sentido mais amplo. Significa colocar em destaque todos os pilares que constituem a sociedade em 
que vivemos. Mas também são conteúdos fundamentais: aprender a observar, produzir e interpretar textos diver-
sos; saber comparar, pesquisar, analisar, sintetizar e transferir conhecimentos. Também é parte do conteúdo ser 
capaz de formular opiniões, argumentar e refletir acerca da realidade, tendo como referência os eventos sociais, 
históricos e o conhecimento produzido pelas disciplinas que compõem a área. 

Já é tempo de formar alunos que sejam capazes de mais do que apenas reproduzir conhecimentos prontos. 
Não se formarão pessoas críticas somente com textos de autores críticos, é preciso um método que favoreça o 
desenvolvimento de pessoas competentes, criadoras e reflexivas, capazes de organizar informações e produzir 
ideias próprias.
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1. A BNCC e a especificidade da 
área de Ciências Humanas

A obra da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas foi produzida e estruturada de acordo com 
a proposta do novo Ensino Médio pela Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC, assim como também se 
apropriou das novas Diretrizes Curriculares Nacionais – 
DCN, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica. 

Prevista pela LDB e incorporada pela BNCC do Ensino 
Médio, última etapa da educação básica, o currículo foi 
organizado em quatro áreas de conhecimento. Dentre 
as quatro áreas de conhecimento contempladas, encon-
tramos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
que comporta os conteúdos disciplinares de Filosofia, 
Geografia, História e Sociologia. A BNCC é um docu-
mento de caráter normativo que definiu o que nomeou 
aprendizagens essenciais, para a superação de políticas 
educacionais fragmentadas, e se propõe a equacionar 
conteúdos fundamentais que devem ser ensinados em 
todo o território brasileiro. De acordo com esses docu-
mentos oficiais, a divisão por áreas de conhecimento, 
não necessariamente, exclui as disciplinas e seus objetos 
específicos de estudo, mas, sim, busca a integração e o 
fortalecimento das relações existentes entre elas. Como 
você poderá conferir ao ler os capítulos desta coleção, 
os conteúdos disciplinares frequentemente presentes 
nos cursos de Ensino Médio não deixaram de existir, 
mas passaram a ser tratados em uma perspectiva inter-
disciplinar e temática, a qual deve tornar possível que 

[...] os estudantes desenvolvam a capacidade de estabele-
cer diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de 
diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas –, ele-
mento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção 
de uma conduta ética em sociedade. Para tanto, define ha-
bilidades relativas ao domínio de conceitos e metodologias 
próprios dessa área. As operações de identificação, seleção, 
organização, comparação, análise, interpretação e compreen-
são de um dado objeto de conhecimento são procedimentos 
responsáveis pela construção e desconstrução dos significa-
dos do que foi selecionado, organizado e conceituado por um 
determinado sujeito ou grupo social, inserido em um tempo, 
um lugar e uma circunstância específicos (BNCC, p. 561-562).

Com base nesses princípios, a BNCC para a área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe

[...] tematizar e problematizar algumas categorias da área, 
fundamentais à formação dos estudantes: Tempo e Espa-
ço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, 
Cultura e Ética; e Política e Trabalho. Cada uma delas pode 
ser desdobrada em outras ou ainda analisada à luz das es-
pecificidades de cada região brasileira, de seu território, da 
sua história e da sua cultura (BNCC, p. 562).

Tendo em vista essas categorias, definimos eixos 
prioritários para cada um dos 6 volumes, sem, no en-
tanto, considerar que elas serão discutidas apenas em 
um volume, uma vez que podem ser retomadas em 
outros eixos e conteúdos.

Um dos livros coloca como tema central explorar o 
significado da vida em sociedade, pois, para além das 

individualidades, os sujeitos se constituem como tal 
por viverem também em um tempo e em um espaço, 
os quais não os determinam, mas também não é pos-
sível compreender os indivíduos sem fazer referência 
ao seu contexto social. Trata-se de um aprendizado 
fundamental: compreender a realidade tendo em vista 
a análise da sociedade em que estamos inseridos. O 
modo como vivemos também não é uma herança da 
natureza, mas algo que desenvolvemos ao longo da 
vida com base no que a vida em sociedade nos ensina 
tendo em vista uma cultura.

Essa perspectiva está em consonância com o que 
propõe a BNCC como categorias da área a serem pro-
blematizadas, em especial, as categorias Indivíduo, 
natureza, sociedade, cultura e ética. 

Na construção de sua vida em sociedade, o indivíduo es-
tabelece relações e interações sociais com outros indivíduos, 
constrói sua percepção de mundo, atribui significados ao 
mundo ao seu redor, interfere na natureza e a transforma, 
produz conhecimento e saberes, com base em alguns proce-
dimentos cognitivos próprios, fruto de suas tradições tanto 
físico-materiais como simbólico-culturais. A forma como dife-
rentes povos e sociedades estruturam e organizam o espaço 
físico-territorial e suas atividades econômicas permite, por 
exemplo, reconhecer a influência que esses aspectos exercem 
sobre os diversos modos como esses grupos estabelecem 
suas relações com a natureza, incluindo-se os problemas am-
bientais resultantes dessas interferências (BNCC, p. 565).

Os capítulos deste volume destacam as diferentes 
experiências de vida em sociedade. Iniciamos com o 
estudo da ciência e tecnologia e sua imbricação com 
a vida social. Se, por um lado, a ciência é um produto 
cultural e visa atender às reais necessidades materiais 
da sociedade na qual está inserida, não devemos es-
quecer suas relações com a estrutura de poder e as 
demais dimensões sociais e políticas da sociedade em 
que vivemos. O capítulo 2 refere-se especificamente 
às relações intrínsecas entre indivíduo e sociedade. 
Todo indivíduo, desde o nascimento, está inserido 
numa rede de relações: a começar pelas redes fami-
liares, depois a da escola e, com o passar do tempo, a 
integração em outras redes: a de amizades, trabalho, 
política, religião etc. A integração nessas redes ativa 
o processo de socialização, pelo qual aprendemos e  
passamos a adotar valores, visões de mundo, com-
portamentos, hábitos, crenças. O capítulo 3 trata das 
interações entre sociedade e natureza, propondo o re-
conhecimento de fenômenos naturais e de ações hu-
manas que podem provocar impactos e alterações no 
meio ambiente e, a partir da análise desses processos, 
estimulando reflexões sobre as potenciais consequên-
cias para a dinâmica da natureza e para a qualidade 
de vida das pessoas. O capítulo 4 realiza uma leitura 
histórica do processo de formação das primeiras so-
ciedades humanas. Leva em conta o próprio processo 
de sedentarização e formação das primeiras cidades e 
também a maneira como as sociedades e as relações 
de poder se constituíram na Antiguidade. O capítulo 5 
problematiza as dinâmicas de produção e de consumo 
das sociedades capitalistas, instigando os estudantes a  
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repensarem sua própria relação com o mundo do con-
sumo – ou seja, de desejo pela acumulação irrestrita de 
mercadorias e de hierarquização social por meio dos 
bens e produtos consumidos –, bem como a se posicio-
narem diante das consequências ambientais provocadas 
por tal modelo de organização social. O último capítulo 
analisa como o desenvolvimento das sociedades huma-
nas, especialmente nos últimos dois séculos, tem provo-
cado alterações significativas no planeta.  Procura iden-
tificar as ações antrópicas que têm causado impactos 
preocupantes e catastróficos no Brasil e no mundo. 

Outro volume coloca em foco as cidades, que se 
constituíram historicamente como o espaço das trocas, 
das relações comerciais, da vida política e cultural. Viver 
na cidade é viver coletivamente, estar em constante tro-
ca; daí ser considerada um espaço de negociação polí-
tica. No processo de constituição histórica das cidades, 
o domínio sobre o território depende também das rela-
ções políticas. Ao colocar a cidade como tema central, a 
obra se propõe a problematizar as diferentes temporali-
dades presentes em um mesmo espaço e a comparar as 
diferentes organizações sociais buscando semelhanças e 
diferenças, mudanças e rupturas estabelecidas ao longo 
do tempo, não se limitando à dimensão cronológica. 

A BNCC para a área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas considera que:

Tempo e Espaço explicam os fenômenos nas Ciências 
Humanas porque permitem identificar contextos, sendo ca-
tegorias difíceis de se dissociar. No Ensino Médio, a análise 
de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas 
torna possível compará-los, observar suas semelhanças e 
diferenças, assim como compreender processos marcados 
pela continuidade, por mudanças e por rupturas. 

[...]
No espaço (em um lugar) se dá a produção, a distribuição e 

o consumo de mercadorias. Nele são realizados fluxos de diver-
sas naturezas (pessoas e objetos) e são desenvolvidas relações 
de trabalho, com ritmos e velocidades variados (BNCC, p. 563).

O primeiro capítulo analisa os desafios enfrentados 
pela cidade em sua dinâmica de constituição no contexto 
contemporâneo. Esses desafios serão estudados a par-
tir da investigação conceitual de o que seria uma cida-
de ideal. No capítulo 2 estudamos as cidades medievais 
europeias e o processo de constituição das sociedades 
capitalistas. No mundo medieval europeu, por um perío-
do, a vida rural passou a ter grande importância e a vida 
urbana sofreu considerável redução. Na Baixa Idade Mé-
dia, vê-se um processo de reorganização e crescimento 
das cidades em razão do desenvolvimento do comércio. 
Nesse contexto, procuramos discutir a organização da 
vida econômica e do cotidiano dessas cidades em que o 
universo cristão tem grande força política e regula a vida 
social. Com a formação do Estado moderno tornaram-se 
importantes as ideias de pátria, nação e território nacio-
nal, e as cidades-capitais foram criadas como símbolo do 
poder constituído. Ao lado desses elementos está o pró-
prio desenvolvimento do capitalismo, que desde fins da 
Idade Média vem se constituindo como estrutura econô-
mica, mas que só ganhou vigor a partir da crise do século 
XIV na Europa. Constituem-se assim rupturas no que se 

refere à lógica da vida econômica, no mundo do trabalho 
e na organização da vida cotidiana. Contudo, a criação 
do mundo moderno não significou a negação absoluta 
do mundo medieval, que continuou a se fazer presente 
em muitos aspectos nas cidades modernas. O capítulo 
3 aborda o impacto da industrialização para a vida nas 
cidades, e as novas dinâmicas de trabalho impostas pela 
industrialização, que vão provocar também movimentos 
de resistência pela luta de direitos. O capítulo 4 retoma 
o mundo contemporâneo e os diversos significados de 
viver na cidade, evidenciando que há diferentes sentidos 
que damos aos lugares dentro de uma mesma cidade. O 
capítulo 5 busca destacar como se dá a imbricação da 
dimensão espacial e social em meio urbano, mais precisa-
mente a inter-relação entre território e desigualdades, já 
que segregação sócio-espacial e gentrificação são carac-
terísticas largamente compartilhadas por cidades brasilei-
ras e latino-americanas. Por fim, o capítulo 6 tem como 
tema central as dinâmicas urbanas, suas funções, trans-
formações e temporalidades.

Há ainda o volume que trabalha com as categorias 
território e fronteiras destacadas na BNCC para a área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O sentido de terri-
tório e as fronteiras estabelecidas se relacionam também 
com as disputas pelo poder e pela riqueza, que, por sua 
vez, se relacionam com as formas de dominação cultural. 
Assim, podemos analisar a conquista europeia da Améri-
ca, mas também as disputas por territórios na contempo-
raneidade, que obrigam muitos a abandonarem sua terra 
natal, como expressão dessas disputas considerando as 
suas especificidades históricas. Conforme a BNCC:

Território é uma categoria usualmente associada a uma 
porção da superfície terrestre sob domínio de um grupo e 
suporte para nações, estados, países. É dele que provêm ali-
mento, segurança, identidade e refúgio. Engloba as noções 
de lugar, região, fronteira e, especialmente, os limites polí-
ticos e administrativos de cidades, estados e países, sendo, 
portanto, esquemas abstratos de organização da realidade. 
Associa-se território também à ideia de poder, jurisdição, 
administração e soberania, dimensões que expressam a di-
versidade das relações sociais e permitem juízos analíticos.

Fronteira também é uma categoria construída historica-
mente. Ao expressar uma cultura, povos definem fronteiras, 
formas de organização social e, por vezes, áreas de confronto 
com outros grupos. A conformação dos impérios coloniais, a 
formação dos Estados Nacionais e os processos de globaliza-
ção problematizam a discussão sobre limites culturais e fron-
teiras nacionais. Os limites, por exemplo, entre civilização e 
barbárie geraram, não raro, a destruição daqueles indivíduos 
considerados bárbaros. Temos aí uma fronteira sangrenta. 
Povos com culturas e saberes distintos em muitos casos fo-
ram separados ou reagrupados de forma a resolver ou agra-
var conflitos, facilitar ou dificultar deslocamentos humanos, 
favorecer ou impedir a integração territorial de populações 
com identidades semelhantes (BNCC, p. 564).
O primeiro capítulo do livro tem como objetivo dar 

início à discussão que permeará todo o volume: o papel 
dos Estados na construção dos territórios e fronteiras, 
na medida em que esses conceitos se tornaram funda-
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mentais para concepção moderna de país. O capítulo 2 
busca refletir sobre as complexidades e dificuldades no 
encontro com o outro, daqueles que atravessam as fron-
teiras e vão buscar um lugar em outro país. Encontro em 
um sentido amplo, não só individual, mas em termos 
coletivos, históricos, territoriais, sociais, políticos e eco-
nômicos. O capítulo 3 analisa os primeiros séculos da 
história de formação do território brasileiro, integrado 
ao império português, colocando em evidência os con-
flitos e lutas entre os povos indígenas e os europeus na 
disputa pelo território e a dominação cultural imposta 
pelos europeus. Em continuidade ao processo de do-
minação e conquista das terras brasileiras, o capítulo 4 
conceitua a escravidão em diferentes períodos históri-
cos, a partir do estudo de sociedades que conceberam a 
condição de escravo e constituíram regimes de trabalho 
escravista. Destaca a imigração forçada dos africanos 
trazidos ao Brasil pelo comércio internacional de escra-
vizados, retirados de suas culturas. O capítulo 5 trata 
das populações tradicionais existentes no Brasil e suas 
reivindicações pelo reconhecimento e proteção de seus 
territórios. Ele está mais concentrado em torno do caso 
dos povos indígenas e quilombolas, de sua mobilização 
social pelos direitos territoriais e das iniciativas legais do 
Estado brasileiro em fazer respeitá-los, notadamente a 
partir da Constituição Federal de 1988. Por fim, o capí-
tulo 6 analisa as transformações do território brasileiro e 
alguns dos principais conflitos e disputas que envolvem 
sua ocupação atual por diferentes agentes territoriais. 

A política e o trabalho são categorias estruturantes 
da vida social que estão presentes de modo central em 
outro livro da coleção. O trabalho é compreendido aqui 
não apenas no que se refere às atividades profissionais, 
mas a todo processo de organização da vida social que 
exige dos indivíduos mobilizar recursos para fazer com 
que seja possível garantir a sobrevivência de si mesmo 
e dos outros. Já a política refere-se às disputas que en-
volvem os diferentes grupos sociais pela obtenção de 
riquezas e pelo domínio dos espaços de poder. 

A política é entendida enquanto ação e inserção do in-
divíduo na pólis, na sociedade e no mundo, incluindo o vi-
ver coletivo e a cidadania. As discussões em torno do bem 
comum e do público, dos regimes políticos e das formas de 
organização em sociedade, as lógicas de poder estabelecidas 
em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias em torno do 
Estado e suas estratégias de legitimação e a tecnologia inter-
ferindo nas formas de organização da sociedade são alguns 
dos temas que estimulam a produção de saberes nessa área.

[...]
A categoria trabalho, por sua vez, comporta diferentes 

dimensões – filosófica, econômica, sociológica ou históri-
ca: como virtude; como forma de produzir riqueza, de do-
minar e de transformar a natureza; como mercadoria; ou 
como forma de alienação. Ainda é possível falar de traba-
lho como categoria pensada por diferentes autores: traba-
lho como valor (Karl Marx); como racionalidade capitalista 
(Max Weber); ou como elemento de interação do indivíduo 
na sociedade em suas dimensões tanto corporativa como 

de integração social (Émile Durkheim). [...] Seja qual for o 
caminho ou os caminhos escolhidos para tratar do tema, é 
importante destacar a relação sujeito/trabalho e toda a sua 
rede de relações sociais (BNCC, p. 567-568 ).
No capítulo 1 serão analisados os princípios gerais que 

sustentam a doutrina liberal com base na obra do inglês 
John Locke, um dos criadores do liberalismo. Propõe-se 
também o estudo dos desdobramentos dessa doutrina 
entre os séculos XVIII e XIX, na filosofia política e nas 
transformações das formas de governo. O segundo ca-
pítulo tem como foco a Revolução Francesa, que rompeu 
com as estruturas sociais e a organização do poder políti-
co, repercutindo em outros países da Europa, da América 
e em outras partes do mundo. Já no capítulo 3 serão in-
vestigadas as relações entre as mulheres e o universo do 
trabalho, abordando e problematizando as diferentes for-
mas de inserção feminina no emprego remunerado, bem 
como as imposições históricas do trabalho doméstico às 
mulheres, a desvalorização das profissões consideradas 
femininas e as desigualdades que advêm do modo como 
nossa sociedade se organizou. Já no capítulo 4 conhe-
ceremos pensadores e movimentos sociais contrários ao 
capitalismo, entre os séculos XIX e XX, e quais foram os 
resultados concretos das mudanças efetivadas. Para isso, 
estudaremos as teorias e os projetos políticos do anar-
quismo e do socialismo, bem como as experiências po-
líticas de países que fizeram revoluções socialistas, como 
a extinta União Soviética (URSS), China e Cuba. O quinto 
capítulo propõe o estudo de diversos aspectos relaciona-
dos à temática do trabalho, refletindo sobre seu papel na 
organização das sociedades. O último capítulo propõe a 
reflexão sobre os impactos da tecnologia em nossa vida, 
com base no papel que a manipulação de dados e de 
informações pessoais tem assumido na gestão da cultura, 
do trabalho e da política.

Os processos de ruptura e conflitos são o principal 
foco do volume que trata de várias transformações po-
líticas, sociais e também no campo da cultura. O livro 
tem especial ênfase na história brasileira e nos vários 
processos de transformação ocorridos entre os séculos 
XIX e XX levando em conta as relações sociais que se 
constituíram historicamente nesta sociedade. O livro 
vem a atender o que está indicado na BNCC para o 
Ensino Médio, ao considerar que é proposta da área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especialmente 
no que se refere às categorias de tempo e espaço ao

Analisar, comparar e compreender diferentes socieda-
des, sua cultura material, sua formação e desenvolvimento 
no tempo e no espaço, a natureza de suas instituições, as 
razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou menor 
escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou 
no contexto mundial são algumas das aprendizagens pro-
postas pela área para o Ensino Médio.

[...] Espaço está associado aos arranjos dos objetos de diver-
sas naturezas e, também, às movimentações de diferentes 
grupos, povos e sociedades, nas quais ocorrem eventos, 
disputas, conflitos, ocupações (ordenadas ou desordenadas) 
ou dominações (BNCC, p. 563).
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O capítulo 1 trata das relações de poder presentes 
nas sociedades em uma perspectiva histórica e filosófica, 
incluindo as relações de dominação, servidão, o sentido 
de liberdade e as formas de autoritarismo que se con-
trapõem à constituição de sociedades democráticas.  
O capítulo 2 analisa os processos de ruptura com a domi-
nação colonial na América, levando em conta os projetos 
de sociedade que se constituíram a partir dos grupos so-
ciais e políticos que lideraram esses processos. O capítu-
lo 3 retoma os vários movimentos de resistência que se 
constituíram no Brasil entre o império e a república em 
um contexto marcado por uma estrutura de poder auto-
ritário que reprimia duramente as manifestações popula-
res. Foram muitas as tentativas de transformação política 
e social duramente reprimidas pelas forças do governo. O 
capítulo 4 abre espaço para analisar as Guerras Mundiais 
e seus impactos para o Brasil, uma vez que o nazifascismo 
terá influência na organização do poder no Brasil, ocor-
rendo também uma forte reorganização da geopolítica 
mundial. Os capítulos 5 e 6 tratam da sociedade brasileira 
no período Vargas e durante a ditadura militar, colocan-
do em evidência as disputas pelo poder, em especial o 
processo de alternância entre períodos democráticos e 
ditatoriais, fazendo com que vários movimentos de resis-
tência se constituam neste período. 

Há ainda o volume que analisa diferentes contextos 
sociais e históricos para refletir sobre as diferentes di-
mensões e sentidos da cultura na organização e consti-
tuição das sociedades, sempre destacando a diversidade 
que resulta muitas vezes em disputas e conflitos. Cha-
ma a atenção que a referência ao tema da cultura está 
presente na descrição das várias categorias incluídas na 
BNCC como centrais para a área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas. Conforme a BNCC, a categoria cultura 

[...] remete à ação de cultivar saberes, práticas e costumes em 
um determinado grupo. Na tradição metafísica, a cultura foi 
apresentada em oposição à natureza. Atualmente, as Ciên-
cias Humanas compreendem a cultura a partir de contribui-
ções de diferentes campos do saber. O caráter polissêmico da 
cultura permite compreender o modo como ela se apresenta a 
partir de códigos de comunicação e comportamento, de sím-
bolos e artefatos, como parte da produção, da circulação e 
do consumo de sistemas culturais que se manifestam na vida 
social. Os indivíduos estão inseridos em culturas (urbanas, ru-
rais, eruditas, de massas, populares, regionais, locais etc.) e, 
dessa forma, são produtores e produto das transformações 
culturais e sociais de seu tempo (BNCC, p. 566).

O capítulo 1 discute o conceito de cultura trabalhando 
com as noções de homogeneidade e diversidade, consi-
derando que cada sociedade produz sua própria cultura 
e é reflexo dela. As diferentes culturas promovem a di-
versidade e a riqueza de um povo segundo a sociedade 
e o tempo. O capítulo analisa também as relações entre 
natureza e cultura e suas implicações para o meio am-
biente. O capítulo 2 trata a cultura como um elemento re-
lacional, vivo e dinâmico da vida humana, que está aberto 
às transformações ao longo do tempo. Compreende a 
cultura como alteridade, problematizando as teorias ra-

cistas que fundamentaram práticas de violência ao longo 
da história e as diferentes manifestações contemporâneas 
do etnocentrismo. O capítulo 3 traz a história das cultu-
ras africanas como constitutivas da formação da cultura 
brasileira. Identifica permanências das culturas africanas 
na cultura brasileira e discute também os conflitos cul-
turais que se constituíram em uma estrutura social que 
tem o racismo como um de seus pilares de diferenciação 
social. O capítulo 4 retoma a história da Amazônia, espe-
cificando as lutas e conflitos presentes na região levando 
em conta também a diversidade cultural relacionada à 
presença de diversos povos indígenas que sofreram, des-
de o período colonial, com a imposição de um modelo 
cultural imposto pelos europeus, que também tomaram 
grande parte de suas terras. No capítulo 5 são apresenta-
dos exemplos de projetos e iniciativas que, alinhados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela 
ONU, buscam soluções e meios para superar alguns dos 
principais problemas do Brasil e do mundo hoje. Dessa 
forma, o capítulo coloca lado a lado a questão cultural, 
com o tema da diversidade e da conservação ambiental. 
O capítulo 6 trata da chamada nova ordem mundial, que 
expressa o resultado das tramas e embates geopolíticos 
que nos permitem vislumbrar as tensões entre a tentativa 
de monopólio do poder internacional exercido por uma 
única superpotência, os Estados Unidos, e os outros pro-
tagonistas mundiais, como China, Rússia e os países euro-
peus. Nessas disputas, coloca-se também como questão 
a supremacia e o domínio cultural.

2. Organização e funcionamento 
da obra

A obra está organizada em um fluxo contínuo que 
combina textos e imagens que conduzem a narrativa 
didática dos temas de cada capítulo por meio de se-
ções com atividades reflexivas a partir de diferentes 
linguagens e gêneros discursivos.  Os textos didáticos 
fazem frequentemente citações de autores reconhe-
cidos na área de Ciências Humanas na perspectiva de 
colocar os estudantes em contato com pesquisadores 
e textos acadêmicos produzidos na área.

Deve-se mencionar ainda que não há uma se-
quência preestabelecida para o uso de cada um dos 
módulos da coleção. Cabe ao grupo de professores 
estabelecer quais módulos usar em qual ordem. 

2.1. Seções da obra
Ler documento/canção/texto jornalístico/
poema/dados estatísticos/ imagem/ 
documento visual/paisagem/mapa/
diagrama

A leitura é parte constitutiva do trabalho na área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Não é possível 
avançar na aprendizagem na área se o estudante não tem 
familiaridade com os gêneros de textos que enfrenta nem 
domínio de habilidades de leitura, e tem pouca inserção 
nas práticas de letramento. Sem isso, certamente haverá 
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grande dificuldade em construir uma interpretação, cons-
truir conceitos e propor um diálogo a partir do texto. O 
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens que 
também são textos que precisam ser lidos em uma pers-
pectiva multimodal. As imagens, por exemplo, precisam 
ser observadas de forma reflexiva para que possamos ex-
trair suas ideias e compreender as intenções do autor. As 
muitas atividades propostas nesta seção vão utilizar tex-
tos em diferentes linguagens propondo o trabalho com 
habilidades como comparar, observar, analisar e produzir 
reflexões diversas com base na leitura e no diálogo entre 
o grupo de estudantes e o professor.

Ponto de vista
Todo trabalho acadêmico está fundamentado no prin-

cípio da dissertação, ou seja, é possível defender um ponto 
de vista, uma opinião, desde que com base em argumen-
tos. Esse princípio vale também para os debates políticos, 
textos jornalísticos e até mesmo para um diálogo informal. 
Sendo assim, essa seção privilegia textos de autores que 
defendem claramente um ponto de vista, expondo seus 
argumentos. Em alguns casos, há diferentes pontos de 
vista, e eles podem ser bastante polêmicos. O aluno de-
verá, primeiramente, ser capaz de identificar as opiniões e 
os argumentos. Em seguida, deverá elaborar uma opinião 
própria, concordando ou discordando do autor, apresen-
tando novos argumentos com base no que já foi trabalha-
do, em uma pesquisa ou na experiência pessoal.

Narrativas
A seção traz textos de pessoas que contam algo rela-

cionado ao tema do capítulo, permitindo uma discussão 
inicial acerca do que vai ser problematizado no capítu-
lo. Em especial, trata-se de um depoimento que traz a 
concretude daquilo que será objeto de discussão. É a 
história de alguém que conta como era viver naquele 
contexto, dando uma dimensão bastante real do proble-
ma. Em alguns capítulos, realizamos a conexão destes 
depoimentos com conteúdos mais conceituais trabalha-
dos ou ainda em alguma outra seção, como é o caso de 
Releitura, presente no final da maioria dos capítulos. 

Pesquisa
A pesquisa no âmbito escolar coloca a possibilidade 

de o estudante ser introduzido na metodologia para a 
pesquisa na área, além de permitir que os jovens não 
sejam apenas receptores de informações prontas, mas 
possam ter um papel ativo na construção do conheci-
mento, trazendo novos elementos e ideias para a re-
flexão junto ao professor e aos colegas. As propostas 
apresentam roteiros com um passo a passo para os 
estudantes na perspectiva de oferecer o caminho para 
que uma determinada estratégia de pesquisa tenha 
maior rigor metodológico. Nas propostas apresenta-
das serão solicitados: levantamento de dados quanti-
tativos, pesquisa bibliográfica, estudo qualitativo com 
grupo focal, pesquisa envolvendo construção de ques-
tionário e definição de amostra, além de análise de mí-
dias sociais. É essencial que o trabalho de pesquisa seja 

acompanhado pelo professor, mas é preciso garantir 
também que serão elaboradas conclusões próprias dos 
estudantes baseadas nos dados levantados em campo. 

Pare e Pense
Esta seção aparece junto aos textos explicativos dos 

temas dos capítulos. Serve como um apoio para a leitura 
do texto, sendo propostas questões que não se limitem 
à identificação de informações do texto, mas que permi-
tam refletir e realizar extrapolações em relação ao que 
está sendo discutindo, realizando, na medida do possí-
vel, relações com o contexto vivido. É importante nesta 
seção promover o diálogo coletivo com a turma, compa-
rando as respostas e criando uma reflexão coletiva sobre 
os possíveis significados daquele conteúdo e as diferen-
tes leituras realizadas. É importante também considerar 
que os textos podem sempre sugerir diferentes leituras e 
compreensões, sendo essencial os estudantes poderem 
manifestar sua leitura e comparar com as outras leitu-
ras para formular um pensamento próprio, indo além 
da simples acumulação e sobreposição de informações. 

Releitura
Esta seção é um esforço de síntese e elaboração de con-

clusões acerca dos temas relacionados ao mundo em que 
vivemos, à luz do que foi trabalhado ao longo do capítulo. 
Trata-se de verificar se as opiniões levantadas inicialmente 
foram reelaboradas e enriquecidas. Com isso, retoma-se o 
assunto estudado a partir de um tema e busca-se definir 
uma opinião, que não precisa ser unânime nem monopó-
lio do professor. Pode ser até coletiva, desde que discutida 
em classe e fruto de um consenso, mas é possível também 
apresentar divergências, se forem fundamentadas em ar-
gumentos. Nesta seção vislumbram-se ainda possíveis so-
luções e encaminhamentos práticos. Aqui será importante 
a elaboração de textos dissertativos, assim como a utiliza-
ção de outras linguagens: exposição oral, trabalhos com 
artes plásticas, literatura, quadrinhos  etc.

Enem
A ênfase desta seção é o trabalho com questões do 

Enem. Contudo, não é objetivo da obra apenas selecio-
nar baterias de testes. As questões devem ser trabalhadas 
como textos, ou seja, precisam ser lidos, entendidos e in-
terpretados. Com isso, o que se pretende é instrumenta-
lizar o aluno para que possa responder a questões desses 
concursos, chamando a atenção para as especificidades 
de cada instituição na elaboração das questões. A escolha 
do Enem, e não de outros vestibulares, relaciona-se com o 
fato de que esse exame tem caráter nacional e se relaciona 
diretamente com a BNCC, uma vez que sua construção 
também leva em conta as orientações da BNCC.

Ler, assistir, navegar
Consiste na indicação de livros, artigos, filmes, 

documentários e sites que podem ampliar os concei-
tos e ideias trabalhadas no capítulo. É sempre acom-
panhado de um pequeno texto informativo sobre o 
conteúdo da obra. 
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2.2.  Possibilidades de organização do 
tempo de trabalho com cada um 
dos capítulos

A organização do tempo depende, evidentemente, 
da quantidade de aulas semanais atribuídas para as au-
las de Ciências Humanas em cada um dos anos letivos 
do Ensino Médio em uma determinada rede de ensino 
ou escola. 

Cada volume da obra está organizado em 6 capí-
tulos que incluem textos, imagens, mapas, infográficos 
e diversas atividades, além de sugestões de leitura, fil-
mes e sites. 

Ao trabalhar a obra, não é necessário que se siga 
a ordem dos capítulos tal qual está indicada no livro, 
pois um planejamento conjunto dos professores da área 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pode decidir 
trabalhar os capítulos em outra ordem ou de forma si-
multânea. O essencial é que existam espaços de plane-
jamento conjunto dos professores da área para que seja 
possível organizar um roteiro de trabalho coerente do 
ponto de vista pedagógico e também com relação à se-
leção de capítulos e atividades a serem trabalhadas por 
cada professor da área. 

Consideramos que seja possível trabalhar um vo-
lume em um semestre, caso a área tenha uma carga 
horária aproximada de 4 aulas por semana e exista um 
planejamento realizado com bastante sintonia entre os 
professores da área. 

É importante salientar que a proposta da obra im-
plica destinar tempo da aula para que se possa pro-
blematizar e discutir os textos e atividades com os 
estudantes, não limitando o trabalho a simples leitura 
ou execução mecânica das atividades. Deve haver es-
paço para debates, para discutir diferentes opiniões e 
construir respostas com base nas várias intervenções e 
reflexões realizadas no coletivo. 

As atividades de pesquisa exigem um planejamen-
to específico, uma vez que, muitas vezes, são reali-
zadas em um percurso mais longo com várias etapas 

de trabalho, incluindo uma fase de problematização, 
pesquisa de campo e produção de resultados.

3. O trabalho com competências 
e habilidades na obra em uma 
perspectiva interdisciplinar

Na BNCC, competência é definida como 

[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedi-
mentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocio-
nais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mun-
do do trabalho (BNCC, p. 8).

Ainda conforme o documento:

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que 
a “educação deve afirmar valores e estimular ações que 
contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a 
mais humana, socialmente justa e, também, voltada para 
a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se 
também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) (BNCC, p. 8).

As competências no âmbito da BNCC destacam o 
sentido de mobilizar conhecimentos para enfrentar as 
demandas da vida cotidiana, seja no campo da cida-
dania, seja no campo do mundo do trabalho. Na com-
petência 1, por exemplo, os conhecimentos histórico, 
social e cultural têm como finalidade contribuir para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva. O mesmo ocorre na competência 5, que se 
refere às tecnologias digitais de informação e comu-
nicação, que precisam ser compreendidas e utilizadas 
no exercício do protagonismo e da autoria na vida pes-
soal e coletiva. Também a competência 7 explicita que 
aprender a argumentar com base em fatos e dados é 
essencial para promover os direitos humanos, a cons-
ciência socioambiental e o consumo responsável.

Essas competências estão presentes na obra nos di-
ferentes livros e capítulos, nos quais se indicam as com-
petências gerais que serão foco específico de atenção.

COMPETÊNCIAS GERAIS da EDUCAÇÃO BÁSICA (BNCC)
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural 

e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológi-
cas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
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 5.   Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

 6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e ex-
periências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.

 7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

 8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.

  9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

 10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

global”. O mesmo ocorre na competência 5, em que 
se propõe identificar e combater as várias formas de in-
justiça. Ou ainda na competência 6, que coloca como 
foco a possibilidade de ampliar o exercício da cidadania.

Tais proposições criam a necessidade de uma abor-
dagem bastante específica em cada um dos volumes, 
pois não se trata apenas de compilar um conjunto de 
conhecimentos enciclopédicos consagrados em cada 
uma das disciplinas da área. O essencial é construir uma 
problematização reunindo conhecimentos das quatro 
disciplinas convidando o estudante a ter uma postura 
ativa na realização do trabalho escolar, de modo que 
ao final deste processo ele não tenha apenas acumu-
lado informações, mas desenvolvido capacidades para 
constituir-se como cidadão que toma decisões e ex-
pressa opiniões e ideias na vida social. Assim, as ideias 
filosóficas, os conhecimentos históricos, geográficos e 
as análises sociológicas são o ponto de partida para a 
formação de um cidadão crítico, capaz de desenvolver 
argumentos com base em fatos e dados. 

Além das competências gerais, temos as competên-
cias específicas para a área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para o Ensino Médio. Elas se constituem como 
pilar da organização dos capítulos em cada um dos livros. 
Logo no início de cada capítulo indicamos quais são as 
competências específicas nele trabalhadas, sendo que 
nas atividades são indicadas as habilidades relacionadas a 
cada uma das competências indicadas. 

Conforme indica o quadro abaixo, com as compe-
tências específicas e seu detalhamento, também neste 
caso está sendo valorizada a capacidade de mobilizar 
conhecimentos para enfrentar situações do cotidiano. 
Coloca-se como centro a ampliação do repertório e o 
desenvolvimento de metodologias e conhecimentos 
que possam contribuir para uma leitura crítica da vida 
social, como ocorre na competência 3, por exemplo, em 
que se propõem “alternativas que respeitem e promo-
vam a consciência, a ética socioambiental e o consu-
mo responsável em âmbito local, regional, nacional e 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENSINO MÉDIO (BNCC)

Competência específica Detalhamento

1

Analisar processos políticos, econô-
micos, sociais, ambientais e culturais 
nos âmbitos local, regional, nacional e 
mundial em diferentes tempos, a partir 
da pluralidade de procedimentos epis-
temológicos, científicos e tecnológicos, 
de modo a compreender e posicionar-
-se criticamente em relação a eles, con-
siderando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argu-
mentos e fontes de natureza científica.

• Ampliar as capacidades dos estudantes de elaborar hipóteses e compor ar-
gumentos com base na sistematização de dados; 

• compreender e utilizar determinados procedimentos metodológicos para 
discutir criticamente as circunstâncias históricas favoráveis à emergência de 
matrizes conceituais dicotômicas (modernidade/ atraso, Ocidente/Oriente, 
civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo etc.), contextualizando-as de 
modo a identificar seu caráter redutor da complexidade efetiva da realidade;

• operacionalizar conceitos como etnicidade, temporalidade, memória, identi-
dade, sociedade, territorialidade, espacialidade etc. e diferentes linguagens e 
narrativas que expressem culturas, conhecimentos, crenças, valores e práticas.
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2

Analisar a formação de territórios e 
fronteiras em diferentes tempos e es-
paços, mediante a compreensão das 
relações de poder que determinam as 
territorialidades e o papel geopolítico 
dos Estados-nações.

Comparar e avaliar a ocupação do espaço e a delimitação de fronteiras, como 
também o papel dos agentes responsáveis por essas transformações. Os ato-
res sociais (na cidade, no campo, nas zonas limítrofes, em uma região, em 
um Estado ou mesmo na relação entre Estados) são produtores de diferentes 
territorialidades nas quais se desenvolvem diferentes formas de negociação e 
conflito, igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão. Dada a complexidade 
das relações de poder que determinam as territorialidades, dos fluxos popu-
lacionais e da circulação de mercadorias, é prioritário considerar o raciocínio 
geográfico e estratégico, bem como o significado da história, da economia e 
da política na produção do espaço.

3

Analisar e avaliar criticamente as re-
lações de diferentes grupos, povos e 
sociedades com a natureza (produ-
ção, distribuição e consumo) e seus 
impactos econômicos e socioambien-
tais, com vistas à proposição de alter-
nativas que respeitem e promovam a 
consciência, a ética socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, 
regional, nacional e global.

• Analisar os paradigmas que refletem pensamentos e saberes de diferen-
tes grupos, povos e sociedades (incluindo-se os indígenas, quilombolas e 
demais povos e populações tradicionais), levando em consideração suas 
formas de apropriação da natureza, extração, transformação e comerciali-
zação de recursos naturais, suas formas de organização social e política, as 
relações de trabalho, os significados da produção de sua cultura material e 
imaterial e suas linguagens. 

• Compreender os significados de objetos derivados da indústria cultural, os 
instrumentos publicitários utilizados, o funcionamento da propaganda e do 
marketing, sua semiótica e seus elementos persuasivos, os papéis das novas 
tecnologias e os aspectos psicológicos e afetivos do consumismo.

4

Analisar as relações de produção, ca-
pital e trabalho em diferentes territó-
rios, contextos e culturas, discutindo o 
papel dessas relações na construção, 
consolidação e transformação das so-
ciedades.

• Compreender o significado de trabalho em diferentes culturas e sociedades, 
suas especificidades e os processos de estratificação social caracterizados por 
uma maior ou menor desigualdade econômico-social e participação política.

• Utilizar indicadores de emprego, trabalho e renda sejam par favorecer a 
compreensão tanto da sociedade e suas implicações sociais quanto das di-
nâmicas de mercado delas decorrentes. 

• Investigar as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais com 
ênfase nas novas formas de trabalho, bem como seus efeitos, especialmente 
em relação aos jovens e às futuras gerações.

5

Identificar e combater as diversas for-
mas de injustiça, preconceito e vio-
lência, adotando princípios éticos, 
democráticos, inclusivos e solidários, e 
respeitando os Direitos Humanos.

• Compreender os fundamentos da ética em diferentes culturas, estimulando 
o respeito às diferenças (linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais etc.), 
à cidadania e aos Direitos Humanos. 

• Ao realizar esse exercício na abordagem de circunstâncias da vida cotidiana, 
os estudantes podem desnaturalizar condutas, relativizar costumes e perce-
ber a desigualdade, o preconceito e a discriminação presentes em atitudes, 
gestos e silenciamentos, avaliando as ambiguidades e contradições presen-
tes em políticas públicas tanto de âmbito nacional como internacional.

6

Participar do debate público de forma 
crítica, respeitando diferentes posições 
e fazendo escolhas alinhadas ao exer-
cício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, cons-
ciência crítica e responsabilidade.

• Propõe que os estudantes percebam o papel da política na vida pública, 
discutam a natureza e as funções do Estado e o papel de diferentes sujeitos 
e organismos no funcionamento social, e analisem experiências políticas à 
luz de conceitos políticos básicos.

• A política deve ser explorada como instrumento que permite às pessoas 
explicitar e debater ideias, abrindo caminho para o respeito a diferentes 
posicionamentos em uma dada sociedade. 

• Espera-se que os estudantes reconheçam que o debate público – marcado 
pelo respeito à liberdade, autonomia e consciência crítica – orienta escolhas e 
fortalece o exercício da cidadania e o respeito a diferentes projetos de vida.

4. O trabalho organizado por 
áreas de conhecimento e as 
disciplinas da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental e Médio, nos anos 1990, 
enfatizou que o ensino na área de Ciências Humanas 
não deveria se restringir a um modelo de ensino repro-
dutivo, que enfatizava a memorização e a informação 

de fatos, ignorando a experiência do estudante. Nessa 
forma de ensinar, o trabalho é centrado no professor; 
limitando-se a um monólogo. Busca-se, por sua vez, 
um modelo de ensino que pode ser denominado como 
produtivo, no qual a construção de conceitos leva em 
consideração a experiência do educando. O professor 
se torna o mediador do diálogo, o coordenador do tra-
balho que envolve pesquisa, reflexão, atividades cole-
tivas e a construção de uma opinião própria com base 
nas informações levantadas, nos argumentos trabalha-
dos. O conteúdo passa a ser, então, um meio para a 
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construção do conhecimento, fornecendo ingredientes 
para que o aluno se torne um adulto autônomo, capaz 
de tomar decisões, transformando-se, enfim, no sujei-
to do próprio processo histórico.

Em um passado recente, a informação era por si o 
principal instrumento do professor na elaboração de 
sua aula. Para os alunos, muitas vezes, a escola era pra-
ticamente a principal forma de exploração do mundo 
além das fronteiras familiares. Nesse período, a infor-
mação transmitida pelo professor era rica de sentido, 
uma vez que quase somente ele poderia trazê-la, pos-
suindo um significado em si. Tratava-se efetivamente 
de uma descoberta. No Brasil, o rádio começou a se 
popularizar nos anos 1930, e a televisão chegou ao país 
em 1950, mas só se tornou praticamente universal nos 
anos 1980. A internet só se tornou realidade para uma 
minoria da população nos anos 1990. 

O censo demográfico do IBGE, realizado no ano 
2010, indicava que 84,3% da população brasileira vi-
via nas cidades. Para perceber como são recentes essas 
mudanças, destacamos que em 1940 somente 31,4% 
da população vivia em cidades e que somente em 1970 
a população urbana ultrapassou a rural (IBGE. Anuário 
estatístico do Brasil. Rio de Janeiro, 1996. v. 3). Dessa 
forma, podemos nos referir à predominância da vida ur-
bana no Brasil há apenas pouco mais de quatro décadas.

No século XXI, a imensa maioria da população 
possui acesso à luz elétrica, o que possibilitou que, em 
2018, 96% dos brasileiros possuíssem ao menos uma 
televisão e 93% da população possuía um telefone ce-
lular. Além disso, 67% dos domicílios tinham acesso à 
internet conforme a pesquisa TICs Domicílios. 

Esses números nos fazem refletir sobre o que significa 
aprender e ensinar nessa sociedade tecnológica, na qual 
a informação não é universal, porém muito mais acessível 
que em nosso passado recente. Jornais distribuem gratui-
tamente, ou a um preço módico, fascículos de enciclopé-
dias que antes nos obrigavam a reunir muitas economias 
para adquiri-las. Sites gratuitos nos oferecem bibliotecas 
de informação que ocupariam salões inteiros e nos obri-
gariam a consultar fichários sem a agilidade dos sistemas 
de busca informatizados. Serviços de busca, como o 
Google, disponibilizavam ao internauta o acesso a mais 
de 1,7 bilhão de sites em 2020. Não há praticamente ne-
nhum assunto que não possa ser explorado com maior 
ou menor profundidade. Muitas informações nunca se-
riam encontradas se não fosse a internet.

Além disso, concorrem com o ensino formal das es-
colas os programas de televisão, programas de auditó-
rio, propagandas, vídeos do Youtube, enfim, imagens 
que constroem valores, ensinam maneiras de falar, di-
tam comportamentos e criam um ideal de futuro, ou 
seja, fazem parte do processo educacional informal.

Moradores de cidades do interior do Brasil podem 
hoje, ainda que geograficamente isolados, ter acesso a 
informações da mesma forma que um cidadão carioca, 
porto-alegrense, recifense ou paulistano, por exemplo. 

Voltemos, então, ao problema inicial: como educar 
alguém hoje somente com uma proposta pedagógica 
meramente informativa? Que significado isso produz 
em nossos adolescentes na área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas? Ela poderia funcionar há algumas dé-
cadas, quando apenas o professor detinha grande parte 
das informações, que abriam o horizonte dos alunos, 
transformando o conhecimento em algo significativo. Já 
na atualidade, algo que os alunos fazem com muita fa-
cilidade é “caçar” informação, até com mais habilidade 
do que aqueles que não nasceram na era da informação. 

Para os estudantes do século XXI, a narrativa so-
bre a chegada de Cabral ao litoral brasileiro não é uma 
história que só o professor pode contar. Há inúmeros 
sites, por exemplo, que mostram essa história de va-
riadas maneiras: por meio de vídeos, imagens, anima-
ções, textos jornalísticos, escolares e acadêmicos.

Isso não significa a redução ou desvalorização do 
papel do professor, mas uma mudança. O professor 
deixa de ser o único detentor da informação para ser o 
mediador de um processo permeado pela interativida-
de. Ele precisa analisar criticamente as inúmeras fontes 
de pesquisa e ajudar o aluno a escolher caminhos, ten-
do em vista o saber constituído da disciplina. Confor-
me Vani Moreira Kenski:

O excesso de informações nas redes implica a emergên-
cia de novos mediadores. No espaço educacional amplo, es-
ses mediadores se apresentam não como professores – no 
sentido tradicional de ser o que professa, o que anuncia a 
“verdade” para os alunos que precisam dessa iluminação, 
através do conhecimento das coisas. Esses novos mediado-
res podem ser identificados como educadores, capazes de 
orientar sem dirigir o processo em construção pelo grupo, e 
como comunicadores – no sentido da produção do diálogo, 
da interpretação e da intercomunicação entre todos os par-
ticipantes de uma mesma comunidade de ensino-aprendiza-
gem, entre outras coisas. A participação desses mediadores 
no meio dos aprendizes se dá no sentido de orientar o grupo 
para o foco do processo que está sendo trabalhado, evitan-
do a dispersão, a confusão. O papel de mediador se amplia 
no estímulo para que todos estejam conectados, atentos, 
participantes. Como educador, ele orienta o caminho, forne-
ce trilhas confiáveis, estimula a reflexão crítica, a produção 
criativa. Como conciliador, o mediador procura integrar os 
dissidentes, aplacar os conflitos e estabelecer um clima pro-
fícuo de confiança ampliada entre todos, princípio básico 
para a atuação em conjunto e a colaboração. (KENSKI, V. M. 
Educação e comunicação: interconexões e convergências. 
Educação e Sociedade. Campinas: Cedes. v. 29, n. 104, out. 
2008. Especial, p. 654.)

A BNCC chama a atenção também para o novo con-
texto em que estamos imersos em uma cultura digital:

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem 
promovido mudanças sociais significativas nas sociedades 
contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multipli-
cação das tecnologias de informação e comunicação e do 
crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de com-
putadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes 
estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente 
como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez 
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se 
diretamente em novas formas de interação multimidiática e 
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de 
modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também 
apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de 
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respostas e à efemeridade das informações, privilegiando 
análises superficiais e o uso de imagens e formas de expres-
são mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argu-
mentar característicos da vida escolar.

Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimen-
to do seu papel em relação à formação das novas gerações. 
É importante que a instituição escolar preserve seu compro-
misso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e con-
tribua para o desenvolvimento, no estudante, de uma atitude 
crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas 
midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que 
a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e 
seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades 
de comunicação (e também de manipulação), e que eduque 
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma par-
ticipação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o 
potencial de comunicação do universo digital, a escola pode 
instituir novos modos de promover a aprendizagem, a intera-
ção e o compartilhamento de significados entre professores e 
estudantes (BNCC, p. 61).

O britânico David Buckingham, estudioso da cultura 
digital e suas implicações para o campo da educação, 
alerta para a necessidade de construir uma alfabetiza-
ção digital que ensine os estudantes a fazerem um uso 
crítico das mídias digitais e redes sociais.

Se quisermos usar a internet, os jogos ou outros meios 
digitais para ensinar, precisamos equipar os alunos para 
compreendê-los e ter uma visão crítica desses meios: não 
podemos considerá-los simplesmente como meios neutros 
de veicular informações e não devemos usá-los de um modo 
meramente funcional ou instrumental. Precisamos, nesse 
caso, é de uma concepção coerente e rigorosa de “alfabe-
tização digital” – em outras palavras, do que as crianças 
precisam saber sobre esses meios. Isso é muito mais do que 
uma questão de know-how ou de habilidades funcionais. As 
crianças precisam desenvolver uma capacidade crítica que 
lhes permita compreender como a informação é produzida, 
disseminada e consumida e como ela adquire significado 
(BUCKINGHAM, 2008).

Essa dimensão é essencial para a área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, uma vez que uma das ta-
refas essenciais da área é incentivar o estudante a cons-
truir uma postura crítica em relação às questões da vida 
social para que seja capaz de construir perspectivas para 
si mesmo e para a sociedade. 

Mas precisamos perguntar ainda de que maneira, 
nesse contexto, o trabalho por área de conhecimen-
tos pode ser uma estratégia adequada para a escola 
do século XXI. Conforme o que já foi explicitado ante-
riormente, o conhecimento meramente enciclopédico 
já não faz sentido diante de todo o desenvolvimento 
tecnológico e disponibilidade de informações existen-
tes que estão ao alcance de um grande número de 
pessoas. Com isso, o maior desafio está na construção 
de competências e habilidades que tornem os estudan-
tes e cidadãos capazes de analisar, interpretar e tomar 
posição sobre o mundo que o cerca. 

Ocorre, entretanto, que os conhecimentos não são 
por natureza disciplinares, ao contrário, são natural-
mente interdisciplinares. Os fenômenos sociais não se 

explicam somente pela História ou somente pela Geo-
grafia ou pela Filosofia ou pela Sociologia. Somente 
com o olhar interdisciplinar, recorrendo aos conheci-
mentos e conceitos produzidos pelo conjunto da área 
se torna possível realizar uma análise consistente da 
vida social em diferentes tempos e espaços. Analisar 
o significado da vida na cidade, por exemplo, pode 
ser uma tarefa para qualquer uma das disciplinas da 
área, mas certamente será uma análise muito mais rica 
e adequada se for feita pelo conjunto das disciplinas 
em uma perspectiva interdisciplinar, que pode também 
incluir outras disciplinas que vão além da área. 

É frequente verificarmos na escola sobreposições 
de temas e conteúdos nas diferentes disciplinas que 
fazem referência a conceitos e problemas comuns, 
mas que são tratados em uma perspectiva estanque. 
Na perspectiva por área de conhecimento, ganha-se a 
possibilidade de romper com essa fragmentação, sen-
do necessário, entretanto, o diálogo constante entre os 
educadores das várias disciplinas para planejar e alinhar 
os conhecimentos disciplinares em uma proposta orga-
nizada por área de conhecimento. 

4.1. As disciplinas da área de Ciências  
Humanas e Sociais Aplicadas 

Filosofia
Como uma das disciplinas da área de Ciência Hu-

manas e Sociais Aplicadas, a Filosofia assume um papel 
colaborativo na perspectiva interdisciplinar dessa obra. 
Desse modo, não se trata, no amplo escopo dos con-
teúdos abordados, de repetir as fórmulas presentes em 
outros materiais e livros didáticos de Filosofia. Assim, 
não nos pareceu adequado assumir uma abordagem 
histórica ou temática em que fossem tratados temas, 
autores ou sistemas filosóficos, dentro de um enfoque 
que prioriza conteúdos. Não obstante a pertinência 
dessas abordagens, a articulação com as demais dis-
ciplinas que compõem a área de Ciência Humanas e 
Sociais Aplicadas exigia uma nova forma de aborda-
gem filosófica. Essa decisão não significa, entretanto, 
abdicar do modo genuinamente filosófico de pensar, 
no qual o levantamento de hipóteses, a construção de 
argumentos e o diálogo conceitualmente fundamenta-
do aliam-se à dúvida sistemática, tal como preconizado 
pela BNCC (cf. p. 548). Esse modo filosófico de pensar 
está presente na forma como os temas de cada volu-
me são apresentados, desenvolvidos e discutidos. Para 
tanto, adotamos os seguintes passos metodológicos:

• Apresentação do tema a partir de perguntas que 
colocam em evidência situações, dilemas, pro-
blemas e conceitos, provocando o estudante a 
questionar-se sobre a forma como esses temas 
são compreendidos na vida comum. Trata-se de 
um movimento inicial, a partir do qual introduzi-
mos um universo conceitual e teórico que propi-
cie o levantamento de problemas que possam ser 
trabalhados em uma perspectiva filosófica, mas 
articulados com as demais disciplinas da área. 

• Esse universo é posteriormente alimentado com 
textos de diferentes gêneros, inclusive da tradição 
filosófica, visando o aprofundamento e a amplia-
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ção da base conceitual, o que é fundamental para 
a construção de uma argumentação consistente 
e a sistematização do raciocínio, promovendo, 
portanto, um exercício filosófico de pensamento. 

• As atividades propostas têm em vista fortalecer o 
protagonismo juvenil, incentivando o engajamen-
to com práticas cooperativas para a formulação 
e resolução dos problemas propostos, conforme 
recomendado pela BNCC (cf. p. 562). Esse pro-
tagonismo está diretamente alinhado com uma 
formação ética que promova o respeito às dife-
renças entre povos e pessoas e à diversidade cul-
tural, amparado na compreensão da importância 
dos direitos humanos (cf. BNCC, p. 567).

Diante da nova realidade social que vivemos, fruto 
da globalização e das transformações produzidas pelo 
mundo virtual, a formação ética assume novas pers-
pectivas, daí a importância de uma reflexão filosófica 
sobre os impactos da tecnologia nas mais diversas di-
mensões das relações sociais, culturais e com a nature-
za. Assim, o exercício filosófico de pensamento coloca-
-se a serviço de uma formação que, no âmbito próprio 
do Ensino Médio, promova não só compreensão da 
complexidade do mundo atual, mas a consciência de 
princípios fundamentais, como a defesa da igualdade, 
da liberdade e da justiça. Nesse contexto, as compe-
tências e habilidades, respectivamente no sentido de 
“saber” e “saber fazer” (cf. BNCC, p. 13), são mobiliza-
das nas diferentes atividades propostas, com o objetivo 
de desenvolver a autonomia intelectual fundamentada 
em valores cognitivos, sociais e éticos.

Sociologia
No conjunto deste material a presença da Socio-

logia e sua articulação com as outras Ciências Sociais, 
como a Antropologia e a Ciência Política, tem o obje-
tivo de colaborar com a formação crítica e propositiva 
dos estudantes dentro das discussões da área de Ciên-
cias Humanas. Os acúmulos da Sociologia entram nes-
ta obra a partir de dois principais eixos: um de contri-
buição teórica, traçando pontes entre o conhecimento 
científico sobre a sociedade e as experiências contem-
porâneas vividas pelos estudantes, e, outro, de aporte 
procedimental para o protagonismo dos jovens na rea-
lização de pesquisas sociais durante o Ensino Médio.

A Sociologia e as Ciências Sociais configuram-se 
como área disciplinar interessada no desenvolvimento 
de métodos e técnicas de pesquisas específicas para a 
compreensão da vida e modos de organização dos dife-
rentes grupos sociais e, em especial, têm fornecido fer-
ramentas de análise sobre a realidade contemporânea. 
Neste material, tal vigor científico é marcado nas diver-
sas atividades de leituras e pesquisas, nas quais revisões 
bibliográficas e orientações para a produção ou análise 
de dados quantitativos e qualitativos possibilitarão uma 
postura analítica dos estudantes. Esse eixo de atuação e 
contribuição da Sociologia no material de Ciências Hu-
manas dá base prioritariamente ao desenvolvimento da 
Competência Específica 1, possibilitando aos estudantes 
“analisar processos políticos, econômicos, sociais, am-
bientais e culturais” tomando como pressuposto “a plu-
ralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e 

tecnológicos” e garantindo rigor analítico aos argumen-
tos que fundamentarão seus posicionamentos, pontos 
de vistas e decisões. 

Em paralelo, a contribuição disciplinar da Sociologia 
à formação de Ciências Humanas se dá também em ní-
vel teórico e de qualificação conceitual. Conceitos são 
como ferramentas para a análise do mundo que fazem 
as engrenagens de uma pesquisa funcionar e funda-
mentam um olhar mais refinado, complexo e crítico 
sobre aquilo que está a nossa volta. No conjunto desse 
material, a discussão sobre os conceitos de sociedade, 
cultura, indivíduo, antropoceno, capitalismo, trabalho, 
território, consumo, poder, diferença e desigualdade, 
tão caros ao pensamento sociológico, cumprem exa-
tamente esse papel de qualificação analítica dos es-
tudantes. Nessas discussões, as Competências 3 e 4 
são especialmente trabalhadas quando apresentamos 
caminhos tanto para o estudante analisar e avaliar criti-
camente “as relações de diferentes grupos, povos e so-
ciedades com a natureza” quanto para discutir o lugar 
das relações de trabalho “na construção, consolidação 
e transformação das sociedades”. 

A complexificação analítica proporcionada pelo co-
nhecimento sociológico é o que nos ajuda a refinar, 
enfim, as bases para o desenvolvimento das Compe-
tências 5 e 6, em que os estudantes são chamados ao 
protagonismo de ações e posicionamentos contra a 
desigualdade, injustiça e violência, participando ativa-
mente e de modo cientificamente embasado no deba-
te público. Neste material, o conjunto de ferramentas 
analíticas e procedimentais oferecido pela Sociologia é 
acionado para contribuir com o aprendizado do estu-
dante sobre a realidade na qual está inserido, sabendo 
correlacioná-la aos seus processos históricos, seus con-
textos locais, regionais ou globais e, finalmente, às re-
ponsabilidades éticas e aos compromissos sociais que 
a contemporaneidade exige. 

Geografia
O papel da Geografia no âmbito escolar é contribuir 

para que o estudante seja capaz de entender a reali-
dade a partir da leitura do espaço, compreendendo-o 
como fruto das interações da sociedade no e com o 
meio natural. Ao elaborar esta obra partimos da pre-
missa de que a Geografia deve formar para a cidadania 
e auxiliar o estudante a ler o espaço geográfico no qual 
está inserido e do qual é agente de transformação, pois:

A atividade humana é produtora, por meio dela o ho-
mem transforma a natureza e a constitui em objeto de 
conhecimento (produção cultural) e, ao mesmo tempo, 
transforma a si mesmo em sujeito de conhecimento. (CA-
VALCANTI, 2005, p. 189.)

A partir da década de 1970, desenvolveu-se no Bra-
sil a chamada Geografia Crítica, como um contraponto 
à Geografia Tradicional, pautada na descrição e quanti-
ficação dos fenômenos espaciais sem, no entanto, pro-
por análises que permitissem compreender a realidade 
evidenciando suas contradições. Mesmo com diferen-
tes concepções, houve consenso sobre a importância 
dessa renovação que possibilitou novas perspectivas e 
análises do espaço geográfico, redefinindo a Geografia 
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como ciência social e contribuindo para o desenvolvi-
mento do pensamento crítico e autônomo, que valori-
za a cidadania e a ação social transformadora.

Na década de 1990, as categorias de análise da 
Geografia passam a ser valorizadas como instrumentos 
de análise da realidade, permitindo compreender as di-
ferentes paisagens, que expressam as disputas de po-
der no espaço (território) e que evidenciam as relações 
dos indivíduos com o seu espaço de vivência (lugar). As 
categorias nos ajudam a analisar os aspectos ambien-
tais, culturais, econômicos, históricos, que, por sua vez,  
contribuem para a compreensão das diferentes regiões 
e das conexões que são estabelecidas entre elas. Assim 
as categorias ou conceitos estruturantes da Geografia, 
como o lugar, a paisagem, o território, a região, a na-
tureza e a sociedade, permitem a leitura do espaço de 
forma abrangente e inter-relacional, considerando o 
sujeito como parte desse todo e incluindo as múltiplas 
influências percebidas no cotidiano do estudante.

Essas premissas vão ao encontro das proposições 
que embasam a BNCC, e corroboram com a ideia de 
que a Geografia é uma ciência espacial e como tal deve 
contribuir para o desenvolvimento do pensamento es-
pacial do estudante, que se tornará capaz de utilizar 
seu repertório de conhecimentos, competências e ha-
bilidades para compreender as relações que os objetos 
e fenômenos espaciais estabelecem entre si. 

Nessa perspectiva, as categorias de análise da geo-
grafia devem ser entendidas como lentes para a lei-
tura da realidade e não podem ser ensinadas por si 
sós, como parte de um objetivo de aprendizagem que 
se fecha nele mesmo, mas de forma que o estudan-
te parta da análise dessas categorias como meio de 
compreender as relações estabelecidas em um dado 
lugar pela sociedade que ocupa esse espaço.  Desse 
modo, entender como os seres humanos interferem 
nos elementos do meio natural e como se apropriam 
dos recursos que nele se encontram, transformando 
a paisagem nesse processo, por exemplo, mostra-se 
mais importante do que o domínio estático sobre a 
definição de paisagem em si. Os conceitos estruturan-
tes ou categorias de análise da Geografia, em vez de 
enquadrados em definições pré-estabelecidas, devem 
servir à problematização de contextos com suas variá-
veis próprias, sem isolá-las nem imobilizar sua dinâmi-
ca.

Em nossa perspectiva, a cartografia é entendida 
como uma linguagem da Geografia. Por meio das re-
presentações cartográficas, obtemos informações que 
nos permitem compreender como se dão os arranjos 
espaciais; da mesma forma, o domínio sobre as técni-
cas da cartografia nos possibilita representar fenôme-
nos diversos como forma de síntese e expressão de sua 
manifestação espacial. 

Os conteúdos e abordagens propostos nesta coleção 
que se vinculam à Geografia Escolar e se apresentam 
associados aos das demais disciplinas da área de Ciên-
cias Humanas, possibilitam ao estudante experiências 
de aprendizagem alinhadas aos princípios da formação 
integral, por meio dos quais se verá como protagonista 
na construção social do espaço geográfico, descobrin-
do seu lugar no mundo e desenvolvendo uma postura 

crítica diante de problemáticas contemporâneas, como 
as disparidades sociais, as tensões geopolíticas, os de-
safios da globalização, as questões socioambientais, 
as transformações culturais, técnicas e científicas que 
transformam as relações sociais e as relações do ser hu-
mano com a natureza. Procuramos promover a análise 
dos fenômenos em diferentes escalas, compreendendo 
que o lugar de vivência também é produto e fator das 
dinâmicas regionais e globais, mobilizando habilidades 
e munindo os estudantes de capacidades que permitam 
compreender e transformar a realidade.

História
No que se refere à disciplina de História, desde a 

primeira metade do século XX, os materiais didáticos 
vêm sendo organizados quase exclusivamente por cri-
térios cronológicos. Quer dizer, a partir do momento 
em que se começa a ensinar História como disciplina 
independente, inicia-se um ciclo de conteúdos organi-
zados cronologicamente. Começa-se ou pela chegada 
dos europeus à América, ou pela origem do ser huma-
no, seguindo pela história antiga, medieval, moderna, 
contemporânea até os dias atuais. Nos livros didáticos, 
isso foi feito de duas formas.

Primeiramente separava-se História Geral de Histó-
ria do Brasil. Eram criados, assim, volumes dedicados a 
um e outro universo do conhecimento histórico. Mais 
recentemente, foram criados os livros de História inte-
grada, nos quais a história brasileira aparece ao lado 
da história de outros países da América e da Europa. 
Nesse modelo, o que une a história europeia à histó-
ria brasileira são os marcos cronológicos. Dessa forma, 
podem ser organizados programas de curso nos quais 
o aluno estuda a Revolução Russa, em seguida a Repú-
blica Velha brasileira e depois o nazifascismo.

Há, com certeza, ligações entre esses assuntos. 
Mas devemos afirmar, também, que há mais particu-
laridades que afinidades, pois o que justifica o agru-
pamento são somente as datas em que os eventos 
ocorreram.

Há nessa maneira de organizar o trabalho com a 
disciplina a suposta intenção de ensinar toda a histó-
ria. Será isso possível? Claro que não. Toda a história 
abarca uma infinidade de assuntos, períodos, espaços, 
realidades e temas. Na verdade, o que se denomina 
“toda a história”, ainda hoje, são duas coisas: os velhos 
currículos anteriormente obrigatórios, impostos pelos 
governos federais, estaduais e municipais ao longo da 
ditadura militar brasileira, ou, ainda, os programas dos 
vestibulares mais concorridos, que em muitos casos 
também são uma herança daqueles velhos currículos.

Quanto ao mundo vivido, este, em geral, só cabe 
nas páginas finais, depois de abordado todo o pro-
cesso. Em muitos casos, o volumoso trabalho anual 
impede que se chegue até ele. Assim, em respeito à 
cronologia, estudamos a origem do capitalismo, mas 
não estabelecemos nenhuma relação com o capitalis-
mo que está em nossos bolsos, casas, outdoors, so-
nhos e desejos. Estudamos a Revolução Industrial e 
não pensamos no plano urbanístico de nossas cidades 
industriais, nos problemas ambientais e nas questões 
relacionadas ao mercado de trabalho e sua forma de 
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organização. Com medo de não esgotar os assuntos 
prometidos no plano de ensino, o professor, em geral, 
sufoca a contextualização, tirando do estudo aquilo que 
ele teria de mais orgânico. Por isso, podemos afirmar 
que o ensino pautado somente em critérios cronoló-
gicos e informativos transforma-se em uma camisa de 
força para o professor.

O que se quer colocar em evidência, somente, é que 
a maneira como muitos materiais didáticos são criados 
não favorece o trabalho produtivo, estimulando, ao con-
trário, a memorização e o ensino somente informativo, 
sem estimular o diálogo. Ou seja, não há contextuali-
zação, tampouco se favorece o trabalho interdisciplinar. 
Sobre a memorização, deve-se ainda considerar as ob-
servações da historiadora Circe Bittencourt:

É preciso, no entanto, na crítica aos métodos mnemônicos, 
identificar que tipo de memorização está sendo considerada 
desnecessária e passível de ser descartada. Parece acertado 
afirmar que a crítica feita é contra um tipo de memorização 
mecânica, do “saber de cor”, da pura repetição, e não contra o 
desenvolvimento da capacidade intelectual de memorizar. Essa 
distinção deve ser feita para evitar que se julgue totalmente 
desnecessário desenvolver nos alunos a capacidade de memo-
rizar acontecimentos, no caso da História, e referenciá-los no 
tempo e no espaço, para que, com base neles, se estabeleçam 
outras relações de aprendizado. Parece-nos que reside neste 
ponto, ou seja, na confusão entre a memorização mecânica e 
a memorização consciente, a necessidade de particularizar a 
crítica contra esse método de aprendizagem.

Outro aspecto que precisa ser considerado sobre o pro-
blema da memorização como método de ensino e apren-
dizagem é o de situá-lo historicamente, para evitar uma 
análise anacrônica. A difusão desse método ocorreu em 
determinado contexto histórico. Quando situamos as práti-
cas culturais do século XIX e início do século XX, podemos 
refletir com maior lucidez sobre o papel da memorização na 
formação dos alunos, especialmente no tocante à História, 
disciplina considerada “decorável” por excelência.

BITTENCOURT, C. Ensino de História: fundamentos e métodos.  
São Paulo: Cortez, 2004. p. 71.

Não se deve crer que seja necessário exterminar a 
cronologia ou deixar de trabalhar com assuntos clássi-
cos. Não é possível estudar História sem ter um bom 
domínio da cronologia, pois ela é uma ferramenta es-
sencial do historiador. Não posso discutir um fenômeno 
relacionado à Idade Média se não sou capaz de localizá-
-la no tempo e no espaço, considerando as implicações 
de situar tal evento no século X e não no XVIII.

O que é necessário, sim, é organizar os programas 
e cursos de História considerando os conhecimentos 
significativos para os estudantes. Nosso objetivo não 
pode ser somente a cronologia, é preciso haver uma 
rede temática que atribua significado aos eventos. É 
preciso construir um problema, que pode estar rela-
cionado à cidadania, à questão da igualdade, da terra, 
da juventude, da saúde, do lazer, da cultura, da políti-
ca, da economia, do preconceito, enfim, é preciso que 
esse diálogo faça sentido, pois só assim a História se 
transformará em uma linguagem capaz de estabelecer 
uma relação entre o passado e o presente, resgatando 
experiências vividas e nos fazendo refletir sobre o pre-
sente e o futuro que queremos viver.

É preciso encarar a História como um diálogo 
constante entre o presente e o passado, nos mais di-
ferentes espaços. Os conteúdos são todos aqueles 
pertinentes aos objetivos do professor e ao grupo de 
alunos. É preciso que a História exerça o espírito críti-
co, que seja uma linguagem capaz de falar de nosso 
tempo, de sentimentos e questões que extrapolam os 
limites do conhecimento histórico.

Estamos ainda de acordo com as afirmações do his-
toriador Holien Bezerra, segundo o qual:

[…] é dever da escola, e direito dos alunos do Ensino Funda-
mental e Médio, oferecer e trabalhar os conjuntos de conheci-
mentos que foram socialmente elaborados e que os estudiosos 
consideram necessários para o exercício da cidadania. […] Já é 
consenso que a escola não tem por finalidade apenas transmitir 
conhecimentos. Passa a ser consenso também, entre os pro-
fissionais da História, ainda que com menor intensidade, que 
os conteúdos a serem trabalhados em qualquer dos níveis de 
ensino/pesquisa (básico, médio, superior, pós-graduado) não 
é todo o conhecimento socialmente acumulado e criticamente 
transmitido a respeito da trajetória da humanidade. Forçosa-
mente, devem ser feitas escolhas e seleções.

BEZERRA, H. G. Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos. In: 
KARNAL, L. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas.  

São Paulo: Contexto, 2004. p. 38.

Nesse sentido, o trabalho organizado por área de 
conhecimento cria uma nova perspectiva para a disci-
plina de História, pois a perspectiva histórica se junta 
aos conhecimentos das outras disciplinas da área para 
criar uma problematização que permite o diálogo entre 
passado e presente e, com base nesse diálogo, anali-
sar a complexidade das sociedades em que estamos 
inseridos.

5. As juventudes do século XXI e 
a construção de uma proposta 
de trabalho para o Ensino Médio 
na área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas

Os jovens são o público prioritário do Ensino Mé-
dio. São considerados jovens, na atualidade, as pes-
soas que se situam na faixa etária de 15 a 29 anos. 
No Ensino Médio, a idade esperada dos estudantes é 
de 15 a 17 anos. Entretanto, em 2019, conforme da-
dos do Ministério da Educação, 26% dos estudantes 
tinham idade superior ao esperado. Nas redes públi-
cas, essa distorção etária chegou a 32% em 2019, 
em relação ao primeiro ano do Ensino Médio. Com 
isso, evidencia-se que muitos jovens que estão no En-
sino Médio, especialmente nas redes públicas, têm 18 
anos ou mais. 

Quanto ao perfil desses jovens, precisamos consi-
derar primeiramente que não existe um modelo único 
de juventude: o que existe são juventudes. No Brasil, 
cerca de 20% dos jovens de 15 a 17 anos trabalhavam 
em 2012, conforme aponta a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD). Nesse sentido, afirma 
o pesquisador Juarez Dayrell:
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No Brasil, a juventude não pode ser caracterizada 
pela moratória em relação ao trabalho, como é comum 
nos países europeus. Ao contrário, para grande parcela 
de jovens, a condição juvenil só é vivenciada porque tra-
balham, garantindo o mínimo de recursos para o lazer, o 
namoro ou o consumo. Mas isso não significa, necessa-
riamente, o abandono da escola, apesar de influenciar 
no seu percurso escolar. As relações entre o trabalho e 
o estudo são variadas e complexas e não se esgotam na 
oposição entre os termos. Para os jovens, a escola e o 
trabalho são projetos que se superpõem ou poderão so-
frer ênfases diversas, de acordo com o momento do ciclo 
de vida e as condições sociais que lhes permitam viver a 
condição juvenil. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)

Sobre as diferentes juventudes, Dayrell afirma ain-
da que

[...] é preciso enfatizar que as práticas culturais juvenis não 
são homogêneas e se orientam conforme os objetivos que 
as coletividades juvenis são capazes de processar, num con-
texto de múltiplas influências externas e interesses produzi-
dos no interior de cada agrupamento específico. Em torno 
do mesmo estilo cultural podem ocorrer práticas de delin-
quência, intolerância e agressividade, assim como outras 
orientadas para a fruição saudável do tempo livre ou, ainda, 
para a mobilização cidadã em torno da realização de ações 
solidárias. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)

Ocorre que, muitas vezes, educadores consideram 
ao juventude como uma fase “natural” de desenvolvi-
mento humano em que a juventude tem um caráter ho-
mogêneo, desconsiderando que em cada grupo social 
existem diferentes formas de ser jovem e de lidar com 
a juventude. 

Outro engano são as aproximações que se expres-
sam em fórmulas como “no tempo em que eu era jo-
vem” ou “a minha geração”, pelas quais se faz refe-
rência a um jovem que existiu em determinado tempo 
mas que não necessariamente serve de parâmetro de 
identificação com o jovem do tempo presente, uma 
vez que ser jovem não tem o mesmo sentido em qual-
quer tempo e lugar. Por isso, para pensar o jovem no 
Brasil é preciso ter em conta a grande diversidade de 
contextos socioculturais presentes no país e também 
as próprias transformações que o país vem vivendo, 
trazendo novas condições de vida, possibilidades e ex-
pectativas para os jovens de diferentes estratos sociais. 

Como afirmam Raquel Souza e Ana Paula Corti:

Podemos afirmar que a juventude é sobretudo uma 
construção social e não um processo natural. Sendo assim, 
é muito variável. Isso quer dizer que ela não consiste apenas 
numa fase do ciclo biológico, representada por uma idade 
cronológica (ter 15 ou 16 anos) e pro certos estados fisioló-
gicos como a maturidade do aparelho reprodutor, mas vai 
muito além disso. Ser jovem implica possuir determinadas 
características e exercer certos papeis sociais. Como as so-
ciedades não são iguais umas às outras, os papeis sociais 
atribuídos aos jovens variam entre elas – e dentro delas. 
(CORTI; SOUZA, 2004, p. 19.)

Nesse sentido, é preciso tomar cuidado com os es-
tereótipos que podem predefinir o jovem como alguém 
“rebelde”, “desatencioso”, “impertinente”, enfim, que 
o desqualificam e, em muitos contextos, podem até 
mesmo estimulá-lo a abandonar a escola, uma vez que 
esta seria um lugar com o qual parece não conseguir 
criar um espaço de legitimidade. Sobre isto, afirma 
Dayrell (2007, p. 1117):

[...] predomina uma representação negativa e preconcei-
tuosa em relação aos jovens, reflexo das representações 
correntes sobre a idade e os atores juvenis na sociedade. 
É muito comum, nas escolas, a visão da juventude tomada 
como um “vir a ser”, projetada para o futuro, ou o jovem 
identificado com um hedonismo individualista ou mesmo 
com o consumismo. Quando se trata de jovens pobres, ain-
da mais se forem negros, há uma vinculação à ideia do risco 
e da violência, tornando-os uma “classe perigosa”. Diante 
dessas representações e estigmas, o jovem tende a ser visto 
na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabili-
dade, da desconfiança, o que torna ainda mais difícil para a 
escola perceber quem ele é de fato, o que pensa e é capaz 
de fazer. A escola tende a não reconhecer o “jovem” exis-
tente no “aluno”, muito menos compreender a diversidade, 
seja étnica, de gênero ou de orientação sexual, entre outras 
expressões, com a qual a condição juvenil se apresenta.

Uma outra maneira de encarar o jovem na esco-
la é buscar reconhecê-los como sujeitos particulares, 
que estão em processo de aprendizagem e também 
de muitas descobertas, tendo de enfrentar ainda as di-
fíceis escolhas que deve fazer ao se aproximar da vida 
adulta e do mundo do trabalho. Podemos então fa-
zer com que as expectativas e questões desses jovens 
sejam de alguma forma incorporadas ao fazer peda-
gógico. Suas perguntas e preocupações certamente 
alimentam muitos dos debates propostos no trabalho 
com a área de Ciências Humanas nesta obra, na qual 
várias das propostas desenvolvidas focaram especial-
mente o levantamento das questões e demandas que 
podem mobilizar muitos jovens. 

Tal maneira de encarar o trabalho com os diferentes 
jovens pode ser um caminho para fortalecer o que na 
BNCC se denomina protagonismo juvenil:

É necessário, ainda, que a Área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas favoreça o protagonismo juvenil investin-
do para que os estudantes sejam capazes de mobilizar dife-
rentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, 
digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.), valorizar 
os trabalhos de campo (entrevistas, observações, consultas 
a acervos históricos etc.), recorrer a diferentes formas de 
registros e engajar-se em práticas cooperativas, para a for-
mulação e resolução de problemas (BNCC, p. 562).

No contexto em que estamos vivendo é preciso con-
siderar a cada vez maior influência da vida que pulsa fora 
da escola dentro dos muros da escola. Se no passado ha-
via uma institucionalidade escolar que permitia que suas 
regras e modos de fazer fossem próprios e particulares, 
vivemos hoje um contexto em que as redes sociais e a 
massiva informação que circula na internet invadem o es-
paço escolar. Não só isso, mas também há na atualidade 
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uma maior presença da vida juvenil na escola. Ainda con-
forme Dayrell (2007, p. 1120):

A escola é invadida pela vida juvenil, com seus looks, 
pelas grifes, pelo comércio de artigos juvenis, constituindo-
-se como um espaço também para os amores, as amiza-
des, gostos e distinções de todo tipo. O “tornar-se aluno” 
já não significa tanto a submissão a modelos prévios, ao 
contrário, consiste em construir sua experiência como tal e 
atribuir um sentido a este trabalho. Implica estabelecer cada 
vez mais relações entre sua condição juvenil e o estatuto de 
aluno, tendo de definir a utilidade social dos seus estudos, 
o sentido das aprendizagens e, principalmente, seu projeto 
de futuro. Enfim, os jovens devem construir sua integração 
em uma ordem escolar, achando em si mesmos os princípios 
da motivação e os sentidos atribuídos à experiência escolar.

Esse novo contexto, em que a escola também não 
é a mesma do passado, é essencial que as questões 
dos jovens em relação ao mundo que os cerca pos-
sam ter espaço na escola e se constituam como parte 
da proposta pedagógica que busca fortalecer o pro-
tagonismo juvenil construindo conhecimentos capazes 
de proporcionar aos estudantes formas de leitura do 
mundo e possibilitando também suas escolhas em re-
lação aos caminhos que desejam traçar no processo de 
construção da identidade para a vida adulta.

6. O processo de avaliação na área 
de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

Tradicionalmente, a avaliação é entendida como 
o momento em que o professor, dono de um saber, 
verifica os conhecimentos aprendidos pelo aluno. Nes-
sa forma de compreender a avaliação, ela não traduz 
uma possibilidade de aprendizagem para os estudan-
tes nem para os professores, mas apenas certifica se os 
conteúdos trabalhados em sala de aula foram assimila-
dos pelos estudantes. Esse sempre foi o papel das cha-
madas provas finais, que reuniam grande quantidade 
de conteúdo em uma avaliação e nas quais o educando 
precisava mostrar que, ao final de tudo, seria capaz de 
alcançar o percentual mínimo de acerto exigido.

Essa forma de avaliar, contudo, não permite que se 
faça da avaliação um rico instrumento de aprendizagem, 
indo além da constatação do que o aluno sabe ou não. 
Mais do que um instrumento de poder do professor 
que detém o domínio sobre um determinado conhe-
cimento e tem a possibilidade de julgar o aluno apro-
vando-o ou não, a avaliação pode ser utilizada como 
uma medida real da aprendizagem, ou melhor, como 
um caminho para analisar as mudanças necessárias 
para que a aprendizagem avance. Quer dizer, para o 
professor, é possível fazer da avaliação um indicador 
das alterações que seu planejamento didático precisa 
sofrer para alcançar os objetivos propostos.

Para Jussara Hofmann, defensora do que ela deno-
mina de uma prática educativa mediadora, é preciso 
que o professor reveja o seu papel no que se refere 
à avaliação e ao estudante. Segundo ela, o professor 
precisa ter:

Em primeiro lugar, o sentimento de compromisso em 
relação àquela pessoa com quem está se relacionando. 
Avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é reconhecê-lo 
como uma pessoa digna de respeito e de interesse.

Em segundo lugar, o professor precisa estar preocupado 
com a aprendizagem desse aluno. Nesse sentido, o professor 
se torna um aprendiz do processo, pois se aprofunda nas es-
tratégias de pensamento do aluno, nas formas como ele age, 
pensa e realiza essas atividades educativas. Só assim é que o 
professor pode intervir, ajudar e orientar esse aluno. É um com-
prometimento do professor com a sua aprendizagem – tornar-
-se um permanente aprendiz. Aprendiz da sua disciplina e dos 
próprios processos de aprendizagem. Por isso a avaliação é um 
terreno bastante arenoso, complexo e difícil. Eu mudo como 
pessoa quando passo a perceber o enorme comprometimento 
que tenho como educador ao avaliar um aluno.

Entrevista concedida por Jussara Hofmann ao Senai. Disponível em:  
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/ 

pdebusca/producoes_pde/2010/2010_uel_ped_pdp_raimundo 
_fernandes_da_costa.pdf. Acesso em: 5 abr. 2020.

Já para o estudante, o momento da avaliação pode 
se traduzir em mais um momento de aprendizagem, 
ou seja, a própria atividade proposta pode ser criada 
de forma que o aluno se veja estudando e aprendendo 
enquanto realiza a avaliação.

No caso da área de Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas, isso dificilmente vai ocorrer se utilizarmos como 
objeto de avaliação apenas uma lista de perguntas que 
devem ser respondidas da maneira exata esperada pelo 
professor. Ao contrário disso, se elaborarmos uma ava-
liação em que o estudante tenha de se debruçar sobre 
novos textos em diferentes linguagens, imagens, do-
cumentos, enfim, se ele for convidado a refletir, argu-
mentar e produzir conclusões, estaremos avaliando seu 
domínio dos conceitos estudados, mas também propi-
ciando a ele mais um momento de estudo.

Um exemplo: ao estudar a Revolução Francesa nos 
deparamos com uma grande quantidade de eventos 
que se sobrepõem uns aos outros, além de conteúdos 
relacionados ao pensamento sociológico e filosófico ao 
fazermos referência à defesa da igualdade, da liberda-
de e da noção de direitos do cidadão. Ao organizarmos 
uma atividade avaliativa, poderíamos simplesmente per-
guntar quando alguns fatos ocorreram, o que significam 
ou por que ocorreram. Mas, para além disso, é possível 
inserir, dentre muitas possibilidades, trechos de docu-
mentos com discursos de Robespierre e outros revolu-
cionários que façam referência a algumas das ideias que 
nortearam a Revolução Francesa. Pode-se então fazer 
algumas perguntas que ajudem o estudante a com-
preender os textos e depois solicitar que ele extraia do 
texto algumas dessas ideias revolucionárias. Tudo isso 
deve ser feito de forma que o aluno seja conduzido para 
uma solução satisfatória sem armadilhas. Afinal, o maior 
objetivo é a realização da aprendizagem.

Nesse caso, estaríamos também contribuindo para 
que o estudante desenvolva a habilidade relacionada 
à leitura, essencial para a área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas e que também deve ser objeto de 
ensino para um professor dessa área.
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Mas não basta fazer a avaliação e o professor atri-
buir um conceito. É também essencial que o estudante 
tome consciência dos saberes que possui e de suas di-
ficuldades. Por isso, o trabalho não se encerra quando 
o aluno recebe o conceito e o professor o registra no 
diário. Ao contrário, é aí que o trabalho começa, pois 
esse é o momento de retomar um caminho para apren-
der o que se mostrou insuficiente na avaliação. Já é 
uma fala corrente a afirmação de que o erro tem um 
importante papel pedagógico, quer dizer, é a partir do 
reconhecimento e da compreensão de seus próprios 
erros que um estudante pode avançar.

Por isso, a avaliação não é somente um momento 
de verificação, mas um processo contínuo de toma-
da de consciência dos professores e alunos acerca das 
aprendizagens relacionadas às várias propostas traba-
lhadas em sala de aula. Nesse sentido, tanto melhor 
será a avaliação quanto maior for o número de ativi-
dades realizadas e quanto mais diversificadas o forem. 
Isso não quer dizer, no entanto, que o único critério 
deva ser o número de atividades realizadas, pois de 
nada adianta realizar inúmeras avaliações tomando 
como ponto de partida apenas a simples verificação 
mecânica de conteúdos ensinados.

Não existe uma única forma de aprender nem de 
ensinar. Assim, quanto mais recorrermos a diferentes 
linguagens e maneiras de avaliar, maiores serão as 
oportunidades de aprender. Pode-se recorrer à formu-
lação de questões, mas também à produção de textos, 
esquemas, desenhos, apresentações orais, represen-
tações teatrais, apresentações em computador, traba-
lhos em grupo, pesquisas, enfim, são inúmeras as pos-
sibilidades de criar oportunidades de aprendizagem e 
também de acompanhar o processo de evolução do 
estudante ao longo do ano letivo.

Nessa forma de avaliar, não se cria o terror da prova 
que é tudo ou nada, pois o estudante é convidado a 
realizar uma produção que envolve aprendizado. Além 
disso, a variedade de instrumentos cria novas oportu-
nidades e caminhos para a aprendizagem, retirando da 
avaliação a tensão que muitas vezes bloqueia a cons-
trução de conhecimentos novos.

Em síntese, precisamos colocar o foco de nosso 
trabalho na construção de estratégias que valorizem a 
todo tempo o processo de aprendizagem.
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Este capítulo debate as relações de poder e seus 
impactos na vida em sociedade apoiando-se em uma 
perspectiva fi losófi ca. Onde ele está? E com quem 
ele está? Haveria uma substância única e atemporal 
que servisse tanto aos monarcas e políticos como aos 
professores e estudantes? Como existe o poder? A ética 
o norteia? A corrupção? Quais foram as contribuições 
dos fi lósofos no tocante a esse tema? A escola, a Igreja, 
a família, os amores e a política ditariam como exercê-
-lo? E no encontro entre diversos desejos e grupos com 
demandas diferentes, existiriam poderes diferentes? 
Pode-se dizer, então, que não há um poder, mas 
poderes? 

Para responder a esses e outros questionamentos, 
serão investigadas as teorias contratualistas de alguns 
fi lósofos e os argumentos em que se baseiam para 
justifi car a democracia ou o absolutismo, este na fi gura 
do Leviatã e aquela fundamentada na ideia de soberania 
do povo. Outra contribuição fi losófi ca consiste em 
refl etir sobre a noção de servidão voluntária e o que 
faz alguém desejar seguir quem lhe tolhe a liberdade. Ser 
livre seria um princípio que confronta os que dominam 
o poder? Estado e liberdade são noções antagônicas? 
Qual é a diferença entre autoridade e autoritarismo? 
Nesse sentido, serão analisados alguns pontos, a 
saber: o que caracteriza os regimes totalitários e seus 
princípios antidemocráticos; as novas confi gurações de 
dominação mediante a noção de microfísica do poder 
no pensamento foucaultiano; como a corrupção e a 

sonegação fi scal prejudicam os valores democráticos 
e promovem violência nas camadas excluídas da 
sociedade; as lutas pelas demandas das minorias e a 
noção de empoderamento como formas de se contrapor 
e questionar a infl uência histórica da elite patriarcal, 
que visa manter seus privilégios, nos espaços políticos 
da atualidade. Como as perspectivas e os valores 
das minorias se relacionam aos valores oriundos da 
Revolução Francesa? Enfi m, qual poder é exercido – e 
confrontado – quando há miséria, crimes? E quando os 
direitos humanos não são respeitados? 

As imagens reproduzidas na abertura referem-se a 
temporalidades e contextos sociais, políticos e econômicos 
diferentes, embora tenham como ponto em comum 
sentimentos humanos relacionados à luta pela liberdade 
e por direitos. 

Em 4 de junho de 1989, o Exército chinês foi acionado 
para dispersar uma manifestação de estudantes que 
reivindicavam acesso a direitos democráticos em seu país. 
A cena mostra um jovem que parou na frente dos tanques 
com a fi nalidade de tentar impedir seu avanço. Quando 
o tanque se movia para a esquerda, ele dava passos 
para a esquerda; a colossal máquina tentava desviar do 
jovem, mas ele se impunha novamente. Essa cena foi 
fi lmada sem que o jovem chinês tivesse conhecimento 
disso. Naquele momento, era ele, sozinho, contra o poder 
do Estado representado pelo aparato militar. O Exército 
estava prestes a cometer o que fi cou conhecido como 
Massacre da Praça da Paz Celestial. Na imagem maior, 

mulheres marcham para lembrar as lutas 
políticas que ocorreram para que a conquista 
do seu direito ao voto se concretizasse, uma 
vitória recente contra forças e poderes que 
tiveram de ser confrontados e redirecionados 
– repressão, prisões, enaltecimento da 
misoginia, machismo, racismo e o uso de 
leis e aparatos institucionais para promover 
a manutenção do poder hegemônico por 
meio da repressão.

Ambas as imagens da abertura 
deste capítulo evidenciam relações de 
poder e mostram as ruas como palco 
de exigências e reivindicações. Elas 
também retratam a existência da servidão 
voluntária. As minorias, mesmo quando 
não eram assim defi nidas, lutavam pelo 
seu empoderamento; cabe destacar que, 
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� Esta foto registra o momento 
em que um manifestante bloqueia 
o caminho de tanques de guerra 
na avenida da Paz Eterna, perto da 
Praça da Paz Celestial, em Pequim. 
A imagem é um registro histórico de 
luta pela liberdade e enfrentamento 
do autoritarismo e do poder. Pequim, 
China, 1989.
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Neste capítulo, vamos estudar como o poder se manifesta na sociedade 
e refletir sobre princípios políticos, éticos e filosóficos. Debater esse tema é 
fundamental para que possamos compreender os problemas provocados pe-
las relações de poder e, também, para defender uma sociedade democrática, 
justa e igualitária. No decorrer do capítulo, teremos ainda a oportunidade de 
pensar sobre autoritarismo, servidão e corrupção. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

O ser humano, assim como outros animais, 
vive em grupos. Contudo, a forma como 
esses grupos humanos se organizam de-

terminou um modo de vida que nos diferencia dos 
animais. Vivemos em sociedade, o que implica um 
conjunto de características particulares; entre elas,
uma está constantemente presente: as relações
de poder. O que é poder? Como se constituem 
as relações de poder? O poder implica conflitos, 
dominação e discriminação? Para responder a es-
sas questões, precisamos compreender a noção de 
poder e suas consequências em nossa vida, como 
a dominação e a servidão.
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� Esta foto retrata a marcha pela igualdade 
das mulheres, ocorrida em 26 de agosto de 
1970, nos Estados Unidos. Essa manifestação, 
convocada pela Organização Nacional para 
Mulheres, marcou a comemoração dos 50 anos 
da Décima Nona Emenda, que garantiu o direito 
de voto às mulheres daquele país. Nova York, 
EUA, 1970.
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Páginas 6 e 7

Objetivos do capítulo
1.  Analisar os conceitos de poder, autonomia e liberdade por meio de diferentes perspectivas filosóficas e em 

diferentes contextos históricos, especialmente com base em certas teorias contratualistas e no debate sobre os 
novos mecanismos de dominação nas sociedades contemporâneas.

2.  Compreender a importância das noções de empoderamento, minorias, pensamento crítico, espaços de poder 
democráticos e microfísica do poder para reflexões contemporâneas sobre Estado.

3.  Problematizar práticas cotidianas que envolvem sonegação de impostos, bem como corrupção em macro e 
microescala, e desnaturalizá-las como normais ou aceitáveis na sociedade. 

4.  Identificar valores e práticas que fortalecem o poder, enquanto campo de disputas democráticas que envolvem 
autonomia, pensamento crítico, diversidade de opiniões, e um Estado com mecanismos efetivos capazes de garantir 
a aplicação do Princípio de Impessoalidade, a Constituição e os valores que se reportam aos direitos humanos.

Tema contemporâneo transversal (TCT):

• Vida familiar e social

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a 

partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação 
a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e 
respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Neste capítulo serão trabalhadas as competências 1, 5 e 6. A competência 1 será desenvolvida na seção Ler texto filosófico por meio de uma 
reflexão sobre a concepção hobbesiana de contrato social como um meio de organizar um sistema de governo e a ideia de natureza humana contida 
nesse pensamento.A seção Ler texto jornalístico permite mobilizar as competências 1 e 5. Com base em uma campanha do Ministério Público, se 
propõe uma reflexão sobre o que é ético e antiético em práticas individuais e cotidianas. O conceito de sonegação fiscal e de corrupção será analisado 
em Ponto de vista, em que também se trabalham tais competências, utilizando para o estudo desse conteúdo uma charge de Angeli e os esclareci-
mentos sobre o caso Panama Papers, a fim de propiciar a compreensão, em escala local e global, dos problemas que esses crimes causam à sociedade 
e as respostas governamentais para combatê-los, assim como das práticas que, além de lesar os cofres públicos, causam graves dificuldades para a 
plena efetivação dos direitos humanos no país. 

A competência 5 é mobilizada na seção Narrativas, com a análise de três narrativas diferentes: os quadrinhos de Quino, em que a Mafalda ri da 
etimologia da palavra “democracia” e em que a personagem usa a noção de golpe de estado em um contexto inusitado; um trecho do livro A revolução 
dos bichos, de George Orwell, em que os animais adquirem a noção de que estão sendo explorados pelos seres humanos; e um fragmento do Discurso 
da servidão voluntária, de Étienne de La Boétie, em que o autor comenta os fundamentos desse tipo de servidão. Essas narrativas serão exploradas 
por meio de questões sobre autonomia individual e coletiva e sobre a democracia brasileira. Em Releitura, problematiza-se um texto que se reporta 
a fatos históricos e cotidianos, para propiciar uma reflexão sobre como o poder pode cooptar processos de fomentação e promoção de cultura para 
impor seus valores hegemônicos. 

A competência 6 será desenvolvida na seção Narrativas, em que os estudantes são motivados a se posicionar de forma crítica e reflexiva em debates 
sobre servidão voluntária, exploração, autoridade, tirania e democracia. Em Ler texto filosófico, com a análise do pensamento de Thomas Hobbes, 
a reflexão se concentra na noção de autoritarismo e em sua associação com princípios que impedem o desenvolvimento da autonomia.
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Competências gerais da BNCC
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

se antes o poder se mostrava com sua força central 
na forma de aparatos de repressão, como o Exército, 
na atualidade há outras formas impositivas invisíveis, 
microfísicas e silenciosas que têm o propósito de afrontar 
valores democráticos. É possível pensar em quais seriam 
as heranças que a sociedade atual herda desses dois 
fatos retratados nas imagens? Uma possível resposta 
seria: a democracia exige que poderes sejam acionados 
e criem zonas de intensidade, lutas e forças; por vezes, 

acontecem injustiças, deflagrações revolucionárias, 
prisões, mas também se reconfiguram direitos. A 
democracia se faz por meio de conquistas, não é uma 
dádiva oriunda de conformismos. Os espaços de luta são 
outros na atualidade? As razões pelas quais os poderes 
se confrontam mudaram?

Sugere-se, com base nas imagens apresentadas, 
refletir com os estudantes sobre os elementos que se 
configuram como exercícios de poder. 
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 NARRATIVAS
A democracia seria um sistema político com valores universais? Serviria a todas 

as sociedades, em todos os tempos? Os países que se afi rmam democráticos 
realmente o são? Os princípios da Revolução Francesa (1789-1799) – liberdade, 
igualdade e fraternidade – seriam aplicáveis à realidade brasileira? 

Esta seção tem por objetivo iniciar um debate acerca da constituição dos Estados 
que alicerçaram sua democracia nos valores herdados da Revolução Francesa, 
fomentando as seguintes questões: O que é ser livre? O que é ser fraterno? O que 
é igualdade? Seriam essas palavras meramente abstratas, esvaziadas de conteúdo 
real nos países signatários de convenções que seguem esses valores e que deram 
origem às democracias modernas e contemporâneas? 

Os termos liberdade, igualdade e fraternidade serão analisados pela 
perspectiva da noção de poder. Antes de aprofundar-se em sua defi nição e em 
suas complexidades, a seção apresenta três movimentos-problematizações. O 
primeiro deles refere-se à defi nição que a personagem Mafalda encontra no 
dicionário para a palavra democracia, demo e kratos, “povo” e “autoridade”, ou 
seja, o poder do povo oriundo de sua autoridade ou vontade. Mafalda ri sem parar 
porque a defi nição não corresponde aos fatos políticos de seu país no contexto 
histórico em que foram produzidas as tirinhas, nem de diversos outros países latino-
-americanos. Na tirinha seguinte, em sua inocência infantil, a personagem se reporta 
a uma noção que defi ne a ascensão ilegítima de determinados grupos políticos 
ao poder: trata-se do golpe de Estado, uma ruptura das normas institucionais 
que resulta na deposição de governos eleitos constitucionalmente. Setores do 
Estado, da sociedade ou do próprio governo atentam contra o funcionamento 
da sua normalidade, sem mudar a estrutura de poder, apenas realocando outros 
grupos para manter os próprios privilégios. O golpe de Estado da Mafalda 
refere-se à usurpação de doces; no campo da política, a usurpação concerne à 
tomada de poder inconstitucionalmente, ou de uma forma que usa mecanismos 
“constitucionais” para legitimar interesses de certos grupos em detrimento de 
valores democráticos. Gera-se assim uma tentativa de criar narrativas hegemônicas 
com o propósito de apagar fatos históricos ou tornar universal, válido para toda 
a sociedade, o interesse que favorece exclusivamente certos grupos. Pode-se 
incentivar os estudantes a pensar em quantos golpes de Estado foram promovidos 
em nome da democracia, da ordem, do povo, da família, de valores religiosos, 
mas que, de fato, estão baseados em valores antidemocráticos. 

O segundo movimento do texto é um trecho do livro A revolução dos bichos, 
escrito por George Orwell, em que um grupo de animais de uma fazenda procura 
fazer uma revolução para libertar-se do jugo dos seres humanos. Embora o trecho 
reproduzido pretenda promover a conscientização da exploração e da crueldade 

humana, assim como da necessidade de independência de uma “classe” – os animais – que precisa se rebelar, há 
desvios. A revolução seria uma mudança de estrutura da organização política e de poder dessa territorialidade – no 
caso, a granja –, mas ela de fato não ocorre. Em suma, os porcos manipulam a população dos bichos e começam a 
chamar para si privilégios, a explorar os outros animais, apagando a história, dando fi m àqueles que os contestavam, 
traindo os mandamentos revolucionários e piorando a vida dos envolvidos na suposta revolução. O que começa 
como uma possível revolução torna-se uma ditadura e um ato de traição aos ideais de mudança. A obra se reporta 
à Revolução Russa de 1917, que, segundo o autor, não cumpriu seus ideais, e também à Revolução Francesa, em que 
igualdade, liberdade e fraternidade eram ideais dos burgueses, que desejavam ampliar seus privilégios e poderes, 
subjugar e excluir as demais classes do campo de direitos políticos. A efetividade tanto da revolução burguesa como 
da proletária poderia ser questionada em sua mobilização por mudanças. 

A última parte da seção trata da noção de servidão voluntária, do questionamento de como um ser humano, por 
escolha própria, renegaria sua liberdade, seguindo alguém que retirasse sua capacidade de agir e autodeterminar-se. 
Étienne de La Boétie questiona o que leva um indivíduo ou uma população a se submeter por vontade própria ao 
domínio de um tirano. Incentive os estudantes a refl etir sobre estes pontos: O ser humano nasce escravo ou se torna 
um? O poder, nos textos apresentados, poderia ser relacionado a questionamentos atuais sobre o que é autoridade? 
O que é democracia? O que é ser livre? Existem pessoas que desejam ser servas de tiranos? Uma revolução, quando 
falha, é válida? O que ela ensina às gerações futuras? Um golpe de Estado pode ser considerado válido se proporcionar 
melhorias à população? Poder sem autoridade existe? Poder com autoritarismo existe? E, se existe, é válido? 

Habilidade (EM13CHS501) 
Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contri-
buem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o empreen-
dedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade. 

Habilidade (EM13CHS602) 
Identificar e caracterizar a presença 
do paternalismo, do autoritarismo e 
do populismo na política, na socie-
dade e nas culturas brasileira e lati-
no-americana, em períodos ditatoriais 
e democráticos, relacionando-os com 
as formas de organização e de articu-
lação das sociedades em defesa da 
autonomia, da liberdade, do diálogo 
e da promoção da democracia, da 
cidadania e dos direitos humanos na 
sociedade atual.
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horrorosa, repulsiva

Fonte: https://www.fotoarena.com.br/detalhes/foto/id/1503pt?ide=&b=quino. Acesso em: 1o jun. 2020. 

Texto 1

A revolução dos bichos
George Orwell

Então, camaradas, qual é a natureza desta nossa vida? Enfrentemos a realidade: 
nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo alimento ne-
cessário para continuar respirando, e os que podem trabalhar são exigidos até a última 
parcela de suas forças; no instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum 
animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é 
livre. A vida do animal é feita de miséria e escravidão: essa é a verdade nua e crua.

Será isso, apenas, a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida 
decente aos seus habitantes? Não, camaradas, mil vezes não! O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode dar 
alimento em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só esta nossa fazenda compor-
taria uma dúzia de cavalos, umas vinte vacas, centenas de ovelhas – vivendo todos num conforto e com uma dignidade 
que agora estão além de nossa imaginação. Por que, então, permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto 
do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. [...]

O Homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o 
arado, não corre o que dê para pegar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais.

ORWELL, George. A revolução dos bichos. Tradução de Heitor Aquino Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 12.

Fonte: https://www.fotoarena.com.br/detalhes/foto/id/0434pt?ide=&b=quino . Acesso em: 1o jun. 2020. 
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NARRATIVAS
A Revolução Francesa (1789) definiu três princípios fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade, 

princípios esses relacionados a uma concepção de vida mais justa, com sociedades democráticas. Contudo, 
falar nesses valores e em democracia significa pensar também em algo que está presente no dia a dia: o po-
der. Muitos estudiosos pensaram sobre esse tema e suas consequências para a liberdade e a igualdade entre 
os seres humanos. A noção de poder, embora esteja relacionada à ideia de autoridade, não se confunde com 
autoritarismo nem com abuso de poder. 

Reproduzimos a seguir duas tirinhas do cartunista argentino Quino, que ficou famoso em virtude de sua 
criação: a personagem Mafalda. Essas tirinhas vão inspirá-lo a pensar nos assuntos abordados anteriormente. 
Depois, apresentaremos trechos de dois textos: o primeiro, do livro de George Orwell (1903-1950), A revo-
lução dos bichos, de 1945, e o segundo, do filósofo Étienne de La Boétie (1530-1563), extraído do Discurso 
da servidão voluntária, publicado em 1576. Com base no conteúdo apresentado, reflita sobre o conceito de 
poder respondendo às questões do Roteiro de trabalho. 
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Este roteiro de trabalho mobiliza a habilidade EM13CHS501 ao investigar questões relacionadas ao poder em diferentes 
temporalidades, inclusive hoje. Tirinhas da personagem Mafalda, fragmentos de texto de George Orwell e de La Boétie 
serão analisados para propiciar a compreensão da dimensão ética de diversas perspectivas sobre como se efetivam os 
poderes em relação à autonomia e à cidadania. A habilidade EM13CHS602 será desenvolvida mediante a identificação 
e a caracterização do autoritarismo no contexto brasileiro e latino-americano. Os objetos de investigação são a noção 
de democracia e os valores oriundos de revoluções, além de suas tentativas de promover modelos de igualdade social. 
Estimule os estudantes a pensar se esses objetivos foram concretizados ou são metas a serem atingidas. 

Página 9

 Roteiro de trabalho
1. O que as tirinhas de Quino sugerem sobre o tema da democracia e da autoridade? Qual é o humor presente 

em cada uma delas?
As tirinhas sugerem que não há democracia no país em que vive Mafalda, nem autoridade legítima. Tanto na Argentina, no contexto das 
tirinhas (1963-1974), como nos demais países da América Latina houve diversos golpes de Estado, sangrentos, arbitrários, que desres-
peitaram processos democráticos, muitos deles com apoio dos Estados Unidos, uma “democracia” que desejava influenciar a geopolítica 
internacional. Um elemento que permite refletir acerca da dimensão desse problema na época é a Operação Condor, que articulou diver-
sas ditaduras da América do Sul para prender e matar os que eram considerados inimigos políticos dos regimes. 

2. Em A revolução dos bichos, o autor realiza uma sátira sobre a exploração econômica e a dominação política. 
Mas a que grupos sociais o autor se refere ao opor, no trecho citado, os animais ao Homem? 
Esse livro refere-se à exploração empreendida pela burguesia, que submetia o proletariado aos seus interesses. Ou seja, os burgueses 
seriam os humanos e os animais, os proletários. O sistema político e econômico era uma forma de perpetuar essa relação assimétrica de 
poder. A obra também se constitui em uma crítica à classe revolucionária de 1917 na Rússia, que, ao tomar o poder, se desviou de seus 
propósitos para, segundo Orwell, instalar uma ditadura.  

3. Levante uma hipótese para explicar por que La Boétie afirma que a primeira razão para explicar que os 
homens aceitam o domínio de um tirano é que eles se submetem “de bom grado” e que “nascem servos 
e são criados como tais”.
Incentivar os estudantes a refletir sobre o que é servidão e o que torna uma pessoa serva de outra. Problematizar se os seres humanos 
nascem escravos ou se havia vantagens em tornar-se servo por escolha própria. Perguntar quais seriam essas vantagens. Motivá-los a 
procurar na história brasileira se houve momentos em que o poder exigiu submissão da população e se houve personagens que escolhe-
ram se aliar a poderes que exigissem servidão incondicional. Depois, discutir se isso acontece na atualidade e por quê.

4. Você se considera uma pessoa submissa e que aceita facilmente o poder das autoridades?
Analisar a diferença entre autoritarismo e autoridade e a questão da servidão voluntária. Perguntar: Até que ponto respeitar uma autori-
dade em um regime democrático seria servidão? Questionar também se a democracia se faz com servidão e submissão ou com atos cons-
cientes e negociados entre diversos segmentos da sociedade com regras claras, definidas com antecedência, de forma impessoal e justa. 

5. Agora, reúna-se com os colegas em grupo para identificar quais são as autoridades mais relevantes no dia 
a dia de vocês: pais ou responsáveis, professores, a direção da escola, o chefe no trabalho? Como vocês 
costumam se relacionar com essas autoridades?
Nesta questão, reforçar o debate sobre autoritarismo e autoridade, incluindo o papel dos estudantes na construção dos espaços de conflitos 
de poder, como eleições, grêmios escolares e associações de bairro. Inserir a seguinte problematização: Como uma democracia é formada de 
fato, se há somente relações harmônicas? No caso de haver relações conflituosas, como proceder? Apontar que algumas das figuras de auto-
ridade mencionadas seguem leis, estatutos e a Constituição, ou seja, o poder delegado a eles não é uma prática imposta de forma absoluta. 
Mesmo os que não são agentes do Estado, mas são figuras de autoridade, como os pais, seguem as leis do país para constituir a cidadania. 

6. Na opinião do grupo, as autoridades políticas do país são semelhantes ao tirano descrito por La Boétie? 
Refletir em que contexto foram escritas as ideias de La Boétie, sobre o tipo de líder político a que ele se refere e sobre o funcionamento 
das instituições de poder da época. Depois, comparar com a atualidade: se o sistema político brasileiro exigiria a submissão ou não dos 
brasileiros a certos princípios e se as autoridades políticas do país podem obrigar os cidadãos a seguir seus desígnios. Há também a ques-
tão das instituições democráticas e o equilíbrio dos poderes como forma de barrar qualquer tipo de tirania. O centro de poder brasileiro 
(Brasília) foi construído distante das regiões populosas, o que pode se tornar um ponto de partida para um debate interessante, baseado 
em questões históricas, como a Política do Café com Leite, o voto de cabresto, os golpes de Estado e a ditadura militar a que o país foi 
submetido. Nesse sentido, a história do presidente João Goulart pode igualmente instigar debates.

7. Podemos dizer que, na sociedade brasileira, as condições apresentadas nos textos e nas tirinhas ainda são 
atuais? Justifiquem a sua resposta. 
Explorar o que seriam um tirano e um líder democrático na contemporaneidade. Políticos atuais exigem submissão ou adoração por 
parte dos “eleitores”? E estes os seguem de forma espontânea ou forçada? Refletir sobre as recentes eleições para presidente do país 
e os discursos dos candidatos. A postura dos eleitores priorizava os valores democráticos, como o respeito às diferenças de opinião e a 
liberdade de expressão? O papel das redes sociais foi decisivo para a escolha crítica e consciente dos eleitores? As fake news são formas 
autoritárias de desmerecer adversários políticos? Explorar a palavra “democracia” na atualidade, confrontando-a com os seguintes ele-
mentos: a questão das minorias, das políticas da juventude, da miséria e pobreza do país, da obrigatoriedade do voto e do alistamento 
militar. Quais elementos caracterizariam um golpe de Estado na atualidade brasileira? Há fatos atuais que comprovem a existência desses 
elementos? Quanto ao livro A revolução dos bichos, instigar uma reflexão sobre políticos que fazem certas promessas, mas que traem 
seus ideais quando chegam ao poder, mudando completamente suas atitudes e se aliando, por exemplo, a grupos que prometia combater. 
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8. Para concluir, conversem entre si sobre as questões anteriores, tentando formar uma opinião que contemple 
a do grupo como um todo. Depois, organizem uma roda de conversa com a turma para fi nalizar a refl exão 
com um debate sobre autoridade e tirania.
Se possível, refletir sobre tirania e autoridade como práticas em macro e microescalas, ou seja, nas atitudes de políticos nos âmbitos 
federal, estadual e municipal; de agentes públicos também em atitudes individuais do exercício do poder, sejam professores, policiais, 
médicos, juízes, delegados etc.; e nas práticas individuais cotidianas de pessoas próximas: pais, namorada ou namorado, amigos, paren-
tes e vizinhos. Verificar se os estudantes conseguiriam identificar neles alguma atitude que poderia ser considerada autoritária ou se tudo 
isso faz parte de um processo democrático de funções com vistas a exercer a autoridade sem autoritarismo. Ressalta-se que este exercício 
não visa a valorizar práticas moralizantes; trata-se, sim, de uma reflexão sobre como aperfeiçoar e consolidar processos democráticos. 

  PODER POLÍTICO, LIBERDADE E SERVIDÃO
As relações de poder são fundamentadas de diversas formas. Nesta seção, faz-se 

uso das ideias dos fi lósofos Aristóteles e Rousseau. Para o primeiro, a família é uma 
instituição natural, e os grupos humanos, para se organizar, formam a sociedade, que 
exige organização por intermédio da política. Por conseguinte, a política é a própria 
natureza humana, e os seres humanos são animais políticos. Aristóteles constata que, 
em razão das diferenças naturais existentes entre os homens, é possível justifi car a 
escravidão, uma vez que há homens que nasceram naturalmente para governar e 
outros para serem dominados e escravizados. Rousseau também concebe a família 
como uma relação natural entre os seres humanos e a considera necessária para a 
preservação da vida. O laço de união familiar e a dependência entre fi lhos e pais, 
com o passar do tempo e o desenvolvimento inerente da condição humana, fazem 
do infante um adulto e eliminam a relação de dependência. Caso os fi lhos optem 
por permanecer com os pais, será por laços de convenção social, por escolha livre 
e consciente, e não por obrigação. Para Rousseau, a liberdade humana também 
se estabelece nessas relações sociais. Os seres humanos são iguais entre si e livres, 
portanto nada justifi ca que uns dominem os outros. O fi lósofo suíço, para refl etir 
sobre os princípios do contrato social, compara o pai com a imagem do chefe e os 
fi lhos ao povo; essa relação de poder é legítima, pois pressupõe a liberdade dos 

entes que se unem. Obedecer, nesse caso, é a expressão da liberdade de quem obedece, visto que não há coação, e 
sim um ato fundamentado em escolhas. 

Rousseau se contrapõe, desta forma, à naturalização da escravidão feita por Aristóteles. Subjugar seres humanos, 
obrigá-los a ser servos não é natural, é uma convenção baseada em injustiças. Nenhum ser humano tem o direito 
de escravizar outros seres humanos, tendo em vista que todos nascem livres. As sociedades em que havia escravos 
utilizaram a força ilegítima, e não leis naturais, para impor a escravidão. O que estrutura uma relação legítima de 
obediência em uma sociedade é um contrato social, desde que ele promova a liberdade dos cidadãos que se unem. 
O poder concedido aos governantes funda-se na reciprocidade, na igualdade e na liberdade, e segui-los é diferente 
de ser subjugado, de ser escravizado. O pacto é a expressão da liberdade de todos que concordam com ele. Como 
seria isso nos dias atuais? A Constituição brasileira assenta-se numa lógica para garantir as liberdades individuais?

Caso julgue necessário, antes da leitura do texto, pode-se discutir o que seria escravidão nos dias atuais. Como 
fomento dessa discussão, os arquivos da Polícia Federal contam com diversos casos de trabalhadores em situação 
análoga à escravidão. Também é possível fazer uma busca na internet do caso de leilão de escravos que foi fi lmado 
por uma equipe da CNN na Líbia, em 2017. 

O direito à propriedade privada funda a sociedade civil. Para evitar um estado de guerra, injustiças, violência, o ser 
humano, por meio do contrato social, concedeu sua liberdade natural para formar a liberdade civil, a que o tornaria 
cidadão e ao mesmo tempo garantiria seu direito à vida, à liberdade e à propriedade. Embora a propriedade privada 
seja a origem das injustiças para Rousseau, ele elaborou três princípios que justifi cariam sua legitimidade. Mas se, para 
esse pensador, o governo teria como objetivo garantir a liberdade individual, expressa na vontade geral, como fi caria a 
questão da tirania? Ou, mais especifi camente, a servidão voluntária pensada por La Boétie? Um tirano exige que sua 
vontade seja a única prioridade e que a vontade geral se submeta à dele. Existem, contudo, aqueles que se submetem 
a essa imposição por vontade própria, ou seja, há pessoas que abrem mão da sua liberdade natural e negam sua 
liberdade civil para servir a quem as coage. Para a fi lósofa Marilena Chauí, isso acontece porque, em cada indivíduo, 
existe uma vontade de tirania, de comandar e subjugar, de exercer o poder despótico mesmo que seja no âmbito das 
suas relações particulares. Outro motivo é o desejo de posses, de riquezas. A propriedade privada instiga a cobiça e 
a ganância, justifi ca injustiças. Esses dois fatores conjugados explicariam o desprezo pela liberdade e a vontade de 
submeter-se a um tirano. Deseja obedecer quem deseja comandar, deseja submeter-se quem deseja usurpar. 

Ignorar o tirano, deixar de segui-lo, não ser seduzido pelas promessas de riqueza e poder que alicerçam a 
submissão seriam formas de se opor à servidão voluntária. Manter um estado de alerta, exigir de si mesmo o não 
conformismo como postura de vida. Como os fatos que se interligam à pintura do quadro A liberdade guiando o 
povo, de Eugène Delacroix, que retrata a luta do povo contra valores absolutistas em 1830. Essa luta, no entanto, é 

Texto 2

Discurso da servidão voluntária
Étienne de La Boétie

Por ora gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, tantas 
nações suportam às vezes um tirano só, que tem apenas o poderio que eles lhe dão, que não tem o poder de preju-
dicá-los senão enquanto têm vontade de suportá-lo, que não poderia fazer-lhes mal algum senão quando preferem 
tolerá-lo a contradizê-lo. Coisa extraordinária, por certo; e porém tão comum que se deve mais lastimar-se do que 
espantar-se ao ver um milhão de homens servir miseravelmente, com o pescoço sob o jugo, não obrigados por uma 
força maior, mas de algum modo (ao que parece) encantados e enfeitiçados apenas pelo nome de um, de quem não 
devem temer o poderio pois ele é só, nem amar as qualidades pois é desumano e feroz com eles.

[...] a primeira razão por que os homens servem de bom grado é que nascem servos e são criados como tais.
LA BOÉTIE, Étienne de. Discurso da servidão voluntária. Tradução de Laymert Garcia dos Santos. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 12-25.

 Roteiro de trabalho
1. O que as tirinhas de Quino sugerem sobre o tema da democracia e da autoridade? Qual é o humor presente 

em cada uma delas?

2. Em A revolução dos bichos, o autor realiza uma sátira sobre a exploração econômica e a dominação políti-
ca. Mas a que grupos sociais o autor se refere ao opor, no trecho citado, os animais ao Homem? 

3. Levante uma hipótese para explicar por que La Boétie afirma que a primeira razão para explicar que os 
homens aceitam o domínio de um tirano é que eles se submetem “de bom grado” e que “nascem servos 
e são criados como tais”.

4. Você se considera uma pessoa submissa, que aceita facilmente o poder das autoridades?

5. Agora, reúna-se com os colegas em grupo para identificar quais são as autoridades mais relevantes no dia 
a dia de vocês: pais ou responsáveis, professores, a direção da escola, o chefe no trabalho? Como vocês 
costumam se relacionar com essas autoridades?

6. Na opinião do grupo, as autoridades políticas do país são semelhantes ao tirano descrito por La Boétie?

7. Podemos dizer que, na sociedade brasileira, as condições apresentadas nos textos e nas tirinhas ainda são 
atuais? Justifiquem a sua resposta. 

8. Para concluir, conversem entre si sobre as questões anteriores, tentando formar uma opinião que con-
temple a do grupo como um todo. Depois, organizem uma roda de conversa com a turma para finalizar a 
reflexão com um debate sobre autoridade e tirania. 

  PODER POLÍTICO, LIBERDADE E SERVIDÃO
Começamos este capítulo com dois textos que tra-

tam, cada um à sua maneira, de relações de domina-
ção e servidão, que fazem parte de nossa vida em 
sociedade, marcada não somente por vínculos sociais 
como a amizade, mas também por relações de poder. 
Ao longo da história, muitos filósofos dedicaram-se a 
pensar sobre a vida em sociedade e, principalmente, 
sobre política, prática que pressupõe relações de autori-
dade e poder. Ao refletirmos sobre a vida em sociedade, 
é importante levarmos em conta as primeiras formas de 
organização social. Para Aristóteles (385 a.C.-323 a.C.) 
um dos maiores filósofos gregos, a família é a primeira 
manifestação de organização social. Mais do que isso, 
segundo ele, a família se estabelece por natureza, isto 
é, os seres humanos formam grupos familiares de modo 
natural. Mas a organização social ganha uma nova di-
mensão quando os diversos grupos humanos formam 
algo maior, que é a sociedade em que vivem. Nela, a 
política assume papel central, algo que nos parece, mui-
tas vezes, também bastante natural. Tanto é assim que 

Aristóteles afirma que o ser humano é um animal po-
lítico por natureza.

Séculos depois de Aristóteles, Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778), um dos principais filósofos 
do Iluminismo, também atribuiu à família esse papel 
fundamental, quando analisou as primeiras socieda-
des. Em um dos seus livros mais famosos, Do contrato 
social, ele ressalta:

A mais antiga de todas as sociedades, e 
a única natural, é a família; ainda assim só se 
prendem os filhos ao pai enquanto dele neces-
sitam para a própria conservação. Desde que tal 
necessidade cessa, desfaz-se o liame natural. Os 
filhos, isentos da obediência que devem ao pai, 
e este, isento dos cuidados que deve aos filhos, 
voltam todos a ser igualmente independentes. Se 
continuam unidos, já não é natural, mas volunta-
riamente, e a própria família só se mantém por 
convenção. [...]
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anterior; ela esteve presente na Revolução Francesa (1789), cujos líderes derrubaram o absolutismo, venceram, mas 
se desviaram dos propósitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Como defi nir essas palavras se houve traição ao 
povo? Houve a época do terror, houve golpes de Estado, derramamento de sangue, microautoritarismo, o deleite com 
decapitações. Líderes políticos foram seduzidos pelo poder e tornaram-se imperadores; houve deposições, tentativa 
de restituir a monarquia absolutista e novas lutas, como a retratada no quadro. A Revolução de 1830 também foi 
chamada de Três Gloriosas, e a fi gura feminina do quadro, a Liberdade, foi representada por meio de símbolos que 
remetem à revolução anterior (o barrete frígio, a baioneta e a bandeira), da qual seria uma continuidade. Fica, porém, 
a dúvida: isso promoveria uma ruptura? O ideal não morreu. Mesmo com os desvios e traições ocorridos, novas 
lutas foram inspiradas. Nem todas as promessas foram concretizadas: outras servidões voluntárias estruturaram o 
poder real, outras tentativas de manipulação, golpes e a emergência de mais uma revolução, em 1848, com agentes 
revolucionários distintos, mais confl itos pelo poder. Na época, outras revoluções se verifi caram em diversos países e 
se desviaram dos objetivos inicialmente estabelecidos. A imagem dessa pintura é utilizada na atualidade em protestos 
nas ruas francesas, onde os manifestantes reproduzem a mesma cena segurando a bandeira tricolor. A luta, hoje, não 
é contra o absolutismo. A velocidade global, o mundo líquido, a regulação algorítmica, as transnacionais, o poder 
confi guram-se como poderes. Demandas múltiplas e empoderamentos procuram incorporar-se aos movimentos, 
a possíveis novas revoluções. Com isso, ressalta-se que a conquista da liberdade não seria um objetivo estático, 
com fi m programado e um estágio fi nal. Alguns fi lósofos contratualistas defendiam que, em nome do contrato, os 
governantes deveriam preservar os direitos individuais, a liberdade e a igualdade, ou seja, manter a luta contra o 
autoritarismo, tanto de governos como de indivíduos que sonham em servir para um dia despoticamente comandar. 

Em uma roda de conversa, debater com os estudantes quais seriam os princípios que defi niriam liberdade, 
igualdade e fraternidade na sociedade brasileira.

Página 11

 PARE e PENSE

1. O que é contrato social e qual é a sua função?
Contrato social consiste em uma convenção constituída por um pacto baseado em relações de poder 
no qual as partes têm funções, responsabilidades e prioridades definidas. Dependendo do autor, mu-
dam-se a prioridade e razão do pacto. Para Rousseau, ele é assentado na prioridade da soberania do 
povo, numa vontade geral que é expressão da liberdade civil, e cada indivíduo o aceita de forma livre 
e o respeita porque é a expressão de um consentimento que delega ao governo a responsabilidade 
de assegurar que a vontade geral prevaleça. O pacto é considerado justificado desde que garanta 
o direito à liberdade de seus cidadãos. Assim, quem obedecer a ele estará obedecendo a si mesmo, 
uma vez que é a própria vontade de quem obedece que é espelhada nas ações governamentais. 
Portanto, o pacto visa garantir o direito natural à vida, à liberdade e à igualdade, sem as quais não 
seria legítimo obedecer a ele.

2. Por que, para Rousseau, a escravidão não é algo natural?
Primeiro, porque, segundo esse pensador, a natureza fez com que os seres humanos nascessem 
livres; liberdade e igualdade são condições naturais a todos os indivíduos. Segundo, porque o que 
obriga alguém a ser subjugado e tornar-se escravo é a força empregada de forma ilegítima, uma vez 
que não é baseada em um pacto ou acordo mútuo. Esse tipo de prática é uma construção social, injusta, não natural. A natureza não predispõe 
seres humanos a mandar ou a coagir uns aos outros. Os primeiros escravos não nasceram nessa condição; eles foram coagidos, e isso lhes retira 
sua humanidade, ao mesmo tempo que retira a legitimidade do governo que promove a escravidão. A vontade geral, que se baseia na condição 
natural de liberdade humana, só existe quando todas as pessoas são livres. 

Página 12

 PARE e PENSE

1. O que devemos entender por “servidão voluntária”?
Trata-se de uma postura de quem abdica a própria liberdade para servir a outrem. Esse ato de submissão voluntária a um tirano, que deseja 
governar impondo sua vontade aos demais, revela o desejo individual de também exercer a tirania, assumir o poder e conquistar riquezas e bens 
materiais. Ou seja, a servidão voluntária faz do servo alguém que deseja servos, que deseja o poder para poder exercê-lo perante os outros, 
coagindo-os.  

2. Quais condições justifi cam a propriedade privada, segundo Rousseau?
São três condições: 1) que o terreno não esteja sendo utilizado ou habitado por outras pessoas; 2) que as divisões sigam critérios para satisfazer 
apenas a subsistência; 3) e que sua posse seja oriunda do trabalho. Essas condições estão em consonância com a proposta de contrato social, 
segundo o qual a sociedade civil deve procurar estabelecer-se com harmonia e convivência em prol da liberdade dos direitos. A proposta de 
Rousseau tinha como propósito evitar a ganância ou uma guerra entre todos os habitantes, visto que transforma o uso da terra em um meio de 
sobrevivência e em uma forma de partilha equânime. 
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PARE e PENSE

1. O que é contrato social e qual é sua função?

2. Por que, para Rousseau, a escravidão não é 
algo natural?

Você pode estar se perguntando: Por que devemos 
conceder poder a um governante? Para responder a 
essa pergunta, recorreremos mais uma vez a Rousseau. 
Em um outro texto, chamado Discurso sobre a origem 
e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 
ele nos mostra como nasceu a sociedade civil, con-
forme pode se ver no trecho a seguir:

O verdadeiro fundador da sociedade civil 
foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, 
lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pes-
soas suficientemente simples para acreditá-lo. 
Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias 
e horrores não pouparia ao gênero humano 
aquele que, arrancando as estacas ou enchen-
do o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: 
“Defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis 
perdidos se esquecerdes que os frutos são de 
todos e que a terra não pertence à ninguém”.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os  
fundamentos da desigualdade entre os homens.  

Tradução de Lourdes Santos Machado. São Paulo:  
Abril Cultural, 1983. p. 259. (Os pensadores).

A sociedade civil surgiu, portanto, a partir da pro-
priedade privada. Com ela, como entende Rousseau, 
teve início também uma série de ações violentas e cri-
minosas, a fim de garantir 
a posse da propriedade. 
Porém, isso não quer di-
zer que o filósofo defenda 
que ninguém tem direito 
à propriedade. Para ele, o 
direito à propriedade se 
torna legítimo quando se 
cumprem três condições: 
1) que o terreno não esteja 
habitado por ninguém; 2) 
que cada um só ocupe a 
parte que for necessária 
para garantir sua subsis-
tência; e 3) que a posse 
do terreno seja fruto do 

 �  A liberdade guiando o povo, 
de Eugène Delacroix , 1830 
(óleo sobre tela, 260 cm × 235 
cm). Esta obra foi feita em 
comemoração à Revolução de 
Julho de 1830, com a queda 
do rei da França Carlos X. No 
centro, vemos uma mulher, que 
representa a liberdade. 

trabalho. Além de garantir a liberdade e os direitos, o 
poder conferido aos governantes pelo contrato social 
deve assegurar também a posse daquilo que nos per-
tence.

Neste momento de nossa conversa, é importante 
retomar alguns conceitos que já estavam presentes nos 
dois textos que você leu no início deste capítulo. As-
sim, voltemos ao tema da servidão voluntária, discu-
tido por La Boétie, e que está diretamente relacionado 
à ideia de poder. La Boétie estava envolvido com duas 
questões fundamentais: Qual seria a explicação para 
que apenas uma pessoa tivesse poder sobre as outras? 
Por que concordamos com esse poder e, assim, o servi-
mos voluntariamente? A filósofa e professora brasileira 
Marilena Chaui apresenta dois motivos centrais que 
respondem a essas perguntas. Em primeiro lugar, não 
é o medo que nos faz obedecer, mas o próprio desejo 
de tirania. É o desejo de poder e tirania de cada pessoa 
que explica o poder e a tirania de apenas um sobre 
seus semelhantes. O segundo motivo está relaciona-
do à causa desse desejo: queremos o poder porque 
desejamos bens, riquezas e propriedades. O desejo de 
possuir tais coisas tem relação, por sua vez, ao despre-
zo pela liberdade. Em poucas palavras, renunciamos à 
liberdade porque desejamos o poder.

Qual seria, então, a saída para resguardar a liber-
dade? Vejamos, a princípio, a resposta de La Boétie. 
Uma de suas lições fundamentais é que o poder não 
se apoia na coerção, e sim em nosso próprio desejo de 
poder e tirania. Esse seria um traço importante da na-
tureza humana. Contudo, como resistir à tirania? A saí-
da proposta por La Boétie é ignorar o tirano, deixar de 
apoiá-lo, perceber que o encantamento ilusório do po-
der, ao impor-se aos dominados, coloca em evidência 
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Página 13

Hannah Arendt e o totalitarismo
Nesta seção apresentam-se as noções de regime totalitário: são regimes de 

poder absoluto, em que o governo tem como objetivo o controle irrestrito na 
esfera pública e privada de seus governados. Suas estratégias envolvem o uso 
de violência, do terror e da propaganda em massa. O regime de poder absoluto 
sobre a população cria ideologias persecutórias, com inimigos a serem vencidos 
e objetivos nobres, valorosos: eles precisam atuar sobre a humanidade como 
um todo e criar uma grande unidade. Hannah Arendt alerta que o controle 
totalitário isola e atomiza as pessoas. Esse isolamento evita que o indivíduo, numa 
autorrefl exão, pondere sobre o sistema a que ele pertence enquanto ser único 
e, inclusive, que crie laços com outras pessoas. Ao mesmo tempo, fortalece a 
consciência de pertencimento a um grupo, a uma abstração, a uma ideia geral 
de nação, povo ou Estado. Tais ideias são úteis aos propósitos de dominação de 
governos totalitários. Arendt defi ne a doutrinação como a fase em que o regime 
totalitário já foi implantado, e suas abstrações fortalecem seu sistema político, 
assim como as formas de impor suas realidades doutrinárias, como no exemplo 

do desemprego apresentado no texto. Apagam-se elementos que o sistema considera impróprios, mudam-se fatos 
históricos, criam-se narrativas com o objetivo de promover o culto à personalidade de líderes. 

Outros princípios dessa lógica de organização política são a eliminação de adversários, a imposição por meio da 
força, o domínio absoluto dos governados, a destruição de princípios democráticos e a formação de massas, como 
ocorreu no nazismo e no fascismo. 

No fi lme A Onda (direção: Dennis Gansel; Alemanha, 2008, 110 min), o professor Rainer Wenger explica, em 
uma de suas aulas, o que seriam organizações autocráticas. Ele então pergunta aos estudantes se seria possível algo 
parecido com o nazismo acontecer nos dias de hoje na Alemanha. Os estudantes negam, embora os acontecimentos 
do enredo deixem claros que existe, sim, essa possibilidade. Pode-se estimular uma conversa com a turma sobre 
a seguinte questão: Como na atualidade ainda há pessoas que desejam deixar de ser livres para seguir líderes 
autoritários, tiranos, autocratas modernos, tornando-se massa de manobra em regimes totalitários? A “onda” 
neonazista cresce em países europeus e nos Estados Unidos. Na cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia, 
por exemplo, grupos neonazistas, em agosto de 2017, se organizaram em passeatas e desfi laram palavras de ordem 
homofóbicas, xenofóbicas, racistas e antidemocráticas. No Brasil, o movimento de orientação fascista da década de 
1930 ressurgiu em recente ataque, em 2019, à produtora do programa Porta dos Fundos: encapuzados alegavam 
ser neointegralistas cujo objetivo era censurar ou ameaçar quem não partilhasse seus valores. 

Enfi m, Hannah Arendt questiona não de um passado longínquo, mas da atualidade, por que os sistemas 
democráticos, os direitos humanos e os valores individuais são odiados por líderes que desejam sociedades totalitárias. 

LER TEXTO FILOSÓFICO
Nesta seção, os estudantes entram em 

contato com o pensamento de Thomas Hobbes 
no livro Leviatã e refl etem sobre sua infl uência 
na concepção de poder absolutista. Para esse 
pensador, o estado de natureza é caracterizado 
por guerras permanentes, e o ser humano é 
egoísta, em razão de não ter a tendência natural 
de cultivar valores sociais ou comunitários; ele 
se reúne a outros apenas para tentar sobreviver, 
uma vez que seu real desejo é ser o algoz de um 
semelhante: é esse o signifi cado da metáfora em 
que o homem é uma espécie de lobo que vê 
nos outros humanos potenciais presas. Não há 
convivência harmoniosa ou pacífi ca no estado 
de natureza. O mais forte prevalece, mas nem 
mesmo este tem sua sobrevivência garantida 
porque sempre há a possibilidade de outro mais 

forte surgir e impor sua vontade. Desta forma, é necessário um governo forte, 
capaz de se impor e de fazer valer sua autoridade. 

Habilidade (EM13CHS501) 

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS602) 
Identificar e caracterizar a presença 
do paternalismo, do autoritarismo e 
do populismo na política, na socie-
dade e nas culturas brasileira e lati-
no-americana, em períodos ditatoriais 
e democráticos, relacionando-os com 
as formas de organização e de articu-
lação das sociedades em defesa da 
autonomia, da liberdade, do diálogo 
e da promoção da democracia, da 
cidadania e dos direitos humanos na 
sociedade atual.
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Hannah Arendt e o totalitarismo
Totalitarismo é um termo utilizado para designar regimes 

políticos nos quais há um controle total da sociedade, fruto 
de um poder absoluto. Como demonstrou Hannah Arendt 
(1906-1975), o fascismo e o nazismo foram dois exemplos 
de regimes totalitários, evidenciando que esse imenso 
poder concentrado amplia e aprofunda o uso da vio-
lência. Entre suas obras, o livro Origens do totalitaris-
mo é uma das contribuições mais importantes para o 
entendimento da política no mundo contemporâneo. 
Apresentaremos a seguir alguns trechos desse livro, 
que podem nos ajudar a entender algumas caracte-
rísticas do totalitarismo:

Os movimentos totalitários são organizações maciças de 
indivíduos atomizados e isolados. Distinguem-se dos outros 
partidos políticos e movimentos pela existência de lealdade to-
tal, irrestrita, incondicional e inalterável de cada membro individual. 
Essa exigência é feita pelos líderes dos movimentos totalitários 
mesmo antes de tomarem o poder e decorre da alegação, já con-
tida em sua ideologia, de que a organização abrangerá, no devido 
tempo, toda a raça humana. [...]

Nos países totalitários, a propaganda e o terror parecem ser 
duas faces da mesma moeda. Isso, porém, só é verdadeiro em 
parte. Quando o totalitarismo detém o controle absoluto, subs-
titui a propaganda pela doutrinação e emprega a violência não 
mais para assustar o povo (o que só é feito nos estágios iniciais, quando ainda existe a oposição política), mas 
para dar realidade às suas doutrinas ideológicas e às suas mentiras utilitárias. O totalitarismo não se contenta 
em afirmar, apesar de prova em contrário, que o desemprego não existe; elimina de sua propaganda qualquer 
menção sobre os benefícios para os desempregados. [...] a propaganda totalitária pode ainda dirigir-se àqueles 
segmentos da própria população cuja coordenação não foi seguida de doutrinação suficiente.

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 373-391.

O totalitarismo envolve, portanto, um controle absoluto sobre os indivíduos. Para isso, a 
propaganda e a doutrinação servem como pilares fundamentais para a manutenção do poder. 
Como mostra esse trecho do livro de Hannah Arendt, se a propaganda totalitarista é responsá-
vel pelo fortalecimento da ideologia vinculada a esse tipo de regime, a doutrinação é, por sua 
vez, um dos meios pelos quais essa ideologia se torna cada vez mais aceita pelos indivíduos. O 
exemplo histórico do fascismo e do nazismo são um alerta para que estejamos sempre atentos 
aos perigos de regimes com perfi l totalitário, pois, além de colocarem em perigo a liberdade 
de pensamento e os direitos humanos, constituem uma das formas mais nefastas de violência 
e dominação.

 é um termo utilizado para designar regimes 
políticos nos quais há um controle total da sociedade, fruto 
de um poder absoluto. Como demonstrou Hannah Arendt 
(1906-1975), o fascismo e o nazismo foram dois exemplos 
de regimes totalitários, evidenciando que esse imenso 

 atomizados e isolados. Distinguem-se dos outros 
partidos políticos e movimentos pela existência de lealdade to-
tal, irrestrita, incondicional e inalterável de cada membro individual. 
Essa exigência é feita pelos líderes dos movimentos totalitários 
mesmo antes de tomarem o poder e decorre da alegação, já con-
tida em sua ideologia, de que a organização abrangerá, no devido �  A filósofa, professora e escritora Hannah Arendt 

escreveu diversos livros dedicados à política e ao 
poder. Esta foto registra sua participação em um 
seminário na The New School, em Nova York, 
Estados Unidos, realizado em 19 de fevereiro 
de 1969.

LER TEXTO FILOSÓFICO
Agora que você conheceu algumas ideias de La Boétie e Rousseau, vamos compreender um pouco as ideias de 

Thomas Hobbes, importante filósofo moderno. Hobbes escreveu um livro fundamental, como você viu na legenda 
da imagem da página 12. O principal assunto do livro é a política. No entanto, de modo diferente de Rousseau, que 
afirmou ser o homem bom por natureza, Hobbes defendia que os seres humanos eram maus. Uma de suas frases 
mais famosas é “O homem é o lobo do homem”. Para ele, antes do estabelecimento da sociedade civil e do con-
trato social, os homens vivenciavam uma guerra de todos contra todos. Além disso, enquanto Rousseau defendia 
a democracia, Hobbes, por ter essa concepção de homem, defendia o Estado absoluto. 
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de um poder absoluto. Como demonstrou Hannah Arendt 
(1906-1975), o fascismo e o nazismo foram dois exemplos 
de regimes totalitários, evidenciando que esse imenso 
poder concentrado amplia e aprofunda o uso da vio-
lência. Entre suas obras, o livro Origens do totalitaris-
mo é uma das contribuições mais importantes para o 
entendimento da política no mundo contemporâneo. 
Apresentaremos a seguir alguns trechos desse livro, 
que podem nos ajudar a entender algumas caracte-
rísticas do totalitarismo:

Os movimentos totalitários são organizações maciças de 
indivíduos atomizados e isolados. Distinguem-se dos outros 
partidos políticos e movimentos pela existência de lealdade to-
tal, irrestrita, incondicional e inalterável de cada membro individual. 
Essa exigência é feita pelos líderes dos movimentos totalitários 
mesmo antes de tomarem o poder e decorre da alegação, já con-
tida em sua ideologia, de que a organização abrangerá, no devido 
tempo, toda a raça humana. [...]

Nos países totalitários, a propaganda e o terror parecem ser 
duas faces da mesma moeda. Isso, porém, só é verdadeiro em 
parte. Quando o totalitarismo detém o controle absoluto, subs-
titui a propaganda pela doutrinação e emprega a violência não 
mais para assustar o povo (o que só é feito nos estágios iniciais, quando ainda existe a oposição política), mas 
para dar realidade às suas doutrinas ideológicas e às suas mentiras utilitárias. O totalitarismo não se contenta 
em afirmar, apesar de prova em contrário, que o desemprego não existe; elimina de sua propaganda qualquer 
menção sobre os benefícios para os desempregados. [...] a propaganda totalitária pode ainda dirigir-se àqueles 
segmentos da própria população cuja coordenação não foi seguida de doutrinação suficiente.

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 373-391.

O totalitarismo envolve, portanto, um controle absoluto sobre os indivíduos. Para isso, a 
propaganda e a doutrinação servem como pilares fundamentais para a manutenção do poder. 
Como mostra esse trecho do livro de Hannah Arendt, se a propaganda totalitarista é responsá-
vel pelo fortalecimento da ideologia vinculada a esse tipo de regime, a doutrinação é, por sua 
vez, um dos meios pelos quais essa ideologia se torna cada vez mais aceita pelos indivíduos. O 
exemplo histórico do fascismo e do nazismo são um alerta para que estejamos sempre atentos 
aos perigos de regimes com perfi l totalitário, pois, além de colocarem em perigo a liberdade 
de pensamento e os direitos humanos, constituem uma das formas mais nefastas de violência 
e dominação.
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mesmo antes de tomarem o poder e decorre da alegação, já con-
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escreveu diversos livros dedicados à política e ao 
poder. Esta foto registra sua participação em um 
seminário na The New School, em Nova York, 
Estados Unidos, realizado em 19 de fevereiro 
de 1969.
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Agora que você conheceu algumas ideias de La Boétie e Rousseau, vamos compreender um pouco as ideias de 

Thomas Hobbes, importante filósofo moderno. Hobbes escreveu um livro fundamental, como você viu na legenda 
da imagem da página 12. O principal assunto do livro é a política. No entanto, de modo diferente de Rousseau, que 
afirmou ser o homem bom por natureza, Hobbes defendia que os seres humanos eram maus. Uma de suas frases 
mais famosas é “O homem é o lobo do homem”. Para ele, antes do estabelecimento da sociedade civil e do con-
trato social, os homens vivenciavam uma guerra de todos contra todos. Além disso, enquanto Rousseau defendia 
a democracia, Hobbes, por ter essa concepção de homem, defendia o Estado absoluto. 
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Na teoria hobbesiana, os seres humanos abrem mão de sua liberdade natural e a transferem para um soberano, 
que deterá o poder e deverá promover a paz, o direito à vida e à propriedade. O contrato, nessa teoria, é diferente 
daquele pensado por Rousseau, pois nele a liberdade não é a expressão da vontade do povo, e sim a garantia da 
força de um Estado na figura de um soberano (na forma de um monarca ou de uma assembleia), que, por intermédio 
das instituições, terá o poder de impedir que a sociedade entre em conflitos e se extermine. Antes desse pacto, o 
que existe é uma multidão. Firmado o contrato, forma-se o corpo político, o povo. As decisões do soberano não 
precisam necessariamente da concordância dos cidadãos, visto que, no pacto, o soberano é absoluto em seus 
poderes, no direito ao uso da força, na promulgação de leis, no direcionamento da sociedade. É interessante, neste 
momento, comentar que, na capa do livro, como se vê na página 12, figura o Leviatã, com uma coroa na cabeça, 
uma espada na mão direita e uma espécie de cajado episcopal na esquerda. Seu corpo é composto de muitas 
pessoas, pelo povo, e está acima das cidades em um vale, como se representasse o poder absolutista concentrado 
na figura única de um soberano ou de um Estado forte. 

Vale destacar que os reis controlavam as funções executivas, legislativas e judiciárias, tinham poder sobre o 
corpo dos seus súditos, mandavam e desmandavam na economia por meio das políticas mercantilistas, justificavam 
seus amplos poderes com o apoio da Igreja e do Exército, do qual eram chefes. Esse poder encontrou uma de suas 
expressões máximas na frase atribuída a Luís XIV (1638-1715): “O Estado sou eu”. Assim, a teoria do contrato, além 
de conceber a natureza humana como má, pressupõe a incapacidade de uma organização política basear-se na 
espontaneidade e no livre-arbítrio. 

O poder – e sua força opressora – tem de estar em todas as dimensões dos espaços públicos para controlar e 
frear os instintos destrutivos que naturalmente surgiriam entre os cidadãos. Nessa teoria, a espada prevalece sobre 
a palavra. Quem detém a força, pelo contrato, teria que garantir a vida, a propriedade e a paz. Mas e quando as 
injustiças resultam de atos do próprio soberano? Se, conforme Rousseau, o estado civil é onde ocorrem os crimes 
e as guerras, o que impediria o soberano de tornar-se um tirano? E se a tirania fosse a regra de um Estado forte, e 
se nesse Estado a vontade soberana fosse a de subjugar todos violentamente, quer na época de Hobbes, quer na 
atualidade, a quem o povo iria recorrer?

A habilidade EM13CHS501 será mobilizada pela análise dos desdobramentos da teoria contratualista escrita 
pelo filósofo Thomas Hobbes no que se refere a concepções de organização política, como democracias e Estados 
absolutistas, e os valores que fundamentam a democracia ou a tirania. A habilidade EM13CHS602 será desenvolvida 
com a identificação e a caracterização do pensamento do filósofo Thomas Hobbes como um dos subsídios para 
sustentar teorias absolutistas como forma de governo, com o objetivo de refletir se elas podem criar uma concepção 
de natureza humana que justificaria o autoritarismo como prática de governo. 
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 Roteiro de trabalho

1. De acordo com Hobbes, qual é a principal função do Estado? O que ele deve garantir?

A principal função do Estado é garantir a paz, a vida, a segurança e a propriedade privada, além do efetivo exercício de poder com força 
e intensidade para manter a ordem e fazer prevalecer a vontade do soberano ou do Estado. 

2. Qual é o conflito entre a natureza do homem e os princípios de justiça e igualdade? 

O conflito decorre do fato de esses princípios não serem naturais nos seres humanos. Justiça e igualdade só serão mantidas na comuni-
dade humana se houver uma instituição artificial, o Estado, na figura do soberano, a quem cabe a responsabilidade de garantir que não 
haverá abuso, sob pena de castigo. O ser humano em estado de natureza é cruel, sórdido, incapaz de ações justas ou igualitárias e o que 
freia esses comportamentos em sociedade são os mecanismos de punição e repressão.

3. Por que Hobbes entende que somente pela instituição de um poder absoluto é possível garantir a liberdade 
e os direitos de cada ser humano?

Sem essa instituição, o ser humano ainda estaria em estado de natureza, em guerra constante com outros seres humanos. A liberdade, 
enquanto um contrato social, é artificial, não faz parte da natureza humana. Um poder absoluto, em suas funções, teria a incumbência de 
punir quem tentasse atentar contra a liberdade alheia. Porém, surgem as seguintes questões: que espécie de liberdade é essa que obriga 
todos a se respeitarem? Liberdade não pressupõe capacidade de agir sem coação? 

4. Você concorda que somente pela força é possível garantir a paz e a segurança, como afirmou Hobbes? 
Justifique sua resposta.

Refletir com os estudantes sobre a concepção de natureza humana contida na teoria de Hobbes. Ela poderia ser utilizada para justificar 
governos autoritários? Questionar se não haveria outras possibilidades de organização social que prescindissem do uso da força para 
construir acordos mútuos entre os seres humanos. 
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O poder e as relações sociais 

O objetivo desta seção é proporcionar subsídios para uma refl exão sobre a 
noção de poder pensada por Michel Foucault. Nela, o poder não é algo em si ou 
uma relação unilateral exercida entre opressor e oprimido. Não é um atributo que 
pertence a uns e não a outros. Não é propriedade apenas das instituições, dos 
governos, embora estes façam uso dele. O poder surge em eventos produzidos 
nas relações, nos espaços, entre seres humanos, entre instituições. Ele é relacional 
e está em diversos lugares, emana de todos os corpos. O exercício do poder se 
verifi ca em meio a uma rede complexa de elementos, instituições, pessoas, valores. 
Todos agem nessas relações exercendo e recebendo infl uências. As cenas de 
abertura do capítulo mostram o exercício de poder numa passeata de mulheres dos 
anos 1970 e na ação de um jovem desafi ando o poder de tanques de guerra que 
tomavam as ruas na China. Ali há também os anseios de pais, mães e familiares, 
uma manifestação com fi m trágico, tema de refl exão da parte de pensadores e 
movimentos sociais em diversos países. Difuso, espalhado, múltiplo, que existe 
no próprio ato de se exercer, sem uma essência, é assim que se constitui o poder. 

Embora haja instituições nas quais se evidencia a manifestação da lógica disciplinar, como escolas, prisões, hospitais 
psiquiátricos, essas redes fechadas não teriam seu efeito pleno se não fossem as formas capilares de exercício de 
poder, de que os membros de toda uma sociedade estão sujeitos a participar, reproduzindo e reafi rmando lógicas de 
exclusão, de autoritarismo, de controle disciplinar. O fi lósofo francês chamou esse tipo de movimento de microfísica 
do poder, arraigada na sociedade, naturalizada e difi cilmente perceptível. 

Foucault costumava afi rmar que seu trabalho consistia em diagnosticar o presente, fazer emergir o que é visto, mas 
não enxergado de tão óbvio que é. Assim são os mecanismos microfísicos de poder, presentes em toda a estrutura 
social e ao mesmo tempo não notados em suas formas de efetivação. No entanto, eles não são absolutizados em 
face da resistência a essas práticas. A microfísica também se refere a outras estratégias de contestação. 

No texto, menciona-se a situação das mulheres e dos movimentos feministas, os quais, por intermédio de 
exercícios de poderes confrontando outros poderes, alcançaram um novo lugar nas relações familiares e de trabalho, 
apesar de ainda haver muito por fazer, porque as lutas não são estáticas. Em perpétuo movimento, as minorias 
buscam atuar de modo a gerar poder, o que entra em confl ito com os poderes hegemônicos oriundos de algumas 
instituições ou das microrredes que reproduzem a ordem vigente e intentam sufocar, anular ou negar as demandas 
minoritárias. Essa rede complexa de defl agração de lutas cria narrativas e acontecimentos. Um conceito-chave nesse 
contexto é o empoderamento, pois gera intensidades, fl uxos de ideias e pessoas, se espalha, aglomera, dá voz ou 
constrói vozes de resistência e questionamento. Empoderar é problematizar relações sociais arraigadas em noções 
de discriminação que justifi cam ódios, violências, omissões e silêncios. Sua estratégia inclui criar forças contestatórias 
e exigir dos poderes públicos novos poderes de atuação; trazer para a estrutura efetiva tanto dos macrodiscursos 
instituídos como para ações individuais os valores democráticos e o respeito aos direitos humanos, assentados nos 
ideais da Revolução Francesa. Espera-se que seu lema – de liberdade, igualdade e fraternidade – seja usado para 
estruturar a refl exão sobre o signifi cado dessas palavras de acordo com a perspectiva das minorias; afi nal, poder 
são poderes, e palavras criam universos e perspectivas de vivenciá-las. 

O pensamento foucaultiano, além de contrariar o modelo hobbesiano de poder centrado na fi gura absoluta 
de um único soberano, produz inversões, diluições, microrresistências e novas visões sobre o que é poder. Talvez 
uma delas seja refl etir sobre os ideais da Revolução de 1789: eles são efetivados na atualidade pela perspectiva dos 
poderes das minorias? Pode ser oportuno organizar uma roda com os estudantes 
e pôr em discussão a noção foucaultiana de poder. A pergunta inicial poderia 
ser: Como defi nir poder? 
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 PARE e PENSE
1. Por que as relações de poder estão presentes na estrutura social?

Para Foucault, o poder não estaria baseado no modelo hobbesiano de contrato social, em que o so-
berano exerce o poder absolutista de forma vertical, centrado em sua figura, cabendo ao povo apenas 
segui-lo. Há outro modelo de configuração das relações de poder. A sociedade disciplinar, segundo 
o pensador francês, configura-se como uma forma acentrada de poder, que é então diluído entre os 
indivíduos, instituições, espaços, arquiteturas, leis e uma gama de outros elementos. O poder emana 
de todas as estruturas sociais, ou seja, há poderes, e estes formam redes microfísicas complexas de 
reprodução, manutenção ou contestação de valores e práticas disciplinares de controle. 

  O poder e as relações sociais
Vamos continuar a conversa sobre a noção de poder 

com base em outra perspectiva. Embora ela esteja rela-
cionada a um âmbito político mais amplo, veremos agora 
que a noção de poder não diz respeito apenas ao Estado 
ou ao governo. O poder manifesta-se também nas re-
lações sociais, de um modo que nem sempre percebe-
mos. De acordo com Michel Foucault (1926-1984), filóso-
fo francês, o poder é uma rede e, como tal, está presente 
nas relações sociais e nas instituições. O poder não tem 
relação apenas com violência e repressão, mas sobretudo 
com controle e disciplina. 

Nem sempre nos damos conta disso, pois as re-
lações de poder são, talvez, uma das coisas mais 
bem dissimuladas na sociedade. Contudo, ainda que 
o poder não seja algo visível e palpável, ninguém es-
capa das relações que o envolvem. Foucault sustenta 
que, rigorosamente falando, o poder não existe. Mas 
como assim? Na verdade, ao estar tão bem dissimu-
lado nas redes de relações sociais, é preciso entender 
que aquilo que chamamos de poder é uma relação – 
por isso falamos em relações de poder.

O poder deve ser analisado como algo que 
circula, ou melhor, como algo que só funciona 
em cadeia. Nunca está localizado aqui e ali, 
nunca está nas mãos de alguns, nunca é apro-
priado como uma riqueza ou um bem. O poder 
funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas 
os indivíduos não só circulam mas estão sempre 
em posição de exercer este poder e de sofrer sua 
ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do 
poder, são sempre centros de transmissão. Em 
outros termos, o poder não se aplica aos indiví-
duos, passa por eles.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução de Roberto 
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1982. p. 183.

Essa maneira de compreender as relações de poder 
permite entender como somos resultado dessas rela-
ções: exercemos poder sobre outras pessoas e, por ou-
tro lado, estamos sujeitos a alguma forma de poder. 
Com base nessa perspectiva, o poder significa também 

Apresentaremos a seguir trechos do Leviatã. Após a leitura, responda às questões propostas no Roteiro de 
trabalho.

Leviatã
Thomas Hobbes

O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os 
outros), ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua 
própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra 
que é a consequência necessária (conforme se mostrou) das paixões naturais dos homens, quando não há um poder 
visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos [...]

Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros 
o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respei-
tadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança 
e coisas semelhantes. E os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a 
ninguém. [...]

A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das in-
júrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças 
aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a uma 
assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que 
equivale a dizer: designar um homem ou assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-
-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar 
a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; todos submetendo assim suas vontades à vontade 
do representante, e suas decisões a sua decisão.

HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução deJoão Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva.  
São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 103-105. (Os pensadores).

 Roteiro de trabalho

1. De acordo com Hobbes, qual é a principal função do Estado? O que ele deve garantir?

2. Qual é o conflito entre a natureza do homem e os princípios de justiça e igualdade? 

3. Por que Hobbes entende que somente pela instituição de um poder absoluto é possível garantir a liberdade 
e os direitos de cada ser humano?

4. Você concorda que somente pela força é possível garantir a paz e a segurança, como afirmou Hobbes? 
Justifique sua resposta.
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uma forma de controle, quer do ponto de vista de um 
grupo de pessoas sobre outro grupo, quer do ponto 
de vista de uma instituição sobre as pessoas. No caso 
de instituições sociais, como a escola e as prisões, as 
relações de poder são marcadas pela disciplina, que im-
prime nos indivíduos certas manifestações de compor-
tamento. Essa microfísica do poder, como a chama 
Foucault, está presente na estrutura social em meio à 
qual vivemos. Isso pode parecer, à primeira vista, um 
tanto estranho, mas, ao pensarmos com calma, vere-
mos que não.

Para deixar essa ideia mais clara, pensemos na situa-
ção que encontramos nas Ciências Naturais. Na Física, 
por exemplo, falamos de corpos, de força e da ação de 
um corpo sobre outro. Um dos princípios básicos da Fí-
sica é que toda ação gera uma reação de igual inten-
sidade, porém em sentido contrário. Esse princípio foi 
descoberto por Isaac Newton (1642-1727) e faz parte da 
sua terceira lei da Física. Se refletirmos bem, não vemos 
a força, mas vemos corpos; sendo assim, embora a força 
não seja visível, ela pode ser mensurada por aquilo que 
um corpo causa em outro. Além disso, quando falamos 
em corpos, também falamos nas pequenas partes que 
os compõem, pequenas partículas e átomos. Se compa-
rarmos o que ocorre nesse contexto e o que dissemos 
sobre a microfísica do poder, poderemos entender que 
as grandes manifestações de poder, como no caso de 
governos e Estados, têm um correlato nas diversas rela-
ções de poder presentes na estrutura social.

Essas pequenas relações de poder, muitas vezes 
invisíveis, assim como no caso de fenômenos microfí-
sicos, vai nos moldando como sujeitos e fazendo com 
que naturalizemos determinadas situações. Por exemplo, 
durante muito tempo as mulheres foram relegadas a se-
gundo plano na condução da família. A figura do pai e 
do homem estava associada a uma forma de poder, quer 
no seio familiar, quer nas relações de trabalho. Somen-
te com os movimentos feministas contemporâneos as 
mulheres foram adquirindo um novo lugar nas relações 
familiares e de trabalho, embora, claro, que a situação 
seja muito difícil, pois ainda nos deparamos com diversas 
práticas machistas e misóginas, quando as mulheres são 
desprezadas e tratadas com preconceito e violência. 

Essa comparação entre o domínio da Física e o cam-
po das relações de poder permite compreender outro 
aspecto fundamental: as relações de poder envolvem 
dominação e resistência. Se há uma relação de poder, 
então há também um movimento de resistência à do-
minação. Lembremos que toda ação possui uma reação 
contrária, certo? No contexto social mais amplo, o poder 
e as relações de poder manifestam-se no domínio exer-
cido por determinados grupos sociais sobre outros gru-

pos. Mas de onde vem o poder de quem o tem? Como 
advertiu Hannah Arendt em seu livro Sobre a violência, 
embora o poder seja entendido como a capacidade hu-
mana de agir, ele é exercido em conjunto. Assim, o po-
der nunca é algo exclusivo, mas sempre de um grupo, só 
se mantendo na medida em que esse grupo permanece 
unido. Se alguém detém o poder, é porque ele tem o 
apoio de um grupo de pessoas.

Ao nos darmos conta de que as relações de po-
der são constituídas dessa maneira, tomamos cons-
ciência de como elas implicam formas de dominação, 
interferindo negativamente na vida das pessoas, em 
particular na das chamadas minorias – a domina-
ção, como sabemos, provoca a discriminação dessas 
minorias. Ao longo da história, diversos movimentos 
tiveram como objetivo central denunciar essas mani-
festações de dominação e discriminação, o que em 
tempos atuais deu origem a um conceito importante: 
o empoderamento. 

Em virtude das relações de poder, as minorias opri-
midas não se dão conta das consequências perversas 
da dominação e da discriminação. Em muitos casos, 
a consciência da opressão resulta em um outro equí-
voco: a fim de libertar-se, o oprimido deseja tomar o 
lugar do opressor, mas ignora que esse desejo de in-
versão de papéis não reduziria as dinâmicas sociais que 
perpetuam a dominação. 

O empoderamento, ao contrário, é uma tomada de 
consciência que visa estabelecer caminhos para a re-
construção da própria estrutura social e política em que 
vivemos. Desse modo, está relacionado ao questiona-
mento dos fundamentos das relações de poder. Com 
base nesse questionamento, é preciso tomar ações que 
promovam mudanças nas relações de poder, tendo em 
vista combater a opressão e a discriminação, e também 
promover a autonomia e o bem-estar de grupos opri-
midos e marginalizados, como no caso das mulheres e 
da população negra.

Com base no que foi dito neste capítulo, chegamos 
à conclusão de que o poder e as relações de poder pre-
cisam ser pensados com seriedade e responsabilidade. 
Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade devem 
traduzir-se em princípios que orientem verdadeiramen-
te nossa vida em sociedade.

Se, como vimos anteriormente, La Boétie já nos 
advertia sobre o perigo da tirania, as experiências 
contemporâneas de poder e das relações de poder 
nos alertam sobre a necessidade de defendermos 
cada vez mais os ideais surgidos no seio da Revolução 
Francesa.

PARE e PENSE

1. Por que as relações de poder estão presentes na estrutura social?

2. O que é empoderamento?
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2. O que é empoderamento?
Empoderamento é um conceito utilizado pelas minorias. Sua constituição visa promover reflexões sobre os poderes na política e as formas de 
atuação necessárias para transformar as estruturas sociais. São diversas as estratégias de empoderamento, como denunciar atos de discri-
minação, opressão e violência da parte daqueles que tentam se impor às minorias no âmbito social, como instituições públicas ou privadas, 
ou em práticas individuais. O termo também se refere à construção de novas formas de poder, em uma sociedade que respeite os princípios 
democráticos e os valores dos direitos humanos. 

Página 16

LER TEXTO JORNALÍSTICO
Objetiva-se com esta seção desnaturalizar práticas tidas como normais, 

corriqueiras, inofensivas ao processo de construção de uma sociedade mais justa 
e democrática. Por vezes, a sociedade questiona atitudes antiéticas dos políticos 
ou das esferas do poder público, mas naturaliza “pequenos” atos de corrupção 
por não os identifi car como prejudiciais. 

A reportagem selecionada apresenta uma lista com dez práticas corruptas 
não vistas dessa maneira pela maioria dos brasileiros, que as consideram apenas 
“um pouco erradas”. O enfoque do texto recai sobre o grau de distanciamento da 
população no que tange à conscientização política, um fator que também colabora 
para a corrupção, visto que os políticos não são fi scalizados por seus eleitores, 
somente por órgãos públicos. A campanha promovida pela Controladoria Geral 
da União tem o intuito justamente de mostrar que esse tipo de fi scalização exige 
a participação de vários segmentos da sociedade. O problema acentua-se porque 
parte da sociedade pratica atos que envolvem corrupção, como então fi scalizar a 
corrupção alheia? Exigir dos agentes públicos atitudes que não são praticadas no 
âmbito da vida privada seria uma forma justa de exigir princípios éticos? 

A campanha aponta algumas práticas que estão relacionadas com a juventude, 
como colar na prova, falsifi car carteirinha de estudante e furar fi la. Será que 
os jovens, ao lutar contra políticos corruptos, também combateriam esse tipo 
de atitude no âmbito das vivências escolares? De todo modo, um cenário mais 
alentador advém do fato de uma pesquisa da ONG Amarribo ter constatado um 
aumento do interesse dos jovens por política, e um dos meios que colaborou para 
que isso acontecesse foram as redes sociais.

Pode-se retomar as teorias contratualistas e instigar um debate entre os 
estudantes, aplicando-as à análise dos pontos indicados na campanha. Será que 
as teorias hobbesianas estariam certas ao afi rmar que a lei só é cumprida sob o 
jugo do castigo? Ou La Boétie é quem estaria certo ao sustentar que o desejo de 
subserviência é para os que querem riquezas a qualquer custo, mesmo que seja em 
decorrência de práticas corruptas? Há os que aceitam a corrupção por desejarem 
ser corruptos. Há os que lutam contra a corrupção alheia, mas cometem atos 
desonestos. Se o pensamento foucaultiano refl ete as microrrelações de poder, 
atitudes individuais de corrupção poderiam ser uma forma de dar continuidade 
e perpetuar poderes disciplinares? Uma vez que estes reforçariam a necessidade 
de controle por parte dos governos, todos seriam potenciais suspeitos até que 
a vigilância provasse o contrário. Reforça-se, assim, a ideia de que a sociedade 
seria incapaz de encontrar meios democráticos para combater atos corruptos. A 
corrupção em macro ou microescala demanda refl exões éticas sobre os valores 
que norteiam uma sociedade. Vale ressaltar que tais atos não são cometidos 
somente no setor público; o setor privado também se envolve em esquemas de 
favorecimentos, tomando o que é público para um fi m privado. 

Ao fi nal, coloque em discussão se existiria algum meio de se furtar a responder 
ao mote da campanha realizada pela Controladoria Geral da União: “O que você 
tem a ver com a corrupção”.

A habilidade EM13CHS101 será mobilizada ao se analisar uma reportagem 
sobre uma campanha levada a cabo pela Controladoria Geral da União, em que 
se apontam dez atitudes cotidianas de corrupção praticadas pela população civil, 
a fi m de compará-las com práticas ilícitas de agentes públicos, sem relativizá-las, 
e proporcionar embasamento para uma refl exão sobre em que medida tais atos 
prejudicam os processos de fortalecimento dos valores democráticos. 
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LER TEXTO JORNALÍSTICO
A mistura entre vida privada e pública pode gerar consequências negativas, entre as quais, a corrupção. Muitas 

vezes não nos damos conta de que ações cotidianas, que julgamos sem importância, podem ser tomadas como 
atitudes contrárias aos princípios éticos. O texto e a imagem reproduzidos abaixo nos ajudarão a pensar sobre essa 
mistura e as questões éticas envolvidas nela. 

Após a leitura do texto e da imagem, reúna-se com os colegas para discutir as questões do Roteiro de trabalho.

Lista aponta 10 ‘práticas de corrupção’ do dia a dia do brasileiro
Mariana Della Barba

Quase um em cada quatro brasileiros (23%) afirma que dar dinheiro a um guarda para evitar uma multa não 
chega a ser um ato corrupto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e o 
Instituto Vox Populi.

Os números refletem o quanto atitudes ilícitas, como essa, de tão enraizadas em parte da sociedade brasileira, 
acabam sendo encaradas como parte do cotidiano.

“Muitas pessoas não enxergam o desvio privado como corrupção, só levam em conta a corrupção no ambiente 
público”, diz o promotor de Justiça Jairo Cruz Moreira.

Ele é coordenador nacional da campanha do Ministério Público “O que você tem a ver com a corrupção”, que 
pretende mostrar como atitudes que muitos consideram normal são, na verdade, um desvirtuamento ético.

Como lida diariamente com o assunto, Moreira ajudou a BBC Brasil a elaborar uma lista de dez atitudes que os 
brasileiros costumam tomar e que, por vezes, nem percebem que se trata de corrupção.

• Não dar nota fiscal
• Não declarar Imposto de Renda
• Tentar subornar o guarda para evitar multas
• Falsificar carteirinha de estudante
• Dar/aceitar troco errado
• Roubar TV a cabo
• Furar fila
• Comprar produtos falsificados
• No trabalho, bater ponto pelo colega
• Falsificar assinaturas

“Aceitar essas pequenas corrupções legitima 
aceitar grandes corrupções”, afirma o promotor. 
“Seguindo esse raciocínio, seria algo como um me-
nino que hoje não vê problema em colar na prova 
ser mais propenso a, mais pra frente, subornar um 
guarda sem achar que isso é corrupção.”

Segundo a pesquisa da UFMG, 35% dos entre-
vistados dizem que algumas coisas podem ser um 
pouco erradas, mas não corruptas, como sonegar 
impostos quando a taxa é cara demais.

Otimismo
Mas a sondagem também mostra dados positi-

vos, como o fato de 84% dos ouvidos afirmar que, 
em qualquer situação, existe sempre a chance de a 
pessoa ser honesta.

A psicóloga Lizete Verillo, diretora da ONG Amarribo (representante no Brasil da Transparência Internacional), afirma 
que em 12 anos trabalhando com ações anticorrupção ela nunca esteve tão otimista – e justamente por causa dos jovens.

“Quando começamos, havia um distanciamento do jovem em relação à política”, diz Lizete. “Aliás, havia pouco 
engajamento em relação a tudo, queriam saber mais é de festas. A corrupção não dizia respeito a eles.”

“Há dois anos, venho percebendo uma grande mudança entre os jovens. Estão mais envolvidos, cobrando mais, 
em diversas áreas, não só da política.”

Para Lizete, esse cenário animador foi criado por diversos fatores, especialmente pela explosão das redes sociais, 
que são extremamente populares entre os jovens e uma ótima maneira de promover a fiscalização e a mobilização.

[...]

 �  Imagem da campanha criada pela Controladoria Geral da União 
(CGU) em 2014, com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a 
necessidade de pensarem que a corrupção está presente também  
nos pequenos atos do dia a dia.
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Habilidade (EM13CHS101) 

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS106) 

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS504) 

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo, e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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Na mesma atividade, a habilidade EM13CHS106 será contemplada ao se analisar a imagem da campanha 
promovida pela Controladoria Geral da União. Para combater os pequenos atos de corrupção naturalizados no 
cotidiano, os estudantes produzirão, de forma reflexiva e crítica, campanhas baseadas em princípios éticos com 
vistas a atingir diversos setores da sociedade. 

Quanto à habilidade EM13CHS504, será mobilizada por meio da análise de uma fala da coordenadora da ONG 
Amarribo, que exalta a importância das redes sociais para fomentar a participação da juventude na política. Os 
estudantes refletirão se os novos dispositivos tecnológicos são de fato ferramentas efetivas para a consolidação de 
valores éticos e de participação democrática no âmbito político. 
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 Roteiro de trabalho

1. Entre as práticas apresentadas na campanha, identifiquem ações que vocês já presenciaram ou das 
quais fizeram parte, justificando por que elas podem ser consideradas desvios éticos.

Refletir com os estudantes que no campo ético essas práticas prejudicam a sociedade e os valores democráticos, pois atos de corrupção 
visam ao favorecimento de indivíduos que obtêm vantagem sem seguir as leis, que todos deveriam respeitar. Um exemplo seria colar 
numa prova: o estudante que faz uso dessa prática obtém uma boa nota, mas estará enganando o professor, a si mesmo, seus pais e 
os estudantes da sala de aula e violará uma regra que serve a todos para obter uma vantagem ilicitamente. A corrupção, nesse caso, 
não é um ato individual, mesmo que seja praticada apenas por uma pessoa, pois desmerece os que respeitaram as regras e transmite a 
ideia de que regras podem ser burladas para favorecimento pessoal, o que remete a atos corruptos em macroescala, quando políticos 
burlam regras para desviar dinheiro público a fim de enriquecer indevidamente ou quando empresários sonegam impostos para obter 
vantagens. Embora em escalas diferentes, esses atos em si são caracterizados como corrupção e prejudicam o conjunto da sociedade. 

2. De acordo com o texto, muitas pessoas acreditam que pequenos desvios de conduta na vida privada 
não podem ser encarados como corrupção. Vocês concordam com essa concepção? Por quê? 

Problematizar com os estudantes dois aspectos dessa questão: primeiro, a corrupção para a maioria das pessoas diz respeito apenas à esfera 
pública, e não à esfera particular; segundo, há um processo de naturalização de pequenas corrupções, ou seja, elas são vistas como atos 
normais que não prejudicam a sociedade e seus processos democráticos.

3. Por que ser conivente com pequenas corrupções levaria a ser conivente com grandes corrupções? Por 
outro lado, por que a corrupção política alimenta as corrupções do dia a dia?

Com a colaboração dos estudantes, identificar na reportagem as falas que associam a pequena corrupção às grandes, ou seja, o indivíduo que 
pratica atos ilícitos em escala micro não vê problema algum nisso e considera sua ação normal. Porém, quando tiver oportunidade, também 
a praticará de forma a envolver outros agentes e meios sociais, como no exemplo do garoto que começa colando numa prova e pode poste-
riormente tentar subornar um agente de trânsito. Segundo o raciocínio, aquilo que começa com uma prática individual poderá depois envolver 
agentes públicos e outros segmentos da sociedade.

Há pessoas que, ao perceber que os políticos não são punidos pelos atos de corrupção, se veem no direito de fazer o mesmo, por crerem que 
também ficarão impunes, visto que alguns dos indivíduos que deveriam preservar as leis são os primeiros a burlá-las, sem sofrerem as conse-
quências cabíveis dentro das regras democráticas. 

4. Com base nas reflexões propostas nas questões anteriores, elaborem uma lista com pelo menos cinco 
princípios éticos, a fim de conscientizar as pessoas sobre a importância de não cometerem atos de 
corrupção. Façam, em seguida, uma roda de conversa com a turma toda para aprofundar o assunto, 
apresentando os princípios criados pelo grupo. 

5. Para finalizar, produzam uma campanha digital com imagens e frases curtas e impactantes sobre o 
tema organizando a divulgação da campanha pelas redes sociais. 

Sugerir a criação de um slogan para a campanha. Se possível, antes de sua elaboração, convidar políticos da cidade, membros da justiça eleitoral 
e de ONGs para fomentar um debate sobre ética e política. Organizar uma pesquisa na escola com os dez itens listados pelo promotor de Justiça 
Jairo Cruz Moreira a fim de verificar se os estudantes têm a percepção de que cada item constitui ou não ato de corrupção. 

  AS RAÍZES DO PODER NO BRASIL 
Para o escritor Sérgio Buarque de Holanda, um traço que constitui a formação das instituições públicas no Brasil é 

a mistura ou influência de interesses privados no âmbito público, um modelo que tem sua origem no Brasil colonial. 
Nesse período, as famílias eram patriarcais, ou seja, a figura central era o homem, o pai, aquele que detinha o poder 
sobre os demais membros familiares, era economicamente favorecido e trabalhava para manter esse privilégio no 
campo político. Esse modelo acabou por constituir a estrutura das instituições políticas brasileiras. 
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Historicamente, os espaços de poder desenvolveram-se e foram organizados 
para atender aos interesses da elite patriarcal. Políticos são vistos como pais, por 
vezes severos ou afetuosos; famílias se perpetuam nos espaços governamentais 
por séculos, de maneira semelhante a dinastias de sangue, cujo poder se origina 
em uma sociedade baseada numa estrutura latifundiária e escravocrata. Nessa 
mistura, um bem público se torna propriedade particular. Na Primeira República, 
por exemplo, era comum o coronelismo, em que o poder econômico e político de 
uma região era exercido por um coronel. Um de seus subterfúgios para perpetuar 
o poder por meio de conchavos políticos era obrigar a população a votar em 
seus candidatos, em uma prática denominada voto de cabresto. Isso fere as 
leis democráticas, principalmente no que tange ao princípio da impessoalidade 
da administração pública. Os serviços prestados pelo Estado, assim como as 
oportunidades oferecidas por ele, têm que respeitar os interesses públicos e 
não podem favorecer um candidato ou cidadão em particular. O Estado não é 
uma extensão de uma família nem propriedade de coronéis ou de políticos. Sua 
orientação necessita seguir princípios éticos da administração pública e de respeito 
a princípios constitucionais. 

Ainda hoje, as instituições reproduzem o modelo colonial e patriarcal de organização política, ou seja, não 
separam a esfera pública da privada. A pintura de Jean-Baptiste Debret se constitui em um recurso para refl etir 
sobre essa questão. A organização política brasileira ainda reproduz lógicas do século XVII, XVIII e XIX; o homem 
ainda é fi gura central do poder das instituições; o brasileiro ainda trata os políticos de forma personalista; 
políticos tratam seus eleitores como fi lhos, com práticas paternalistas; famílias ainda estão no poder e pretendem 
permanecer nele, inclusive fazendo uso da máquina pública para manter privilégios privados; e as mulheres e 
os negros não são representados de forma equânime nos espaços de poder. O chefe do Estado, o pai, como 
na pintura, é quem manda e quem regula as relações sociais e políticas. A ordem vigente patriarcal inclui os 
“estranhos”, os não homens, os não brancos, os não heterossexuais ou as outras minorias nos espaços de poder, 
desde que sejam subalternos, estejam na cena para servir e ser subservientes, para incorporar na estrutura da 
sociedade valores misóginos, racistas, homofóbicos, além de preconceitos de classe. Pode-se questionar se a 
pintura retrata os dias atuais, mas não antes de perguntar como estão representadas as minorias nos espaços 
de poder. As demandas atuais incluem as minorias nas disputas políticas, pois a formação de novos espaços de 
poder, com o desmantelamento do patriarcado, é uma exigência para que os valores democráticos sejam de 
fato concretizados. A impessoalidade das instituições públicas é um valor ético que evita injustiças, corrupção e 
exclusões históricas na sociedade brasileira, além de fazer com que liberdade, igualdade e fraternidade não sejam 
palavras vazias ou uma herança de uma revolução que ainda não se concretizou. 

Depois da leitura do texto, sugere-se compará-lo ao pensamento do fi lósofo suíço Jean-Jacques Rousseau 
no começo do capítulo, em sua refl exão sobre a família como instituição social, com vistas a encontrar pontos 
em comum. 
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  AS RAÍZES DO PODER NO BRASIL
A estrutura de poder no Brasil é exercida por uma 

elite que tem sua origem no sistema escravista dos 
grandes latifúndios – pelo menos, é essa a afirmação 
de Sérgio Buarque de Holanda. De acordo com ele, 
essa forma de poder está associada ao paternalismo, 
segundo o qual a escolha de pessoas que farão parte 
da administração pública está vinculada a relações fa-
miliares e de amizade. Em um de seus livros mais im-
portantes, Raízes do Brasil, ele afirma o seguinte:

No Brasil, pode dizer-se que só excepcio-
nalmente tivemos um sistema administrativo e 
um corpo de funcionários puramente dedicados 
a interesses objetivos e fundados nesses inte-
resses. Ao contrário, é possível acompanhar, ao 
longo de nossa história, o predomínio constante 
das vontades particulares que encontram seu 
ambiente próprio em círculos fechados e pouco 
acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre 
esses círculos, foi sem dúvida o da família aque-
le que se exprimiu com mais força e desenvoltu-
ra em nossa sociedade. E um dos defeitos deci-
sivos da supremacia incontestável, absorvente, 
do núcleo familiar – a esfera, por excelência dos 
chamados “contatos primários”, dos laços de 
sangue e de coração – está em que as relações 
que se criam na vida doméstica sempre fornece-
ram o modelo obrigatório de qualquer compo-

sição social entre nós. Isso ocorre mesmo onde 
as instituições democráticas, fundadas em prin-
cípios neutros e abstratos, pretendam assentar a 
sociedade em normas antiparticularistas.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 5. ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1984. p. 106. 

O diagnóstico histórico de Sérgio Buarque de Ho-
landa mostra-nos que as relações familiares – um 
modo de vida particular – invadem a esfera pública, 
promovendo uma mistura perigosa entre o privado e 
o público. Como o autor menciona no trecho acima, 
essa apropriação do sistema administrativo, isto é, do 
próprio Estado pelas relações familiares, é um dos 
traços característicos da sociedade brasileira e, con-
sequentemente, de nossas relações de poder. Como 
você pode imaginar, Sérgio Buarque não concorda 
com essa situação, pois defende que o Estado não 
deve ser uma ampliação do círculo familiar, mas estar 
separado dele e, em certa medida, opor-se a ele. No 
Brasil, entre as elites, esse modelo de família predo-
minou desde o início de sua história, pois foi uma das 
marcas mais profundas do período colonial e, depois 
dele, manteve-se como um dos traços característicos 
da sociedade brasileira. 

Durante a escravidão, essa forma de política se con-
solidou. O poder político foi moldado à semelhança das 
famílias e, com base no modelo patriarcal, no qual 

Políticos x cidadão comum
Os especialistas concordam que a corrupção do cotidiano acaba sendo alimentada pela corrupção política.
Se há impunidade no alto escalão, cria-se, segundo Lizete, um clima para que isso se replique no cotidiano do 

cidadão comum, com consequências graves. Isso porque a corrupção prejudica vários níveis da sociedade e cria um 
ciclo vicioso, caso de uma empresa que não consegue nota fiscal e, assim, não presta contas honestamente.

De acordo com o Ministério Público, a corrupção corrói vários níveis da sociedade, da prestação dos serviços pú-
blicos ao desenvolvimento social e econômico do país, e compromete a vida das gerações atuais e futuras.

BARBA, Mariana Della. Lista aponta 10 ‘práticas de corrupção’ do dia a dia do brasileiro. BBC Brasil, São Paulo, 4 nov. 2012. Disponível em https://www.bbc.
com/portuguese/noticias/2012/11/121024_corrupcao_lista_mdb.shtml. Acesso em: 8 jul. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Entre as práticas apresentadas na campanha, identifiquem ações que vocês já presenciaram ou das quais 
fizeram parte, justificando por que elas podem ser consideradas desvios éticos.

2. De acordo com o texto, muitas pessoas acreditam que pequenos desvios de conduta na vida privada não 
devem ser encarados como corrupção. Vocês concordam com essa concepção? Por quê? 

3. Por que ser conivente com pequenas corrupções levaria a ser conivente com grandes corrupções? Por outro 
lado, por que a corrupção política alimenta as corrupções do dia a dia?

4. Com base nas reflexões propostas nas questões anteriores, elaborem uma lista com pelo menos cinco 
princípios éticos, a fim de conscientizar as pessoas sobre a importância de não cometerem atos de corrup-
ção. Façam, em seguida, uma roda de conversa com a turma para aprofundar o assunto, apresentando os 
princípios criados pelo grupo. 

5. Para finalizar, produzam uma campanha digital com imagens e frases curtas e impactantes sobre o tema 
organizando a divulgação da campanha pelas redes sociais. 
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o governante é visto como um pai, partilhado com 
descendentes e agregados de todo tipo, cuja união se 
deu com base em sentimentos, laços de sangue e de 
amizade, mas nunca por competência ou pela defesa 
de ideias. Levando isso em conta, o autor diz que para 
esse tipo de político a esfera privada vem antes da esfera 
pública, sendo a coisa pública submetida aos interesses 
da família, que trata o Estado como sua propriedade. 
Sendo assim, a família colonial tornou-se modelo de au-
toridade e poder, ao qual se devia respeito e obediência. 
Esse modelo resultou, no entanto, em um grande pro-
blema, pois o Estado não é a extensão da família.

O Estado, antes, tem uma função que está acima 
das vontades pessoais, pois deve atender a um interesse 
maior, que congrega a sociedade como um todo. Des-
se modo, se a política se torna a extensão da família, 
confunde-se seu papel. O poder público, exercido por 
governos, deve ter em vista aquilo que é mais justo e 
igualitário para todos os cidadãos. Outro problema, que 

está direta ou indiretamente relacionado a esse modo 
equivocado de compreender o Estado e o poder públi-
co, diz respeito à corrupção. Ao se tomar o Estado e 
o poder público como extensões da família, corre-se o 
risco de apropriação dos bens e de verbas públicas para 
a satisfação dos interesses privados. Essa situação tem 
relação com a maneira como as instituições públicas 
brasileiras foram criadas: por antigos senhores de es-
cravos e, depois, pelos chamados “coronéis” e grandes 
proprietários de terras. Assim, a corrupção se alastrou e 
tomou conta das estruturas de poder na política do país, 
embora essa tendência à corrupção não esteja presente 
apenas na esfera pública, mas também em práticas co-
tidianas que nem sempre são entendidas como questio-
náveis e antiéticas. 

É por esses motivos que devemos preservar valores 
que promovam princípios de cidadania e que valorizem 
a justiça, a liberdade e a igualdade.

 �  Um jantar brasileiro, de Jean-Baptiste Debret, 1827 (aquarela sobre papel, 15,7 cm × 21,9 cm). Debret (1768-1848) 
passou um longo período no Brasil, no qual fez uma série de registros pictóricos sobre o país. Esses registros estão no 
livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, publicado originalmente em três volumes, de 1834 a 1839. De valor histórico 
e artístico inestimável, as imagens feitas por Debret nos ajudaram a compreender a sociedade brasileira do século XIX. 
Nesta gravura, vemos escravizados servindo e assistindo o jantar dos senhores, cujas sobras são dadas aos filhos. Com 
base nela podemos, por exemplo, refletir sobre as relações sociais e de poder presentes nas raízes da história brasileira.

PARE e PENSE

1. Reflita sobre a diferença entre esfera privada e esfera pública.

2. De acordo com a interpretação de Sérgio Buarque de Holanda, por que o poder político no Brasil 
é resultado de relações familiares?
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 PARE e PENSE

1. Refl ita sobre a diferença entre esfera privada e esfera pública.

Segundo o texto, a esfera pública é aquela que cuida dos assuntos administrativos e políticos do 
Estado, e nela devem prevalecer os interesses da sociedade, guiados pelo princípio da impessoali-
dade, por ritos que promovam a transparência e o respeito às leis democráticas. A esfera privada 
diz respeito à vida particular dos indivíduos, suas relações familiares, laços de amizade e interesses 
próprios. Sugerir que os estudantes pesquisem o Estatuto do Servidor Público, que delimita as esfe-
ras de atuação desses funcionários. 

2. De acordo com a interpretação de Sérgio Buarque de Holanda, por que 
o poder político no Brasil é resultado de relações familiares?

Porque as estruturas da elite patriarcal latifundiária e escravocrata são a base de sua constituição. 
Mesmo após a abolição da escravatura e o advento da República, essa estrutura perdura por meio 
da figura dos coronéis e das elites, como pode ser visto, por exemplo, na influência das famílias ricas 
na Política do Café com Leite da Primeira República. Assim, o Estado é tratado como uma extensão 

das famílias, e o patriarcado continua a exercer influência em sua forma de organização. Ou seja, não há respeito às normas republicanas e 
democráticas, que incluem o princípio da impessoalidade no trato da administração pública. 
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 PONTO DE VISTA
Esta seção propõe aos estudantes uma refl exão sobre sonegação fi scal e sua relação 

com a corrupção. Com base no escândalo que envolveu empresários e políticos no 
episódio conhecido como Panama Papers, um consórcio internacional de jornalismo 
investigativo obteve documentos do escritório de advocacia e consultoria panamenho 
Mossack Fonseca, que operava em diversos países. Políticos e empresários brasileiros 
contrataram seus serviços com o objetivo de ocultar dinheiro enviado para fora do país, 
sem o declarar. O ato consciente de não declarar essas remessas é crime de sonegação 
fi scal. Deixar de pagar impostos prejudica o país porque os cofres públicos sofrem 
prejuízo ao deixar de arrecadar dinheiro que lhe é devido e prejudica a população, 
visto que, por falta de recursos, políticas públicas deixam de ser efetivadas. 

Segundo a matéria, esse crime é cometido porque as empresas visam aumentar 
seus lucros ao pagar menos impostos e porque predomina, de modo geral, a sensação 
de que os impostos não retornam à população em forma de benefícios, uma vez 
que eles são destinados a custear a burocracia estatal e pagar a dívida pública, 
além de sofrer desvios próprios dos processos de corrupção. Embora as empresas 
que sonegam acreditem estar lucrando, a reportagem aponta que existem sistemas 
compensatórios: assim que identifi ca os prejuízos, o governo cria outros mecanismos 
para compensar o dinheiro perdido, como o aumento ou a criação de novos impostos. 
Isso acaba por desestimular investimentos do setor empresarial, causando menos 
arrecadação e menos investimentos do governo em setores prioritários. No fi m de 
toda essa cadeia, revela a reportagem, quem perde é a sociedade. 

A sonegação lesa os cofres públicos em 500 bilhões de reais por ano. A corrupção 
dos agentes públicos e a sonegação fi scal dos empresários diminuem a capacidade 
do governo de investir em áreas essenciais sob sua responsabilidade, como saúde, 
segurança e educação. A face menos visível dessa relação são hospitais sem leitos, 
equipamentos sucateados, escolas sem estrutura, professores mal remunerados, 
bairros sem saneamento básico, entre tantos outros problemas sociais. Quanto 
desses bilhões poderia ser investido em políticas de combate à fome e à miséria? 
Corrupção e sonegação, em face de sua amplitude e consequências, perpetuam 
a violência nas camadas fragilizadas da sociedade. 

Depois da leitura do texto e da apreciação da charge, sugerir uma refl exão 
sobre a relação entre desvio de dinheiro público e investimentos em áreas de 
vulnerabilidade social. 

A habilidade EM13CHS101 será mobilizada na comparação entre uma charge 
política contemporânea, o frontispício do livro Leviatã e uma reportagem que 
aborda o caso Panama Papers para refl etir, transitando entre diversas linguagens 
e gêneros, sobre questões como falta de ética na conduta de um governo. A 
habilidade EM13CHS103 será contemplada em uma atividade de debate com os 
estudantes. Eles refl etirão de forma paritária sobre os desdobramentos antiéticos 
da corrupção e da sonegação de impostos para a constituição de um governo 
democrático e sobre o papel que desempenham em relação a esse problema. A 
habilidade EM13CHS503 será desenvolvida mediante a identifi cação da relação 
existente entre determinados crimes, como corrupção e sonegação de impostos, 
com violências no campo social. Espera-se que os estudantes concluam que o 
dinheiro desviado por essas práticas deixa de ser investido em áreas prioritárias 
para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
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Roteiro de trabalho
1. Reúna-se com os colegas em grupos para fazer uma primeira refl exão sobre a charge e o texto, procurando 

identifi car motivos que auxiliem a pensar sobre a relação entre sonegação fi scal, corrupção e suas conse-
quências para ações e políticas públicas. Algo que pode ajudar é refl etir sobre a relação entre essas práticas 
criminosas e o descrédito na política. Para enriquecer a análise, comparem a charge com a imagem do 
frontispício do livro Leviatã, de Hobbes, reproduzida neste capítulo, pois elas possuem elementos comuns.
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PONTO DE VISTA
Chegou a hora de fazer um debate partindo de um tema discutido no capítulo. Apresentamos a seguir uma 

charge do cartunista Angeli e um texto que trata de sonegação fiscal, corrupção e suas consequências negativas para 
a sociedade. Após a análise da charge e a leitura do texto, siga o Roteiro de trabalho, que vai orientar o debate.
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 �  Nesta charge de Angeli, publicada no jornal Folha de S.Paulo, de 23 de maio de 2007, observamos uma crítica à corrupção.

Sonegação de impostos e corrupção: você sabe a relação entre elas?
Fabio Sasaki

No dia 3 de abril veio à tona o escândalo conhecido como Panama Papers. Basicamente, o caso se refere ao 
vazamento de 11 milhões de documentos que indicam como diversas autoridades brasileiras e estrangeiras ocultavam 
seu patrimônio em empresas no exterior. Em muitos casos, essa estratégia é utilizada para deixar de pagar impostos 
– a chamada sonegação fiscal.
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Habilidade (EM13CHS101) 

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS503) 

Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos. 
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Entre as diversas possibilidades de abordar esta atividade, pode-se comentar que os agentes públicos, que deveriam ser os primeiros a 
defender a lisura dos processos de arrecadação de impostos, uma vez que são representantes do Estado, são, em certos casos, os que 
desviam o dinheiro público. Como a própria reportagem informa, parte do empresariado sonega porque vê na administração pública 
gargalos de corrupção e desvio de dinheiro; porém, protestar contra corrupção sendo corrupto é um contrassenso, pois se cria um círculo 
vicioso em que todos os envolvidos se tornam criminosos. A charge de Angeli mostra a extensão da cadeia de corrupção, que não envol-
ve apenas um político, como no exemplo dos Panama Papers, cujo esquema contava com a participação de políticos e empresários de 
diversos países em uma rede global e complexa de sonegação. Ao se comparar o “Leviatã” da charge com o do frontispício de Hobbes, 
nota-se que ambos os corpos são constituídos de centenas de outros corpos menores e que as mãos seguram símbolos: na do monarca, 
os do absolutismo, na do brasileiro, pastas executivas, geralmente onde se guarda dinheiro ilegal, símbolo de poder, riqueza, desrespeito 
às leis. As cifras são um poder absoluto que governa a mentalidade de muitos na esfera de poder e o Leviatã é um monstro porque a 
corrupção tem consequências hediondas na sociedade. Enquanto o monarca do filósofo inglês tem um rosto com linhas definidas, o da 
charge é deformado, parece ter um apetite incontrolável, a ponto de parte do seu “corpo” sair das linhas de contorno. Muitos monarcas 
absolutistas sentiam estar acima da lei, que se aplicava aos súditos, mas não a eles. Políticos corruptos e empresários sonegadores 
contam com a impunidade, pois acreditam que as leis não serão aplicadas a eles. Esses monstros se acham maiores do que o sistema 
de que usufruem. Outro correlato seriam as enormes dimensões das figuras, representando que alcançariam todos os lugares, todas as 
esferas, são poderes absolutos. Esses “Leviatãs” envolvem ideias de poder, e o brasileiro é fruto de uma democracia que precisa estar 
alerta no que tange aos seus valores éticos para diminuir o tamanho desse monstro e dar a ele sua dimensão verdadeira, a que a justiça 
com efetividade lhe reserva. 

2. Em seguida, elaborem argumentos contra a sonegação e a corrupção. Atenção: esses argumentos devem 
levar em conta os aspectos políticos e sociais envolvidos nas práticas ilícitas. Por exemplo: Por que a socie-
dade perde com a sonegação de impostos e a corrupção?
Refletir por que a sonegação e a corrupção trazem prejuízos aos cofres públicos e por que o governo pode criar impostos para cobrir o 
que não foi arrecadado, desestimulando a economia. Como consequência, postos de emprego não são criados ou deixam de existir. Outra 
consequência direta é que o governo deixa de investir ou investe menos em áreas consideradas importantes em sua esfera de atuação, 
como saúde, educação, segurança, saneamento básico, moradia etc. Muitas questões associadas à violência são igualmente relacionadas 
à falta de investimentos sociais. Perde-se também na questão dos valores democráticos, visto que direitos básicos não se tornam acessí-
veis a todos os cidadãos. Adicionalmente, é possível transmitir a ideia de que a democracia não funciona porque há pessoas que burlam 
as leis e não são penalizadas por seus atos. Esse tipo de sentimento pode fazer com que parte da população mostre descrença no sistema 
democrático e acredite na possibilidade de poderes ditatoriais ou autocráticos serem uma solução contra a corrupção ou a sonegação. 

3. Feito isso, vai ter início o debate com toda a turma. Façam um sorteio para definir a ordem em que cada 
grupo falará. Na primeira parte do debate, vocês devem tratar dos motivos que levantaram na questão 1 do 
Roteiro de trabalho. A segunda parte será dedicada aos argumentos que vocês elaboraram na questão 2.
Se possível, antes de começar o debate, promover uma reflexão com os estudantes sobre o valor do respeito às opiniões alheias, o direito 
de ouvir e ser ouvido, o direito a réplica e tréplica, caso se façam necessárias. Com isso, os estudantes vivenciarão práticas democráticas. 

4. Para que todos possam falar e expor suas ideias, é importante que cada grupo apresente um dos motivos 
encontrados para refletir sobre a relação entre sonegação fiscal, corrupção e suas consequências, bem como 
um dos argumentos elaborados.
Resgatar discussões anteriores realizadas no capítulo, como o significado da tirinha da Mafalda sobre democracia, as ideias contratualis-
tas e o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda. Explorar outros aspectos do caso Panama Papers, como a repercussão que teve em 
outros países. 
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 RELEITURA
O objetivo desta seção é mobilizar os estudantes para que reflitam sobre o poder em suas múltiplas dimensões. 

Ele é uma força presente nas relações, ao qual alguns se submetem, outros contestam, e que afeta todos os cidadãos, 
mesmo aqueles que se sentem passivos quando tocados por contextos e vivenciam momentos em que emerge 
o poder. O modelo clássico, em que o soberano ditava as ordens e concentrava todas as funções administrativas, 
políticas, judiciais, transformou-se em uma rede, presente em todos os lugares, tanto nas práticas individuais como 
nas coletivas, nas arquiteturas e nos valores. Tudo o que é humano pode ser perpassado pelos dispositivos existentes, 
uma presença tão óbvia que não é percebida ou, quando é, pode-se já estar capturado. Sutis e invisíveis, os antigos 
espaços disciplinares, como cadeias, escolas, hospitais, quartéis, os panópticos foram estruturados em espaços 
outros, mais amplos e difusos, e encontram-se até mesmo nos olhares e gestos de quem incorporou o controle. Por 
opção ou por desconhecimento, acabam se tornando uma “estrutura” reprodutora das máquinas de subjetivação, 
reproduzindo valores que tornam os corpos dóceis. Qual sistema seria esse que existe, mas parece não existir; que 
sabe impor sem se mostrar; que não obriga, mas que implicitamente orienta o que se deve sentir, pensar, ser? Ele 
“ensina” como evitar multas, como obedecer às regras, cria valores e faz emergir um modelo de cidadão desejável, 
pacífico, dócil. O Estado ainda impõe, ontem e hoje, seus propósitos: ele é uma máquina de subjetivação, que tenta 
instituir a sociedade por meio de exercícios de poder, pois exerce o controle e a manipulação como novos artífices 
e estratagemas, coopta quem o contesta, absolve as insatisfações e produz felicidades. A partir disso, até modelos 
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de Estado impositivos com líderes autocráticos 
habilmente se convertem, na atualidade, em 
uma aparente democracia, visto que não há 
necessidade de violência explícita quando a 
implícita funciona melhor. Não se mostrar é 
uma nova forma de agir. Como em processos 
culturais, cooptados como instrumentos de 
controle, basta reportar-se ao colonialismo 
europeu e a seus encontros “civilizatórios”, em 
que conhecer “culturalmente” o outro só fazia 
sentido para dominá-lo mais efetivamente. 

O poder em suas dimensões de efetivação 
deseja seduzir, ser neutro, incorporar-
se sutilmente. O entorpecimento que 
artifi cialmente se transforma em cultura é uma 
das suas redes de capilaridade. Como o autor 

do texto bem lembrou, cada capítulo de uma telenovela reforça a violência, a 
manipulação e o controle hegemônico sem precisar apontar armas, sem levar 
ninguém a porões escuros, fraturar crânios com cassetetes, dar choques ou praticar 
outras formas de violência e tortura. O cotidiano sorriso do galã, numa cena de 
amor, é o necessário para que tudo fi que sob controle. Mas esse controle não é 
absoluto, pois há como resistir a ele. Há poderes múltiplos que a maquinaria do 
Estado ainda tenta controlar; as culturas ou contraculturas também são criadas 
por insubmissos.

A habilidade EM13CHS501 será mobilizada em uma análise de um texto sobre as antigas e novas formas de 
controle, manipulação e poder. Os estudantes refl etirão sobre como elas se efetivam em seu cotidiano e quais são 
suas implicações para a autonomia. 

A habilidade EM13CHS504 será desenvolvida na análise de um texto que critica as formas de cooptação pelo 
poder hegemônico de processos culturais com vistas a manipular e controlar a sociedade. O objetivo consiste em 
refl etir sobre os desdobramentos éticos e políticos que essa situação causa e perpetua na sociedade. 
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Roteiro de trabalho
1. De que modo o texto caracteriza o poder? Essa caracterização aproxima-se de alguma das concepções de 

poder discutidas neste capítulo?

O poder é caracterizado como uma forma de controle e manipulação sutil, invisível, incorporado nas relações intersubjetivas, na cons-
trução de valores e produtos culturais, que fabrica sujeitos e institui a realidade social. Embora o autor cite a noção de Estado, que se 
aproxima do pensamento de Thomas Hobbes, o corpo do seu texto está mais próximo das concepções foucaultianas de poder. 

2. De acordo com o texto, hoje o poder se faz onipresente e onipotente, em estruturas muitas vezes sutis. 
Apresente alguns exemplos sobre formas de poder que tenham essas características atualmente.

Refletir sobre produtos culturais, como novelas, seriados, músicas, o uso da internet, a questão das multas, das arquiteturas, das normas 
e dos estatutos das instituições, das relações sociais e das convenções que as norteiam. O poder está presente nelas, porém não expli-
citamente. O recomendável é analisar como seus mecanismos atuam. O trecho em que o autor cita as “multas, penalidades, castigos, 
reprovação, censura, repressão” que advêm daqueles que tentam escapar ou contestar o controle ou, ainda, daqueles que retratam os 
propósitos das novelas pode ajudar na resposta. 

3. Você concorda que o poder, tal como diz o texto, é uma máquina que produz indivíduos? Justifi que sua 
resposta.

Para o autor, a resposta é afirmativa, visto que o Estado, em seus propósitos de poder, tenta construir e instituir a realidade social e 
moldar o cidadão desejável, de bem. Mesmo quando alguns contestam suas lógicas, tenta-se capturá-los, por exemplo, tornando-os 
cidadãos ou servidores felizes. 

4. Ao fi nal do texto, o autor afi rma que o poder também se manifesta na cultura e, desse modo, a cultura 
pode ser encarada como uma forma de dominação. Com essa afi rmação em mente, redija um texto com 
aproximadamente 30 linhas que explore a relação entre poder e cultura no Brasil.

Recomenda-se que a noção foucaultiana de poder e de produtos culturais contra-hegemônicos seja considerada na redação da resposta, 
tomando como base as tirinhas da Mafalda, a charge de Angeli e o trecho do livro A revolução dos bichos, de George Orwell. 

O que é sonegação fiscal?
Em termos simples, a sonegação fiscal consiste no ato deliberado de omitir informações para não pagar os impos-

tos previstos pela legislação, o que é crime.
É a partir da arrecadação de impostos e taxas que os governos federais, estaduais e municipais aplicam suas políticas 

públicas, prestando serviços e oferecendo bens públicos, como escolas, hospitais, segurança e saneamento básico.
Por que as empresas sonegam?
A sonegação fiscal no Brasil e no mundo, especialmente no setor corporativo, é elevada porque as empresas querem 

aumentar sua margem de lucro. Outro argumento de quem sonega diz respeito à sensação de pagar os impostos em vão. 
Isso porque boa parte dos recursos arrecadados pelo governo em tributos é destinada ao funcionamento da burocracia 
estatal e ao pagamento da dívida pública, sem falar na fatia que é perdida no ralo da corrupção.

Mas a sonegação, além de criminosa, é contraproducente. Isso porque, para compensar as receitas que não 
chegam aos cofres públicos devido à sonegação, muitas vezes o governo acaba aumentando ou criando ainda mais 
impostos. Isso alimenta um ciclo vicioso no qual o governo reduz sua capacidade de implementar políticas públicas e 
o setor empresarial é mais onerado e desestimulado a investir. A sociedade perde.

Qual a relação entre sonegação e corrupção?
Apesar de os escândalos relacionados à corrupção no governo e nas empresas estatais, como a Petrobras, ga-

nharem maior destaque, diversos organismos apontam que o prejuízo causado ao país pela sonegação é sete vezes 
maior do que o da corrupção.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o custo anual médio da corrupção 
no Brasil, em valores de 2013, corresponde a 67 bilhões de reais. Já o valor que deixa de ser recolhido aos cofres 
públicos em virtude da sonegação chega a 500 bilhões de reais por ano, segundo cálculos do Sindicato Nacional 
dos Procuradores da Fazenda Nacional.

Na verdade, a sonegação está intimamente ligada à corrupção: são contravenções que lesam os cofres públicos e, 
consequentemente, enfraquecem a capacidade do Estado em executar as políticas públicas.

SASAKI, Fabio. Sonegação de impostos e corrupção: você sabe a relação entre elas? Guia do Estudante, 24 fev. 2017.  
Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/sonegacao-de-impostos-e- 

corrupcao-voce-sabe-a-relacao-entre-elas/. Acesso em: 4 ago. 2020.

 Roteiro de trabalho
1. Reúna-se com os colegas em grupo para fazer uma primeira reflexão sobre a charge e o texto, procurando 

identificar motivos que auxiliem a pensar sobre a relação entre sonegação fiscal, corrupção e suas conse-
quências para ações e políticas públicas. Algo que pode ajudar é refletir sobre a relação entre essas práticas 
criminosas e o descrédito na política. Para enriquecer a análise, comparem a charge com a imagem do 
frontispício do livro Leviatã, de Hobbes, reproduzida neste capítulo, pois elas possuem elementos comuns.

2. Em seguida, elaborem argumentos contra a sonegação e a corrupção. Atenção: esses argumentos devem 
levar em conta os aspectos políticos e sociais envolvidos nas práticas ilícitas. Por exemplo: Por que a socie-
dade perde com a sonegação de impostos e a corrupção?

3. Feito isso, vai ter início o debate com toda a turma. Façam um sorteio para definir a ordem em que cada 
grupo falará. Na primeira parte do debate, vocês devem tratar dos motivos que levantaram na questão 1 do 
Roteiro de trabalho. A segunda parte será dedicada aos argumentos que vocês elaboraram na questão 2.

4. Para que todos possam falar e expor suas ideias, é importante que cada grupo apresente um dos motivos 
encontrados para refletir sobre a relação entre sonegação fiscal, corrupção e suas consequências, bem 
como um dos argumentos elaborados.

RELEITURA
Poder foi um dos principais conceitos estudados neste capítulo. Como vimos, a noção de poder está relacio-

nada tanto às concepções de Estado e política quanto com a forma de dominação de uma pessoa sobre outras. 
Tendo em mente o que estudou, você vai interpretar um novo texto, que relaciona as noções de poder e cultura. 
Após a leitura, realize as atividades propostas no Roteiro de trabalho.

Cultura brasileira: o que é, como se faz
Aldo Vannucchi

Palavra presente no dia a dia de todos nós, poder significa ou inclui sempre algum tipo de prevalência de alguém, 
ou seja, a capacidade de obrigar uma pessoa a fazer ou não fazer algo, resolvendo e/ou decidindo por ela.
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Habilidade (EM13CHS501)

Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contri-
buem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o empreen-
dedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade. 

Habilidade (EM13CHS504) 

Analisar e avaliar os impasses 
ético-políticos decorrentes das 
transformações culturais, sociais, 
históricas, científicas e tecnológicas 
no mundo contemporâneo e seus 
desdobramentos nas atitudes e nos 
valores de indivíduos, grupos sociais, 
sociedades e culturas.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Nesta seção são sugeridos materiais que permitem analisar diversas 

perspectivas de um problema. Sugere-se conectar as obras ou trechos delas aos 
debates promovidos no capítulo. Pode-se apresentar o material escolhido em 
forma de questionamentos sobre as dimensões e complexidades do campo do 
poder na atualidade. Ressalte-se que as sugestões não pretendem ser diretivas 
ou prescritivas. Cabe ao professor aceitá-las ou encontrar outras possibilidades 
mais próximas do seu contexto em sala de aula.

Jango é o retrato de um sistema político com confl itos de poder entre o 
público e o privado e o conservadorismo. As tirinhas de Quino, com a personagem 
Mafalda, poderiam ser utilizadas com o documentário para refl etir sobre o que é 
golpe de Estado. O mesmo é válido para o fi lme Chinatown, com a possibilidade 
de abordar questões que interferem em processos democráticos quando interesses 
privados tentam se sobrepor aos públicos. Terra e liberdade, Discurso da servidão 
voluntária, o pensamento do fi lósofo Foucault, as noções de minorias e de 
empoderamento podem ser abordados com a questão de o que, na atualidade, 
signifi ca contrapor-se a valores totalitários, autocráticos e antidemocráticos. 

Ainda, pode-se explorar a ideia de Hannah Arendt de isolamento e atomização do indivíduo nas sociedades 
totalitárias com relação ao fi lme The Wall, no qual o personagem principal se isola e fl erta com o totalitarismo que 
vitimou seu pai. Os mecanismos foucaultianos de controle podem ser igualmente explorados nas cenas em que o 
professor humilha o protagonista na escola, mas depois é controlado de forma infantil pela esposa.

O livro 1984 narra uma distopia na qual a sociedade é dominada e governada de forma totalitária pelo Grande 
Irmão, que utiliza sistema de vigilância para se fazer presente em todos os âmbitos da vida dos cidadãos, assim 
como outros recursos para canalizar emoções e tentar controlar os pensamentos das pessoas. Vale lembrar que seu 
autor, George Orwell, cobriu como jornalista a Guerra Civil espanhola.

Discurso da servidão voluntária, de Étienne de La Boétie, é um convite a refl etir sobre o que leva as pessoas a 
optar pelo cerceamento da liberdade. Neste sentido, o livro poderia ser trabalhado com as questões que envolvem 
o totalitarismo, em que os cidadãos se tornam uma grande massa e são guiados por governos. Há os que são 
obrigados a seguir tal regime e os que o aceitam sem coação. Também pode ser empregado em uma refl exão 
sobre o que ocorre na obra 1984.
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 ENEM
1. D.

2. D.

3. A.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
TERRA e Liberdade. Direção de Ken Loach. Espanha, 1995.
O filme narra a história de um jovem britânico ao participar da guerra civil espanhola. Lutan-
do ao lado do Partido Comunista, contra o fascismo instalado na Espanha, o personagem 
central acaba se decepcionando com os companheiros de luta.

CHINATOWN. Direção de Roman Polanski. Estados Unidos, 1974.
Com base em uma investigação sobre infidelidade conjugal, o filme aborda questões sobre 
o jogo de poder e a corrupção, relacionados à distribuição e ao abastecimento de água, 
ajudando-nos a pensar sobre como a influência do poder econômico pode interferir em 
situações sociais.
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O poder não deixa ninguém indiferente. Perante ele sempre se assume alguma posição. Muitos vivem para aboca-
nhá-lo; outros, para combatê-lo. Mas a maioria convive, simplesmente, com ele, no reconhecimento ou na resignação, 
ou o mais das vezes, na inconsciência e na passividade. Na prática, o mais comum talvez seja mesclar as diferentes 
atitudes, ao sabor da situação, já que vivemos todos dentro de um Estado constituído para criar leis e cobrar impostos.

Estrutura organizada do poder, o Estado, ontem, se concretizava no faraó, no papa, no rei. Hoje, ele se absolutiza e se 
transforma em formas variadas, gigantescas ou sutis, internas ou externas, como o Planalto, o FMI, o Pentágono, o Vaticano, 
os meios de comunicação social, a burocracia, o capital, o mercado... onipresentes e onipotentes. Vai longe o tempo em que 
o Tao-te-ching, livro-base do taoismo, sentenciava: “O melhor dos governos é aquele do qual apenas se sabe que existe!”.

Em nossos dias, poder não é tanto dominação quanto controle. Aparentemente, mais manipula do que reprime. 
Hoje, “o poder estatal não pode ser definido como uma máquina monstruosa que, unicamente, esmigalha os indiví-
duos: acima de tudo, é uma máquina que produz os indivíduos e, dando-lhes ‘bons hábitos’, institui ou tende cada vez 
mais a instituir o social”. As próprias autocracias mais inteligentes, em vez de perseguir os contestatários, fazem de 
tudo para transformá-los em funcionários felizes, mostrando-se sempre muito hábeis em simular democracia. Mesmo 
quando se põem a reprimir, esforçam-se por aparentar o contrário.

Queiramos ou não, vivemos todos debaixo do poder projetado por normas, leis, estatutos, mandamentos, saben-
do que, desobedecendo, sobrevirão multas, penalidades, castigos, reprovação, censura, repressão. [...]

Essas observações cabem, particularmente, na análise da problemática cultural. Se, para certos intelectuais, o Es-
tado tem cara de inimigo máximo, outros há que o veneram e cortejam como mecenas salvador, quando não suspiram 
por ele, como pelo messias prometido.

Será que cultura e poder se excluem, sem remédio? Não necessariamente. Certo que o interesse dos donos do po-
der objetiva sempre algum tipo de ação cultural. Recorde-se o caso das nações europeias, na escalada expansionista 
de seu poderio econômico. Desde o início do colonialismo moderno, procuraram elas conhecer os povos conquistados, 
suas crenças, costumes e práticas sociais, para dominá-los de modo mais eficaz e duradouro. O mesmo, aliás, se po-
derá ver hoje, analisando nossas telenovelas: as relações de poder reproduzem-se aí, de forma bem clara, consoante 
os interesses dos grupos hegemônicos do país.

VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999. p. 63-65.

 Roteiro de trabalho
1. De que modo o texto caracteriza o poder? Essa caracterização aproxima-se de alguma das concepções de 

poder discutidas neste capítulo?
2. De acordo com o texto, hoje o poder se faz onipresente e onipotente, em estruturas muitas vezes sutis. 

Apresente alguns exemplos sobre formas de poder que tenham essas características atualmente.
3. Você concorda que o poder, tal como diz o texto, é uma máquina que produz indivíduos? Justifi que sua 

resposta.
4. Ao fi nal do texto, o autor afi rma que o poder também se manifesta na cultura e, desse modo, a cultura 

pode ser encarada como uma forma de dominação. Com essa afi rmação em mente, redija um texto com 
aproximadamente 30 linhas que explore a relação entre poder e cultura no Brasil.

21PODER POLÍTICO E RELAÇÕES DE PODER

ENEM
1. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido 

se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer 
leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os po-
deres Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não 
existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente.

MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1979 (adaptado).

A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em 
um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja

a. exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas.
b. consagração do poder político pela autoridade religiosa.
c. concentração do poder nas mãos de elites técnico-científi cas.
d. estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.
e. reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito.

JANGO. Direção de Silvio Tendler. Brasil, 1984.
Este documentário aborda a trajetória política de João Goulart, deposto pelo golpe militar de 
1964. O filme não é apenas uma referência do cinema brasileiro, mas também um importan-
te documento para se refletir sobre o poder político.

THE WALL. Direção de Alan Parker e Gerald Scarfe. Estados Unidos/Reino Unido, 1982.
O filme, baseado no álbum homônimo da banda de rock Pink Floyd, apresenta uma crítica ao 
autoritarismo e ao poder totalitário. Trata-se de um ícone do cinema que permite um bom 
debate sobre os abusos de poder.

ORWELL, George. 1984. Tradução de Alexandre Hubner. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009.
Publicado pela primeira vez em 1949, esse é um dos romances mais marcantes do século XX. 
O autor descreve como a sociedade seria em 1984 e, por meio dessa ficção, faz poderosas 
reflexões e críticas sobre o poder totalitário.

LA BOÉTIE, Étienne de. Discurso da servidão voluntária. Tradução de Laymert Garcia dos 
Santos. São Paulo: Brasiliense, 1986.
Publicado originalmente em 1573, após a morte do autor, a obra apresenta uma reflexão 
sobre poder e servidão. Embora seja um texto antigo, sua força filosófica continua atual.
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Referências bibliográficas complementares
HAN, B.-C. O que é o poder? Tradução de Gabriel Salvi Philipson. Petrópolis (RJ): Vozes, 2019.
O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han recusa a ideia de poder como força unilateral e o aborda em suas 

complexidades, ao identificá-lo como uma forma de exercício da liberdade na atualidade. 
LA RAGE (a raiva). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zk-QIEUeSj8. Acesso em: ago. 2020.
Na letra dessa canção da cantora franco-argentina Keny Arkana se encontra um material para refletir sobre 

a causa de um dos sentimentos que deflagram protestos políticos, levantes, revoluções, indignação e confronto 
entre poderes: a raiva. 

PODCAST Temacast # 04, Regime militar. [Locução de] Francisco Seixas e Fabrício Soares. [S.l.]: Temacast, 
[s.d.]. Disponível em: http://temacast.com.br/wp/regime-militar/. Acesso em: set. 2020.

Podcast no qual o professor encontra elementos para refletir sobre as dificuldades do processo democrático 
no Brasil e aprofundar as questões do contexto da deposição do João Goulart e os fatos que se seguiram à 
ditadura militar.

RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014. 
O livro do filósofo franco-argelino Jacques Rancière é um ensaio que visa debater o ódio que os valores 

democráticos causam por estarem assentados na ideia de que todos são iguais perante a lei. Material para uma 
reflexão sobre o ódio atual, expressado em governos que favorecem a elite no poder. 
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LUTAS 
ANTICOLONIALISTAS 
NA AMÉRICA2

Este capítulo aborda os vários movimentos 
emancipacionistas ocorridos na América a partir da 
segunda metade do século XVIII, movimentos de 
contestação da ordem no contexto do pensamento 
iluminista e da Revolução Francesa. É importante 
ressaltar, no entanto, que não se pode afirmar 
que esses movimentos tenham se concretizado em 
consequência da Revolução Francesa ou simplesmente 
porque seguiram as ideias iluministas. Na verdade, havia 
motivações locais. Uma delas era a defesa do livre-
-comércio, ou seja, vários grupos elitistas das colônias 
desejavam romper o pacto colonial e estabelecer 
relações comerciais com outros países. Dessa forma, o 
pensamento iluminista foi ao encontro das aspirações 

locais. Pode-se considerar que, na América, somente 
a Independência dos Estados Unidos (1776) serviu de 
inspiração para outros movimentos, tornando-se uma 
referência sempre citada pelos defensores da libertação 
do domínio colonial em diferentes regiões do continente.

O capítulo tem como foco a História da América, por 
isso apresenta a dimensão dos confl itos e das disputas 
de poder no contexto das lutas pela emancipação, 
que colocou em confronto diferentes atores e grupos 
sociais, como as elites metropolitanas e as elites locais. 
Também foi posta em questão a própria continuidade 
da escravidão, e em lugares como o Haiti, por exemplo, 
houve uma rebelião escrava.

LUTAS 
ANTICOLONIALISTAS 
NA AMÉRICA2
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� Revolucionários franceses derrubam a estátua do rei Luís XIV, em Paris, na França. Gravura anônima do século XIX. 

24

�  Em 1776, os estadunidenses puseram abaixo o monumento 
nova-iorquino Filhos da Liberdade, em homenagem ao rei inglês 
Jorge III. Simbolicamente, estavam destruindo a memória e os 
laços com o passado monárquico e firmando, a partir de então, 
um Estado republicano e independente, no caso os Estados 
Unidos. Gravura francesa anônima, século XVIII. 

Analisaremos, neste capítulo, as crises políticas na América que levaram 
à formação de países independentes e à ruptura definitiva com o pacto co-
lonial, dando especial atenção à independência brasileira. O que estava em 
disputa nas lutas anticolonialistas era o controle do poder. As elites locais 
colocavam-se em conflito com as elites europeias, ao mesmo tempo que as 
populações locais também lutavam contra a exploração a que eram submeti-
das. Para começar, conheceremos as opiniões de José Bonifácio, importante 
liderança política na formação do Estado nacional brasileiro. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

LUTAS 
ANTICOLONIALISTAS 
NA AMÉRICA

Ser colônia significa ser dominado por um outro, ter que se 
submeter ao poder de uma metrópole, esta com o direito de 
impor regras ao colonizado. No caso da América, por pelo 

menos três séculos, os atuais países que a compõem foram colônias 
europeias. O que motivou os colonizados a lutarem contra o domínio 
dos europeus? O que esse embate significou? Que rupturas provocou? 

As novas ideias europeias do Iluminismo e os autores liberais 
contribuíram para fundamentar as lutas anticolonialistas na Amé-
rica, mas várias outras motivações incentivaram as elites locais, in-
telectuais e, em alguns casos, setores populares a lutar contra o 
domínio colonial. 

No caso dos Estados Unidos, que não pode ser considerado mo-
delo para analisar a independência de outras colônias americanas, 
o movimento separatista esteve diretamente ligado às ideias fran-
cesas, e o próprio governo francês apoiou a luta contra os ingleses. 
É possível até dizer que esse movimento no país ajudou também a 
alimentar o processo revolucionário na França.

De qualquer forma, é nesse contexto que vão se formar as na-
ções independentes da América, ocorrendo a ruptura definitiva com 
o pacto colonial, como veremos neste capítulo, dando especial aten-
ção ao processo de independência brasileiro. 

Como é evidente, nesses processos ocorreram acirradas disputas 
de poder.
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Tema contemporâneo transversal (TCT):

• Diversidade cultural

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

2.  Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão 
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

Neste capítulo, destaca-se o trabalho com as competências 1, 2, 5 e 6. A competência 1 está rela-
cionada ao tema do capítulo, uma vez que será analisado o processo de independência política do Brasil 
e de outros países da América, o que permite a construção de um pensamento crítico sobre as diferentes 
possibilidades de interpretações desses eventos históricos. Isso é particularmente relevante nas seções 
Narrativas, com a leitura do texto de José Bonifácio de Andrada e Silva, Ler canção e imagem sobre 
a figura de Tiradentes, Ler imagens e Ler documentos sobre os processos de independência na 
América Latina. 

Já no tocante à competência 2, são estudadas as relações de poder que vão constituir novos Esta-
dos-nações na América. Essa competência está presente nas seções Narrativas e Ler imagens. A 
competência 5 é trabalhada na medida em que o estudo dos processos de independência na América 
põe em debate a questão da escravidão, dos direitos humanos e da justiça social. As seções Narrativas, 
Ler canção e imagem e Releitura, dedicada a uma reflexão sobre direitos políticos, exploram essa 
temática. A competência 6 é desenvolvida no estudo dos processos de independência e da formação 
dos Estados nacionais na América, o que abre a possibilidade de discutir o sentido de liberdade, cidadania 
e a consciência crítica ao analisar os diferentes projetos e interpretações. Essa competência é mobilizada 
especialmente nas seções Ler documentos e Releitura. 
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Objetivos do capítulo
1.  Compreender as dinâmicas pela luta pelo poder no contexto das independências da América, levando em conta 

os grupos sociais envolvidos.

2.  Compreender as diferenças e as especificidades entre os diferentes processos de independência ocorridos na 
América.

Competências gerais da BNCC
1, 2, 7, 10
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 NARRATIVAS
O texto de José Bonifácio defende o fi m do 

comércio de cativos e a abolição da escravatura. 
Seus argumentos são vários: o autor apela para 
valores morais, religiosos e políticos, todos para 
sustentar seu ponto de vista. Ele faz uso dos 
ideais do liberalismo, do acesso à propriedade, 
dos direitos humanos e divinos para convencer 
seus interlocutores de que a escravidão é uma 
prática ultrapassada e desumana.

O seu texto compõe um discurso a ser lido 
na Câmara. Há momentos de interlocução 
bem marcada, em que ele chama seus 
ouvintes. José Bonifácio também se vale de 
pontos de exclamação para infl amar a plateia, 
envolvendo-a por meio das emoções, e da 
primeira pessoa do plural para se misturar ao 
público e, assim, criar um senso de intimidade e experiência pessoal, com vistas 
a validar seus argumentos.

A habilidade EM13CHS101 será trabalhada por meio da leitura do texto de 
José Bonifácio de Andrada e Silva em prol da abolição dos escravizados. Espera-se 
que o estudante compreenda as relações de poder que sustentavam a escravidão 
e como essa prática infringia o conceito de liberdade e liberalismo defendidos 
pelos pensadores do século XVIII.

Essa atividade desenvolve a habilidade EM13CHS204 na medida em que 
os estudantes identifi cam o papel atribuído ao Estado imperial brasileiro na 
conservação (ou superação) do sistema escravista.

A habilidade EM13CHS502 será explorada por meio da discussão acerca do 
tema da liberdade e da escravidão. Espera-se que o estudante, depois da leitura do discurso de José Bonifácio, analise 
a pertinência dos argumentos apresentados para a sociedade atual, de modo a identifi car raízes preconceituosas 
advindas da escravidão.

Página 27

 Roteiro de trabalho

1. Quem seriam os defensores da escravatura e do comércio de escravizados no Brasil segundo Bonifácio?
José Bonifácio afirma que os magistrados, ou seja, os próprios governantes do país – naquela época, proprietários de grandes latifúndios 
– eram contrários à abolição.

2. Que argumentos utilizou José Bonifácio para defender o fi m do comércio e da escravatura em um país que 
acabara de se tornar independente?
O autor afirma que a liberdade defendida no Brasil, com base nos direitos naturais dos homens, deve ser estendida a todos os seres 
humanos. Logo, se os escravizados são humanos, eles têm seus direitos infringidos ao não terem acesso à propriedade nem à liberdade.

3. Que consequências teria, na opinião de Bonifácio, a manutenção do comércio de escravizados e da escra-
vatura no Brasil?
José Bonifácio acredita que, se mantiver a escravidão, o Brasil caminhará para a corrupção e para a tirania em todos os ambientes domésticos.

4. Pelos conhecimentos históricos que você possui, Bonifácio saiu-se vitorioso em sua tentativa de argumentar 
a favor do fi m do comércio de escravizados e da escravatura em 1823? Se for necessário, consulte livros e 
sites sobre o tema.
O autor não saiu vitorioso, uma vez que a abolição da escravatura só se deu no Brasil em 1888.

5. Você acredita que o fato de o Brasil ter mantido a escravidão por tantos séculos tenha consequências ainda 
no presente? Se sim, quais? Fundamente seus argumentos.
Sensibilizar os estudantes sobre a participação dos afrodescendentes na sociedade, sobre manifestações racistas presentes na mídia, na 
moda, no acesso à educação e ao mercado de trabalho, por exemplo.

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS204)

Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.

Habilidade (EM13CHS502)

Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais. 
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Leia o texto a seguir, em defesa do fim do comércio de escravos e da escravatura, escrito por José Bonifácio 
em 1823, pouco tempo depois da Independência do Brasil, quando estava sendo preparada a primeira Cons-
tituição brasileira por uma Assembleia Constituinte. Depois, reflita sobre o assunto respondendo às questões 
propostas no Roteiro de trabalho.

Representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa 
do Império do Brasil sobre a escravatura
José Bonifácio de Andrada e Silva

A necessidade de abolir o comércio de escravos, e de emancipar gradualmente os atuais 
cativos, é tão imperiosa, que julgamos não haver coração brasileiro tão perverso, ou tão 
ignorante que a negue, ou desconheça. Isto suposto qualquer que seja a sorte futura do 
Brasil, ele não pode progredir e civilizar-se sem cortar, quanto antes, pela raiz este cancro
mortal, que lhe rói e consome as últimas potências da vida, e que acabará por lhe dar morte 
desastrosa. 

[...]
Graças aos céus e à nossa posição geográfica, já somos um povo livre e independente. 

Mas como poderá haver uma Constituição liberal e duradoura em um país continuamente 
habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos? Comecemos pois desde 
já esta grande obra pela expiação de nossos crimes e pecados velhos.

[...]
Se os negros são homens como nós, e não formam uma espécie de brutos animais; se sentem e pensam como 

nós, que quadro de dor e de miséria não apresentam eles à imaginação de qualquer homem sensível e cristão? Se os 
gemidos de um bruto nos condoem, é impossível que deixemos de sentir também certa dor simpática com as desgraças 
e misérias dos escravos; mas tal é o efeito do costume, e a voz da cobiça, que veem homens correr lágrimas de outros 
homens, sem que estas lhes espremam dos olhos uma só gota de compaixão e de ternura. Mas a cobiça não sente nem 
discorre como a razão e a humanidade. Para lavar-se pois das acusações que merecia, lançou sempre mão, e ainda 
agora lança, de mil motivos capciosos, com que pretende fazer a sua apologia: diz que é um ato de caridade trazer 
escravos da África, porque assim escapam esses desgraçados de serem vítimas de despóticos régulos; diz igualmente 
que, se não viessem esses escravos, ficariam privados da luz do evangelho, que todo cristão deve promover e espalhar; 
diz que esses infelizes mudam de um clima e país ardente e horrível para outro doce, fértil e ameno; diz por fim que, 
devendo os criminosos e prisioneiros de guerra [serem] mortos imediatamente pelos seus bárbaros costumes, é um 
favor, que se lhes faz, comprá-los, para lhes conservar a vida, ainda que seja em cativeiro.

Homens perversos e insensatos! Todas essas razões apontadas valeriam alguma coisa, se vós fôsseis buscar ne-
gros à África para lhes dar liberdade no Brasil, e estabelecê-los como colonos; mas perpetuar a escravidão, fazer esses 
desgraçados mais infelizes do que seriam, se alguns fossem mortos pela espada da injustiça, e até dar azos certos 
para que se perpetuem tais horrores, é decerto um atentado manifesto contra as leis eternas da justiça e da religião. 
E por que continuaram e continuam a ser escravos os filhos desses africanos? Cometeram eles crimes? Foram apanha-
dos em guerra? Mudaram de clima mau para outro melhor? Saíram das trevas do paganismo para a luz do evangelho? 
Não por certo, e todavia seus filhos, e filhos desses filhos, devem, segundo vós, ser desgraçados para todo o sempre. 
[...] Se ao menos os senhores de negros no Brasil tratassem esses miseráveis com mais humanidade, eu certamente 
não escusaria, mas ao menos me condoeria da sua cegueira.

Qual é a religião que temos, apesar da beleza e santidade do evangelho, que 
dizemos seguir? A nossa religião é pela maior parte um sistema de superstições e 
de abusos antissociais; o nosso clero, em muita parte ignorante e corrompido, é 
o primeiro que se serve de escravos, e os acumula para enriquecer pelo comércio 
e pela agricultura, e para formar, muitas vezes, das desgraçadas escravas um 
harém turco. As famílias não têm educação, nem a podem ter com o tráfico de 
escravos, nada as pode habituar a conhecer e amar a virtude e a religião. Rique-
zas e mais riquezas gritam os nossos pseudoestadistas, os nossos compradores 
e vendedores de carne humana; os nossos sabujos eclesiásticos; os nossos 
magistrados, [...]. Senhores, quando me emprego nestas tristes considerações, 
quase que perco de todo as esperanças de ver o nosso Brasil um dia regenerado 
e feliz, pois que se me antolha que a ordem das vicissitudes humanas está de 
todo invertida no Brasil. O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civilização e da indústria; e qual será 
a causa principal de um fenômeno tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão, porque o homem que 

�  Capa original do documento 
de Bonifácio, de 1823.

cancro: doença grave, câncer
capciosos: que enganam, 
astutos
régulos: chefe político de pouca 
importância e tirânico
azos: motivos, causas
sabujos: sujeito bajulador, servil
se me antolha: se coloca dian-
te dos meus olhos, se apresenta 
diante de mim
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Página 28

As independências na América
O infográfi co apresenta um conjunto de informações sobre o processo de 

independência na América, de maneira que os estudantes visualizem a sequência 
desse processo histórico e de suas articulações. Pode-se perguntar a eles, 
entre outros questionamentos, por que a independência de tantos países teria 
ocorrido em anos tão próximos. Pode-se também fazer uma análise do mural da 
independência da Bolívia, que destaca a fi gura de Simón Bolívar. Como descrever 
os acontecimentos nessa cena?

Página 29

  A INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS
A independência das 13 colônias faz parte do processo de crise nas relações entre metrópole e colônias, em 

decorrência do enrijecimento da opressão metropolitana. Mas estava igualmente em jogo a autonomia comercial 
das elites locais, que não queriam mais se submeter às regras metropolitanas nem ter de pagar mais impostos à 
Coroa inglesa. 

Página 30

Os princípios iluministas e a liberdade política

Os princípios do Iluminismo foram bastante utilizados nos discursos formulados em favor da liberdade e contra 
a dominação metropolitana. Entretanto, deve-se atentar para não tomar o Iluminismo como fator determinante do 
movimento de independência no continente americano, pois o processo de crise que estava se constituindo entre 
colônias e metrópole não se limitava aos planos das ideias, visto que se relacionava diretamente com a própria crise 
do sistema colonial em um contexto político e econômico que começava a sofrer transformações, especialmente 
com o desenvolvimento do capitalismo. 

Página 31

 PARE e PENSE

1. O processo de independência dos Estados Unidos ocorreu pelas diver-
gências com a Inglaterra quanto à cobrança de impostos? Por quê?
A metrópole inglesa passou a cobrar impostos que afetavam diretamente o negócio dos comer-
ciantes e dos latifundiários americanos. Os impostos e normas visavam proteger o mercado inglês, 
obrigando os colonos a adquirir produtos vindos dos produtores da metrópole e a um valor preesta-
belecido, impedindo as leis de livre-comércio e a disputa pelo melhor preço.

2. Por que o movimento pela independência dos Estados Unidos não teve 
caráter popular?
Uma vez que o incômodo com as normas inglesas era de ordem majoritariamente econômica, foram os 
grandes comerciantes e latifundiários que se viram prejudicados. Foram eles que encabeçaram o movi-
mento em busca de melhores condições de enriquecimento, e não de justiça social.

  REVOLTAS NA AMÉRICA PORTUGUESA
Podem-se vislumbrar as diferenças entre o movimento de independência 

norte-americano e a primeira tentativa brasileira de buscar liberdade em relação 
a Portugal (ainda que só para Minas Gerais). Enquanto a independência nas 13 
colônias foi liderada por grandes latifundiários e comerciantes, em Minas Gerais 
havia um número maior de grupos envolvidos. Os médios comerciantes das cidades 
da região, assim como a população contrária à escravidão e que discordava dos 
impostos sobre o ouro, foram outros agentes da revolta.

1804 – Independência
do Haiti, proclamada
por Jean-Jacques
Dessalines.
1806-1807 – Bloqueio
Continental. As tropas
de Napoleão invadem
Portugal e Espanha.
1808 – Chegada da 
família real portuguesa 
ao Rio de Janeiro, que se 
torna capital do Império. 
Abertura dos portos 
brasileiros a outras nações.
1810 – Primeiros movimentos de independência no 
México, na Colômbia, na Argentina e na Venezuela.
1811 – O Paraguai torna-se independente da Espanha.
1814 – Restauração do trono espanhol por 
Fernando VII, o que intensificou a reação da Coroa às 
independências americanas.
1815 – O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido 
a Portugal e Algarves.
1816 – Independência da Argentina, proclamada em 
Tucumán.
1817 – Insurreição Pernambucana no Brasil.
1818 – Bernardo O’Higgins conquista a independência 
do Chile, com o apoio do general José de San Martín.
1819 – Independência e formação da Grã-Colômbia 
(região formada por Colômbia, Panamá, Venezuela e 
Equador). Bolívar assume a presidência.
1821 – Consolidação da independência do México, 
declarada por Agustín de Iturbide. O Uruguai é 
anexado ao Brasil com o nome de Província
Cisplatina. Declaração de Independência da América 
Central; a Capitania-Geral da Guatemala transforma-se 
na República Federal da América Central.

As independências na América

1776 – Independência dos Estados Unidos da América.
1788-1789 – Inconfidência Mineira. Tentativa de 
separação de Minas Gerais da metrópole portuguesa.
1791 – Revolta de escravos no Haiti liderada por 
Toussaint-Louverture.
1798 – Conjuração
Baiana.

José de San Martín e seus
soldados em pintura
anônima do século XIX, 
dimensões não 
informadas.

Mural que retrata a independência da
Bolívia, sob liderança de Simón Bolívar.
Pamplona, Colômbia, s.d., dimensões 
não informadas.

Simón Bolívar, de Antonio Salas, 1825, óleo sobre tela, 
81 cm x 70,5 cm.
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Século
XVIII

Século
XIX

Século
XX

1822 – Independência do Brasil. A República
Federal da América Central incorpora-se ao México.
1823 – Criação do estado independente das 
Províncias Unidas da América Central, que a partir 
do ano seguinte passou a chamar Federação 
Centro-Americana, integrada por Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Nicarágua e Honduras.
1825 – Consolidação da independência do Alto Peru, 
atual Bolívia, sob a liderança de Simón Bolívar
e Antonio José de Sucre. Bolívar é o primeiro 
presidente do país, que recebe o nome
de República Boliviana em sua homenagem.
1826 – A Nicarágua passa a fazer parte da Federação 
Centro-Americana.
1828 – Independência da Província Cisplatina,
que passa a se denominar República do Uruguai.
1830 – A Grã-Colômbia divide-se em Colômbia, 
Venezuela e Equador.
1839 – Fim da Federação Centro-Americana.
1868 – Início da primeira guerra pela independência 
de Cuba, que tem duração de dez anos.
1895 – Segunda guerra pela independência
de Cuba, na qual morre o poeta José Martí.
1898 – Cuba consegue a independência com
a entrada dos Estados Unidos na guerra
contra a Espanha.

1966 – A Guiana proclama sua independência 
do Reino Unido, mas se mantém membro da 
Comunidade Britânica.

Bandeira da 
Argentina
desde 1818

Primeira bandeira
Nacional do
México, 1821

Bandeira do
Brasil império
(1822-1889)

Bandeira do
Uruguai,
1828
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PARE e PENSE

1. O processo de independência dos 
Estados Unidos ocorreu pelas diver-
gências com a Inglaterra quanto à 
cobrança de impostos? Por quê?

2. Por que o movimento pela indepen-
dência dos Estados Unidos não teve 
caráter popular?

der às aspirações desse grupo, que desejava , 
como já se disse, mais autonomia econômica. 
A escravidão, alvo de crítica de pensadores do 
Iluminismo, mas desejada por produtores agrí-
colas, seria mantida até os anos 1860.

  REVOLTAS NA AMÉRICA PORTUGUESA
Com a Revolução Industrial, iniciada em meados 

do século XVIII, interessava às potências emergen-
tes, especialmente à Inglaterra, detentora da he-
gemonia internacional, a prática do livre comércio, 
ou seja, a abertura dos mercados coloniais a seus 
produtos industrializados. Nesse contexto, o antigo 
sistema colonial, baseado no monopólio comercial, 
tornava-se um obstáculo ao pleno estabelecimento 
do capitalismo industrial. Em paralelo, fortaleciam-
-se na colônia interesses contrários à manutenção 
do sistema colonial. O desenvolvimento econômico 
e a expansão da atividade mineradora tornaram as-
fixiante a exploração metropolitana, com seus pesa-
dos tributos e determinações monopolistas. Para os 
grandes proprietários coloniais, o sistema passava 
a significar um obstáculo ao acúmulo de riquezas.

De outro lado, a estrutura da sociedade colo-
nial se diversificava. A economia mais complexa e a 
crescente urbanização propiciavam o surgimento 
de novos setores não comprometidos diretamente 
com as atividades voltadas à exportação. Artesãos 
e pequenos comerciantes ressentiam-se da falta de 
perspectiva em uma sociedade baseada na explora-
ção escravista da propriedade rural. O fim do pacto 
colonial tornava-se, assim, uma aspiração dissemi-
nada por diversos setores da colônia, tendo estado 
na origem de várias revoltas ocorridas em fins do 
século XVIII e início do século XIX, como a Insurrei-
ção Pernambucana (1817), a Inconfidência Mineira 
(1788-1789) e a Conjuração Baiana (1798).

Nesse contexto, embora possamos afirmar que 
as ideias iluministas francesas influenciaram esses 
movimentos, não podem ser consideradas sua causa 
direta, visto que alguns grupos sociais já desejavam 
mais autonomia e o fim do pacto colonial. Assim, 
não foram as ideias iluministas que criaram o desejo 
de autonomia – na verdade, elas só vieram a alimen-
tar um desejo já antigo.

A Inconfidência Mineira estava relacionada ao pla-
no revolucionário que pretendia tornar Minas Gerais 
uma república independente de Portugal. Antes que 
os rebeldes executassem o que haviam planejado, 
uma denúncia levou todos os revolucionários à prisão, 
impedindo a efetivação do plano.

Em fins de 1788, parte da elite econômica e in-
telectual de Vila Rica, atual Ouro Preto, incluindo-
-se nela advogados, funcionários da administração 
colonial, poetas e mineradores, formou um grupo 
que ficaria conhecido como os inconfidentes. In-
fluenciados pela independência dos Estados Unidos 
e pela leitura de autores iluministas (como Diderot, 
Montesquieu, abade Raynal e Voltaire), defendiam a 
liberdade e a autonomia da colônia. Além disso, após 
o afastamento do Marquês de Pombal da admi-
nistração metropolitana, em 1777, ampliaram-se os 
conflitos entre a Coroa e a elite local, uma vez que 
sua autonomia foi limitada e seus membros, substi-
tuídos por portugueses de confiança do governador 
na administração colonial. O governo português pas-
sou a controlar diretamente a cobrança de impostos e 
procurou punir, com rigor, os contrabandistas. Assim, 
mineradores, contrabandistas e aqueles que haviam 
sido afastados da administração decidiram organizar 
uma rebelião contra o governo mineiro.

Em 1788, um novo governador, o visconde de Bar-
bacena, chegou à Capitania de Minas Gerais e instituiu a 
derrama. Desde 1750, a metrópole exigia que fosse reco-
lhida a quantia fixa de 1.500 quilos (100 arrobas) de ouro 
por meio de imposto. Quando isso não ocorria por dois 
anos sucessivos, o governador decretava a derrama, que 
obrigava a população local a pagar a diferença entre o 
que fora recolhido e a meta estabelecida pela metrópole. 
Cada habitante pagaria de acordo com suas posses. Em 
1783, o quinto do ouro arrecadou para Portugal 62 arro-
bas de ouro e, em 1788, apenas 41 arrobas. 

�  Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776.
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Página 33

LER CANÇÃO E IMAGEM
O objetivo desta atividade é comparar três narrativas sobre a Inconfi dência 

Mineira, com foco maior em um de seus protagonistas: Tiradentes. 
A canção “Tiradentes” pode ser ouvida em versão de samba-enredo no link

https://www.letras.mus.br/sambas/502202/ (acesso em: 22 ago. 2020), ou ainda 
em sua versão mais famosa, na voz de Elis Regina: https://www.letras.mus.br/
elis-regina/45672/ (acesso em: 22 ago. 2020).

Na canção, ele é apresentado como um “herói” que foi traído sem trair. A 
imagem de mártir também aparece no quadro de autoria de Pedro Américo, 
que retrata seu fi m violento (com as partes de seu corpo compondo o formato 
do mapa brasileiro). Já a segunda obra o mostra como um jovem bem-vestido, 
imponente, sereno, visionário.

A habilidade EM13CHS106 será trabalhada nesta atividade por meio da análise de 
duas fontes imagéticas e da letra de uma canção acerca da fi gura de Tiradentes. Espera-
-se que o estudante identifi que a perspectiva de cada artista sobre esse personagem 
histórico e compile de modo crítico essas opiniões em uma obra autoral, que depois 
será disponibilizada digitalmente com o objetivo de difundir novas informações.

A habilidade EM13CHS501 será trabalhada mediante a comparação de diversas 
épocas brasileiras em que se pôde notar a prática de autoritarismo estatal, como 
ocorreu durante o período de colonização e da ditadura civil-militar. Espera-se 
que o estudante identifi que os processos que levaram a essas ações e as lutas 
empreendidas pela população para se tornar livre.

Página 34

 Roteiro de trabalho
1. Compare a imagem de Tiradentes criada por Pedro Américo com a da pin-

tura Alferes Tiradentes. Por que suas feições foram tão transformadas na 
obra de Pedro Américo? Qual seria a intenção do artista? Que relação pode 
ser construída entre a obra de Pedro Américo e a Inconfi dência Mineira?

Na pintura de Washington Rodrigues, Tiradentes aparece como um jovem sereno, com olhar 
distante, ou seja, o artista procurou retratá-lo como um idealista, cuja visão se voltava para 
o futuro. Já na obra de Pedro Américo, ele é retratado como um herói nacional: seu corpo 
esquartejado e suas feições aproximam sua imagem à de Cristo crucificado. 

2. Por que, conforme indica a letra da canção, Tiradentes teria sido sacrifi cado?

Tiradentes foi traído ao lutar pela independência e pela liberdade da população brasileira. Sua morte representaria o sacrifício que fez 
pela causa.

3. Elis Regina gravou esse samba que conta a história de Tiradentes em 1971. Esse fato pode ter alguma relação 
com o que se estava vivenciando politicamente naquele período?

Em 1971, o Brasil vivia sob o regime de ditadura militar. Nesse período, Tiradentes foi lembrado como símbolo de liberdade e integridade. 
Assim, rememorar a figura do alferes tornou-se uma forma indireta de contestação. 

4. Com base na canção e nas imagens, interprete a frase: As fontes históricas são sempre subjetivas e trazem 
consigo a visão e os valores de quem as produz.

As fontes históricas carregam os valores morais e subjetivos de quem as produziu. Como vimos, a obra de Pedro Américo transmite uma 
mensagem que não é neutra, mas fruto das convicções e valores do artista. A outra representação de Tiradentes apresenta característi-
cas totalmente distintas. Da mesma forma, a canção é muito mais do que uma narrativa sobre um personagem histórico: ela passa uma 
mensagem de liberdade, o que era de fato a intenção de seus autores.

5. Reúna-se com os colegas em grupo para criar uma representação artística sobre os confl itos entre o poder 
instituído do Estado e as lutas políticas por independência e liberdade. Vocês podem se inspirar no que 
aprenderam sobre a independência dos Estados Unidos ou a Inconfi dência Mineira. A representação artística 
pode ser na forma de imagem, canção ou audiovisual.
Os estudantes podem ser divididos em pequenos grupos para realizarem a atividade. Se possível, conceder um tempo para que eles possam 
se planejar para, na próxima aula, trazerem instrumentos musicais ou materiais como tintas, pincéis, tesoura e recortes pré-selecionados.

Habilidade (EM13CHS106)

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS501)

Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contri-
buem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o empreen-
dedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade. 
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 Roteiro de trabalho

6. Compare a imagem de Tiradentes criada por Pedro Américo com a da pintura Alferes Tiradentes. Por que 
suas feições foram tão transformadas na obra de Pedro Américo? Qual seria a intenção do artista? Que 
relação pode ser construída entre a obra de Pedro Américo e a Inconfi dência Mineira?

7. Por que, conforme indica a letra da canção, Tiradentes teria sido sacrifi cado?

8. Elis Regina gravou esse samba que conta a história de Tiradentes em 1971. Esse fato pode ter alguma rela-
ção com o que o Brasil vivenciava politicamente naquele período?

9. Com base na canção e nas imagens, interprete a frase: As fontes históricas são sempre subjetivas e trazem 
consigo a visão e os valores de quem as produz.

10. Reúna-se com os colegas em grupo para criar uma representação artística sobre os confl itos entre o poder 
instituído do Estado e as lutas políticas por independência e liberdade. Vocês podem se inspirar no que 
aprenderam sobre a independência dos Estados Unidos ou a Inconfi dência Mineira. A representação artís-
tica pode ser na forma de imagem, canção ou audiovisual. 

11. Para concluir a atividade, organizem uma página na internet para postar todas as produções artísticas da 
turma. Depois, em uma roda de conversa, avaliem o que aprenderam nesta atividade. 

 As rebeldias na Bahia e em Pernambuco
Outro movimento com pretensões separatistas ocor-

reu na Bahia em 1798: a Conjuração Baiana. O obje-
tivo era também fazer da capitania uma república. No 
entanto, não se caracterizou somente como uma mobi-
lização da elite, uma vez que entre os conjurados esta-
vam várias pessoas pobres, trabalhadores escravizados, 
ex-escravos alforriados, soldados e artesãos. Outro des-
taque foi a participação de mulheres afrodescendentes 
livres. Havia, entre os líderes, dois alfaiates, por isso o 
movimento ficou conhecido ainda como Revolta dos 
Alfaiates.

Além de pregar a proclamação da república, o mo-
vimento defendia o fim da escravidão, o livre comércio 

entre as nações, a separação entre Estado e Igreja e a 
igualdade de direitos. Ele foi articulado pela sociedade 
secreta baiana denominada Cavaleiros da Luz, que reu-
nia pessoas de diferentes grupos sociais e atividades pro-
fissionais: havia um padre, um senhor de engenho, um 
médico, um poeta, um farmacêutico e oficiais militares. 
Nas reuniões da sociedade eram discutidas obras e ideias 
de autores iluministas franceses, e foi com base nesses 
princípios (liberdade, igualdade e fraternidade) que os 
membros da Cavaleiros da Luz realizaram um trabalho 
de propaganda com a população pobre. Em agosto de 
1798, foram distribuídos manifestos (panfletos) ao povo 
da Bahia em que se defendiam os ideais já citados.

�  Praça da Piedade em Salvador 
(BA), foto do século XIX. Nessa 
praça, foram executados alguns 
dos participantes da Conjuração 
Baiana, em 1798. 
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6. Para concluir a atividade, organizem uma página na internet para postar todas as produções artísticas da 
turma. Depois, em uma roda de conversa, avaliem o que aprenderam nesta atividade.
As produções visuais podem facilmente ser digitalizadas por meio de aplicativos de celular, como os indicados pelo site a seguir: 
https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2015/03/confira-os-cinco-melhores-apps-para-escanear-documentos-pelo-celular.html. 
Acesso em: 22 ago. 2020. 

Vocês podem buscar na internet plataformas de criação de sites gratuitas que permitem criar páginas na internet de forma bastante 
intuitiva, sem exigir conhecimentos específicos de linguagem computacional. 

 ATIVIDADE COMPLEMENTAR
As Cartas chilenas são um trabalho poético atribuído a Tomás Antônio Gonzaga, poeta, desembargador e 

inconfidente mineiro. As 13 cartas, assinadas sob o pseudônimo de Critilo, são endereçadas a Doroteu (que muitos 
acreditam ser o pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa, também poeta e inconfidente). Nelas, o autor critica a 
política do Chile e, principalmente, seu governante: Fanfarrão Minésio, igualmente pseudônimos. 

Leia a seguir um fragmento da oitava carta e, em seguida, faça o que se propõe no Roteiro de trabalho.

Prólogo
“Amigo leitor, arribou a certo porto do Brasil, onde eu vivia, um galeão, que vinha das Américas espanholas. Nele 

se transportava um mancebo, cavalheiro instruído nas humanas letras. Não me foi dificultoso travar, com ele, uma 
estreita amizade e chegou a confiar-me os manuscritos que trazia. Entre eles encontrei as Cartas Chilenas, que são um 
artificioso compêndio das desordens que fez no seu governo Fanfarrão Minésio, general de Chile.”

Carta 8
Agora, Fanfarrão, agora falo
Contigo, e só contigo. Por que causa
Ordenas que se faça uma cobrança
Tão rápida e tão forte contra aqueles
Que ao erário só devem tênues somas?
Não tens contratadores, que ao rei devem,
De mil cruzados centos e mais centos?
Uma só quinta parte, que estes dessem,
Não matava, do erário, o grande empenho?
O pobre, porque é pobre, pague tudo,
E o rico, porque é rico, vai pagando
Sem soldados à porta, com sossego!
Não era menos torpe, e mais prudente
Que os devedores todos se igualassem?
Que, sem haver respeito ao pobre ou rico,

Metessem, no erário, um tanto certo,
À proporção das somas que devessem?
Indigno, indigno chefe! Tu não buscas
O público interesse. Tu só queres
Mostrar ao sábio augusto um falso zelo,
Poupando, ao mesmo tempo, os devedores,
Os grossos devedores, que repartem
Contigo os cabedais, que são do reino.
Talvez, meu Doroteu, talvez que entendas
Que o nosso Fanfarrão estima e preza
Os rendeiros que devem, por sistema:
Só para ver se os ricos desta terra,
A força de favores animados,
Se esforçam a lançar nas régias rendas. 

GONZAGA, Tomás Antônio. Cartas chilenas. São Paulo: DCL, 2013. E-book.

 Roteiro de trabalho

1. Nessa carta, Critilo escreve a Doroteu e critica a política do Chile e de Santiago do Chile. Identifique que 
lugares Chile e Santiago do Chile representam, respectivamente.
Chile refere-se a Minas Gerais e Santiago, a Vila Rica.

2. A que evento histórico essa carta se refere?
A carta refere-se à cobrança da derrama, um imposto cobrado sobre o ouro extraído da região de Vila Rica de forma muito violenta pelo 
exército colonial.

3. Qual é a crítica feita por Critilo ao governante Fanfarrão Minésio?
Fanfarrão estaria fazendo a cobrança dos pobres usando meios violentos, enquanto o imposto dos ricos é perdoado por meio de uma 
troca de favores, ou seja, por corrupção e suborno.

4. Como o autor dessa carta emprega os ideais iluministas ao criticar o governante?
O poeta demonstra sua opinião, baseada em fundamentos iluministas de igualdade de direitos e deveres, ao não concordar com a cobran-
ça de impostos diferenciada para ricos e pobres.
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A habilidade EM13CHS103 é trabalhada na análise de um excerto do poema 
que compõe as Cartas chilenas. Por meio da leitura dessa obra artística e histórica, 
o estudante selecionará argumentos apresentados pelo autor para entender melhor 
o abuso do poder estatal sobre a classe de trabalhadores. Assim, poderá elaborar 
hipóteses a respeito da importância dos direitos igualitários em uma nação.

A habilidade EM13CHS503 é desenvolvida com a leitura da oitava carta 
chilena de Tomás Antônio Gonzaga, em que se critica o uso da violência sobre 
os trabalhadores e a população pobre de Vila Rica. A discussão sobre como a 
violência recai sobre as minorias mobiliza o estudante a refl etir sobre essa situação 
em seu cotidiano a buscar criar maneiras de combater injustiças.

Página 34

As rebeldias na Bahia e em Pernambuco
Cabe neste momento uma refl exão sobre a participação de diversos núcleos da população nas lutas pela 

independência. Por que as mulheres estariam lutando? E os afrodescendentes livres? Por que pequenos comerciantes 
se envolveriam nos movimentos rebeldes? Apresentam-se, assim, as especifi cidades desses movimentos de caráter 
republicano que defendiam a libertação da colônia do jugo da metrópole, mas também o sentido de liberdade 
e igualdade presente no pensamento iluminista. Com isso, posicionavam-se contrariamente à continuidade da 
escravidão.  

Página 36

 PARE e PENSE

1. As revoltas ocorridas no Brasil contra a metrópole buscavam a indepen-
dência do Brasil ou de uma região? Por quê?

As revoltas brasileiras buscavam a liberdade de regiões específicas: Minas Gerais, Bahia e Pernam-
buco.

2. Existem diferenças entre os movimentos rebeldes citados? Quais?

As parcelas da população tiveram participação diferente em cada uma das revoltas. A Inconfidência 
Mineira foi integrada, por exemplo, por muitos intelectuais voltados às ideias iluministas. Já a Baiana 
contou com participação popular, principalmente de escravizados e libertos. Logo, as demandas 
também variavam, exigindo independência, igualdade de gênero e raça, etc.

  A INDEPENDÊNCIA 
POLÍTICA BRASILEIRA
O processo que conduziu à Independência do Brasil é bastante particular, 

pois é o único no qual a própria colônia se transformou em sede da metrópole 
com a vinda da Família Real para o Rio de Janeiro, em 1808. A vida política do 
país se transformou em decorrência desse fato, e o próprio príncipe herdeiro 
da Coroa portuguesa acabou por proclamar a Independência. Destaca-se, 
entretanto, que esse processo se relaciona diretamente com a aceitação, pelo 
príncipe dom Pedro, da ruptura política em relação a Portugal, mas com a 
manutenção da escravidão. Assim, aparece como foco desse movimento o 
livre-comércio, porém sem a construção de maior igualdade social em uma 
lógica republicana. 

O ideário político do movimento, profundamente 
influenciado pelas ideias liberais em voga na Europa, 
sustentava a luta contra o antigo sistema colonial, a 
substituição da monarquia pela república e a defesa da 
independência. Instalado o governo provisório, o regi-
me republicano foi imediatamente adotado, devendo, 
em seguida, ser convocada uma Assembleia para ela-
borar uma Constituição. Os rebeldes receberam o apoio 
de parte da elite produtora, especialmente do setor al-
godoeiro, que esperava mais apoio da metrópole para 
desenvolver essa atividade. 

Conforme o historiador Carlos Guilherme Mota 
conta:

O movimento de 1817 fora a primeira e mais 
radical revolução anticolonialista no mundo 
luso-afro-brasileiro. Liderada por setores da bur-
guesia comercial nativa, porém internacionaliza-
da, do clero e da administração [...]. A revolução 
trouxe um forte sentido de ruptura e fundação 
republicanista, verdadeira antecâmara do mo-
vimento de Independência de 1822, abrindo o 
ciclo de movimentos liberais-constitucionais [...]. 
Sempre evocada, a Revolução de 1817, republi-
canista [...], permaneceria referencial e paradig-
mática no processo mais amplo de formação do 
Estado nacional.

MOTA, Carlos Guilherme (org.). Viagem Incompleta. A experiên-
cia brasileira (1500-2000). Formação: histórias. 

São Paulo: Senac, 2000, p. 219.

Mas, apesar de o novo governo utilizar um discurso 
em que defendia a soberania popular e instaurar um regi-
me formalmente representativo, de acordo com as ideias 
francesas, o movimento ficou restrito à camada dirigente 
pernambucana, que, por meio da revolta, sustentava a 
luta contra o sistema colonial. Com o objetivo de garan-
tir o livre comércio, direito conquistado em 1808 com a 
abertura dos portos, muitos proprietários, negociantes e 

donos de engenho engajaram-se na rebelião. No entanto, 
embora apoiassem as ideias liberais e iluministas, defen-
diam a manutenção da escravidão.

Assim, a Insurreição Pernambucana, que inicialmente 
caracterizou-se pela forte presença de filiados às “novas 
ideias”, foi aos poucos sendo conduzida conforme os in-
teresses de uma classe dirigente em formação, avessa ao 
sistema colonial. Para fortalecer a nova república e am-
pliar sua força armada, procurou-se o apoio da Bahia, de 
Alagoas, do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 
Todavia, somente nestas duas últimas capitanias obteve-
-se adesão completa ao movimento. Seus governadores 
foram depostos e instalados governos provisórios.

As primeiras medidas para sufocar a rebelião foram 
tomadas pelo governador da Bahia, conde dos Arcos, 
que, sob ordens da Corte, organizou uma frota para 
bloquear os portos de Pernambuco. No dia 15 de abril 
chegaram navios baianos ao Recife. Dez dias depois, 
navios vindos do Rio de Janeiro reforçaram o bloqueio. 
As províncias do Rio Grande do Norte e da Paraíba 
foram pacificadas com rapidez, e os chefes rebeldes, 
aprisionados. Em maio, a revolta já estava restrita a 
Pernambuco. No dia 19 do mesmo mês, Recife foi re-
tomada pelos legalistas. Domingos José Martins, José 
Luís de Mendonça e João Ribeiro de Melo Montenegro 
foram fuzilados, enquanto Domingos Teotônio Jorge e 
outros rebeldes foram enforcados.

  A INDEPENDÊNCIA POLÍTICA BRASILEIRA
A independência brasileira relacionou-se com as 

mudanças políticas e econômicas ocorridas na Europa, 
as quais refletiram sobre o sistema econômico mundial. 
Além disso, acirravam-se as tensões coloniais, que opu-
nham, cada vez mais, os interesses dos colonos às me-
didas metropolitanas. Entretanto, no Brasil, de maneira 
singular, o próprio príncipe herdeiro do trono portu-
guês seria a liderança do movimento de independência, 
ou seja, embora tenha havido uma ruptura, ocorreu a 
manutenção de um herdeiro do trono de Portugal no 
país independente. 

O processo de independência tomou impulso a partir 
de 1808. Nessa época, o Brasil passou a ser o centro das 
decisões políticas e econômicas do Império Português, 
com a transferência da família real e de sua Corte para 
o Rio de Janeiro, após a invasão de Portugal pelas for-
ças de Napoleão. Uma vez no Brasil, o príncipe regente 
dom João (sua mãe, dona Maria I, tinha sido afastada do 
trono), em troca da proteção militar britânica, declarou 
a abertura dos portos brasileiros às nações aliadas de 
Portugal. Quem mais se beneficiou com o decreto foram 
os ingleses, que passaram a adquirir matérias-primas 

PARE e PENSE

1. As revoltas ocorridas no Brasil contra a me-
trópole buscavam a independência do Brasil 
ou de uma região? Por quê? 

2. Existem diferença entre os movimentos re-
beldes citados? Quais?

Antônio Parreiras nasceu em Niterói (RJ), em 1860. Em 1882, ingressou na Academia Imperial de 
Belas-Artes do Rio de Janeiro. Em 1888 foi para a Veneza, na Itália, estudar pintura. Voltou ao Brasil nos 
anos 1890, quando começou a criar diversas pinturas históricas, como é o caso de Os mártires. Nos anos 
1920, era um pintor bastante conhecido no país. Faleceu em 1937.
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 Roteiro de trabalho

6. Compare a imagem de Tiradentes criada por Pedro Américo com a da pintura Alferes Tiradentes. Por que 
suas feições foram tão transformadas na obra de Pedro Américo? Qual seria a intenção do artista? Que 
relação pode ser construída entre a obra de Pedro Américo e a Inconfi dência Mineira?

7. Por que, conforme indica a letra da canção, Tiradentes teria sido sacrifi cado?

8. Elis Regina gravou esse samba que conta a história de Tiradentes em 1971. Esse fato pode ter alguma rela-
ção com o que o Brasil vivenciava politicamente naquele período?

9. Com base na canção e nas imagens, interprete a frase: As fontes históricas são sempre subjetivas e trazem 
consigo a visão e os valores de quem as produz.

10. Reúna-se com os colegas em grupo para criar uma representação artística sobre os confl itos entre o poder 
instituído do Estado e as lutas políticas por independência e liberdade. Vocês podem se inspirar no que 
aprenderam sobre a independência dos Estados Unidos ou a Inconfi dência Mineira. A representação artís-
tica pode ser na forma de imagem, canção ou audiovisual. 

11. Para concluir a atividade, organizem uma página na internet para postar todas as produções artísticas da 
turma. Depois, em uma roda de conversa, avaliem o que aprenderam nesta atividade. 

 As rebeldias na Bahia e em Pernambuco
Outro movimento com pretensões separatistas ocor-

reu na Bahia em 1798: a Conjuração Baiana. O obje-
tivo era também fazer da capitania uma república. No 
entanto, não se caracterizou somente como uma mobi-
lização da elite, uma vez que entre os conjurados esta-
vam várias pessoas pobres, trabalhadores escravizados, 
ex-escravos alforriados, soldados e artesãos. Outro des-
taque foi a participação de mulheres afrodescendentes 
livres. Havia, entre os líderes, dois alfaiates, por isso o 
movimento ficou conhecido ainda como Revolta dos 
Alfaiates.

Além de pregar a proclamação da república, o mo-
vimento defendia o fim da escravidão, o livre comércio 

entre as nações, a separação entre Estado e Igreja e a 
igualdade de direitos. Ele foi articulado pela sociedade 
secreta baiana denominada Cavaleiros da Luz, que reu-
nia pessoas de diferentes grupos sociais e atividades pro-
fissionais: havia um padre, um senhor de engenho, um 
médico, um poeta, um farmacêutico e oficiais militares. 
Nas reuniões da sociedade eram discutidas obras e ideias 
de autores iluministas franceses, e foi com base nesses 
princípios (liberdade, igualdade e fraternidade) que os 
membros da Cavaleiros da Luz realizaram um trabalho 
de propaganda com a população pobre. Em agosto de 
1798, foram distribuídos manifestos (panfletos) ao povo 
da Bahia em que se defendiam os ideais já citados.

�  Praça da Piedade em Salvador 
(BA), foto do século XIX. Nessa 
praça, foram executados alguns 
dos participantes da Conjuração 
Baiana, em 1798. 
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O ideário político do movimento, profundamente 
influenciado pelas ideias liberais em voga na Europa, 
sustentava a luta contra o antigo sistema colonial, a 
substituição da monarquia pela república e a defesa da 
independência. Instalado o governo provisório, o regi-
me republicano foi imediatamente adotado, devendo, 
em seguida, ser convocada uma Assembleia para ela-
borar uma Constituição. Os rebeldes receberam o apoio 
de parte da elite produtora, especialmente do setor al-
godoeiro, que esperava mais apoio da metrópole para 
desenvolver essa atividade. 

Conforme o historiador Carlos Guilherme Mota 
conta:

O movimento de 1817 fora a primeira e mais 
radical revolução anticolonialista no mundo 
luso-afro-brasileiro. Liderada por setores da bur-
guesia comercial nativa, porém internacionaliza-
da, do clero e da administração [...]. A revolução 
trouxe um forte sentido de ruptura e fundação 
republicanista, verdadeira antecâmara do mo-
vimento de Independência de 1822, abrindo o 
ciclo de movimentos liberais-constitucionais [...]. 
Sempre evocada, a Revolução de 1817, republi-
canista [...], permaneceria referencial e paradig-
mática no processo mais amplo de formação do 
Estado nacional.

MOTA, Carlos Guilherme (org.). Viagem Incompleta. A experiên-
cia brasileira (1500-2000). Formação: histórias. 

São Paulo: Senac, 2000, p. 219.

Mas, apesar de o novo governo utilizar um discurso 
em que defendia a soberania popular e instaurar um regi-
me formalmente representativo, de acordo com as ideias 
francesas, o movimento ficou restrito à camada dirigente 
pernambucana, que, por meio da revolta, sustentava a 
luta contra o sistema colonial. Com o objetivo de garan-
tir o livre comércio, direito conquistado em 1808 com a 
abertura dos portos, muitos proprietários, negociantes e 

donos de engenho engajaram-se na rebelião. No entanto, 
embora apoiassem as ideias liberais e iluministas, defen-
diam a manutenção da escravidão.

Assim, a Insurreição Pernambucana, que inicialmente 
caracterizou-se pela forte presença de filiados às “novas 
ideias”, foi aos poucos sendo conduzida conforme os in-
teresses de uma classe dirigente em formação, avessa ao 
sistema colonial. Para fortalecer a nova república e am-
pliar sua força armada, procurou-se o apoio da Bahia, de 
Alagoas, do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 
Todavia, somente nestas duas últimas capitanias obteve-
-se adesão completa ao movimento. Seus governadores 
foram depostos e instalados governos provisórios.

As primeiras medidas para sufocar a rebelião foram 
tomadas pelo governador da Bahia, conde dos Arcos, 
que, sob ordens da Corte, organizou uma frota para 
bloquear os portos de Pernambuco. No dia 15 de abril 
chegaram navios baianos ao Recife. Dez dias depois, 
navios vindos do Rio de Janeiro reforçaram o bloqueio. 
As províncias do Rio Grande do Norte e da Paraíba 
foram pacificadas com rapidez, e os chefes rebeldes, 
aprisionados. Em maio, a revolta já estava restrita a 
Pernambuco. No dia 19 do mesmo mês, Recife foi re-
tomada pelos legalistas. Domingos José Martins, José 
Luís de Mendonça e João Ribeiro de Melo Montenegro 
foram fuzilados, enquanto Domingos Teotônio Jorge e 
outros rebeldes foram enforcados.

  A INDEPENDÊNCIA POLÍTICA BRASILEIRA
A independência brasileira relacionou-se com as 

mudanças políticas e econômicas ocorridas na Europa, 
as quais refletiram sobre o sistema econômico mundial. 
Além disso, acirravam-se as tensões coloniais, que opu-
nham, cada vez mais, os interesses dos colonos às me-
didas metropolitanas. Entretanto, no Brasil, de maneira 
singular, o próprio príncipe herdeiro do trono portu-
guês seria a liderança do movimento de independência, 
ou seja, embora tenha havido uma ruptura, ocorreu a 
manutenção de um herdeiro do trono de Portugal no 
país independente. 

O processo de independência tomou impulso a partir 
de 1808. Nessa época, o Brasil passou a ser o centro das 
decisões políticas e econômicas do Império Português, 
com a transferência da família real e de sua Corte para 
o Rio de Janeiro, após a invasão de Portugal pelas for-
ças de Napoleão. Uma vez no Brasil, o príncipe regente 
dom João (sua mãe, dona Maria I, tinha sido afastada do 
trono), em troca da proteção militar britânica, declarou 
a abertura dos portos brasileiros às nações aliadas de 
Portugal. Quem mais se beneficiou com o decreto foram 
os ingleses, que passaram a adquirir matérias-primas 

PARE e PENSE

1. As revoltas ocorridas no Brasil contra a me-
trópole buscavam a independência do Brasil 
ou de uma região? Por quê? 

2. Existem diferença entre os movimentos re-
beldes citados? Quais?

Antônio Parreiras nasceu em Niterói (RJ), em 1860. Em 1882, ingressou na Academia Imperial de 
Belas-Artes do Rio de Janeiro. Em 1888 foi para a Veneza, na Itália, estudar pintura. Voltou ao Brasil nos 
anos 1890, quando começou a criar diversas pinturas históricas, como é o caso de Os mártires. Nos anos 
1920, era um pintor bastante conhecido no país. Faleceu em 1937.
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Página 40

  A INDEPENDÊNCIA EM OUTROS PAÍSES DA 
AMÉRICA 
Ao analisar a independência em outros países da América, devem ser destacadas 

a especifi cidade de cada processo e os embates entre as elites locais, o poder 
metropolitano e as resistências locais. No caso do Haiti, a rebelião de escravos foi 
um elemento importante na independência. 

Página 41

A independência do México
No caso mexicano, o processo de independência promoveu a ruptura com 

a metrópole, mas a riqueza permaneceu concentrada nas mãos da elite, com a 
mudança de que não seriam mais enviadas riquezas para a Espanha. Portanto, a 
elite criolla tinha a possibilidade de ampliar seus ganhos. 

Página 39

LER IMAGENS
Pedro Américo pintou a tela Independência ou morte!, mais conhecida como 

O grito do Ipiranga, em 1888. François René Moureaux criou a tela Proclamação 
da Independência em 1844. O primeiro quadro foi encomendado por dom Pedro 
II, imperador do Brasil, em um contexto de crise da monarquia. Pedro Américo 
procurou dar grandiosidade ao evento, fazendo dele uma heroica vitória do então 
príncipe Pedro, depois imperador dom Pedro I. A guarda de honra, vestida de 
branco na obra, ainda não existia. Não era comum a utilização de cavalos em 
viagens como a que fazia dom Pedro; em geral se usavam mulas. Na obra de 
Moureaux, a Independência do Brasil é mostrada como um evento popular, no 
qual o imperador é aclamado pela população. As pessoas parecem felizes e se 
cumprimentam, festejando esse acontecimento.

Esta atividade trabalha a habilidade EM13CHS101 ao analisar duas produções 
artísticas que expressam visões idealizadas da Independência do Brasil, possibilitando 
a leitura crítica das obras mediante a análise do processo histórico que culminou 
na Independência. A habilidade EM13CHS204 é desenvolvida na medida em 
que os estudantes identifi cam, nas representações iconográfi cas, uma forma de 
valorização de certos agentes que participaram da formação do Estado brasileiro. 

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS204)

Comparar e avaliar os processos 
de ocupação do espaço e a forma-
ção de territórios, territorialidades 
e fronteiras, identificando o papel 
de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados 
Nacionais e organismos internacio-
nais) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), 
a diversidade étnico-cultural e as 
características socioeconômicas, po-
líticas e tecnológicas.
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LER IMAGENS
As imagens a seguir são representações do evento que inaugurou a independência do Brasil. Observe-as aten-

tamente, bem como as respectivas legendas. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

 �  O grito do Ipiranga, de Pedro Américo, 1888 (óleo sobre tela, 415 cm × 750 cm).
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 �  Proclamação da Independência, de François Moureaux, 1844 (óleo sobre tela, 244 cm × 383 cm). 
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 Roteiro de trabalho

1. Descreva as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens.

2. Por que podemos afirmar que nas duas imagens dom Pedro é valorizado e retratado com grandiosidade? 
Justifique sua resposta. 

3. Quais aspectos em ambas as imagens parecem uma representação idealizada do fato histórico? 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101
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BILIDADE
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EM13CHS204
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  A INDEPENDÊNCIA EM OUTROS  
PAÍSES DA AMÉRICA

 �  Retrato de Toussaint-Loverture como líder 
do Haiti. Gravura anônima do séc. XIX, 
dimensões não informadas. 
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Das independências ocorridas na América, pelo 
menos uma delas preocupou bastante as elites colo-
niais de vários países do continente. Trata-se do caso 
do Haiti. Durante o século XVIII, o Haiti era uma colô-
nia francesa e, em 1791, quando ocorria a Revolução 
Francesa, o negro liberto Toussaint-Louverture (1743-
-1803) liderou uma rebelião de escravizados que ex-
terminou a maior parte da população local de origem 
europeia, decretando o fim da escravidão. A indepen-
dência só ocorreu em 1804, quando o ex-escraviza-
do Jean-Jacques Dessalines liderou o movimento pela 
ruptura com a metrópole e se tornou imperador do 
país. Em 1806, após o assassinato de Dessalines, o 
Haiti dividiu-se em um reino, ao norte, e uma repú-
blica, ao sul. Em 1820, sob a liderança de Jean Boyer, 
ocorreu uma nova unificação sob o regime republica-
no, sendo Boyer o presidente do país.

O caso do Haiti tornou-se objeto de reflexão das eli-
tes coloniais e metropolitanas, pois se passou a temer 
que novas rebeliões de escravizados pudessem ocorrer 
sob sua inspiração. 

Em outros países da América, o processo de inde-
pendência seguiu caminhos particulares. Vejamos al-
guns deles.

De modo geral, as colônias hispânicas da América 
passaram a ter as liberdades municipais restringidas a 
partir da segunda metade do século XVIII. 
Foram criadas intendências, órgãos ad-
ministrativos metropolitanos nas colônias 
com a finalidade de centralizar o poder e 
controlar a cobrança de impostos. Com 
as várias guerras que ocorriam na Europa, 
a ampliação da cobrança de impostos era 
uma maneira de cobrir as imensas despesas 
militares.

Em 1778 foi permitido o livre comércio 
entre as regiões americanas sob domínio 
espanhol, mas ele continuava proibido com 
portos estrangeiros, havendo altas taxações 
sobre as mercadorias que não viessem da 
Espanha. Além do monopólio sobre o co-
mércio de alguns itens, como o fumo, a 
pólvora e os metais preciosos, era proibido 
desenvolver atividades manufatureiras nas 
colônias. Nesse período, foram restringi-
dos os direitos políticos das elites locais, os 
criollos, descendentes hispânicos nascidos 
na América. Sem acesso a determinados 
cargos públicos e religiosos, reservados ex-
clusivamente às pessoas nascidas na Espa-
nha, os criollos se deram conta das dificul-
dades de ascensão social.

Já os indígenas viviam em condições miseráveis, so-
frendo constante discriminação. Não pagavam impostos 
religiosos, mas pagavam imposto individual ao rei, sendo 
com frequência escravizados por dívida. 

As elites criollas de várias regiões da América co-
meçaram a questionar o poder metropolitano, defen-
dendo o princípio iluminista de liberdade e as teorias 
liberais do livre comércio. Desejavam, antes de tudo, 
liberdade econômica e autonomia política para tomar 
decisões acerca de seu destino.

O bloqueio continental decretado por Napoleão, em 
1806, também contribuiu para o alargamento da crise 
entre várias colônias da América e o poder espanhol. 
Assim como aconteceu com Portugal, as forças napo-
leônicas ocuparam o trono espanhol e abriram a possi-
bilidade de as elites criollas se desvincularem da metró-
pole, com o apoio da Inglaterra, maior força industrial 
do período, bastante interessada no livre comércio com 
a América. Em 1810 eclodiram movimentos de inde-
pendência no México, na Colômbia, na Argentina e na 
Venezuela. No ano seguinte seria a vez do Paraguai. Em 
1815, quando Napoleão foi derrotado e a família real 
espanhola reassumiu o trono, a Espanha encontrou di-
ficuldade em restabelecer o pacto colonial e o domínio 
sobre as colônias, nas quais, com apoio inglês, ocorre-
ram guerras de independência até 1825.
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 Roteiro de trabalho
1. Descreva as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens.

A maior semelhança reside na exaltação à independência e à figura de dom Pedro I, mas, en-
quanto a primeira imagem destaca a independência como um ato militar, a segunda a mostra 
como um ato popular, em que dom Pedro é aclamado pelo povo. 

2. Por que podemos afi rmar que nas duas imagens dom Pedro é valorizado 
e retratado com grandiosidade? Justifi que sua resposta.
Na primeira obra, todos estão à volta dele; dom Pedro parece estar situado acima de todos, e 
o fato de estar com uma espada levantada chama a atenção para sua figura. Na segunda, ele 
aparece ao centro, também em posição mais elevada que os demais retratados. Aclamado, ele 
balança seu chapéu em cumprimento a um povo que o saúda e respeita. 

3. Quais aspectos em ambas as imagens parecem uma representação idea-
lizada do fato histórico?
Ambas as obras idealizam a figura de dom Pedro como herói e salvador, representando-o 
imponente sobre o cavalo e em trajes formais. Nos dois quadros, a cena gira em torno de 
sua figura, com a presença de populares e de militares atentos aos seus movimentos. Essas 
caracterizações, no entanto, desconsideram que a ruptura com Portugal e a formação de um 
Estado brasileiro resultaram de disputas políticas. 
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Página 42

 PARE e PENSE

1. Até que ponto o Bloqueio Continental e as pretensões imperialistas de 
Napoleão interferiram nos processos de independência?

Quando Portugal furou o Bloqueio Continental, Napoleão marchou sobre o país, tomando o governo 
espanhol no processo. Com isso, a configuração e as relações políticas entre Colônia e Metrópole 
foram alteradas. No caso brasileiro, a própria Corte portuguesa transformou o Brasil em sede do 
Império. 

2. Pode-se afi rmar que no Haiti ocorreu uma independência com base em 
rebelião popular? Por quê?

Sim. A rebelião foi liderada por escravos, que compunham a maior parte da população, mas não 
eram vistos como cidadãos. 

O caminho da independência na 
Venezuela, Nova Granada, Alto Peru 
e Rio da Prata

Na Venezuela e na Colômbia o processo de independência também se opôs ao 
sistema colonial e ao monopólio comercial. Mas na Capitania-Geral da Venezuela 
colaboraram para o aumento da tensão existente as diferenciações sociais entre a 
população de descendência europeia e afrodescendentes, indígenas e mestiços. 
Destaque também o processo de formação dos países, que tiveram de enfrentar 
lutas internas, assim como novas divisões nas primeiras décadas do século XIX. 
Compare os mapas das páginas 42 e 43 para evidenciar esse processo. 

Página 44

LER DOCUMENTOS
Os documentos analisados nesta seção destacam as vozes de Simón Bolívar e dos 

representantes dos Estados Unidos no Congresso Continental. Sobressaem dessa 
maneira a liderança de Bolívar e a ênfase que ele dá aos direitos da humanidade 
e o desejo dos representantes dos Estados Unidos da América que ratifi caram a 
declaração de autoria de Thomas Jefferson de sustentar que todos os homens 
são iguais.

A atividade trabalha a habilidade EM13CHS101 por meio da comparação 
de duas vozes distintas a respeito do movimento de independência das colônias 
americanas. O conceito de liberdade é empregado de modo diferente, por isso 
os planos futuros dos autores da carta e da declaração serão analisados de modo 
que o estudante possa identifi car as pretensões políticas dos grupos que redigiram 
os documentos. 

A habilidade EM13CHS605 é explorada por intermédio da comparação da 
Declaração unânime dos 13 Estados Unidos da América com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, com vistas a que o estudante reconheça os objetivos políticos 
e as divergências entre grupos que criariam entraves para a concretização de uma 
sociedade mais justa e igualitária.
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A AMÉRICA COLONIAL ESPANHOLA EM 1800

  O caminho da independência na Venezuela, 
em Nova Granada, Alto Peru e Rio da Prata
A Capitania-Geral da Venezuela, no começo do sé-

culo XIX, vivia um grande contraste social. A população 
afrodescendente, indígena ou mestiça encontrava-se em 
condições miseráveis, sendo sua ascensão social limitada, 
além de ser proibido o casamento com pessoas conside-
radas brancas, de descendência europeia. Até mesmo os 
trajes eram uma forma de diferenciação social.

Em 1809, Simón Bolívar (1783-1830), filho de um 
proprietário minerador representante da elite criolla, 
integrou a Junta Governativa que representaria os inte-
resses do rei Fernando VII da Espanha enquanto duras-
se a intervenção napoleônica. Essa Junta decidiu con-
ceder os mesmos direitos a criollos e espanhóis, proibir 
a importação de escravos e abolir os impostos sobre os 
gêneros de primeira necessidade.

Nos anos 1810, as forças políticas locais dividiam-
-se entre realistas e patriotas, sendo os primeiros 
aliados da monarquia espanhola e os segundos, de-
fensores da independência. Nesse período cresceu o 
número de fugas e rebeliões escravas e, aos poucos, 

foi se consolidando a rebelião contra a população 
branca proprietária.

Angariando as forças populares, em 1811, Francisco 
Miranda liderou a proclamação da Primeira República 
venezuelana, que não conseguiu se sustentar, sendo mi-
litarmente derrotada pelas forças realistas em 1812. No 
ano seguinte, Bolívar e seu exército conseguiram tomar 
Caracas, a mais importante cidade da capitania. Contu-
do, a vitória definitiva sobre os realistas só viria em 1819, 
quando Bolívar libertou Bogotá (capital do Vice-Reina-
do de Nova Granada) e uma nova nação se formou, 
unindo Venezuela e Colômbia: a Grã-Colômbia, que te-
ria como capital Bogotá. Bolívar passou a ser conhecido 
como o Libertador e a ele foi entregue a presidência da 
república. Vieram ainda se juntar a essa república a Junta 
Superior de Guayaquil (Equador) e o Panamá. Todas essas 
regiões pertenciam antes ao Vice-Reinado de Nova Gra-
nada, além da atual Colômbia e parte da Venezuela. Em 
1830, ocorreu a separação, transformando-se a Venezue-
la, o Equador e a Colômbia em Estados independentes.

 Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. 
Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 59.
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ioGuadalupe Vitória. Contudo, as lutas popula-
res não conseguiram fazer valer seu objetivo. 
O historiador León Pomer explica que:

Em 28 de setembro de 1821, foi 
assinada a ata da independência e 
os que a assinaram não foram outros 
senão os antigos dominadores, com a 
presença notória de marqueses, con-
des, bispos, ricaços proeminentes e 
donos de vilas e fazendas. O México 
começava a sua vida independente. O 
único fator modificado é que a parte 
da riqueza do país que era enviada 
para a Espanha seria agora monopo-
lizada pelos senhores atuais.

POMER, León. As independências da 
América Latina. 13. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. p. 25. 

PARE e PENSE

1. Até que ponto o Bloqueio Conti-
nental e as pretensões imperialis-
tas de Napoleão interferiram nos 
processos de independência?

2. Pode-se afi rmar que no Haiti ocor-
reu uma independência com base 
em rebelião popular? Por quê? 

42 CAPÍTULO 2

OCEANO

ATLÂNTICO

OCEANO

PACÍFICO

Equador

Trópico de Câncer

Trópico de Capricórnio

80° O

0°

MAR DAS
ANTILHAS

Golfo do
México

Guatemala

México

Havana

São
Domingos

CaracasPanamá

Bogotá

Popayan

Quito

Lima
Cuzco

Charcas

Buenos
Aires

SantiagoValparaíso

CAPITANIA 
GERAL DA
VENEZUELA

CAPITANIA 
GERAL DE

CUBA

CAPITANIA 
GERAL DA

GUATEMALA

VICE-REINADO
DA NOVA
GRANADA

VICE-REINADO
DA NOVA
ESPANHA

VICE-REINADO
DO PERU

VICE-REINADO
DO RIO DA PRATA

CAPITANIA
GERAL DO

CHILE

BRASIL

880 km0

A AMÉRICA COLONIAL ESPANHOLA EM 1800

  O caminho da independência na Venezuela, 
em Nova Granada, Alto Peru e Rio da Prata
A Capitania-Geral da Venezuela, no começo do sé-

culo XIX, vivia um grande contraste social. A população 
afrodescendente, indígena ou mestiça encontrava-se em 
condições miseráveis, sendo sua ascensão social limitada, 
além de ser proibido o casamento com pessoas conside-
radas brancas, de descendência europeia. Até mesmo os 
trajes eram uma forma de diferenciação social.

Em 1809, Simón Bolívar (1783-1830), filho de um 
proprietário minerador representante da elite criolla, 
integrou a Junta Governativa que representaria os inte-
resses do rei Fernando VII da Espanha enquanto duras-
se a intervenção napoleônica. Essa Junta decidiu con-
ceder os mesmos direitos a criollos e espanhóis, proibir 
a importação de escravos e abolir os impostos sobre os 
gêneros de primeira necessidade.

Nos anos 1810, as forças políticas locais dividiam-
-se entre realistas e patriotas, sendo os primeiros 
aliados da monarquia espanhola e os segundos, de-
fensores da independência. Nesse período cresceu o 
número de fugas e rebeliões escravas e, aos poucos, 

foi se consolidando a rebelião contra a população 
branca proprietária.

Angariando as forças populares, em 1811, Francisco 
Miranda liderou a proclamação da Primeira República 
venezuelana, que não conseguiu se sustentar, sendo mi-
litarmente derrotada pelas forças realistas em 1812. No 
ano seguinte, Bolívar e seu exército conseguiram tomar 
Caracas, a mais importante cidade da capitania. Contu-
do, a vitória definitiva sobre os realistas só viria em 1819, 
quando Bolívar libertou Bogotá (capital do Vice-Reina-
do de Nova Granada) e uma nova nação se formou, 
unindo Venezuela e Colômbia: a Grã-Colômbia, que te-
ria como capital Bogotá. Bolívar passou a ser conhecido 
como o Libertador e a ele foi entregue a presidência da 
república. Vieram ainda se juntar a essa república a Junta 
Superior de Guayaquil (Equador) e o Panamá. Todas essas 
regiões pertenciam antes ao Vice-Reinado de Nova Gra-
nada, além da atual Colômbia e parte da Venezuela. Em 
1830, ocorreu a separação, transformando-se a Venezue-
la, o Equador e a Colômbia em Estados independentes.

 Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. 
Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 59.

Ca
rlo

s 
Ve

sp
úc

ioGuadalupe Vitória. Contudo, as lutas popula-
res não conseguiram fazer valer seu objetivo. 
O historiador León Pomer explica que:

Em 28 de setembro de 1821, foi 
assinada a ata da independência e 
os que a assinaram não foram outros 
senão os antigos dominadores, com a 
presença notória de marqueses, con-
des, bispos, ricaços proeminentes e 
donos de vilas e fazendas. O México 
começava a sua vida independente. O 
único fator modificado é que a parte 
da riqueza do país que era enviada 
para a Espanha seria agora monopo-
lizada pelos senhores atuais.

POMER, León. As independências da 
América Latina. 13. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. p. 25. 

PARE e PENSE

1. Até que ponto o Bloqueio Conti-
nental e as pretensões imperialis-
tas de Napoleão interferiram nos 
processos de independência?

2. Pode-se afi rmar que no Haiti ocor-
reu uma independência com base 
em rebelião popular? Por quê? 
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Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS605)

Analisar os princípios da declaração 
dos Direitos Humanos, recorrendo às 
noções de justiça, igualdade e fra-
ternidade, identificar os progressos 
e entraves à concretização desses 
direitos nas diversas sociedades con-
temporâneas e promover ações con-
cretas diante da desigualdade e das 
violações desses direitos em diferen-
tes espaços de vivência, respeitando 
a identidade de cada grupo e de cada 
indivíduo.
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 Roteiro de trabalho
1. Em quais documentos aparece o pensamento liberal e iluminista? Justifi que.

Nos dois documentos são perceptíveis características iluministas. A principal delas é a defesa da liberdade e da igualdade. Em Bolívar, 
a expressão “romper os grilhões” para tornar-se livre dá o tom da mobilização. Na Declaração dos 13 Estados Unidos da América, a 
igualdade e a liberdade são vistas como princípios prioritários.

2. Faça uma comparação quanto aos objetivos dos revolucionários. O que eles pretendiam? Quais eram as 
diferenças de objetivos?
O objetivo dos revolucionários era assegurar sua independência, bem como garantir o reconhecimento internacional de sua luta e con-
quista. Bolívar, porém, deseja fundar uma república reunindo diferentes regiões da América.

3. Em algum desses documentos está expressa a intenção de reorganizar as estruturas sociais? Justifi que.
No primeiro fragmento, há menção clara à formação de uma república e a preocupação com a justiça e glória de toda a nação vastamente 
populosa. Mas em nenhum dos textos se menciona a abolição da escravidão, a reforma agrária ou a participação política popular.

4. Reúna-se em grupo com os colegas para comparar a Declaração unânime dos 13 Estados Unidos da América com 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que afi rma em seu primeiro artigo “Todos os seres huma-
nos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação 
uns aos outros com espírito de fraternidade”. O que esses documentos têm em comum e no que se diferenciam?
Ambos os documentos reafirmam a liberdade como lema político e os direitos do cidadão. Contudo, a Declaração das 13 colônias não 
trata da fraternidade; nela é mais evidente o tema dos direitos individuais.
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Habilidade (EM13CHS501) 
Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contri-
buem para a formação de sujeitos 
éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o empreen-
dedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade. 

Habilidade (EM13CHS603) 
Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
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EM13CHS603RELEITURA

Leia o trecho a seguir, escrito por Thomas Paine em 1791, enquanto ocorria a Revolução Francesa e os Estados 
Unidos haviam se tornado independentes há poucos anos. Paine foi um ferveroso defensor do processo de inde-
pendência na América e também um crítico das monarquias. Este trecho é uma resposta a Edmund Burke, filósofo 
inglês que se opunha à Revolução Francesa. Após ler e refletir, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Que os direitos do homem possam tornar-se tão universais quanto sua Benevolência o desejar, e que o senhor 
possa desfrutar da Felicidade de ver o Novo Mundo regenerar o Velho é a prece de Seu mui grato, obediente e 
humilde servo.

PAINE, Thomas. Senso comum e os direitos do homem. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2009.

 Roteiro de trabalho
1. Quais seriam os direitos do homem aos quais Paine se refere?

2. Por que na visão do autor o Novo Mundo poderia regenerar o Velho Mundo?

3. Como cidadão do século XXI, até que ponto se pode afi rmar que o Novo Mundo de alguma forma rege-
nerou o Velho Mundo? O que mudou? 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

BERBEL, Márcia. A Independência do Brasil (1808-1828). São Paulo: Saraiva, 1999.
A historiadora insere o processo de independência no contexto que se inicia com a chegada 
da família real ao Brasil, indo até a Independência da Província Cisplatina.

CARLOTA Joaquina, Princesa do Brasil. Direção de Carla Camurati. Brasil, 1995. (138 min).
Uma caricatura histórica sobre a vida da família real no Brasil, o filme gerou muita polêmica 
por seus estereótipos, apesar do sucesso de público. O rei de Portugal, dom João, e sua 
mulher, Carlota Joaquina, espanhola, decidem abandonar o país e vir para a colônia sob a 
ameaça das tropas napoleônicas. Instalam-se no Rio de Janeiro, em 1808, sendo obrigados 
a se adaptar aos trópicos e à condição colonial.

MEMORIAL da América Latina. Disponível em: www.memorial.org.br> Acesso em: 
26 mar. 2020.
Disponibiliza textos sobre a América Latina, obras de arte do acervo e a programação de 
eventos, entre os quais shows e exibição de filmes.
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RELEITURA
Nesta atividade, destacam-se o conceito de liberdade o de luta por direitos 

do homem. O receptor dessa carta, Edmund Burke, crítico ácido da Revolução 
Francesa, manifestou sua opinião no livro Refl exões sobre a Revolução na França. 
Thomas Paine viveu na Inglaterra até a meia-idade, depois se mudou para as 
colônias britânicas na América e participou da revolução pela independência. 
Advogou a favor do movimento e escreveu livros e panfl etos revolucionários para 
divulgar a causa. Também foi um infl uente pensador iluminista e defensor da 
Revolução Francesa. Logo, via em Burke um adversário.

A habilidade EM13CHS501 é explorada na discussão sobre as infl uências 
políticas, econômicas e culturais que os países exercem entre si. Espera-se que o 
estudante identifi que os benefícios dessa comunhão de saberes para a formação 
de um mundo mais ético e cooperativo.

A habilidade EM13CHS603, por sua vez, é trabalhada no estudo da formação 
das nações independentes americanas. Os conceitos de liberdade, igualdade e 
acesso a direitos universais serão discutidos de modo que o estudante identifi que 
o papel do Estado e da população na luta pelo acesso a eles.

Roteiro de trabalho
1. Quais seriam os direitos do homem aos quais Paine se refere?

Paine refere-se aos direitos pregados pelos ideais iluministas, também defendidos na indepen-
dência das 13 colônias americanas: liberdade, propriedade, busca da felicidade.

2. Por que na visão do autor o Novo Mundo poderia regenerar o Velho 
Mundo?
Um mundo republicano, capitalista, com liberdade de acesso à propriedade e enriquecimento 
individual, sem a intervenção estatal, livraria a nação da corrupção e do autoritarismo verifi-
cados na Europa.

3. Como cidadão do século XXI, até que ponto pode se afi rmar que o Novo 
Mundo de alguma forma regenerou o Velho Mundo? O que mudou?
O estudante pode mencionar que o eixo cultural e econômico se deslocou para a América. 
Moda, a criação de tecnologia, a moeda universal da economia, a língua mais falada no 
mundo na atualidade são alguns elementos que comprovam essa afirmação. O fenômeno da 
globalização também pode ser abordado neste momento.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O fi lme Carlota Joaquina, princesa do Brasil pode ser utilizado em sala de aula 

na íntegra ou em partes para discutir os refl exos da vinda da Corte portuguesa para 
o Brasil. O humor resultante do exagero e da caricatura cria um retrato daquele 
período que precisa ser tomado com uma leitura cinematográfi ca; embora não 
retrate fi elmente a verdade histórica de um período, permite abrir o debate sobre 
o Brasil naquele contexto.

O site do Memorial da América Latina pode servir como fonte de pesquisa 
para as atividades deste capítulo. O espaço também oferece diversas exposições 
artísticas que são sempre divulgadas pelo website.

Página 47

 ENEM
1. D

2. B

3. A

Referências bibliográficas complementares
GONZAGA, T. A. Cartas chilenas. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/

ua000293.pdf. Acesso em: 22 ago. 2020.
Nesta obra, atribuída ao inconfi dente Tomás Antônio Gonzaga, 13 cartas satíricas criticam a sociedade de 

Vila Rica durante o fi m do período de extração aurífera.
MUSEU PAULISTA (ou do Ipiranga). Disponível em: http://www.mp.usp.br. Acesso em: 26 mar. 2020.
Neste site é possível visualizar parte do acervo do Museu do Ipiranga, consultar o catálogo da biblioteca e 

conhecer um pouco sobre a história do monumento à Independência do Brasil. 
OS INCONFIDENTES. Direção de Joaquim Pedro de Andrade. Brasil, 1972. (100 min).
Por intermédio da história da Inconfi dência Mineira, o diretor estabelece um paralelo com seu tempo: 1972, 

ditadura militar. O fi lme é um exemplo de como o estudo do passado pode elucidar a realidade e incentivar 
uma mobilização no presente. Assim como se articularam os inconfi dentes para lutar pela independência, os 
intelectuais daquela época também deveriam lutar por sua liberdade.

SCHWARCZ, L. M.; SPACCA. Dom João Carioca. São Paulo: Quadrinhos na Cia. 2007.
Nessa história em quadrinhos, a autora e o desenhista recontam a vinda da Corte portuguesa ao Brasil de 

modo crítico e bem-humorado.
INSTITUTO Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). Disponível em: https://www.

ifmg.edu.br/portal/noticias/projeto-reconstitui-em-3d-praca-tiradentes-de-ouro-preto. Acesso em: 22 ago. 2020. 
O IFMG propôs uma reconstrução em 3D da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, na década de 1760.
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Leia o trecho a seguir, escrito por Thomas Paine em 1791, enquanto ocorria a Revolução Francesa e os Estados 
Unidos haviam se tornado independentes há poucos anos. Paine foi um ferveroso defensor do processo de inde-
pendência na América e também um crítico das monarquias. Este trecho é uma resposta a Edmund Burke, filósofo 
inglês que se opunha à Revolução Francesa. Após ler e refletir, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Que os direitos do homem possam tornar-se tão universais quanto sua Benevolência o desejar, e que o senhor 
possa desfrutar da Felicidade de ver o Novo Mundo regenerar o Velho é a prece de Seu mui grato, obediente e 
humilde servo.

PAINE, Thomas. Senso comum e os direitos do homem. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2009.

 Roteiro de trabalho
1. Quais seriam os direitos do homem aos quais Paine se refere?

2. Por que na visão do autor o Novo Mundo poderia regenerar o Velho Mundo?

3. Como cidadão do século XXI, até que ponto se pode afi rmar que o Novo Mundo de alguma forma rege-
nerou o Velho Mundo? O que mudou? 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

BERBEL, Márcia. A Independência do Brasil (1808-1828). São Paulo: Saraiva, 1999.
A historiadora insere o processo de independência no contexto que se inicia com a chegada 
da família real ao Brasil, indo até a Independência da Província Cisplatina.

CARLOTA Joaquina, Princesa do Brasil. Direção de Carla Camurati. Brasil, 1995. (138 min).
Uma caricatura histórica sobre a vida da família real no Brasil, o filme gerou muita polêmica 
por seus estereótipos, apesar do sucesso de público. O rei de Portugal, dom João, e sua 
mulher, Carlota Joaquina, espanhola, decidem abandonar o país e vir para a colônia sob a 
ameaça das tropas napoleônicas. Instalam-se no Rio de Janeiro, em 1808, sendo obrigados 
a se adaptar aos trópicos e à condição colonial.

MEMORIAL da América Latina. Disponível em: www.memorial.org.br> Acesso em: 
26 mar. 2020.
Disponibiliza textos sobre a América Latina, obras de arte do acervo e a programação de 
eventos, entre os quais shows e exibição de filmes.
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ENEM

1. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado dos 
artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial; esses planos demonstravam aquilo que os brancos 
conscientes tinham já começado a compreender: as ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em 
que só um terço da população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais.

MAXWELL, K. Condicionalismos da Independência do Brasil. In: SILVA, M. N. (Coord.)  
O Império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986.

O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração Baiana 
(1798) levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período 
da Independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de

a. instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros e 
inibindo novas rebeliões de negros.

b. atender aos clamores apresentados no movimento baiano de modo a inviabilizar novas rebeliões, garan-
tindo o controle da situação.

c. firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem 
a profundidade proposta inicialmente.

d. impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus 
interesses e seu projeto de nação.

e. rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o Príncipe Regente, instalan-
do um governo conservador para controlar o povo.

2. A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o governo da Metrópole. Trouxe também, e 
sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram em-
barcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808.

(NOVAIS, F. A.; ALENCASTRO, L. F. (Org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1997).

Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América portuguesa por terem

a. incentivado o clamor popular por liberdade.
b. enfraquecido o pacto de dominação metropolitana.
c. motivado as revoltas escravas contra a elite colonial.

d. obtido o apoio do grupo constitucionalista português.
e. provocado os movimentos separatistas das províncias.

3. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império a mais remota e insignificante de suas aldeolas, congre-
ga-se unânime para comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas, 
e entregou-lhe os seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho.

Gazeta de Notícias, 7 set. 1883.

As festividades em torno da Independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediata-
mente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada com

a. a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional.

b. o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos, que se efetivou logo após 1822.

c. os interesses de senhores de terras que, após a Independência, exigiram a abolição da escravidão.

d. o apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país.

e. a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da Corte 
para o Rio de Janeiro.

47LUTAS ANTICOLONIALISTAS NA AMÉRICA
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CULTURA AUTORITÁRIA 
E RESISTÊNCIA POPULAR 
NA HISTÓRIA DO BRASIL3

Neste capítulo, tomamos como eixo organizador 
as diferentes formas de resistência popular que se 
afi rmaram no Brasil entre o Império e a Primeira 
República, destacando-se as reivindicações de diferentes 
grupos sociais que não se viam atendidos pelas propostas 
e atuação dos governos. 

Não se pode afi rmar que o rompimento político 
com Portugal e a formação de um Estado independente 
tenham sido por si sós sufi cientes para construir uma 
nova nação. Até os anos 1850, vários movimentos 
rebeldes questionaram a autoridade do governo central. 
Interessaria aos gaúchos participar do novo Estado? Que 
benefícios teriam os grupos sociais dominantes? Em que 
medida paraenses, baianos e mato-grossenses, por 
exemplo, se sentiam representados pelo novo Estado? 
Os movimentos de resistência também vão questionar o 
governo central, defensor dos interesses dos cafeicultores 
sem se dar conta das demandas de outros grupos sociais. 

A Primeira República brasileira instituiu o federalismo 
como forma de governo e favoreceu as oligarquias 
locais. Ainda que inspirada em um modelo liberal, a 
organização política da Primeira República não pretendia 
ampliar a participação da população nas decisões 
públicas; ela atendeu aos interesses da elite cafeicultora 
e de seus aliados, impondo à população os custos do 
fi nanciamento a esse setor.

O autoritarismo do governo oligárquico, sempre 
preocupado em transformar o Brasil em uma nação 
europeizada, esteve presente nos vários confl itos que 
eclodiram no período, como Canudos, Contestado, a 
Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata.

Os coronéis representavam um forte elo da 
dominação oligárquica. Nos municípios e distritos rurais, 
garantiam suas vitórias nas eleições políticas fazendo uso 
da corrupção e da intimidação.

CULTURA AUTORITÁRIA 
E RESISTÊNCIA POPULAR 
NA HISTÓRIA DO BRASIL3

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS
DA

Á
REA

BNCC

1

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS
DA

Á
REA

BNCC

5

CO
M

PE
TÊ

NC
IA

S ESPECÍFICAS
DA

Á
REA

BNCC

6

Ro
gé

rio
 R

ei
s/

Pu
ls

ar
 Im

ag
en

s
D

ie
go

 N
ig

ro
/J

C 
Im

ag
em

/F
ol

ha
pr

es
s

� Foliões durante o Carnaval de Olinda (PE), 2017.  

� Desfile da ala das baianas do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro, Rio de Janeiro (RJ), 2019. 
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Neste capítulo, a história do Brasil será analisada com base em lutas, insurreições 
e revoltas populares que fizeram frente à estrutura hierárquica e autoritária de poder 
do país, o qual, mesmo dois séculos após sua Independência, guarda a herança de 
desigualdade escravocrata, proveniente do período colonial.

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

CULTURA AUTORITÁRIA 
E RESISTÊNCIA POPULAR 
NA HISTÓRIA DO BRASIL

A s imagens do Brasil divulgadas no exterior pelos agentes de turismo costumam ser associadas a 
samba, Carnaval, futebol, festas e alegria. Juntam-se a isso suas belezas naturais e uma diversidade 
cultural que reúne diferentes grupos. Não é incomum também a ideia de que o povo brasileiro esta-

ria dominado por uma cordialidade que se sobreporia a qualquer espécie de beligerância. 
O samba, o Carnaval e o futebol estão mesmo bastante enraizados na cultura brasileira, mas a complexidade 

da vida social vai muito além disso, pois também somos um dos países mais desiguais e violentos do mundo. 
O Relatório de Desenvolvimento Humano, divulgado em 2020 pelas Nações Unidas, o PNUD, classifica o Brasil 
como o 7o país mais desigual do mundo no que se refere à distribuição de renda. Em 2019, era o 2o país da 
América do Sul com o maior número de homicídios por 100 mil habitantes, ficando apenas atrás da Venezuela. 
Entre 2011 e 2018, o país teve em média 1 morte causada por homofobia a cada 16 horas.

Nas imagens desta abertura, é possível identificar as contradições entre diversidade cultural e tensões 
sociais e étnico-raciais? O que essas imagens revelam sobre as dinâmicas culturais no Brasil? 
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�  Manifestação contra o racismo em São Paulo (SP), 2020.  

�  Ato em repúdio ao feminicídio em São Paulo (SP), 2020. 
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Páginas 48 e 49

Objetivos do capítulo
1.  Analisar a história brasileira entre os séculos XIX e XX, utilizando como ponto 

de partida os movimentos populares ocorridos durante o Império e a Primeira 
República. 

2.  Reconhecer a diversidade de grupos sociais e suas demandas para a construção 
de uma sociedade. 

Tema contemporâneo transversal (TCT):

• Diversidade cultural

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

Com relação à competência 1, vamos analisar o processo político e social vivido no Brasil Imperial e na 
Primeira República, em uma proposta de leitura crítica das políticas constituídas e na análise da maneira 
como os diferentes grupos sociais promoveram movimentos de resistência e reivindicação. A análise desse 
processo histórico está presente em todas as seções do capítulo. No que se refere à competência 5, 
destacam-se os muitos conflitos que resultaram em ações violentas do Estado e que descartaram uma 
perspectiva democrática e cidadã para lidar com os conflitos e os diversos interesses, como ocorre es-
pecialmente na seção Releitura. A competência 6 foi incluída em virtude da reflexão sobre a história 
brasileira que permite ao estudante construir posições levando em conta a análise do contexto histórico 
brasileiro; ela pode ser desenvolvida nas seções Narrativas, Ler documento e Ler documento visual.
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BNCC Competências gerais da BNCC
1, 2, 3, 7, 9, 10
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 NARRATIVAS
O texto desta seção é de autoria de Abdias 

do Nascimento, que, além de artista, foi um 
grande ativista político. Sua luta pelos direitos 
humanos das populações negras no Brasil lhe 
conferiu uma indicação ao prêmio Nobel da 
Paz em 2010. Fundou o Teatro Experimental 
do Negro e o Museu da Arte Negra. Depois de 
trabalhar como jornalista e atuar em diversos 
partidos políticos, exilou-se durante a ditadura. 
Nesse período, foi professor de universidades 
dos Estados Unidos e da Nigéria.

O fragmento apresentado defende a 
importância de estudar a escravidão para 
entender a estrutura da sociedade brasileira. 
A relação entre os escravos e os colonizadores 
marcou a cultura, a política e a economia do 

país. De acordo com o autor, a escravidão foi a espinha dorsal do desenvolvimento 
da nação.

A habilidade EM13CHS102 será trabalhada nesta atividade por meio da leitura 
do artigo de Abdias do Nascimento, que disserta sobre a infl uência da escravidão 
na estrutura social brasileira. Espera-se que o estudante avalie criticamente 
como a cultura, a economia e a política brasileiras foram construídas com bases 
escravocratas.

A habilidade EM13CHS601 será desenvolvida por meio do estudo da escravidão, de modo a identifi car as 
populações afrodescendentes como protagonistas da formação histórica brasileira. Espera-se que o estudante 
reconheça essas raízes em sua cultura, a fi m de eliminar qualquer tipo de exclusão e combater o preconceito, com 
vista a um país mais justo.

 Roteiro de trabalho

1. Segundo o texto, por que é preciso reconhecer que a fundação da sociedade brasileira está intrinsecamente 
ligada à escravidão? Quais são as consequências disso?

De acordo com o autor, toda sociedade que caminha para o progresso possui seus “escândalos”, que precisam ser estudados para que 
o seu ritmo individual de busca pelo progresso seja compreendido. A escravidão foi uma das marcas brasileiras desse percurso. Sem 
estudá-la, as estruturas sociais, políticas e culturais brasileiras jamais serão de fato compreendidas.

2. Como o sistema escravocrata implantado no Brasil pelo colonialismo português buscou se legitimar e, se-
gundo o autor, por que essa estratégia política pode ser vista como uma ação de dissimulação?

Os portugueses buscaram legitimar seus atos juridicamente na África como uma nação que tinha direitos e deveres para com seus colo-
nizados e para com aquela população que deles precisava. Mas essa ação era dissimulada, pois a relação Portugal-África era marcada 
pelo militarismo, e não pela cooperação. 

3. A independência política do Brasil perante Portugal signifi cou uma ruptura com o sistema escravocrata? 
Justifi que sua resposta.

Não. O Brasil continuou escravocrata, a despeito da independência, até 1888.

4. Agora, reúna em grupo com os colegas para pesquisar, em livros, revistas e websites, a biografi a do autor 
do texto apresentado acima: Abdias do Nascimento. Coletem informações sobre sua carreira artística e 
intelectual, analisando sua importância dentro do movimento negro e no combate ao racismo no Brasil. 
Em seguida, organizem uma roda de conversa com toda a turma para apresentar oralmente os resultados 
da pesquisa.

Sobre o autor, pode-se sugerir alguns sites aos estudantes: https://www.geledes.org.br/teatro-experimental-do-negro-ten/; https://ipea-
fro.org.br/personalidades/abdias-nascimento/; https://unifei.edu.br/personalidades-do-muro/extensao/abdias-do-nascimento/; http://
www.palmares.gov.br/?p=49804.

Habilidade (EM13CHS102)

Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado histó-
rico e comparando-as a narrativas 
que contemplem outros agentes e 
discursos.

Habilidade (EM13CHS601)

Identificar e analisar as demandas e 
os protagonismos políticos, sociais 
e culturais dos povos indígenas e 
das populações afrodescendentes 
(incluindo as quilombolas) no Brasil 
contemporâneo considerando a his-
tória das Américas e o contexto de 
exclusão e inclusão precária desses 
grupos na ordem social e econômica 
atual, promovendo ações para a redu-
ção das desigualdades étnico-raciais 
no país.
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NARRATIVAS
Abaixo, leia um trecho do livro O genocídio do negro brasileiro, do intelectual e artista negro Abdias do Nasci-

mento (1914-2011). Depois da leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho.

O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado
Abdias do Nascimento

Certa vez um etnologista disse que “o caminho do progresso é cheio de aventuras, rupturas e escândalos". Devemos, 
assim, começar examinando o maior de todos os escândalos, aquele que ultrapassou qualquer outro na história da hu-
manidade: a escravização dos povos negro-africanos. No Brasil, é a escravidão que define a qualidade, a extensão e a  
intensidade da relação física e espiritual dos filhos de três continentes que lá se encontraram: confrontando um ao outro no 
esforço épico de edificar um novo país, com suas características próprias, tanto na composição étnica do seu povo quanto  
na especificidade do seu espírito – quer dizer, uma cultura e uma civilização com seu próprio ritmo e identidade. [...]

O papel do negro escravo foi decisivo para os começos da história econômica de um país fundado, como era o caso 
do Brasil, sob o signo do parasitismo imperialista. Sem o escravo a estrutura econômica do país jamais teria existido.  
O africano escravizado construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a quebra da sua espinha dorsal, quando 
ao mesmo tempo seu trabalho significava a própria espinha dorsal daquela colônia. Ele plantou, alimentou e colheu a  
riqueza material do país para o desfrute exclusivo da aristocracia branca. Tanto nas plantações de cana-de-açúcar  
e café e na mineração quanto nas cidades, o africano incorporava as mãos e os pés das classes dirigentes que não se  
autodegradavam em ocupações vis como aquelas do trabalho braçal. A nobilitante ocupação das classes dirigentes –  
os latifundiários, os comerciantes, os sacerdotes católicos – consistia no exercício da indolência, no cultivo da ignorância, 
do preconceito, e na prática da mais licenciosa luxúria.

Durante séculos, por mais incrível que pareça, esse duro e ignóbil sistema es-
cravocrata desfrutou a fama, sobretudo no estrangeiro, de ser uma instituição 
benigna, de caráter humano. Isto graças ao colonialismo português que per-
manentemente adotou formas de comportamento muito específicas para 
disfarçar sua fundamental violência e crueldade. Um dos recursos utilizados 
nesse sentido foram a mentira e a dissimulação. [...] Essa rabulice coloniza-
dora pretendia imprimir o selo de legalidade, benevolência e generosidade 
civilizadora à sua atuação no território africano. Porém todas essas e outras 
dissimulações oficiais não dissimularam a realidade, que consistia no saque 
de terras e povos, e na repressão e negação de suas culturas – ambos sus-
tentados e realizados, não pelo artifício jurídico, mais sim pela força militar 
imperialista. [...]

Em muitos exemplos históricos encontramos os africanos e seus descen-
dentes engajados na luta de independência do país que os escravizava. [...]  
E quando o Brasil em 1822 se tornou independente de Portugal, continuou o 
mesmo país escravizador do africano. [...] As insurreições negras se espalhavam 
por todo o território do país desde o começo da colonização, e permaneceram 
até às vésperas da Abolição em 1888. 

NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado.  
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 49-59.

 Roteiro de trabalho

1. Segundo o texto, por que é preciso reconhecer que a fundação da sociedade brasileira está intrinsecamente 
ligada à escravidão? Quais são as consequências disso?

2. Como o sistema escravocrata implantado no Brasil pelo colonialismo português buscou se legitimar e, se-
gundo o autor, por que essa estratégia política pode ser vista como uma ação de dissimulação?

3. A independência política do Brasil perante Portugal significou uma ruptura com o sistema escravocrata? 
Justifique sua resposta.

4. Agora, reúna-se em grupo com os colegas para pesquisar, em livros, revistas e websites, a biografia do autor 
do texto apresentado acima: Abdias do Nascimento. Coletem informações sobre sua carreira artística e inte-
lectual, analisando sua importância dentro do movimento negro e no combate ao racismo no Brasil. Em segui-
da, organizem uma roda de conversa com toda a turma para apresentar oralmente os resultados da pesquisa. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS102

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS601

 �  Abdias do Nascimento exerceu 
mandato como senador entre 1997 
e 1999, tendo apresentado vários 
projetos com o objetivo de combater o 
racismo.
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Página 51

  DA INDEPENDÊNCIA À CONFEDERAÇÃO DO 
EQUADOR
As imagens e os boxes que compõem a página podem ser utilizados como 

exemplos da situação política, econômica e cultural brasileira nas primeiras décadas 
após a Independência. Uma análise mais aprofundada desses recursos pode trazer 
novos dados para a discussão, como a presença do negro liberto e da mulher nas 
estruturas sociais do modo mais contundente. 

Página 52

  AS LUTAS PELO PODER DO IMPÉRIO À 
REPÚBLICA
O infográfi co é um importante recurso de consulta para os estudantes, visto que a marcação cronológica dos 

eventos colabora para o entendimento do encadeamento dos fatos. Por isso, não é preciso lê-lo ou debatê-lo por 
inteiro, mas deve ser utilizado sempre que se julgar oportuno. 

Página 54

LER DOCUMENTO
Frei Caneca, religioso nascido em Recife, além da carreira eclesiástica, seguiu 

caminhos políticos, infl uenciando a Revolução Pernambucana e ocupando o espaço 
de líder da Confederação do Equador – pela qual morreu como mártir. Para defender 
suas ideias e propagá-las, atuou também como jornalista e redator.

O texto em questão é um desses escritos publicados em jornal para divulgar 
as ideias do autor. Esse artigo de Frei Caneca trata da Confederação do Equador, 
movimento de caráter republicano que questionava as bases sobre as quais havia 
se erigido a Independência.

A habilidade EM13CHS101 será explorada nesta atividade por meio da análise do 
artigo de Frei Caneca, importante fonte narrativa para se entender a Confederação 
do Equador. Espera-se que o estudante avalie essa revolta popular como linguagem 
e estratégia que visava comunicar um desgaste entre e a população e o governo, 
o que afetava a cultura, a política e a economia do Nordeste brasileiro.

Por sua vez, a habilidade EM13CHS603 será trabalhada por meio do estudo 
da Confederação do Equador, que pretendia criar um Estado independente do 
resto do Brasil. Espera-se que o estudante identifi que os objetivos cidadãos do 
grupo revoltoso, que questionava a forma política vigente. 

Página 55

 Roteiro de trabalho
1. Qual é o signifi cado, para Frei Caneca, da frase: “Nós estamos, sim, inde-

pendentes, mas não constituídos.”?
Para Frei Caneca, embora o Brasil tivesse se tornado independente, não havia integração entre 
as províncias que caracterizasse uma “sociedade imperial”. Dessa forma, depois de proclamada 
a Independência, cada província deveria consolidar-se de acordo com suas necessidades locais. 

2. Que críticas Frei Caneca realiza ao governo central? Segundo ele, o que 
causou a desunião das províncias?
Para Frei Caneca, a desunião foi fruto da imposição de um projeto de soberania nacional por 
parte da província do Rio de Janeiro, por meio da presença do imperador, o que não correspondia 
aos desejos locais das demais províncias. Assim como o Rio se proclamou um império constitu-
cional, cada província poderia escolher a forma de governo que lhe fosse mais apropriada. 

3. Atualmente, escrever um artigo e publicá-lo em um jornal é uma forma efi ciente de protestar contra o go-
verno ou exigir mudanças políticas? Na sua opinião, quais seriam as estratégias mais efi cientes para divulgar 
e defender ideias políticas?
O estudante pode ser questionado sobre a quantidade de jornais existentes, sobre seus posicionamentos políticos e até sobre a importân-
cia desses periódicos em relação às redes sociais e a outros instrumentos midiáticos digitais.

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS603)

Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
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  DA INDEPENDÊNCIA À CONFEDERAÇÃO 
DO EQUADOR
O Brasil tornou-se independente em 1822, mas a ruptura com 

Portugal não foi muito radical, pois o governo brasileiro tinha 
à frente um membro da família real portuguesa: dom Pedro I. 
Ao contrário do que aconteceu com as colônias espanholas na 
América, não houve proclamação da República em nosso país.

Ao longo do período imperial, a escravidão foi mantida, 
a cafeicultura tornou-se a mais importante atividade econô-
mica, alguns centros urbanos cresceram, surgiram as primeiras 
indústrias, algumas cidades ganharam iluminação e chegaram 
os trens. A música europeia – valsas e polcas – invadiu as casas e 
os salões da elite urbana. A ela se juntou o lundu, ritmo de ori-
gem africana que, misturado ao estilo europeu e tocado na flau-
ta e no violão por pobres e ex-escravizados, fez nascer a primeira 
expressão genuinamente brasileira na música: o choro. Esse foi 
mais um sinal de que a nação brasileira estava se formando.

Mas o império também foi marcado por disputas políticas 
internas pelo controle do poder e por revoltas separatistas em 
diversas províncias, de norte a sul do Brasil.

Mal o Brasil tinha se tornado um país independente e já se 
constituíram movimentos que questionavam a nova nação cujo 
imperador era dom Pedro I – um defensor da continuidade da 
escravidão e membro da Coroa portuguesa, que exerceu domi-
nação colonial sobre o Brasil por mais de três séculos. 

Um dos que se opuseram a esse modelo de país pós-in-
dependência foi a Confederação do Equador, movimento 
separatista ocorrido na província de Pernambuco em 1824. Em 
1821, após declarar sua independência em relação à metrópole, 
organizou-se na província uma junta de governo independen-
te representativa dos interesses da elite local, que resistiu, até 
dezembro de 1822, a integrar-se ao império.

Em 1824, a elite pernambucana colocou-se novamente em 
oposição ao governo central, retomando os ideais republicanos 
presentes na Insurreição Pernambucana de 1817.

Cipriano Barata (1762-1838) e Frei Caneca (1779-1825) 
iniciaram, por intermédio da imprensa, uma campanha que 
defendia a separação de Pernambuco do restante do impé-
rio. Em virtude da propaganda em favor da república, nas 
páginas do jornal Sentinela da Liberdade, Cipriano Barata foi 
hostilizado pelas autoridades locais e perseguido pelo go-
verno central. Preso e recolhido ao Forte do Brum, foi, em 
seguida, enviado ao Rio de Janeiro, onde permaneceu prisio-
neiro até 1830.

O carmelita frei Joaquim do Amor Divino Caneca, seduzido 
pelas ideias da Ilustração e da Revolução Francesa, por sua vez, 
realizava pregações republicanas no periódico que dirigia, Tifis 
Pernambucano. Criticava a Constituição de 1824, contrária, em 
seu entender, às liberdades e à independência do país. 

�  Anacleto de Medeiros (ao centro, de braços cruzados, 
com a Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de 
Janeiro) é um exemplo de músico que está nas origens 
da música nacional. Nasceu em 1866 em Paquetá (RJ),
filho de uma escravizada liberta. Aos 9 anos, conseguiu 
entrar para a Companhia de Menores do Arsenal de 
Guerra, iniciando seus estudos de música. Em 1884, 
tornou-se aprendiz de tipógrafo e matriculou-se 
no conservatório de música. Dedicou-se a tocar sax 
soprano e começou a compor valsas, polcas e xotes. 
Organizou bandas em fábricas até conseguir formar 
a Banda do Corpo de Bombeiros, que reunia seus 
colegas e músicos de choro. Com Antonio da Silva 
Calado e Chiquinha Gonzaga, pode ser considerado 
um dos fundadores da música nacional, a qual criou 
uma maneira própria de interpretar estilos europeus. 
Faleceu em 1907 no Rio de Janeiro.

�  Chiquinha Gonzaga 
(1847-1935), 
compositora, pianista 
e regente, em foto do 
século XIX. A passagem 
de Chiquinha Gonzaga 
pela música brasileira 
é um marco na história 
feminina. Revolucionou 
os costumes, foi a 
primeira mulher a reger 
uma orquestra no país 
e compôs a primeira 
música de Carnaval, a 
marcha "Ô abre alas"
(1899).

�  Gravura de rua do Recife 
que mostra um mercado 
de escravizados, publicada 
no Journal of a Voyage to 
Brazil, and Residence There, 
during Part of the Years 1821, 
1822, 1823. Domínio público, 
Biblioteca Nacional de Portugal. 

� Retrato de Frei Caneca, de autor 
desconhecido, s.d. (desenho, crayon, 
preto e branco, 20,8 × 16,5 cm).
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Biblioteca Nacional de Portugal.

Acervo do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro
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 Roteiro de trabalho

1. Qual é o significado, para Frei Caneca, da frase: “Nós estamos, sim, independentes, mas não constituídos.”?

2. Que críticas Frei Caneca realiza ao governo central? Segundo ele, o que causou a desunião das províncias?

3. Atualmente, escrever um artigo e publicá-lo em um jornal é uma forma eficiente de protestar contra o go-
verno ou exigir mudanças politicas? Na sua opinião, quais seriam as estratégias mais eficientes para divulgar 
e defender ideias políticas? 

 Revoltas de norte a sul
Durante o período das regências e depois delas, vá-

rias revoltas contestaram o poder central e ameaçaram 
a unidade nacional. Nesse período, as elites regionais 
e os diferentes grupos sociais que compunham o país 
buscavam ser atendidos em suas reivindicações, es-

tando dispostos até mesmo a romper com o governo 
constituído, se necessário. As primeiras revoltas ocor-
reram em dois extremos do país: Rio Grande do Sul e 
Pará. Trata-se da Revolta Farroupilha (1835-1845) e da 
Cabanagem (1835-1840).

No momento da abdicação, o futuro imperador contava somente com 5 anos de idade. Por isso, 
foi criada uma Regência Trina, que mensuraria a capacidade de influência dos principais grupos 
políticos – liberais exaltados, liberais moderados e restauradores – nas decisões do Poder Legisla-
tivo. Os liberais moderados defendiam o regime monárquico constitucional, enquanto os exaltados 
não descartavam a luta e a solução armada para a conquista de reformas modernizadoras, prin-
cipalmente as relacionadas com a implementação de um regime federalista. Já os restauradores 
defendiam o retorno de dom Pedro I e condenavam reformas na Constituição. Foram escolhidos 
Bráulio Muniz, Francisco de Lima e Silva e José da Costa Carvalho como regentes.

No ano seguinte, em 1832, foi aprovado o projeto de lei que previa a realização de reformas 
constitucionais, estando, entre elas, a criação de uma Regência Una, em substituição à Trina. Con-
cluída em 1834, a reforma resultou no Ato Adicional à Constituição. Além dessa medida, a reforma 
concedia mais autonomia às províncias, sendo a descentralização política uma característica própria 
do período regencial. O primeiro regente uno foi escolhido por eleições diretas, das quais partici-
pou apenas 1,5% da população, aproximadamente. Com o apoio dos liberais moderados, o padre 
Diogo Antônio Feijó (1784-1843) venceu as eleições, derrotando o conservador Holanda Cavalcanti. 

A Revolta Farroupilha, também chamada de 
Guerra dos Farrapos, teve como liderança proprie-
tários de gado (estancieiros) que reivindicavam auto-
nomia política e econômica regional. Para conquistá-
-la, os rebeldes estavam dispostos, caso não houvesse 

acordo com o governo central, a decretar a separação 
da província gaúcha do império. Desse modo, funda-
riam uma república independente, o que de fato aca-
bou ocorrendo durante a rebelião.

 �   Proclamação 
da República 
de Piratini, 
de Antônio 
Parreiras, 1915 
(óleo sobre tela, 
24 cm × 46 cm). 
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 Revoltas de norte a sul
O período imperial, especialmente no Primeiro Reinado e durante o período 

regencial, viveu um processo intenso de revoltas que questionavam a legitimidade 
e a continuidade de algumas regiões como parte do Estado brasileiro. Somente no 
período regencial, durante o governo do regente Diogo Feijó, diversos movimentos 
revoltosos assolaram o país e ameaçaram a estabilidade política. Dentre eles, 
podem-se citar: Balaiada, Cabanagem e Revolta Farroupilha. Tais movimentos se 
relacionam com a própria incapacidade do Estado brasileiro em dar respostas às 
demandas da população em diferentes regiões e contextos. Além disso, pode-se 
falar em um processo de construção do Estado nacional ainda não consolidado. 

Página 59

 PARE e PENSE

1. Que semelhanças podemos verifi car entre as revoltas analisadas durante 
o período regencial?
A instabilidade política do período regencial, que mantinha um governo que privilegiava a elite 
proprietária de terras escravistas, deu espaço para que algumas regiões e grupos sociais buscassem 
novas formas de organização social e política. A república era vista como uma possibilidade de 
alcançar maior liberdade e igualdade.

2. Até que ponto a questão racial estava relacionada às revoltas?
A permanência da escravidão, a falta de políticas voltadas aos povos indígenas, aos mais pobres, 
era uma marca de um governo que se sustentava com o apoio da elite agrária. Em movimentos 
como a Cabanagem, a Balaiada e a Sabinada, evidencia-se a presença de grupos populares que 
questionam a estrutura política do país. 

Página 60

O Segundo Reinado
A maioridade de dom Pedro II era vista como forma de promover a estabilidade do governo. A construção da 

imagem de um menino-adulto, compenetrado, sério e estudioso buscava tranquilizar a população e restabelecer a 
força de um governo que havia anos estava sem líder. O livro de Lilia Schwarcz (citado na bibliografi a complementar 
deste Manual) ajuda a ampliar a compreensão desse período.

Destacam-se os acordos políticos produzidos no período: a Política da Conciliação (1853-1858) e a Liga Progressista 
(1862-1868) unindo os partidos Liberal e Conservador, que estabeleceram um programa mínimo comum. O governo 
imperial conseguiu manter a elite política sob seu controle mediante a negociação de favores. Para conseguir o 
apoio do Parlamento, frequentemente distribuíam-se cargos entre os dois partidos. O dinheiro público servia para 
alimentar a própria máquina do Estado, cooptando os cidadãos e elegendo os que atendessem aos seus interesses. 

Para o funcionamento de tal política, recorria-se à manipulação do orçamento, à 
corrupção e ao nepotismo. 

É possível aqui estabelecer um comparativo com a forma de organização da 
vida política no país em outros momentos da história brasileira.

Página 61

 A Revolta Praieira
Aqui pode-se pôr em discussão a disputa pela hegemonia em nível local. Nesse 

caso, grupos liberais se opunham às famílias ricas tradicionais que ocupavam o poder 
sem dar espaço aos novos grupos que surgiam. A manutenção da escravidão será 
novamente um elemento de tensão, uma vez que já havia a proibição internacional 
ao comércio de escravizados, o que colocava em risco a continuidade dessa prática. 
De maneira inovadora, os rebeldes vão propor o voto universal, para que com isso 
fosse possível derrubar a elite tradicional que ocupava o poder. 

 Roteiro de trabalho

1. Qual é o significado, para Frei Caneca, da frase: “Nós estamos, sim, independentes, mas não constituídos.”?

2. Que críticas Frei Caneca realiza ao governo central? Segundo ele, o que causou a desunião das províncias?

3. Atualmente, escrever um artigo e publicá-lo em um jornal é uma forma eficiente de protestar contra o go-
verno ou exigir mudanças politicas? Na sua opinião, quais seriam as estratégias mais eficientes para divulgar 
e defender ideias políticas? 

 Revoltas de norte a sul
Durante o período das regências e depois delas, vá-

rias revoltas contestaram o poder central e ameaçaram 
a unidade nacional. Nesse período, as elites regionais 
e os diferentes grupos sociais que compunham o país 
buscavam ser atendidos em suas reivindicações, es-

tando dispostos até mesmo a romper com o governo 
constituído, se necessário. As primeiras revoltas ocor-
reram em dois extremos do país: Rio Grande do Sul e 
Pará. Trata-se da Revolta Farroupilha (1835-1845) e da 
Cabanagem (1835-1840).

No momento da abdicação, o futuro imperador contava somente com 5 anos de idade. Por isso, 
foi criada uma Regência Trina, que mensuraria a capacidade de influência dos principais grupos 
políticos – liberais exaltados, liberais moderados e restauradores – nas decisões do Poder Legisla-
tivo. Os liberais moderados defendiam o regime monárquico constitucional, enquanto os exaltados 
não descartavam a luta e a solução armada para a conquista de reformas modernizadoras, prin-
cipalmente as relacionadas com a implementação de um regime federalista. Já os restauradores 
defendiam o retorno de dom Pedro I e condenavam reformas na Constituição. Foram escolhidos 
Bráulio Muniz, Francisco de Lima e Silva e José da Costa Carvalho como regentes.

No ano seguinte, em 1832, foi aprovado o projeto de lei que previa a realização de reformas 
constitucionais, estando, entre elas, a criação de uma Regência Una, em substituição à Trina. Con-
cluída em 1834, a reforma resultou no Ato Adicional à Constituição. Além dessa medida, a reforma 
concedia mais autonomia às províncias, sendo a descentralização política uma característica própria 
do período regencial. O primeiro regente uno foi escolhido por eleições diretas, das quais partici-
pou apenas 1,5% da população, aproximadamente. Com o apoio dos liberais moderados, o padre 
Diogo Antônio Feijó (1784-1843) venceu as eleições, derrotando o conservador Holanda Cavalcanti. 

A Revolta Farroupilha, também chamada de 
Guerra dos Farrapos, teve como liderança proprie-
tários de gado (estancieiros) que reivindicavam auto-
nomia política e econômica regional. Para conquistá-
-la, os rebeldes estavam dispostos, caso não houvesse 

acordo com o governo central, a decretar a separação 
da província gaúcha do império. Desse modo, funda-
riam uma república independente, o que de fato aca-
bou ocorrendo durante a rebelião.

 �   Proclamação 
da República 
de Piratini, 
de Antônio 
Parreiras, 1915 
(óleo sobre tela, 
24 cm × 46 cm). 
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A rebelião ganhou força com o surgimento de um 
novo grupo rebelde liderado por Manoel Francisco 
dos Anjos, o Balaio, assim apelidado por fabricar ba-
laios (cestas de palha). Por vingança a Antônio Raymun-
do Guimarães, oficial que teria abusado sexualmente 
de suas filhas, Manoel dos Anjos incitou a população a 
persegui-lo, declarando que os homens brancos que-
riam acabar com os mestiços. Muitos populares aderi-
ram ao movimento, ficando conhecidos também como 
balaios. Não demorou para a perseguição ao oficial 
se transformar em confronto racial e protesto contra a 
condição miserável da população.

Em março de 1839, os rebeldes tomaram a cidade de 
Caxias, importante centro comercial da província. A re-
belião estendeu-se pelo interior do Maranhão, atingindo 
ainda regiões do Piauí. Com o crescimento da revolta e a 
revogação da Lei dos Prefeitos, os liberais, também co-
nhecidos como bem-te-vis, recuaram, temendo que seus 
interesses como proprietários de terra e comerciantes fos-
sem prejudicados. A crescente presença de pessoas po-
bres, indígenas e afrodescendentes na liderança de revol-
tas fazia com que a elite local temesse a perda do controle 
do movimento ou que seus objetivos fossem alterados.

Ainda em 1839, Cosme Bento das Chagas, fu-
gitivo da cadeia da capital, aderiu ao movimento e 

arregimentou cerca de 3 mil escravizados insurgentes. 
A população passou, assim, a temer uma insurreição 
de afrodescendentes. A repressão tornou-se mais efe-
tiva com a nomeação do coronel Luís Alves de Lima e 
Silva para a presidência da província e o comando da 
Guarda Nacional no início de 1840.

O coronel voltou a armar a corporação e organizou 
uma força de 8 mil homens. Aos poucos, os rebeldes 
foram sendo derrotados, rendendo-se definitivamente 
em 1841. Manoel Francisco dos Anjos morreu em com-
bate com as forças legais. Raimundo Gomes, depois de 
preso, foi obrigado a deixar a província. A caminho de 
São Paulo, faleceu em um navio. O líder Cosme Bento 
foi capturado e condenado à morte em 1842.

PARE e PENSE

1. Que semelhanças podemos verifi car entre 
as revoltas analisadas durante o período 
regencial?

2. Até que ponto a questão racial estava rela-
cionada às revoltas? 
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�  Memorial da Balaiada em Caxias (MA), com escultura em homenagem a Raimundo Gomes, 2014. 
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 A Revolta Praieira
Entre novembro de 1848 e março de 1849, ocor-

reu a Revolta Praieira em Pernambuco, resultado da  
disputa entre os principais grupos políticos da província 
pela hegemonia no governo. Os praieiros, de orienta-
ção liberal, eram originários principalmente da camada 
de novos proprietários de engenho que haviam feito 
fortuna graças à expansão da economia açucareira na 
primeira metade do século XIX. Opunham-se às famí-
lias tradicionais, como os Rego Barros e os Cavalcanti, 
que detinham o poder na província desde o início da 
década de 1830. Conservadoras, essas famílias passa-
ram, a partir de 1842, a sofrer pressão dos liberais, que 
exigiam maior participação no poder para se beneficia-
rem de investimentos na produção (expansão do crédi-
to e infraestrutura básica).

Havia ainda a questão do comércio de escravizados. 
Desde 1845, foi dificultada a entrada de navios negreiros 
no Brasil graças a uma lei inglesa, a Bill Aberdeen, que au-
torizava a captura de embarcações que carregassem afri-
canos escravizados. De qualquer forma, em termos legais, 
o tráfico de escravizados já era proibido desde 1831.

No entanto, como os lavradores, os rendeiros e os 
médios proprietários não conseguiam ter o mesmo 
acesso à mão de obra escrava e tinham de pagar altos 

preços por ela, isso acabou sendo também um dos focos 
de tensão em Pernambuco. Na tentativa de organizar 
uma força política que enfrentasse os conservadores, 
os novos proprietários, com o apoio de comerciantes, 
bacharéis da faculdade de Direito de Olinda, lavradores 
e senhores de engenho de menor porte, deixaram o 
Partido Liberal e fundaram, em 1842, o Partido Nacio-
nal de Pernambuco. Além disso, fundaram também 
o periódico Diário Novo, com o objetivo de criticar a 
administração de Francisco Rego Barros, presidente da 
província.

Como a sede do jornal estava localizada na rua da 
Praia, no Recife, a imprensa governista passou a cha-
mar pejorativamente de praieiros os membros do 
novo partido, que ficou conhecido por Partido da 
Praia. Em 1843, os praieiros elegeram vários deputa-
dos, entre eles, Antônio Chichorro da Gama, políti-
co identificado com os rebeldes, para a presidência da 
província. Uma vez no poder, os praieiros procuraram 
ocupar os cargos públicos e expandir sua base eleito-
ral, demitindo todos os funcionários da administração 
anterior. Em 1846 foram nomeados dois senadores 
praieiros, aprofundando-se assim sua participação no 
governo central.

Com a escassez de recursos e moeda para o finan-
ciamento da expansão açucareira, Antônio da Gama 
elevou todos os impostos sobre produtos alimentícios 
e outros itens de consumo, atingindo sobretudo as ca-
madas urbanas. Diretamente afetada por essa medida, 
a população depredou diversas casas de comércio de 
portugueses, a quem atribuía a culpa pelos altos pre-
ços dos produtos.

Aproveitando-se da situação, o governo da provín-
cia de Pernambuco estimulou a lusofobia (aversão aos 
portugueses) para encobrir o real motivo do alto custo 
de vida. Mediante a Assembleia Provincial, propôs a na-
cionalização do comércio e a expulsão dos caixeiros por-
tugueses solteiros. Ao mesmo tempo, o Senado anulou 

a eleição em que foram escolhidos os dois senadores 
do Partido da Praia, sob alegação de fraude. No início 
de 1848, Antônio da Gama foi substituído por Manoel 
de Souza Teixeira, e este por Vicente Pires da Mota, que 
demitiu os praieiros dos principais cargos públicos. Afas-
tados do poder, os praieiros optaram pela rebelião.

Os rebeldes divulgaram, então, o Manifesto ao 
mundo, exigindo a expulsão do presidente da província, 
a instalação de uma Constituinte e a não transferência 
de rendas provinciais para o governo central. Buscaram 
o apoio de Antônio Borges da Fonseca, jornalista com 
grande influência nos setores assalariados urbanos, que 
acrescentou ao Manifesto mais duas reivindicações:  
o voto universal e o fim do poder moderador.
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 �  Rua da Cruz, no Recife, de autor anônimo, c.1850.  
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Esta atividade tem como objetivo avaliar a 

forma como se deu a abolição dos escravizados 
no Brasil, de uma perspectiva legal.

As leis listadas fazem parte do processo 
político-econô mico brasileiro para abolir a 
escravidão de modo progressivo. Primeiro, 
tratava-se de impedir a chegada de novos 
escravizados da Á frica. Depois, de impedir o 
nascimento de novos escravizados. Libertar, em 
seguida, grupos específi cos. Porém, verifi ca-se a 
ausência de um projeto cultural de inserção do 
afrodescendente na sociedade brasileira.

Trabalha-se a habilidade EM1 3 C H S1 0 3  nesta atividade por meio da elaboração de hipóteses quanto à efi cácia 
do projeto abolicionista do Estado brasileiro. Os estudantes devem questionar, com base na leitura da legislação da 
época, os valores que embasavam as leis e sua real aplicação. Desse modo, possibilita-se a criação de sujeitos mais 
críticos quanto à participação política.

'&/0123/'41'0356578/

1 . A proposta formulada pelo Parlamento brasileiro em 1871 tinha como objetivo ampliar ou reduzir a presença 
da escravidão no Brasil? J ustifi que.

A proposta era reduzir a presença da escravidão, mas com a manutenção pelo maior número de anos possível, já que todos que nasceram 
antes de 18 7 1 permaneceriam escravizados. 

2 . Considerando os termos da Lei do V entre Livre, por quantas décadas aproximadamente poderia ainda existir 
a escravidão no Brasil?

A expectativa era que a escravidão pudesse chegar até o século X X . Os escravizados que conseguissem ser mais longevos ainda estariam 
nessa condição nas primeiras décadas do século X X .

3 . Conforme a Lei dos Sexagenários, seria possível libertar um grande número de escravizados? Para responder 
a essa pergunta, faça uma pesquisa sobre o tempo médio de vida de um escravizado no Brasil em atividades 
como cafeicultura, mineração ou trabalho doméstico.

Não. Os escravizados que trabalhavam na lavoura e na mineração viviam sob exaustão física e chegavam a trabalhar por pouco mais de 
uma década depois de trazidos aos Brasil. Como eram trazidos jovens, poucos africanos chegavam aos 6 0 anos.

4. Em 1888, a Lei Á urea foi uma ruptura com o processo de abolição que vinha sendo conduzido pelo governo 
brasileiro? J ustifi que. 

Por um lado, a Lei Á urea foi abrupta, pois libertou todos os escravizados de uma só vez, quando, até esse momento, pouquíssimos inte-
gravam a sociedade. Por outro lado, a abolição fazia parte do projeto nacional.  

Página 6 3
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A Primeira R epública (1889-193 0), mesmo inaugurando um novo regime 

político no país, não foi capaz de proporcionar maior igualdade social. Ao 
contrário, forjou um sistema eleitoral que mantinha o poder nas mãos das 
oligarquias regionais e da elite cafeicultora. Neste sentido, o controle das eleições 
era uma forma de garantir a supremacia desses grupos. Nesse contexto, as 
populações historicamente excluídas vão se organizar para exigir direitos e 
melhores condições de vida. 

Entre novembro e dezembro de 1848, a rebelião limi-
tou-se a levantes locais organizados em engenhos, com o 
objetivo de resistir às autoridades recém-empossadas. Em 
meados de dezembro, o governo imperial decidiu intervir 
para solucionar rapidamente o conflito. F oram enviadas 
armas e tropas de províncias vizinhas. Os rebeldes organi-
zaram duas colunas, totalizando 1 500 homens, que mar-
chariam em direção à capital a fim de tomar o governo.

No mês de fevereiro, a primeira coluna, sob o coman-
do de Pedro Ivo, venceu a resistência dos legalistas e ins-
talou-se nas proximidades do R ecife, esperando a chega-
da da segunda coluna, liderada por J oão R ibeiro R oma 
e Nunes Machado. Estes, no entanto, foram vencidos 
pelas tropas governistas, que logo retornaram à capital 
para combatê-los. F ormaram-se ainda novos grupos de 
resistência no interior sob a liderança de Antô nio Borges 
da F onseca e Pedro Ivo. O primeiro foi derrotado em mar-
ço;  o segundo, somente em dezembro de 1850. A maior 
parte dos envolvidos no movimento foi presa. Algumas 
lideranças, entretanto, conseguiram fugir para o exterior, 
exceção feita a J oão R oma e Nunes Machado, que morre-
ram em combate. Em novembro de 1851, todos os rebel-

des foram anistiados como forma de apaziguar o conflito 
entre os grupos políticos da província.

!"#$!"%&'!()*+
Após a proibição do comércio de escravizados com os portos africanos, intensificou-se a pressão para o fim 

da escravidão, fosse em nível internacional, fosse pela pressão dos abolicionistas. Observe o quadro a seguir, com 
algumas leis que marcaram o processo de abolição da escravatura. Depois da leitura, responda às questões pro-
postas no Roteiro de trab al h o.
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BNCC
EM1 3 C H S1 0 3

Ano Lei Desc riç ão

1871 Lei do V entre Livre

Determinou que todos os filhos de escravizadas nascidos a partir daquela 
data seriam livres;  e que os filhos de escravizadas nascidos daquela data em 
diante deveriam ser entregues ao Estado quando completassem oito anos, 
com o pagamento ao fazendeiro de uma indenização de 600 mil-réis. O pro-
prietário poderia optar também por manter o escravizado na fazenda até 
que ele completasse 21 anos e então libertá-lo. Seu trabalho até essa data 
funcionaria como indenização ao fazendeiro.

1885 Lei dos Sexagenários
Libertava os escravizados acima dos 60 anos, com indenização aos proprietá-
rios. O dono do escravizado poderia ainda usufruir de alguns de seus serviços 
até que este completasse 65 anos. 

1888 Lei Á urea Libertou os escravizados sem indenização aos fazendeiros.

$#,-./0,$1.$-023245,

1 . A proposta formulada pelo Parlamento brasileiro em 1871 tinha como objetivo ampliar ou reduzir a presen-
ça da escravidão no Brasil? J ustifique. 

2 . Considerando os termos da Lei do V entre Livre, por quantas décadas aproximadamente poderia ainda exis-
tir a escravidão no Brasil?

3 . Conforme a Lei dos Sexagenários, seria possível libertar um grande número de escravizados? Para respon-
der a essa pergunta, faça uma pesquisa sobre o tempo médio de vida de um escravizado no Brasil em 
atividades como cafeicultura, mineração ou trabalho doméstico. 

4. Em 1888, a Lei Á urea foi uma ruptura com o processo de abolição que vinha sendo conduzido pelo governo 
brasileiro? J ustifique. 
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 �  Praça da Boa V ista, R ecife (PE), em desenho de Schlappriz e 
litogravura de F . H. Carls, 1863 . Dimensões não informadas.
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H abilidade ( E M 1 3 C H S 1 0 3 )

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas ( expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros) .
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Em 1889, o Brasil tornou-se uma república. Na visão 

de alguns ideólogos e defensores do regime republi-
cano, esta seria uma possibilidade de eliminar muitas 
desigualdades, com a ampliação do poder popular no 
lugar do poder centralizado do imperador, por exem-
plo. Significaria também a possibilidade de os brasileiros 
exercerem sua cidadania, participando diretamente da 
vida política. Contudo, como já nos adiantava o histo-
riador Boris F austo:

A democracia política tinha um conteúdo apenas 
formal: a soberania popular significava a ratificação 
das decisões palacianas e a possibilidade de repre-
sentação de correntes democratizantes era anulada 
pelo voto a descoberto, a falsificação eleitoral, o voto 
por distrito e o chamado terceiro escrutínio, pelo qual 
os deputados ou senadores cujos mandatos fossem 

contestados submetiam-se ao reconhecimento de 
poderes por parte da respectiva casa do Congresso. 
Progressivamente, São Paulo e Minas apropriam-se 
do poder central utilizando-se deste mecanismo e co-
mandam, assim, a vida política do país.

A pu d ABR EU , Alzira Alves de et al. Dicion á rio  
H istórico- B iog rá f ico B rasileiro. R io de J aneiro:  

F GV /CPDOC, 2001. p. 4996. v. 5.

Nesse contexto, vivia-se uma democracia em que os 
diversos interesses e vontades populares não estavam 
representados, já que o poder instituído agia em favor 
das elites locais e dos interesses dos cafeicultores. Com 
isso, muitas revoltas tomariam conta da vida cotidiana da 
Primeira R epública. E em todas elas estiveram presentes 
setores da população que não se viam contemplados pe-
las ações dos governos em níveis federal, estadual e local. 

As eleições na Primeira República
As eleições locais foram a espinha dorsal do sis-

tema oligárquico que imperava na Primeira Repú-
blica. Os coronéis garantiam a eleição dos candi-
datos dos oligarcas estaduais, e estes indicavam o 
candidato a presidente da República. Ainda que a 
Constituição tomasse como referência as democra-
cias modernas, podemos concluir que as eleições 
brasileiras na Primeira República não satisfizeram 
à vontade popular, mas sim a das oligarquias esta-
duais, sobressaindo-se os cafeicultores paulistas, 
que alimentavam a economia nacional. Sendo as 
eleições manipuladas e havendo participação de 
pequena parcela da população no processo elei-
toral, não se pode afirmar que tivéssemos uma 
democracia, ainda que ocorressem eleições em 
vários níveis.
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 �  Em 1907, a revista F on - F on !  satirizava a presença de eleitores-
-fantasmas nas eleições, resultado da fraude conhecida como 
b ic o de p ena (na charge ao lado), e a hipocrisia dos candidatos, 
que se faziam gentis durante o processo eleitoral e depois 
viravam as costas para os eleitores, como se vê na  
sequência acima. 

e... depois de  
reconhecido

De Outubro  
a Dezembro

De Agosto  
a Setembro

De abril  
a Maio

De Fevereiro  
a Março

Movimentação do chapeó de um  
candidato a deputado para as eleições

De Junho  
a Julho
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 A Revolta da Vacina e a reforma urbana 
do Rio de Janeiro

A Revolta da Vacina e a reforma urbana retratam o autoritarismo do governo 
do Rio de Janeiro da época, que buscou valer-se de conceitos de modernização 
advindos da cultura europeia sem manter nenhum diálogo com as populações 
locais, que viram seu modo de vida ser negado e foram expulsas de algumas 
regiões do Rio de Janeiro para a realização da reforma urbana. No tocante à vacina 
de febre amarela, ela foi imposta à força a uma população que não se sentia 
esclarecida sobre a efi cácia de tal procedimento. Há também aqui a oportunidade 
de comparar as políticas governamentais da obrigatoriedade da vacina com o 
que ocorre no Brasil na atualidade em relação ao coronavírus no que se refere às 
políticas de Estado e sua recepção pela população. 

Página 66

LER DOCUMENTO VISUAL
Os periódicos brasileiros do reinado e da 

Primeira República fi liavam-se abertamente a 
grupos políticos que se opunham ao governo 
imperial. Assim, muitos deles criticavam algumas 
decisões governamentais de maneira ácida e 
direta. As charges foram grandes instrumentos 
usados por esses jornais para evidenciar sua 
opinião à população, convencê-la de certa 
perspectiva política e também expressar seus 
anseios coletivos. 

A atividade tem como objetivo examinar uma 
dessas charges como fonte narrativa da Revolta 
da Vacina. Na imagem, vemos uma crítica direta 
à nova lei que acarretou uma guerra entre dois 
grupos inimigos: de um lado, a população forçada 
a se vacinar, a deixar seus hábitos culturais e 
sua moradia; de outro, as forças estatais, com 
instrumentos de ordem e violência.

A habilidade EM13CHS101 será trabalhada nesta atividade por meio da análise 
de uma charge sobre a Revolta da Vacina que serve como fonte histórica desse 
evento. Espera-se que o estudante compreenda as questões políticas e culturais 
que estavam em confl ito no Rio de Janeiro, o que permitirá compreender o período 
com uma postura crítica.

A habilidade EM13CHS602 será desenvolvida por meio da análise da postura autoritária da Primeira República 
brasileira evidenciada pela Revolta da Vacina. Espera-se que o estudante relacione esses fatos com a própria sociedade 
em que está inserido, para melhor se aparelhar ao defender a democracia e os direitos populares.

 Roteiro de trabalho
1. Como a charge produzida no mesmo ano da Revolta da Vacina mostra Osvaldo Cruz?

Oswaldo Cruz é retratado como um soldado governamental. Armado de sua seringa, ele comanda um exército violento que invade a casa 
das pessoas e as obriga a vacinar-se. 

2. Até que ponto a prática autoritária dos governos da Primeira República está presente na Revolta da Vacina?
As leis de exceção que conferiam livres poderes ao prefeito e a Oswaldo Cruz, sem nenhum questionamento à população ou sem a par-
ticipação de outros grupos políticos nas decisões, refletem o autoritarismo do Estado.

3. Em 2020, o Brasil foi novamente acometido por uma epidemia: a do coronavírus. É possível fazer algum 
paralelo entre o ocorrido em 1904 e em 2020? Explique.
Os estudantes podem ser questionados, por exemplo, sobre as práticas estatais utilizadas nas duas situações, sobre como a mídia proce-
deu ao apresentar esses momentos de crise, como a população reagiu às normas implementadas.

 A Revolta da Vacina e a reforma urbana do Rio de Janeiro
Impossibilitados de participar diretamente das deci-

sões políticas e sendo as escolhas eleitorais controladas 
pelos grupos oligárquicos, setores da população, em 
vários momentos, expressaram sua discordância em 
relação ao grupo dirigente e às elites econômicas por 
meio de movimentos reivindicatórios ou de protesto.

O Rio de Janeiro era a capital da República, além de 
ser importante cidade portuária e canal de comércio 
com outros países. Sua população estava próxima de 
um milhão de habitantes no início do século XX, não 
havendo nenhuma outra cidade desse porte no país. 
Grande parte desse contingente era formada por ex-
-escravizados que viviam em casarões decadentes na 
região central da cidade, próximo ao porto, os quais 
haviam sido reformados para abrigar muitas famílias. 
As condições de higiene eram precárias, não havendo 
infraestrutura suficiente para abrigar a população, que 
se avolumava cada vez mais.

Distantes dos valores da elite europeizada, essa 
população era considerada uma ameaça à ordem. Por 
isso, foram proibidos na cidade os jogos de capoeira e 
as danças ligadas a ritmos relacionados a tradições afri-
canas. Vale lembrar que, nesse período, o samba era 
considerado um ritmo musical relacionado a essa popu-
lação pobre e, por isso, na visão da elite, tratava-se de 
uma música inferior. Quando surgiu o rádio em 1922, 
eram tocadas somente canções eruditas europeias, não 
havendo espaço para sambistas. Sérgio Cabral, estudio-
so da música brasileira, explica:

Mesmo com a instalação da quarta emissora no 
Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 
1927, a música popular ainda não desfrutava desse 
meio de comunicação para se tornar mais conhe-
cida. Renato Murce, um dos maiores radialistas de 
todos os tempos, registrou, no seu livro Nos basti-
dores do rádio, que as emissoras veiculavam apenas 
“um tipo de cultura, com uma programação quase 

só da chamada música erudita, conferências maçan-
tes e palestras destituídas de interesse”. E acrescen-
tou: “Nada de música popular. Em samba, então, 
nem era bom falar”.

CABRAL, Sérgio. A MPB na era do rádio.  
São Paulo: Moderna, 1996. p. 10.

Preocupado com a imagem internacional que a 
capital brasileira ofereceria aos investidores estrangei-
ros e com as condições sanitárias da cidade, sempre 
atingida por epidemias de dengue, tuberculose, tifo, 
mas sobretudo de febre amarela e varíola, o governo 
republicano decidiu realizar uma reforma na capital em 
três frentes: modernização do porto, reforma urbana 
e saneamento. Além disso, foram feitas campanhas 
contra as doenças que acometiam constantemente a 
população urbana.

O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi encarre-
gado de sanear a cidade, devendo eliminar principal-
mente a febre amarela e a varíola. A primeira delas era 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também 
transmissor da dengue. A filha do então presidente 
Rodrigues Alves havia morrido de febre amarela, tor-
nando-se para ele uma questão de honra eliminar a 
epidemia.

A primeira medida dos reformadores, entre os quais 
estavam o urbanista Pereira Passos e o engenheiro Lau-
ro Muller, foi derrubar os casarões da área central do 
Rio de Janeiro. Dessa forma, iniciou-se o processo de 
erradicação de doenças, reforma urbana e melhoria do 
acesso ao porto. As famílias que foram despejadas das 
casas não receberam indenização, restando-lhes ape-
nas a opção de ir para os morros, onde começaram a 
ser construídos barracões de madeira. Outras famílias 
foram morar em cortiços, que logo se tornaram alvo 
da Vigilância Sanitária. Caso houvesse uma suspeita de 
foco de varíola, os moradores eram expulsos das resi-
dências, que eram demolidas.
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 �  Avenida Rio Branco em 1910, após reformas de reurbanização no centro da cidade do Rio de Janeiro. Além de iluminada, a 
avenida tornou-se mais parecida com as ruas europeias. 
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Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS602)

 Identificar e caracterizar a presença 
do paternalismo, do autoritarismo e 
do populismo na política, na socie-
dade e nas culturas brasileira e lati-
no-americana, em períodos ditatoriais 
e democráticos, relacionando-os com 
as formas de organização e de articu-
lação das sociedades em defesa da 
autonomia, da liberdade, do diálogo 
e da promoção da democracia, da 
cidadania e dos direitos humanos na 
sociedade atual. 
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LER DOCUMENTO VISUAL
A divulgação da lei que determinava de modo au-

toritário a obrigatoriedade da vacina no início do sé-
culo XX reforçou tensões sociais já existentes no país, 
levando a um movimento conhecido como Revolta 
da Vacina, conforme já vimos. 

Observe a charge ao lado e depois responda às 
questões do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Como a charge produzida no mesmo ano 
da Revolta da Vacina mostra Oswaldo Cruz?

2. Até que ponto a prática autoritária dos go-
vernos da Primeira República está presente 
na Revolta da Vacina?

3. Em 2020, o Brasil foi novamente acometido 
por uma epidemia: a do coronavírus. É pos-
sível fazer algum paralelo entre o ocorrido 
em 1904 e em 2020? Explique.
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Biblioteca Nacional; Rio de Janeiro

 A Revolta da Chibata
Em novembro de 1910, uma nova revolta viria a 

colocar em evidência a prática autoritária não só dos 
governantes republicanos, mas também dos oficiais 
militares. Marinheiros de quatro navios da esquadra 
brasileira sublevaram-se contra o castigo da chibata e 
outros castigos comumente aplicados aos marinheiros, 
como o uso da palmatória. O uso do chicote tinha sido 
proibido desde a proclamação da República, mas ele 
ainda era utilizado pelos oficiais da marinha.

Recrutados à força e trabalhando em troca de bai-
xos salários, os marinheiros se rebelaram. O clima de 
revolta aumentou quando os marinheiros do encoura-
çado Minas Gerais foram convocados para presenciar 
o castigo a um marinheiro que receberia 250 chiba-
tadas. Em 22 de novembro de 1910, eclodiu o movi-
mento, sob a liderança do marinheiro afrodescenden-
te João Cândido, também chamado de Almirante 
Negro, mais tarde homenageado pelos compositores 
João Bosco e Aldir Blanc com a música "O mestre-
-sala dos mares", na década de 1970. Os revoltosos 
decidiram assumir o comando da embarcação Minas 
Gerais enquanto o comandante Batista Neves jantava 
fora do encouraçado. Quando voltou, foi surpreendi-
do pela fuzilaria, que atirava contra o pequeno barco 
que o conduzia de volta ao navio. Tentou conter os 
rebeldes, mas acabou morrendo. Os revoltosos exigi-
ram do governo o fim dos castigos físicos, a redução 
da jornada de trabalho e o aumento dos soldos (re-
muneração dos soldados, sob a ameaça de bombar-
dearem a cidade do Rio de Janeiro caso o governo 
não quisesse negociar.
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 �  Charge de Leônidas sobre a Revolta da Vacina, publicada na revista 
O Malho em outubro de 1904. 

 �  João Cândido (à direita), líder da Revolta da Chibata, em foto de 1910. 
Nascido no Rio Grande do Sul em 1880, era filho de ex-escravizados. 
Em 1894, entrou para a marinha por recomendação de um almirante. 
Mesmo absolvido pelo envolvimento na Revolta da Chibata, carregou 
o estigma de rebelde e sobreviveu com poucos recursos até sua 
morte, em 1969.
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 A Revolta da Chibata
A revolta ocorrida em novembro de 1910, no Rio de Janeiro, destaca os 

marinheiros de quatro navios da esquadra brasileira, o Minas Gerais, o São Paulo, o 
Bahia e o Deodoro, que se rebelaram contra os maus-tratos a que eram submetidos 
por seus ofi ciais, em especial o castigo da chibata. Um decreto promulgado no 
dia seguinte à proclamação da República, em 1889, já havia proibido o uso do 
chicote e de qualquer outro castigo físico, mas a prática foi reintroduzida em 
razão de pressões dos ofi ciais da Marinha. Além da chibata, eram comuns outros 
tipos de tortura, entre os quais o mais brando era o uso da palmatória, embora 
fosse também o tipo mais humilhante, pois era aplicado nas nádegas descobertas. 
Ademais, os marinheiros, em geral recrutados à força, eram obrigados a trabalhar 
excessivamente em troca de baixos salários. 

No dia 16 de novembro, todos os tripulantes do encouraçado Minas Gerais, 
atracado na baía da Guanabara, foram convocados para presenciar a punição de 
um marinheiro, condenado a 250 chibatadas por ter ferido um cabo. Naquela 
mesma noite, os marinheiros, indignados, organizaram um motim com o objetivo de acabar com esse tipo de castigo. 
O marinheiro negro João Cândido, principal articulador do movimento, deu início à revolta no dia 22. A primeira 
consequência grave foi a morte do comandante Batista das Neves, no Minas Gerais. No dia seguinte, o governo 
recebeu as exigências dos rebeldes: fi m dos castigos corporais, redução do trabalho e aumento dos soldos, sob a 
ameaça de bombardearem a cidade. 

Essa revolta possibilita discutir também a questão racial e as formas de resistência, que incluíram a revolta contra 
os castigos físicos.

Página 67

 A Guerra de Canudos
O confronto da Guerra de Canudos iniciou-se em 1896, entre uma comunidade 

de sertanejos e tropas do Exército. Os primeiros eram liderados por Antônio Vicente 
Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, beato que, por volta de 1872, passou a 
pregar pelo sertão nordestino, arrebanhando aos poucos uma legião de seguidores. 
Após a proclamação da República, em 1889, Conselheiro liderou uma manifestação 
em Bom Conselho, interior da Bahia, contra o pagamento de impostos. Já naquela 
época ele se diferenciava dos demais beatos que então percorriam o mesmo 
caminho, pois não se limitava a pregar o catolicismo e, em seus sermões, dirigia 
críticas ao governo republicano. Em 1893, resolveu fundar uma comunidade em 
uma antiga fazenda abandonada, às margens do rio Vaza-Barris, no interior baiano. 
Deu a ela o nome de Belo Monte, porém, em virtude da grande quantidade de 
canudos-de-pito nas margens do rio, o lugar fi cou conhecido como Canudos. Logo, 
milhares de pessoas acorreram para o novo povoado, vindas de vários estados 
nordestinos, especialmente de Pernambuco, Piauí, Ceará e Alagoas. Mas também 

era possível encontrar em Canudos paulistas e mineiros. Eram em geral pessoas pobres, que não conseguiam trabalho 
e não dispunham de terras para garantir sua sobrevivência. 

Conselheiro exercia a liderança religiosa de Canudos, estabelecendo as regras que regiam a vida cotidiana de 
seus habitantes, segundo sua interpretação particular do catolicismo. Em seus sermões, defendia a monarquia, 
atribuindo à república todos os males de que padecia o povo. A Igreja empenhou-se então em realizar uma 
verdadeira campanha contra Canudos. Entre ataques de caráter religioso, acusava Conselheiro de ser inimigo da 
república e defensor da monarquia. O clima criado contra a comunidade chegou a tal ponto que, em outubro de 
1896, espalhou-se o boato de que seus habitantes pretendiam invadir Juazeiro. O presidente da Bahia, Luís Viana, 
enviou um batalhão do Exército, comandado pelo tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, para proteger a cidade. 
O fracasso do Exército em combater um agrupamento de pobres sertanejos teve grande repercussão nacional. A 
população de São Paulo e do Rio de Janeiro, absolutamente distante da realidade do sertão, acreditou tratar-se de 
um movimento monarquista. Afi rmava-se que Antônio Conselheiro recebia ajuda material dos monarquistas, e a 
vitória sobre Canudos era vista como a vitória da república. 

Jornais mandaram correspondentes à região para acompanhar a guerra. Entre eles estava Euclides da Cunha, 
correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, que transformaria suas reportagens em um livro, Os sertões, até hoje 
um importante clássico com um acurado retrato dos acontecimentos. As sucessivas derrotas levaram o governo a enviar 
tropas ainda mais numerosas e bem armadas. Em junho de 1897, iniciaram-se os combates e foram precisos quatro 
meses para que Canudos fosse fi nalmente derrotada. Vencidos os sertanejos, a comunidade foi totalmente destruída, 
suas casas foram queimadas e cerca de mil sobreviventes foram feitos prisioneiros e depois assassinados pelos militares. 

LER DOCUMENTO VISUAL
A divulgação da lei que determinava de modo au-

toritário a obrigatoriedade da vacina no início do sé-
culo XX reforçou tensões sociais já existentes no país, 
levando a um movimento conhecido como Revolta 
da Vacina, conforme já vimos. 

Observe a charge ao lado e depois responda às 
questões do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Como a charge produzida no mesmo ano 
da Revolta da Vacina mostra Oswaldo Cruz?

2. Até que ponto a prática autoritária dos go-
vernos da Primeira República está presente 
na Revolta da Vacina?

3. Em 2020, o Brasil foi novamente acometido 
por uma epidemia: a do coronavírus. É pos-
sível fazer algum paralelo entre o ocorrido 
em 1904 e em 2020? Explique.
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Biblioteca Nacional; Rio de Janeiro

 A Revolta da Chibata
Em novembro de 1910, uma nova revolta viria a 

colocar em evidência a prática autoritária não só dos 
governantes republicanos, mas também dos oficiais 
militares. Marinheiros de quatro navios da esquadra 
brasileira sublevaram-se contra o castigo da chibata e 
outros castigos comumente aplicados aos marinheiros, 
como o uso da palmatória. O uso do chicote tinha sido 
proibido desde a proclamação da República, mas ele 
ainda era utilizado pelos oficiais da marinha.

Recrutados à força e trabalhando em troca de bai-
xos salários, os marinheiros se rebelaram. O clima de 
revolta aumentou quando os marinheiros do encoura-
çado Minas Gerais foram convocados para presenciar 
o castigo a um marinheiro que receberia 250 chiba-
tadas. Em 22 de novembro de 1910, eclodiu o movi-
mento, sob a liderança do marinheiro afrodescenden-
te João Cândido, também chamado de Almirante 
Negro, mais tarde homenageado pelos compositores 
João Bosco e Aldir Blanc com a música "O mestre-
-sala dos mares", na década de 1970. Os revoltosos 
decidiram assumir o comando da embarcação Minas 
Gerais enquanto o comandante Batista Neves jantava 
fora do encouraçado. Quando voltou, foi surpreendi-
do pela fuzilaria, que atirava contra o pequeno barco 
que o conduzia de volta ao navio. Tentou conter os 
rebeldes, mas acabou morrendo. Os revoltosos exigi-
ram do governo o fim dos castigos físicos, a redução 
da jornada de trabalho e o aumento dos soldos (re-
muneração dos soldados, sob a ameaça de bombar-
dearem a cidade do Rio de Janeiro caso o governo 
não quisesse negociar.
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 �  Charge de Leônidas sobre a Revolta da Vacina, publicada na revista 
O Malho em outubro de 1904. 

 �  João Cândido (à direita), líder da Revolta da Chibata, em foto de 1910. 
Nascido no Rio Grande do Sul em 1880, era filho de ex-escravizados. 
Em 1894, entrou para a marinha por recomendação de um almirante. 
Mesmo absolvido pelo envolvimento na Revolta da Chibata, carregou 
o estigma de rebelde e sobreviveu com poucos recursos até sua 
morte, em 1969.
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era possível encontrar em Canudos paulistas e mineiros. Eram em geral pessoas pobres, que não conseguiam trabalho 

Após muita negociação, o Senado aprovou a 
anistia aos marinheiros, que foi concedida em troca 
da deposição das armas. Depois disso, o castigo da 
chibata deixou de ser utilizado. Em 9 de dezembro, 
poucos dias após o fim da revolta, um novo movi-
mento eclodiu no navio Rio Grande do Sul e no Ba-
talhão de Fuzileiros Navais. Nova agitação ocorreu 
entre os marinheiros da Revolta da Chibata, que tive-

ram de desembarcar dos navios. Vencidos os novos 
rebeldes, criou-se um conselho de investigação que 
denunciou vários marinheiros, entre eles, os líderes 
da Revolta da Chibata, a exemplo de João Cândido. 
Centenas de marinheiros foram presos; vários deles 
morreram na prisão, outros foram fuzilados. Toda-
via, o Almirante Negro, com outros acusados, foi ab-
solvido em 1912.

 A Guerra de Canudos
Em 1893, Antônio Vicente Mendes Maciel, conhe-

cido como Antônio Conselheiro, fundou a comuni-
dade de Belo Monte em uma antiga fazenda abando-
nada. Belo Monte é o nome original do lugar que era 
conhecido como Canudos, no sertão da Bahia. Con-
forme explica a historiadora Cristina Coin:

O arraial, apesar de ter recebido o nome de Belo 
Monte, ficou conhecido como Arraial de Canudos, 
pois o grupo de pessoas que vivia na fazenda aban-
donada antes da chegada do Conselheiro costuma-
va pitar um cachimbo de barro cujo cabo media um 
metro de extensão. O canudo-de-pito, planta que 
servia de cabo para esse cachimbo, existia em gran-
de quantidade às margens do [rio] Vaza-Barris.

COIN, Cristina. A Guerra de Canudos. 3. ed.  
São Paulo: Scipione, 1998. p. 26.

Desde os anos 1870, Antônio Conselheiro pregava 
o catolicismo pelo sertão nordestino, atraindo fiéis, 
principalmente pobres e desempregados. Como bea-
to, peregrinava pelos sertões louvando a palavra de 
Deus, embora sem vínculo estreito com as diretrizes 
da Igreja Católica. Ele vivia de esmolas que recebia 
para sua subsistência. Conforme explica o historiador 
Marco Antônio Villa, Conselheiro conseguiu atrair 
muitos adeptos:

[…] a população preferia ouvir os sermões de 
Antônio Vicente […]. Falando a língua do sertane-
jo e sendo um exemplo de vida despojada, Antô-
nio Conselheiro era um contraponto à Igreja oficial, 
marcada pela ostentação e pela relação harmônica 
que mantinha com os poderosos do sertão.

VILLA, Marco Antônio. Canudos: campo em chamas  
(1893-1897). São Paulo: Saraiva, 2002. p. 11.

Com o passar do tempo, Antônio Conselheiro foi 
se diferenciando de outros beatos ao estimular o tra-
balho comunitário e desprezar os bens materiais. Em 
1889, liderou uma revolta em Bom Conselho, contra 
o pagamento de impostos, fazendo críticas ao gover-
no republicano. Conseguiu atrair milhares de pessoas 
para a comunidade de Canudos, vindas de vários esta-
dos do Nordeste e também de outras regiões. A maior 
parte era desprovida de riqueza e terras. O rápido 
crescimento da comunidade fez esta se tornar a maior 
cidade do interior da Bahia. No entanto, a região não 
foi oficializada como município; não havia delegado, 
juiz ou qualquer outra autoridade constituída pelo go-
verno republicano. Observe no mapa a seguir a região 
de Canudos:

Antônio Conselheiro tornou-se o líder religioso de 
Canudos, estabelecendo também as regras de convi-
vência no local. Havia outros líderes, como João Aba-
de, que era chefe militar, e Antônio Vilanova, que cui-
dava das necessidades econômicas. A população local 
vivia da agricultura e da pecuária, ambas voltadas para 
a subsistência. O excedente da produção era comercia-
lizado com as cidades vizinhas. Não circulava dinheiro 
em Canudos, tendo sido criado um sistema de vales 
para realizar as trocas comerciais. 

O grande crescimento da comunidade chamou 
a atenção das autoridades governamentais e reli-
giosas. Quanto à Igreja, as relações com o povoado 
tornaram-se conflituosas após a visita de uma mis-
são de frades, em 1895, que foi expulsa após fazer 
críticas a Antônio Conselheiro. O beato não adotava 
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 Com base em: ARRUDA, José J. de A. Atlas histórico básico.  
São Paulo: Ática, 2000. p. 45. 
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Página 70

 PARE e PENSE

1. Por que Canudos pode ser considerado um movimento messiânico?

O líder do movimento era Antônio Conselheiro, um homem que pregava a fé católica, mesmo sem 
filiação à Igreja, e angariava seguidores com base na fé. Ele pregava a possibilidade de uma socie-
dade mais justa apoiado na ideia de que um Messias poderia salvar os fiéis. 

2. Como esse movimento pode expressar a incapacidade do Estado em 
atender às demandas da população mais pobre do país?

O movimento teve a participação principalmente da população pobre do Nordeste, sem acesso a 
terras e à representação política. A repressão do governo não visou resolver esses problemas; o que 
se pretendia de fato era acabar com a população que buscava melhor situação social.

LER TEXTO LITERÁRIO
Nesta seção, destacam-se trechos de Os 

sertões, de Euclides da Cunha. Sua visão 
sobre o confl ito de Canudos e a atuação das 
autoridades governamentais são os principais 
elementos de discussão da atividade. Também 
se pode debater a visão das raças humanas que 
esse autor apresenta.

A atividade trabalha a habilidade 
EM13CHS101, uma vez que analisa o texto 
de Euclides da Cunha como fonte narrativa da 
Guerra de Canudos. Espera-se que o estudante 
compreenda como essa revolta exemplifi ca 
o autoritarismo do Estado e o confl ito de 
interesses entre as classes sociais.

A habilidade EM13CHS104 é explorada na 
leitura de um relato de viagem – ao mesmo tempo 

um artigo histórico-sociológico – sobre as práticas culturais da região de Canudos. Espera-se que o estudante identifi que 
a importância da raça e da etnia para a construção de uma nação e do modo como o Estado lida com essa diversidade.

Página 71

 Roteiro de trabalho

1. Consulte em um dicionário as palavras desconhecidas, identifi cando o signifi cado de cada uma no contexto 
em que aparecem.
Os estudantes podem selecionar as palavras e, na sequência, tentar indicar os sentidos pelo contexto. Só ao final pode-se incentivá-los a 
consultar o dicionário para confirmar ou retificar o sentido apresentado.

2. Para Euclides da Cunha, que importância tinha a questão racial para o desenvolvimento do país?
Para Euclides da Cunha, a questão racial caminhava ao lado do desenvolvimento do Brasil. Como o país ainda não tinha uma “unidade de 
raça”, também não poderia ter unidade social. O autor considerava necessária a formação de uma “raça histórica”, o que poderia demorar 
anos, para que o Brasil pudesse constituir uma civilização de fato. 

3. De que maneira Euclides via os sertanejos no fi nal do confl ito em Canudos?
Euclides da Cunha retratou os sertanejos como bravos guerreiros que não se entregaram e não traíram seus ideais. Segundo ele, Canudos 
foi um exemplo único de resistência e bravura em toda a história brasileira. 

4. Identifi que no caderno o trecho em que o autor faz uma crítica à ciência e à sociedade da época, que 
aplaudiu o massacre de Canudos. Explique esse trecho.
No trecho “[...] E lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua identidade: importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, 
extinto aquele terribilíssimo antagonista”, Euclides da Cunha mostra que a ciência e a sociedade da época usaram artifícios para condenar 
Antônio Conselheiro, apenas para garantir que o “fantasma” de Canudos não se perpetuasse na mentalidade brasileira. Tacharam-no de 
“famigerado agitador” e realizaram estudos em seu crânio, “concluindo” que Antônio Conselheiro era um exemplo de crime e loucura.

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS104)

Analisar objetos e vestígios da cul-
tura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam 
a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço.
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PARE e PENSE

1. Por que Canudos pode ser considerado um movimento messiânico?

2. Como esse movimento pode expressar a incapacidade do Estado em atender às demandas da 
população mais pobre do país? 

LER TEXTO LITERÁRIO
Leia atentamente o texto a seguir, de Euclides da Cunha, retirado de sua obra Os sertões, publicada em 1902. 

Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Os sertões (trechos selecionados)
Euclides da Cunha

O Homem
[...]
A gênese das raças mestiças do Brasil é um problema que por muito tempo ainda desafiará o esforço dos melhores 

espíritos. [...]
Abstraiamos de inúmeras causas perturbadoras, e consideremos os três elementos constituintes de nossa raça em 

si mesmos [índios, negros e brancos], intactas as capacidades que lhes são próprias.
[...] Os elementos iniciais não se resumem, não se unificam; desdobram-se; originam número igual de subornações 

– substituindo-se pelos derivados, sem redução alguma, em uma mestiçagem embaralhada onde se destacam como 
produtos mais característicos o mulato, o mameluco ou curiboca, e o cafuz. […] E o estudo destas subcategorias 
substitui o das raças elementares agravando-o e dificultando-o, desde que se considere que aqueles comportam, por 
sua vez, inúmeras modalidades consoantes as dosagens variáveis do sangue.

O brasileiro, tipo abstrato que se procura, mesmo no caso favorável acima firmado, só pode surgir de um entrela-
çamento consideravelmente complexo. [...]

Avaliando-se, porém, as condições históricas que se têm atuado, diferentes nos diferentes tratos do território; as 
disparidades climáticas que nestes ocasionam reações diversas diversamente suportadas pelas raças constituintes; a 
maior ou menor densidade com que estas cruzam nos vários pontos do país; e atendendo-se ainda a intrusão – pelas 
armas na quadra colonial e pelas imigrações em nossos dias – de outros povos, fato que por sua vez não foi e não é 
uniforme, vê-se bem que a realidade daquela formação é altamente duvidosa, senão absurda. 

[...]
Não temos unidade de raça.
Não a teremos, talvez, nunca.
Predestinamo-nos a formação de uma raça histórica em futuro remoto, se o permitir dilatado tempo de vida nacional 

autônoma. Invertemos, sob este aspecto, a 
ordem natural dos fatos. A nossa evolução 
biológica reclama a garantia da evolução 
social.

Estamos condenados à civilização.
Ou progredimos, ou desaparecemos.

Últimos dias
[...] Canudos não se rendeu. Exemplo 

único em toda a História, resistiu até ao es-
gotamento completo. Expugnado palmo a 
palmo, na precisão integral do termo, caiu 
no dia 5, ao entardecer, quando caíram 
os seus últimos defensores, que todos 
morreram. Eram quatro apenas: um velho, 
dois homens feitos e uma criança, na fren-
te dos quais rugiam raivosamente cinco mil 
soldados. �  Memorial Antônio Conselheiro em Canudos (BA), 2008. 
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5. Reúna-se com os colegas em grupo para refletir sobre os acontecimentos ligados a Canudos: Vocês consi-
deram legítima a formação do Arraial? Seria possível justificar, de alguma forma, o massacre?
Os estudantes precisam ser questionados quanto ao direito de manifestação da população e à opinião contrária ao Estado, como exer-
cício da liberdade de expressão. Depois de finalizado o debate, pode-se ressaltar a necessidade de existir oposição para que haja de 
fato democracia. Por último, cabe discutir como o governo pode se articular para reprimir manifestações. A violência ainda pode ser 
contraposta à Declaração dos Direitos Humanos e ao modo como o Estado e a população fazem uso de tais direitos e deveres ao lutar 
por seus interesses.

6. Para finalizar, reflitam sobre se a violência das tropas militares contra Canudos ainda é um problema atual para 
o fortalecimento da democracia. Em uma roda de conversa com toda a turma, apresentem seus argumentos.
As últimas manifestações do país e do mundo podem ser mencionadas como exemplos concretos dos argumentos dos estudantes, ou 
como maneira de instigá-los a falar e se posicionar sobre o tema. Durante a formulação dos argumentos, eles podem pesquisar fotos e 
vídeos de manifestações transmitidos pela mídia para servirem de fontes narrativas.

 ATIVIDADE COMPLEMENTAR
A habilidade EM13CHS103 será trabalhada mediante a análise de um trecho da obra literária Os sertões, em 

que se narra uma cena de violência entre o governo e os revoltosos. Espera-se que o estudante identifique o meio 
ambiente, as forças governamentais e a cultura populacional como elementos de opressão que podem cercar e 
submeter certos grupos, de forma a se conscientizar sobre essas injustiças.

A habilidade EM13CHS503 é trabalhada na leitura do trecho em que se mostra uma visão diferente daquela divulgada 
pela mídia governamental acerca dos canudenses. Busca-se sensibilizar o estudante para diversas narrativas com a 
finalidade de que, assim, a percepção da violência e do preconceito o torne mais crítico sobre a realidade em que vive.

Euclides da Cunha acompanhou uma das empreitadas governamentais enviadas a Canudos para acompanhar 
a revolução. Baseado em sua experiência pessoal e nas anotações de seus muitos cadernos de viagem, o autor 
escreveu Os sertões, obra que é estudada hoje em diversas áreas pela sua grande abrangência: na geografia, pela 
apresentação física do território; na sociologia, pelo estudo sobre a cultura do povo canudense; pela literatura, 
como obra de grande magnitude poética; pela história, como documento de uma das maiores revoltas brasileiras.

O livro é dividido em três partes: A Terra, em que é descrita a região de Canudos; O Homem, em que disserta sobre 
o sertanejo; e a Luta, em que se narra a Guerra de Canudos. O trecho a seguir faz parte da terceira parte da obra. 
Depois da leitura do trecho, orientar os estudantes a realizar as propostas apresentadas no Roteiro de trabalho.

A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Vinha solene, na frente o Beatinho, teso o torso desfibrado, olhos 
presos no chão, e com o passo cadente e tardo exercitado desde muito nas lentas procissões que compartira. O longo 
cajado oscilava-lhe à mão direita, isocronamente, feito enorme batuta, compassando a marcha verdadeiramente 
fúnebre. A um de fundo, a fila extensa, tracejando ondulada curva pelo pendor da colina, seguia na direção do acam-
pamento, passando ao lado do quartel da primeira coluna e acumulando-se, cem metros adiante, em repugnante 
congérie de corpos repulsivos em andrajos.

Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, in extremis, punha-
-lhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto 
mais duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão nu-
merosa ainda dos casebres bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços 
esmirrados e sujos, cujos mulambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros – a vitória tão longamente 
apetecida decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito, contraproducente compensa-
ção a tão luxuosos gastos de combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento daquela caqueirada huma-
na – do mesmo passo angulhenta e sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num longo enxurro 
de carcaças e molambos...

Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de campeador 
domado: mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na 
mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, 
filhos suspensos aos peitos murchos, filhos afastados pelos braços, passando; crianças, sem número de crianças; 
velhos, sem número de velhos; raros homens, enfermos opilados, faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, 
andar cambaleante. [...]

Uma megera assustadora, bruxa rebarbativa e magra – a velha mais hedionda talvez destes sertões [...] rompia, 
em andar sacudido, pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, 
bisneta, tataraneta talvez. E essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um esti-
lhaço de granada; de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos, entre os bordos vermelhos da ferida 
já cicatrizada... A face direita sorria. E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo aformoseando uma face 
e extinguindo-se repentinamente na outra [...].

Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi com o seu andar agitante, [...] seguindo 
a extensa fila de infelizes...

CUNHA, E. da. Os sertões (online). Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. 2010. p. 504.
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Não. A mídia e o governo pregavam a ideia de que os rebeldes eram facínoras, desumanos, homens altamente armados que queriam 
destruir o Brasil republicano.

5. A natureza brasileira, até esse momento, era retratada na literatura de forma idealizada, romantizada. Uma 
das inovações da obra de Euclides da Cunha está na forma de abordar o tema regionalista diferentemente 
daquele adotado pelos românticos. Em que consiste essa diferença?

A natureza apresentada no trecho reproduzido é desmistificada, sem idealização. Sua beleza, agressividade e penúria são apresentadas 
de modo mais realista.

  O SERTÃO DO CANGAÇO
O cangaço é um fenômeno típico do Nordeste do fi m do século XIX e início 

do século XX. A decadência da produção açucareira, a principal atividade da 
região, a ausência de terras disponíveis, concentradas nas mãos dos grandes 
latifundiários, assim como os fl agelos das constantes secas geraram uma massa 
de população miserável que não tinha acesso a meios de sobrevivência estáveis. 
Permaneciam vagando pelo sertão em busca de emprego ou apenas de alimento. 
Diante da miséria, essa população reagiu de duas formas diferentes. Formaram-
-se grupos de caráter religioso, liderados por beatos que erravam pelo sertão 
para pagar seus pecados e implorar a ajuda dos céus, como aquele liderado por 
Antônio Conselheiro, que vimos acima. Outra opção foi a formação de bandos de 
cangaceiros que assaltavam fazendas e armazéns. Os bandos, de duração efêmera, 
tinham em geral de três a dez homens. Mas alguns deles permaneceram em 
atividade durante muitos anos. Foi o caso do bando do mais famoso cangaceiro 
de que se tem notícia, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que durante vinte 
anos, a partir de 1919, percorreu o sertão nordestino cometendo assassinatos, 
roubos e ataques a vilas. No auge de sua campanha, chegou a contar com cerca 
de cem homens. 

Também o bando de outro conhecido cangaceiro, Antônio Silvino, teve grande longevidade, com duração de 
18 anos, de 1896 a 1914. Embora formados majoritariamente por homens, era comum a presença de mulheres 
nesses bandos. A mais famosa delas foi Maria Bonita, a companheira de Lampião. Nem sempre as relações 
entre fazendeiros e cangaceiros eram hostis. Muitas vezes os proprietários preferiam negociar para evitar serem 
atacados. Assim, alguns fazendeiros permitiam que os cangaceiros utilizassem sua fazenda como abrigo temporário, 
enquanto outros forneciam armas e mantimentos. Havia ocasiões em que essa ajuda obedecia aos interesses dos 
proprietários. É sabido, por exemplo, que, em 1926, fazendeiros de Juazeiro, no interior do Ceará, forneceram 
armas ao bando de Lampião para que este combatesse a Coluna Prestes-Miguel Costa. Em geral, os bandos eram 
conhecidos pelos nomes ou apelidos de seus chefes. Dessa forma, havia os Brilhantes, os Serenos, os Viriatos, 
os Simplícios, os Meireles, etc. 

Os inúmeros bandos de cangaceiros que atuavam em todos os estados do Nordeste começaram a desaparecer 
em 1922, quando foi assinado um convênio entre os governos do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande 
do Norte que previa ações conjugadas na luta contra o cangaço. Na década de 1930, perseguidos e vencidos pela 
polícia, os cangaceiros sumiram defi nitivamente do cenário nordestino.

Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. [...]
Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres 

precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos? [...]
Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas, 5 200, cuidadosamente contadas.
Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro.
Jazia num dos casebres anexos à latada, e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida breve 

camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam desparzido algumas 
flores murchas, e repousando sobre uma esteira velha, de tábua, o corpo do “famigerado e bárbaro” agitador. Estava 
hediondo. Envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefato e esquálido, olhos 
fundos cheios de terra – mal o reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. 

Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa – único prêmio, únicos despojos 
opimos de tal guerra! – faziam-se mister os máximos resguardos para que se não 
desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa engulhenta de tecidos 
decompostos.

Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua 
identidade: importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, 
extinto aquele terribilíssimo antagonista.

Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar a sua ca-
beça tantas vezes maldita – e como fora malbaratar o tempo exumando-o 
de novo, uma faca jeitosamente brandida, naquela mesma atitude, cortou-
-lha; e a face horrenda, empastada de escaras e de sânie, apareceu ainda 
uma vez ante aqueles triunfadores...

Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aque-
le crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de 
circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura...

CUNHA, Euclides da. Os sertões. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves/ 
Publifolha, 2000. p. 61, 63-65, 514-515.

 Roteiro de trabalho

1. Consulte em um dicionário as palavras desconhecidas, identificando o significado de cada uma no contexto 
em que aparecem.

2. Para Euclides da Cunha, que importância tinha a questão racial para o desenvolvimento do país?

3. De que maneira Euclides via os sertanejos no final do conflito em Canudos?

4. Identifique no caderno o trecho em que o autor faz uma crítica à ciência e à sociedade da época, que 
aplaudiu o massacre de Canudos. Explique esse trecho.

5. Reúna-se com os colegas em grupo para refletir sobre os acontecimentos ligados a Canudos: Vocês consi-
deram legítima a formação do Arraial? Seria possível justificar, de alguma forma, o massacre? 

6. Para finalizar, reflitam sobre se a violência das tropas militares contra Canudos ainda é um problema atual para 
o fortalecimento da democracia. Em uma roda de conversa com toda a turma, apresentem seus argumentos. 
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  O SERTÃO DO CANGAÇO
O cangaço refere-se aos grupos de pessoas armadas 

que, com suas roupas e chapéus de couro, faziam assal-
tos, matavam opositores, enfim, viviam sob as próprias 
regras. Esses homens e mulheres, os cangaceiros, es-
tiveram muito presentes no sertão nordestino entre os 
anos 1910 e 1940. A palavra cangaço faz referência a 
canga, peça de madeira que segura o boi pelo pescoço. 
Trata-se de uma alusão à carga que os cangaceiros car-
regavam no corpo, a qual muitas vezes ultrapassava os 
vinte quilos.

Pode-se fazer referência aos cangaceiros como gru-
pos de homens armados que prestavam serviço aos 
chefes políticos de dada localidade e eram pagos para 

cumprir as ordens desses senhores. Esse tipo de grupo 
armado já existia no Brasil há mais tempo, desde pelo 
menos o século XVIII. A historiadora Maria Isaura Perei-
ra de Queiroz explica:

Qualquer dissensão, por pequena que fosse, no 
interior de uma parentela, ou entre duas parentelas, 
imediatamente dava início a um conflito, que podia 
desenvolver-se na forma de uma “guerra de famílias”, 
se estendendo por várias gerações. Assim, por exem-
plo, na luta entre Pereiras e Carvalhos, na zona de 
Pajeú de Flores, Pernambuco, a cada pequeno Pereira 
que nascia, aconselhavam seus avós, seus pais, seus 

 �  Euclides da Cunha, foto de 1908. 

71CULTURA AUTORITÁRIA E RESISTÊNCIA POPULAR NA HISTÓRIA DO BRASIL

Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. [...]
Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres 

precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos? [...]
Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas, 5 200, cuidadosamente contadas.
Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro.
Jazia num dos casebres anexos à latada, e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida breve 

camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam desparzido algumas 
flores murchas, e repousando sobre uma esteira velha, de tábua, o corpo do “famigerado e bárbaro” agitador. Estava 
hediondo. Envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefato e esquálido, olhos 
fundos cheios de terra – mal o reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. 

Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa – único prêmio, únicos despojos 
opimos de tal guerra! – faziam-se mister os máximos resguardos para que se não 
desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa engulhenta de tecidos 
decompostos.

Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua 
identidade: importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, 
extinto aquele terribilíssimo antagonista.

Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar a sua ca-
beça tantas vezes maldita – e como fora malbaratar o tempo exumando-o 
de novo, uma faca jeitosamente brandida, naquela mesma atitude, cortou-
-lha; e a face horrenda, empastada de escaras e de sânie, apareceu ainda 
uma vez ante aqueles triunfadores...

Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aque-
le crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de 
circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura...

CUNHA, Euclides da. Os sertões. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves/ 
Publifolha, 2000. p. 61, 63-65, 514-515.

 Roteiro de trabalho

1. Consulte em um dicionário as palavras desconhecidas, identificando o significado de cada uma no contexto 
em que aparecem.

2. Para Euclides da Cunha, que importância tinha a questão racial para o desenvolvimento do país?

3. De que maneira Euclides via os sertanejos no final do conflito em Canudos?

4. Identifique no caderno o trecho em que o autor faz uma crítica à ciência e à sociedade da época, que 
aplaudiu o massacre de Canudos. Explique esse trecho.

5. Reúna-se com os colegas em grupo para refletir sobre os acontecimentos ligados a Canudos: Vocês consi-
deram legítima a formação do Arraial? Seria possível justificar, de alguma forma, o massacre? 

6. Para finalizar, reflitam sobre se a violência das tropas militares contra Canudos ainda é um problema atual para 
o fortalecimento da democracia. Em uma roda de conversa com toda a turma, apresentem seus argumentos. 
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  O SERTÃO DO CANGAÇO
O cangaço refere-se aos grupos de pessoas armadas 

que, com suas roupas e chapéus de couro, faziam assal-
tos, matavam opositores, enfim, viviam sob as próprias 
regras. Esses homens e mulheres, os cangaceiros, es-
tiveram muito presentes no sertão nordestino entre os 
anos 1910 e 1940. A palavra cangaço faz referência a 
canga, peça de madeira que segura o boi pelo pescoço. 
Trata-se de uma alusão à carga que os cangaceiros car-
regavam no corpo, a qual muitas vezes ultrapassava os 
vinte quilos.

Pode-se fazer referência aos cangaceiros como gru-
pos de homens armados que prestavam serviço aos 
chefes políticos de dada localidade e eram pagos para 

cumprir as ordens desses senhores. Esse tipo de grupo 
armado já existia no Brasil há mais tempo, desde pelo 
menos o século XVIII. A historiadora Maria Isaura Perei-
ra de Queiroz explica:

Qualquer dissensão, por pequena que fosse, no 
interior de uma parentela, ou entre duas parentelas, 
imediatamente dava início a um conflito, que podia 
desenvolver-se na forma de uma “guerra de famílias”, 
se estendendo por várias gerações. Assim, por exem-
plo, na luta entre Pereiras e Carvalhos, na zona de 
Pajeú de Flores, Pernambuco, a cada pequeno Pereira 
que nascia, aconselhavam seus avós, seus pais, seus 

 �  Euclides da Cunha, foto de 1908. 
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 Roteiro de trabalho

1. Há no trecho reproduzido uma situação de contraste. Que contraste é esse? 
O contraste se dá entre o exército vitorioso, com grande número de soldados, bem armados, e 
os rebeldes capturados, que se apresentam pobres, fracos, mutilados.

2. Por que o autor afi rma que esse contraste causa “vergonha” nos sol-
dados?
A vergonha advém da injustiça de ganhar um confronto de uma população que não tinha 
como se defender, uma vez que se mostrava miserável e fraca ao extremo.

3. Como os rebeldes são apresentados no texto?

Os rebeldes aparecem como vítimas da violência do governo: mulheres, velhos e crianças 
mutilados, magros, sujos.

4. A visão que o autor apresenta e a que a mídia e o governo ofereciam sobre 
os rebeldes é a mesma? Justifi que.
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 PONTO DE VISTA
Nesta seção, discute-se como o vestuário e outros adornos conferiam distinção 

social aos cangaceiros, que também se viam em um processo de ascensão social. 

A atividade trabalha a habilidade EM13CHS101 por meio da comparação entre 
imagens das vestimentas dos cangaceiros, que servem como fonte narrativa a 
respeito desse grupo. Seu poder, sua cultura e sua organização política e econômica 
podem ser analisadas pelo estudante, que interpretará por intermédio do texto e 
da fotos o modo de viver do cangaço.

 Roteiro de trabalho

1. Segundo o texto, de que maneira o vestuário dos cangaceiros era adequado 
à realidade em que viviam?

Os materiais utilizados nos vestuários eram leves e transpiráveis, diferentes dos uniformes de 
lã dos soldados da época. Suas vestimentas eram da cor do solo – o que ajudava no disfarce –; 
eles carregavam consigo água, armamento e alimento, em compartimentos desenhados para 
isso e acoplados a suas roupas.

2. Qual era a representação simbólica do vestuário de Lampião para outros 
cangaceiros e para parte da população?

Lampião é visto como um exemplo de força e liderança. Aquilo que ele usava se tornava moda 
para seus companheiros, que passavam a imitá-lo.

3. No texto, que relações se estabelecem entre o poder e o vestuário?

O vestuário espalhafatoso, com moedas penduradas e armas à vista, indicava poder econô-
mico e bélico, assim como a coragem de não ter medo de ser visto, pois não se camuflavam.
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RELEITURA

Este capítulo mostra como não se pode afi rmar que o rompimento político com 
Portugal e a formação de um Estado independente tenham sido atos sufi cientes 
para construir uma nova nação. Até os anos 1850, vários movimentos rebeldes 
colocaram em dúvida a autoridade do governo imperial. 

Não se tratava só do desafi o de construir uma nação, o que marcaria o período, 
mas outras questões centrais estavam envolvidas, como a escravidão, a economia 
agrícola de exportação, a industrialização e a busca de maior estabilidade política. 
Com a proclamação da República, a situação não mudou. 

Os dois textos que fecham este capítulo discutem justamente como as estruturas 
político-econômicas no Brasil permitiram a ascensão de uma sociedade hierárquica, 
desigual e violenta. Logo, as insurreições e as manifestações sociais aparecem 
como consequência de uma história que se construiu por meio de diferenciações, 
e não na democracia. 

A habilidade EM13CHS103 será empregada na elaboração de hipóteses acerca 
da escravidão brasileira. Os textos auxiliam o estudante a refl etir sobre como a 
sociedade se construiu com bases violentas, o que permite uma refl exão sobre o 
entorno, de modo a torná-lo mais democrático.

A habilidade EM13CHS502 será empregada na análise do cotidiano brasileiro 
marcado pela violência e pelo autoritarismo, como defendido pelos textos-fonte. 
Espera-se que o estudante problematize essas práticas com vistas a vencê-las em 
prol de garantir os direitos dos cidadãos ao seu entorno.

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.
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PONTO DE VISTA
Observe as imagens abaixo e leia o texto a seguir. Depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS101

Pesquisador estuda vestuário dos bandos

Os cangaceiros de Lampião contrariavam uma regra básica das táticas de guerrilha adotadas no século XX: em 
vez de usar um figurino discreto para se confundir com a caatinga, abusavam do estilo espalhafatoso e chamativo, a 
começar pelos chapéus de couro, de aba larga, com enfeites e moedas de ouro coladas, refletindo o sol do sertão.

Esse vestuário, que incluía punhais de mais de 1 metro de lâmina e um total de 40 quilos de equipamento, foi es-
tudado pelo pesquisador Antonio Amaury Corrêa de Araújo, autor de sete livros sobre cangaço e compadre de Sérgia 
Maria da Conceição, a Dadá, mulher de Corisco, considerada a “estilista” do bando. Apesar de esse estilo ter ficado 
mais conhecido graças às fotos do árabe Benjamim Abrahão, que conviveu com o grupo entre 1934 e 1935, os canga-
ceiros nem sempre usaram roupas vistosas e coloridas. No início de sua história de bandoleiro, Lampião trajava paletó.

Depois do encontro com padre Cícero, em 1926, eles passaram a usar o uniforme de mescla azul-acinzentada 
dos batalhões patrióticos, grupos formados para combater a Coluna Prestes. Na época, Lampião ganhou até pa-
tente de capitão para enfrentar a coluna.

Passatempo – O hábito de usar enfeites nos chapéus, de acordo com Araújo, surgiu em 1934, quando Dadá, 
grávida, estava no Raso da Catarina, região desértica da Bahia, e para passar o tempo começou a bordar estrelas e 
outros objetos em bornais. Lampião gostou e pediu dois pares. A partir daí, vários cangaceiros passaram a usar os 
enfeites. “Lampião era o manequim do grupo. Há casos de cangaceiros que, mesmo sem ter problema de visão, 
usavam óculos somente porque tinham visto ele com um.”

A começar pelo chapéu, o equipamento se assemelhava a uma armadura para enfrentar as difíceis condições 
de vida na caatinga. No pescoço, talvez como uma lembrança dos embates com a Coluna Prestes, os cangaceiros 
usavam lenços vermelhos, presos por um anel, típicos dos gaúchos. Dois pedaços de pano eram trançados em “X” 
no corpo. Um era usado para fazer a torda (barraca) e outro um lençol. Em quatro bornais coloridos de pano, os 
cangaceiros levavam carne assada, farinha e rapadura, além de mudas de roupa e munição.

Nas borrachas – espécies de cantis feitos de couro –, seguia a água. Na cintura, as cartucheiras viajavam cheias de balas 
para pistola, revólver e fuzil. Presos ao cinto, além das pistolas Parabellum, ficavam os punhais. As armas longas preferidas 
eram os fuzis Winchester – iguais aos dos filmes de faroeste americanos – conhecidos no Nordeste como rifle cruzeta.

Poder – As alpercatas eram feitas de couro, presas com rebites de metal e muito resistentes, para facilitar a 
caminhada pelas veredas. Havia ainda o hábito de usar anéis de ouro e prata, além de perfume. “Como os cantores 
de pagode e os jogadores de futebol de hoje, os cangaceiros eram sinônimo de poder e dinheiro. Dá para imaginar 
o que significava para as mulheres a chegada deles a vilas paupérrimas do sertão”, ressalta Araújo.

PESQUISADOR estuda vestuário dos bandos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2002. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/
20020609-39681-spo-42-cid-c5-not/busca/Pesquisador+estuda+vestu%C3%A1rio+bandos. Acesso 8 set. 2020.

 Roteiro de trabalho

1. Segundo o texto, de que maneira o vestuário dos cangaceiros era adequado à realidade em que viviam?

2. Qual era a representação simbólica do vestuário de Lampião para outros cangaceiros e para parte da população?

3. No texto, que relações se estabelecem entre o poder e o vestuário?

�  Alpercatas de rabicho usadas 
por cangaceiros. 

�  Chapéu de couro de chefe 
cangaceiro, adornado com a efígie 
de Pedro II, flor-de-lis e signos.

�  Óculos de alcance alemão com estojo 
de couro de salomão e liga de prata 
pertencentes a Lampião.

Fo
to

s:
 C

ol
eç

ão
 F

re
de

ric
o 

Pe
rn

am
bu

ca
no

74 CAPÍTULO 3

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS502)

Analisar situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, condutas etc., 
desnaturalizando e problematizando 
formas de desigualdade, preconcei-
to, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os 
Direitos Humanos, a solidariedade e 
o respeito às diferenças e às liberda-
des individuais. 
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Roteiro de trabalho
1. Por que não é possível afi rmar que o Brasil é um país pacífi co e avesso à 

violência?

De acordo com Lilia Schwarcz, o Brasil é um país com muita desigualdade social, hierarquias 
políticas e econômicas, além de racista e homofóbico. Logo a violência está marcada no coti-
diano, no aspecto social na política e na economia do país.

2. Qual é a relação entre o passado escravocrata do país, a organização 
política autoritária e a estrutura hierárquica da sociedade brasileira?

A escravidão pressupunha a posse de uma pessoa sobre outra. Práticas como essa só podem 
ser decorrentes da violência pregada pela Estado. Logo, constrói-se uma sociedade que dife-
rencia as pessoas pela cor de pele, pelo tipo de trabalho, pelo conhecimento e as hierarquiza.

3. Que tipo de história do Brasil é contada quando acompanhamos o conjunto 
de revoltas e insurreições do período colonial até a república?
O Brasil mostra-se um país instável, já que a classe política, apoiada pela econômica, não 
representa grande parte da população, que se vê obrigada a se manifestar para garantir seus direitos.

4. Diante do que aprendemos neste capítulo, escolha cinco palavras-chaves que, para você, poderiam sintetizar 
a história da organização social e política do Brasil.

As palavras citadas pelos estudantes podem ser organizadas de modo a criar um mapa mental, ou seja, conectando umas às outras, por 
exemplos concretos, por fatos históricos, por sistemas que representam.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
O fi lme Sonhos tropicais, de André Sturm, pode ser trabalhado com base em 

uma pesquisa sobre a participação das minorias nas manifestações e revoltas 
populares. A sala pode ser dividida em grupos, para que cada um se responsabilize 
por pesquisar determinada minoria. Pode ainda ser feita uma análise comparativa 
com a atualidade: essas minorias já conquistaram seus direitos hoje? Quais outras 
minorias têm se manifestado?

Os fi lmes Eternamente Pagu e Mauá podem ser abordados lado a lado, para 
que os estudantes vejam como certas fi guras históricas tiveram papel importante 
para o desenvolvimento do país. As apresentadas na película em questão mostram 
prismas diferentes da mesma época e podem suscitar um rico debate entre os 
estudantes.

O fi lme Policarpo Quaresma, assim como trechos do livro, pode ser trabalhado 
pela óptica realidade versus apreciação da realidade. As obras nos mostram como 
o patriotismo de Policarpo o impedia de ver a realidade da nação. Os estudantes 
podem ser instigados a desmistifi car a visão da personagem, levando em conta 
o conteúdo estudado no capítulo.
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 ENEM
1. C

2. C

3. E

RELEITURA
Abaixo, leia os dois textos selecionados. O primeiro é uma resposta da historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz 

durante uma entrevista ao jornal Extra Classe, e o segundo, um trecho do livro da filósofa Marilena Chaui. Em 
seguida, responda às questões propostas no Roteiro de trabalho.

Texto I

[...] os brasileiros desde sempre tentam passar essa imagem de um povo muito pacífico, avesso à violência, e 
o que a gente vê é que isso não é uma realidade. Basta que pensemos que o Brasil foi uma colônia durante tantos 
anos, depois passou a ser um Império e, de alguma maneira, assentou o poder muito vinculado às grandes elites 
agrárias. Grandes elites essas que controlavam todo o processo político de uma maneira muito violenta na maioria 
dos casos. Basta lembrar, também, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Eu não falo de 
outros tipos de escravidão que continuam a existir – nós sabemos – mas eu me refiro à escravidão mercantil, à 
escravidão de africanos, sobretudo. O Brasil só aboliu o tráfico em maio de 1888, depois de Estados Unidos, Porto 
Rico e Cuba. [...] Hoje nós sabemos que dos 12 milhões de africanos e africanas que foram obrigados a deixar o seu 
continente, 10 milhões pararam nas Américas, de uma forma geral, e 4,8 milhões no Brasil. Isso quer dizer que o 
Brasil recebeu metade dessa população. Não é possível falar em um país calmo, pacífico, com esse tipo de sistema 
que supõe a posse, a propriedade de uma pessoa sobre outra. Essa posse só pode ser garantida de forma violenta 
e, também, só deixa àqueles que são tomados como propriedade um caminho: se revoltar, organizar insurreições, 
todo o tipo de resistência. 

SCHWARCZ, Lilia. Violência, intolerância e a falsa cordialidade dos brasileiros. Entrevista cedida a Marcelo Menna Barreto.  
Extra Classe, 9 abr. 2020. Disponível em: https://www.extraclasse.org.br/geral/2020/04/violencia-intolerancia-e-a-falsa-cordialidade-dos-brasileiros/.  

Acesso em: 13 ago. 2020.

Texto II
[…] Nossa sociedade é autoritária porque é hierárquica, pois divide as pessoas, em qualquer circunstância, em 

inferiores, que devem obedecer, e superiores, que devem mandar. Não há percepção nem prática da igualdade como 
um direito. Nossa sociedade também é autoritária porque é violenta […] nela vigoram racismo, machismo, discrimi-
nação religiosa e de classe social, desigualdades econômicas das maiores do mundo, exclusões culturais e políticas. 
Não há percepção nem prática do direito à liberdade.

O autoritarismo social e as desigualdades econômicas fazem com que a sociedade brasileira esteja polariza-
da entre as carências das camadas populares e os interesses das classes abastadas e dominantes, sem conseguir 
ultrapassar carências e interesses e alcançar a esfera dos direitos. Os interesses, porque não se transformam 
em direitos, tornam-se privilégios de alguns, de sorte que a polarização social se efetua entre os despossuídos 
(os carentes) e os privilegiados. Estes, porque são portadores de conhecimentos técnicos e científicos, são os 
“competentes”, cabendo-lhes a direção da sociedade […]. Ora, a democracia é criação e garantia de direitos. 
Nossa sociedade, polarizada entre a carência e o privilégio, não consegue ser democrática, pois não encontra 
meios para isso.

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. p. 435-436.

 Roteiro de trabalho
1. Por que não é possível afirmar que o Brasil é um país pacífico e avesso à violência?

2. Qual é a relação entre o passado escravocrata do país, a organização política autoritária e a estrutura  
hierárquica da sociedade brasileira?

3. Que tipo de história do Brasil é contada quando acompanhamos o conjunto de revoltas e insurreições desde 
o período colonial até a república?

4. Diante do que aprendemos neste capítulo, escolha cinco palavras-chaves que, para você, poderiam sinteti-
zar a história da organização social e política do Brasil. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS502

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103
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JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. Sociedade e política na Primeira República. São Paulo: 
Atual, 1999.
Englobando os primeiros quarenta anos da república no Brasil, este livro aborda desde per-
sonagens ilustres até cidadãos comuns que protagonizaram a consolidação do novo regime. 
Mostra também como alguns dramas vivenciados atualmente pelo país tiveram suas origens 
históricas em conflitos desse período.

ETERNAMENTE Pagu. Direção de Norma Bengell. Brasil, 1988. (101 min).
Narrativa sobre Patrícia Rehder Galvão, ou Pagu, uma mulher que desafiou as regras conser-
vadoras das décadas de 1920 e 1930 no Brasil. O filme mostra sua ligação com o movimento 
modernista, precisamente com a ala dissidente da Semana de 1922. No contexto histórico, 
situam-se o início do Partido Comunista Brasileiro, a crise de 1929 e suas consequências, além 
do movimento feminista.

GUERRA de Canudos. Direção de Sérgio Rezende. Brasil, 1997. (165 min).
Homenagem aos cem anos da destruição do Arraial de Canudos, o filme narra a saga de Antô-
nio Conselheiro até sua morte, mostrando a coexistência não pacífica entre o Brasil do sertão 
e o Brasil da república. Uma das maiores produções nacionais em recursos e orçamento, busca 
a reconstrução épica fiel ao episódio. 

SONHOS Tropicais. Direção de André Sturm. Brasil, 2001. (120 min).
O filme traça um retrato do Rio de Janeiro do começo do século XX. Aparecem as figuras do 
malandro, dos imigrantes, das prostitutas, das massas excluídas e dos políticos que servem 
interesses privados. No contexto, a Revolta da Vacina, que se seguiu às medidas do médico 
sanitarista Oswaldo Cruz, e a reforma urbana, que agravou os conflitos sociais.

LYRA, Maria de Lourdes Viana. O império em construção: Primeiro Reinado e regências. 
São Paulo: Atual, 2001. 
O livro rompe com a ideia de que dom Pedro assumiu o país de forma pacífica, apoiado pelas 
elites brasileiras. Ao contrário: para a autora, entre 1820 e 1842, o país enfrentou um conflito 
entre diversos grupos sociais e passou por diferentes projetos de nação. O modelo centraliza-
dor e monárquico, nesse sentido, foi uma imposição à custa de muitas lutas e mediante o uso 
da força.

Mauá, o Imperador e o Rei. Direção de Sérgio Rezende. Brasil, 1999. (134 min).
O filme conta a vida do barão de Mauá (1813-1889), tido como o primeiro grande empresário 
do Brasil. Considerado um homem à frente de seu tempo, ele foi responsável por uma série de 
iniciativas industriais durante o império.

POLICARPO Quaresma: Herói do Brasil. Direção de Paulo Thiago. Brasil, 1995. (124 min).
Inspirado na obra de Lima Barreto, o filme conta a história do idealista Policarpo Quaresma, na 
virada do século XIX para o XX.
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ENEM
1. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até 

há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários? As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem 
o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ain-
da, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa?

Resposta de Manuel Felizardo de Sousa e Mello, diretor geral das Terras Públicas, ao Senador Vergueiro. In: ALENCASTRO, L. F. (Org.).  
História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. Das Letras, 1998 (adaptado).

O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no 
campo brasileiro, que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de

a. fomentar ações públicas para ocupação das terras do interior.
b. adotar o regime assalariado para proteção da mão de obra estrangeira.
c. definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração.
d. regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para sobrevivência das fazendas.
e. financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência.

2. Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se 
chamou “a política dos governadores”. Em círculos concêntricos esse sistema vem cumular no próprio poder central que é o 
sol do nosso sistema.

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

A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 
três primeiras décadas do século XX e fortaleceu o(a):

a. poder militar, enquanto fiador da ordem econômica.
b. presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder dos coronéis.
c. domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa.
d. intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais.
e. isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais.

3. TEXTO I

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na 
precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 
quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados.

(CUNHA, E. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.)

TEXTO II
Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por 
ferimento e usando uniforme da Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro, e um caboclo. Ao 
serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a 
sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional.

(SOARES, H. M. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Altina, 1902.)

Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na 
memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, res-
pectivamente, como fruto da:

a. manipulação e incompetência.
b. ignorância e solidariedade.
c. hesitação e obstinação.
d. esperança e valentia.
e. bravura e loucura.
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Referências bibliográficas complementares
CANAL de vídeos da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). Disponível em: https://www.youtube.com/

user/flipfestaliteraria/featured. Acesso em: 24 ago. 2020. 
Nesse canal, podem ser encontradas diversas mesas de debate sobre Euclides da Cunha e Lima Barreto, 

importantes escritores que retrataram o período conturbado na primeira República brasileira. 
ENTRE irmãs. Direção: Breno Silveira. Brasil. 2017. (160 min)
Nesse longa-metragem, baseado no livro A costureira e o cangaceiro, de Frances de Pontes Peebles, o 

cangaço é protagonista e apresentado por uma costureira que é obrigada a servir o movimento.
FERREIRA, C.; ROSA, R. Os sertões: a luta (HQ). São Paulo: Quadrinhos na Cia. 2019.
Esta história em quadrinhos adapta o último capítulo do livro Os sertões, de Euclides da Cunha. A violência 

do meio ambiente, da pobreza e do Estado são os vilões da narrativa.
LEMOS, R. (org.). Uma história do Brasil através da caricatura (1840-2006). Rio de Janeiro: Bom Texto. 2001.
De maneira cronológica, diversas caricaturas brasileiras são organizadas de modo a narrar a história do país. 

Todas elas são apresentadas com as fontes originais, contextualização e uma breve descrição sobre os autores.
SCHWARCZ, L. M.; SPACCA. As barbas do imperador (HQ). São Paulo: Quadrinhos na Cia, 2014.
Nessa adaptação de seu livro homônimo, a historiadora narra a vida de dom Pedro II, intensamente marcada 

pelas revoltas no seu país. Ela e o desenhista mostram como a figura desse líder foi construída pela mídia para 
tentar apaziguar os ânimos da população.

SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina: mentes insanas em corpos rebeldes. São Paulo: Scipione, 2003.
Nessa obra de divulgação científica, o historiador se debruça sobre uma das mais importes insurreições 

populares do Brasil, com um olhar narrativo e facilitador para ser trabalhado com estudantes do ensino básico.
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�Guernica, de Pablo Picasso, 1937 (óleo sobre tela, 349 cm × 776 cm).

Durante todo o século XIX, ocorreram mo-
vimentos sociais que lutavam pela amplia-
ção dos direitos dos trabalhadores, das 

mulheres e das crianças, buscando conquistar mais
igualdade social. Podemos dizer ainda que a defesa 
da cidadania esteve presente em grande parte dos 
discursos políticos de diferentes continentes no sé-
culo XX. No entanto, esse foi também um século 
no qual ocorreram duas Guerras Mundiais, muitas 
ditaduras e em que vários países foram submetidos 
às ordens imperialistas de outros. 

No século XX, em meio a disputas imperia-
listas pelos países europeus, surgiram lideranças 
ligadas ao pensamento totalitário, que negava o 
direito às diferenças. Todos aqueles que não se 
encaixassem no modelo de sociedade e de ser 

humano definido pelo Estado seriam punidos ou 
eliminados. Tendo como pano de fundo graves 
crises econômicas, grandes massas apoiaram tais 
lideranças e grupos políticos na expectativa de 
que estes seriam uma nova solução. A forte de-
fesa nacionalista se transformou para muitos no 
horror de três décadas de guerras, milhões de 
pessoas mortas e no medo de não cumprir as 
ordens do regime. 

Isso tudo aconteceu há algumas poucas déca-
das, e ainda podemos ver as consequências des-
se processo em nosso cotidiano na atualidade. 

Observe as imagens a seguir, produzidas por 
artistas que vivenciaram aqueles tempos tão di-
fíceis. O que elas nos dizem? Como expressam o 
horror pela guerra?
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� Lembrando – quando acordei no meio da noite vi a casa em ruínas, de George Grosz, 1937 (óleo sobre tela, 73 cm × 93 cm).
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Neste capítulo, vamos estudar as tensões políticas e sociais que levaram 
à eclosão das duas Grandes Guerras Mundiais na primeira metade do século 
XX. Em seguida, compreenderemos de que modo esses conflitos alteraram 
significativamente o mundo contemporâneo. Para começar, vamos ler tre-
chos comoventes do diário de uma jovem russa, escrito em 1941. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

� The skat players (Os jogadores de skat), Os jogadores de skat), Os jogadores de de Otto Dix, 1920 
(óleo sobre tela, 87 cm × 110 cm).  

79

Neste capítulo, propusemos uma refl exão sobre 
as relações de poder que se constituíram na Europa 
entre o início e o fi m da primeira metade do século 
XX. Foi um período marcado pela ascensão de regimes 
totalitários que mobilizaram o sentimento nacionalista 
articulado a estratégias de propaganda de massa. Trata-
se de um período profundamente violento da história 
contemporânea, com a eclosão de duas grandes guerras, 
entremeadas por uma crise econômica de escala global. 

Para entender o período, os estudantes podem 
começar a refl exão com a análise dos quadros que 
ilustram a abertura. Guernica, o mais famoso deles, é 
um retrato expressivo da violência da guerra vivida pela 
população civil. Em 26 de abril de 1937, aviões nazistas 
bombardearam o vale de Guernica, no País Basco, por 
mais de duas horas, matando mais de 1 500 civis em 
uma população de cerca de 7 mil habitantes. A notícia 
do bombardeio da cidade basca provocou pânico em 
muitas regiões da Europa. O pintor espanhol Pablo 
Picasso, tido como um dos maiores artistas do século XX, 
registrou essa tragédia em uma grande tela. Na pintura, 
observamos o desespero das vítimas do bombardeio. 
Sob a luz de uma lâmpada, denuncia-se a tragédia da 
guerra no contexto em que a Alemanha já estava sob o 
comando de Hitler e o ditador espanhol Francisco Franco 
era aliado dos alemães.

A pintura de Grosz faz referência às marcas 
profundas que a Primeira Guerra Mundial deixou na 
sociedade europeia. Nunca se tinham visto tamanha 
destruição e mortalidade em um confl ito. Havia a certeza 
de que o mundo não poderia ser mais o mesmo após 
essa experiência. George Grosz nasceu em 1893, na 
Alemanha, e foi um dos representantes do movimento 
artístico denominado expressionismo, que procurava 
ressaltar os sentimentos do ser humano. 

O quadro de Otto Dix expressa uma ideia distinta. 
Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra 
Mundial, no cotidiano desse país era grande o número 
de pessoas mutiladas e traumatizadas. A obra mostra 
a vida degradante do pós-guerra, segundo a visão de 
Dix. O autor apresenta a guerra como uma aposta, 
um jogo entre soldados mutilados e deformados 
por ela, mostrando seus efeitos desumanos sobre 
as pessoas. 

A refl exão sobre as imagens presentes na abertura 
pode ser aprofundada com uma rápida pesquisa 
sobre os autores ou mesmo sobre interpretações 
das imagens, disponíveis na internet. Sugere-se 
sempre orientar os estudantes a selecionarem sites
confi áveis, como os de instituições de arte e museus 
reconhecidos, centros universitários ou institutos de 
difusão cultural.
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Páginas 78 e 79

Objetivos do capítulo

1.  Compreender os processos históricos que levaram à eclosão da Primeira Guerra 
Mundial e abriram caminho para a continuação de um novo conflito bélico, 
anos depois.

2.  Identificar as transformações econômicas que acarretaram a crise mundial de 
1929 e seus desdobramentos nos campos político e social.

3.  Analisar as relações de poder e as tensões políticas que conduziram à Segunda 
Guerra e ao fenômeno do Holocausto. 

4.  Refletir sobre o surgimento e a ascensão de regimes totalitários, fundados em 
ideologias de supremacia nacionalista e ódio racial. 

Temas contemporâneos transversais (TCT):

• Diversidade cultural
• Educação em Direitos Humanos

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

As competências 1, 5 e 6 são trabalhadas ao longo do capítulo por meio de diferentes estratégias e 
procedimentos. A competência 1 aparece marcadamente nas leituras e análises de gêneros textuais 
distintos, propostas nas seções Narrativas, Ler texto literário, Ler documentos e poema, Pesquisa, 
Ler texto filosófico e Ponto de vista.

A competência 5 é desenvolvida nas seções que solicitam dos estudantes o reconhecimento de formas 
de injustiça e de discursos de ódio contra setores da população europeia, como judeus e comunistas. Esse 
tema é proposto nas seções Ler texto literário, Ler documentos e poema e Ler texto filosófico. 
A competência também pode ser desenvolvida em uma reflexão sobre nacionalismo e violência contra os 
estrangeiros, incentivada nas seções Narrativas e Ponto de vista. 

A competência 6 é mobilizada na seção Releitura, em que se propõe um debate sobre a criação da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e seu papel na garantia da paz e da segurança mundiais. 
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BNCC Competências gerais da BNCC
1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
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 NARRATIVAS
O texto selecionado para esta seção, extraído 

do diário de uma jovem russa, no contexto da 
invasão da União Soviética pelo Exército alemão, 
retrata um aspecto comovente das duas grandes 
guerras: o envolvimento de cidadãos civis como 
soldados nos fronts de batalha. Há inúmeras 
maneiras de trabalhar essa narrativa e seu 
conteúdo, mas sugerimos, antes de incentivar 
os estudantes a fazer uma leitura individual 
e silenciosa do texto, sensibilizá-los para a 
imagem da autora do diário. Como ela seria 
física e emocionalmente? Como era o lugar onde 
vivia? Como seus pais reagiram quando foram 
informados de sua morte? Enfi m, perguntas 

como essas podem motivá-los a reconhecer a situação dramática de milhões de 
pessoas, visto que os confl itos foram travados dentro das cidades e por civis que, 
muitas vezes, mal sabiam empunhar uma arma de fogo. 

A habilidade EM13CHS103 pode ser mobilizada pela leitura do texto, que 
aponta alguns aspectos da atmosfera ideológica e do contexto político da Segunda 
Guerra, além de oferecer uma possibilidade de sistematização desses dados. O 
conteúdo do texto analisado, marcado pela violência dos bombardeios na cidade 
de Moscou, constitui uma situação exemplar para se trabalhar a habilidade 
EM13CHS503.

Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS503) 

Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos. 
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Fui verdadeira e sincera com ele... Talvez chegue um dia, depois da tempestade, em que eu voltarei às suas páginas 
amarelas e desbotadas. Ou quem sabe... Não, eu quero viver! Parece-me um paradoxo, mas é a verdade: é por isso 
que vou para o front – porque viver é uma alegria tão grande, porque quero tanto viver, trabalhar, criar... viver, viver!

Meu Testamento
Se acaso eu não voltar, que todos os meus papéis particulares sejam entregues a Lena.
Tenho um único pensamento: talvez meus atos salvem meu pai?
Lena! 
A você e a Gricha, meus únicos amigos, deixo todos os meus pertences – meu diário e as cartas de meus amigos. 
Lena, querida Lena, porque você se foi, quero tanto vê-la.
Nina.
20 de janeiro de 1942
“Comissariado de Defesa do Povo da URSS do Quartel-General do Exército Vermelho
20 de janeiro
A Kosterina, Anna Mikhailovna

Notificação no 54
Sua filha Nina Kosterina, natural de Moscou, morreu em dezembro de 1941 na luta pela nossa Pátria Socialista. 

Fiel ao seu juramento militar, ela demonstrou heroísmo e coragem no cumprimento de seu dever. 
Coronel Kuprianov
Chefe de Pessoal do Exército”

FILIPOVIC, Slata; CHALLENGER, Melanie. Vozes roubadas: diários de guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 105-109.

 Roteiro de trabalho
1. Por que Nina afirma que não poderia continuar a ser uma observadora?

2. Por que Nina decide ir para o front lutar na guerra?

3. Na sua opinião, é uma contradição ela querer tanto viver e, exatamente por isso, querer ir para a guerra? 
Explique.

4. Nina foi para a guerra defender seu país, mesmo que isso pudesse levá-la à morte. Como explicar sua 
atitude levando em conta suas palavras e o contexto histórico em que estava inserida?

5. Você acredita que o sentimento nacionalista possa motivar as pessoas a se engajarem em um conflito armado 
nos dias atuais? Reflita com os colegas sobre as implicações desse engajamento ou da negação dele. 

 �   Rua Gorki em Moscou, 1941.
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como essas podem motivá-los a reconhecer a situação dramática de milhões de 
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Leia a seguir trechos do diário de Nina Kosterina, uma jovem russa de 20 anos que decidiu lutar na Segunda 
Guerra Mundial, em 1941, quando as tropas alemãs invadiram o território russo.

Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Vozes roubadas: diários de guerra
Slata Filipovic e Melanie Challenger

5 de novembro de 1941
Andei bastante por Moscou hoje e vi muita coisa. Fiquei especialmente tocada por um prédio. Da rua, parece 

intacto. Mas é um engano. Apenas a fachada está de pé, e atrás dela não há nada! Atrás das janelas quebradas não 
se vê nada além do deslumbrante céu azul. Como um pedaço malfeito de um cenário de teatro... 

Os dias são cheios de uma expectativa ansiosa. Hitler está conduzindo suas tropas, preparando-se para cravar as garras 
em Moscou.

É preciso me decidir, e rápido. Não posso continuar uma observadora.
As ruas estão cheias do metralhar das armas antiaéreas. Hoje fez um lindo dia gelado, e os hitleristas não se atre-

veram a perturbar Moscou. Mas agora, à noite... eis a sirene! O locutor repete de novo e de novo, com uma entonação 
especial, “Cidadãos, isto é um alarme de ataque aéreo!”. Do apartamento ao lado, batem na minha parede – “Alarme 
de ataque aéreo! alarme de ataque aéreo!”. Mas os habitantes de Moscou que continuaram na cidade acostumaram-
-se com ataques e poucos deles ainda procuram os abrigos. Eu não fui para lá nem ao menos uma vez.

A julgar pelas histórias das testemunhas, muitas pessoas foram mortas nos ataques aéreos. Alguns dias atrás 
acertaram uma fila inteira de pessoas na rua Gorki: esperavam por uvas-passas e ganharam uma bomba.

7 de novembro de 1941
E então, este é o dia em que Hitler prometera passar as tropas em revista na praça Vermelha. Mas as coisas saíram 

um pouco diferentes. Ontem Stálin falou. Ficamos todos imóveis ao lado dos rádios, ouvindo o discurso do nosso líder. 
E, do lado de fora das janelas, bombas explodiam – era tão extraordinário, tão estranho. A voz de Stálin parecia cal-
ma, confiante, sem hesitar nem por um momento. No pavilhão onde ele falava, todos gritaram vivas e saudações a ele. 
Tudo era igual a antes, a não ser pela artilharia retumbante, que representava o caráter incomum dos nossos tempos.

[...]

13 de novembro de 1941
Durante as noites, a partir das sete horas, as casas ficam parecendo imensos montes de pedra, escuros e sem vida. 

Elas nos preenchem com um frio mortal e solidão. Carros movem-se como criaturas cegas, buzinando em sopros curtos 
e abafados, com medo de perturbar a escuridão morta dos desfiladeiros nesta cidade condenada a sombrias provações.

Quando o alarme soou na noite passada, eu estava na Karetni. Alguém correu para dentro do bonde e gritou: 
“Alarme de ataque aéreo! Saiam daí!”. A luz do bonde se apagou e nós saímos amontoados para a rua, correndo 
e tropeçando cegamente. Dúzias de holofotes percorriam o céu de Moscou, estudando-o, cruzando e descruzando, 
reunindo-se em feixes.

As estrelas da guerra se acenderam individualmente e em grupos, apagando-se rapidamente. Projéteis lumino-
sos teciam longos fios verdes pelo céu. E toda a cena ameaçadora era acompanhada pelo estrondo dos canhões 
antiaéreos, o tagarelar das metralhadoras e o ribombar ensurdecedor e trovejante das bombas de demolição. As 
ruas ficaram totalmente desertas, e eu com passos rápidos, apertando a bolsa contra o peito. E, apesar do barulho 
estilhaçante da guerra, o bater dos meus saltos contra o chão era, por alguma razão, especialmente distinto.

14 de novembro de 1941
Ah, não, eu não sou de pedra, nem mesmo dura como a rocha. E é por isso que este momento é tão difícil para 

mim. Não há ninguém por perto e estou passando meus últimos dias aqui. Acha que não sou tentada por todo tipo de 
pequenos pensamentos fugazes, que não estou relutante em deixar meus cômodos confortáveis e enfrentar o desco-
nhecido? Ah, não é assim, não é nada disso... Sinto-me tão só, preciso tanto de meus amigos nestes dias...

Ando pelos cômodos vazios e ao meu redor imagens do passado emergem e se desvanecem. Aqui está a minha 
infância, minha juventude, aqui é o lugar onde amadureci. Enternecida e triste, passo os olhos por meus livros, minhas 
cartas, meus bilhetes, releio as páginas de meus diários. E anotações fragmentadas, copiadas em pedaços de papel. 

Adeus a todos vocês – livros, diários, queridas bugigangas que fizeram parte da minha vida desde a infância: os 
tinteiros feitos de pedras dos Urais, o banco e a mesa no velho estilo russo, os quadros de Khudoga, antigas fotogra-
fias da infância e o Volga, e Moscou...

Me despeço do meu diário. Há quantos anos ele é o meu companheiro silencioso, o confidente de minhas triste-
zas, a testemunha dos meus fracassos e do meu crescimento, continuando comigo nos meus dias de maior provação. 
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 Roteiro de trabalho

1. Por que Nina afi rma que não poderia continuar a ser uma observadora?
Pelo relato, Nina observa com apreensão e indignação o risco de uma invasão nazista à sua 
cidade, descrevendo os bombardeios aéreos e as notícias do avanço das tropas de Hitler como 
um prenúncio da derrota de Stálin. Essa situação parece motivá-la a se engajar na luta.

2. Por que Nina decide ir para o front lutar na guerra?
Ela decide ir para o front motivada pelo sentimento nacionalista de defesa do país e, ao mesmo 
tempo, por algo mais subjetivo, sua “vontade de viver”. 

3. Na sua opinião, é uma contradição ela querer tanto e viver e, exatamente 
por isso, querer ir para a guerra? Explique.
No contexto da guerra, a vontade de viver podia estar associada à necessidade de viver em um 
país livre e soberano, e não em um país dominado por outra nação. 

4. Nina foi para a guerra defender seu país mesmo que isso pudesse levá-la 
à morte. Como explicar sua atitude levando em conta suas palavras e o 
contexto histórico em que estava inserida?
Resposta pessoal. Para entender melhor a questão, os estudantes vão refletir, ao longo deste 
capítulo, sobre a atmosfera de polarização ideológica e a valorização do sentimento naciona-
lista que motivou milhões de soldados a enfrentarem soldados inimigos simplesmente porque 
eles eram de outro país.

5. Você acredita que o sentimento nacionalista possa motivar as pessoas a se 
engajarem em um confl ito armado nos dias atuais? Refl ita com os colegas 
sobre as implicações desse engajamento ou da negação dele.

Espera-se que os estudantes reconheçam que, no contexto brasileiro e no de muitos países, 
o sentimento nacionalista não tem sido mobilizado para preparar as pessoas para conflitos 
armados. Mas é preciso destacar que, em diversos lugares do planeta, o nacionalismo é o 
combustível dos conflitos bélicos e pode ser visto tanto em guerras localizadas, como as que 
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DO IMPERIALISMO 
À GUERRA FRIA

1921
• Fundação do 

Partido 
Nacional-Fascista 
Italiano.

1922
• Mussolini convoca a 

Marcha sobre Roma e 
assume o governo da 
Itália.

1929
• Quebra da

Bolsa de Nova York.

1932
• Franklin Roosevelt é 

eleito presidente dos 
Estados Unidos e 
implanta o New Deal.

1933
• Oliveira Salazar institui 

um governo autoritário 
em Portugal. 

• Adolf Hitler torna-se 
chanceler na Alemanha.

• Fim da República de 
Weimar.

1934
• Morte do 

presidente 
alemão 
Hindenburg. 

• Hitler passa a 
exercer também
esta função e se 
torna Führer
(em alemão, 
condutor, líder).

1936
• Republicanos 

ganham as eleições 
na Espanha.

• Ofensiva fascista dá 
início à Guerra Civil 
Espanhola.

• Hitler assina acordo 
com a Itália de 
Mussolini.

1938
• A Áustria é anexada 

à Alemanha.

1942
• Abertura do

campo de 
concentração
de extermínio
de Treblinka,
em Varsóvia.

• Primeiro 
ataque aéreo 
estadunidense 
na Europa.

1943
• Mussolini 

é destituído. 
• Capitulação

da Itália. 
• Rendição

dos alemães
em Stalingrado.

• Rendição
italiana e alemã no 
norte da África.

1944
• Retomada da França 

pelos exércitos 
aliados.

1939
• Francisco Franco

e a Falange derrota
os republicanos.

• Início do governo
fascista na Espanha

• Assinatura do tratado
de não agressão
entre Alemanha
e União Soviética.

• A Alemanha invade a 
Polônia, e a Inglaterra
e a França respondem
com declaração
de guerra.

• Marco da Segunda
Guerra Mundial.

1940
• Tropas alemãs

ocupam a França. 
• Formação do Eixo 

(Alemanha, Itália
e Japão).

1941
• Alemanha rompe

o tratado de não
agressão e invade a URSS.

• Ataque japonês à base
naval estadunidense de Pearl 
Harbor. Os Estados Unidos 
entram na guerra.

• O presidente 
estadunidense, Franklin D. 
Roosevelt, e Winston 
Churchill, primeiro-ministro 
do Reino Unido, realizaram 
um encontro secreto a bordo 
de um navio no Oceano 
Atlântico e redigiram um 
plano de paz que ficou 
conhecido como Carta do 
Atlântico.

• Invasão da Grécia e da 
Iugoslávia pelos nazistas.

• Ataque alemão sobre
Londres.

1947
• Início da 

Doutrina
Truman.

1948
• Congresso dos

Estados Unidos
aprova o 
Plano Marshall.

1949
• Divisão das duas

Alemanhas: Ocidental 
capitalista e Oriental 
socialista.

• Criação da aliança militar 
entre a Europa capitalista
e a América do Norte, 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan).

• A União Soviética
cria o Comecon.

1955
• Formalização do

Pacto de Varsóvia unindo 
militarmente a Albânia,
a Tchecoslováquia, a
Bulgária, a Polônia, a
Hungria, a Romênia e a 
Alemanha Oriental.

1945
• A Alemanha é invadida 

pelas tropas aliadas e 
Berlim é ocupada.

• Os Estados Unidos 
lançam bombas atômicas 
sobre as cidades 
japonesas de Hiroxima e 
Nagasáqui.

• O Japão assina 
capitulação. Final da 
Segunda Guerra Mundial.

 • Conferência de Ialta 
define acordos de 
fronteiras entre Roosevelt 
(Estados Unidos), Stalin 
(URSS) e Churchill 
(Inglaterra); criação da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU); 
conferência de Potsdam 
divide a Alemanha em 
quatro zonas de 
ocupação: francesa, 
estadunidense, inglesa e 
soviética.

Pós-1945
• Início da Guerra Fria.

Oposição e conflito entre 
os blocos socialista e
capitalista.

1882
• Formação da

Tríplice Aliança 
(Alemanha, 
Áustria-Hungria
e Itália).

1907
• Formação da Tríplice 

Entente (França, 
Inglaterra e Rússia).

1914
• Assassinato do herdeiro 

do trono austro-húngaro, 
Francisco Ferdinando, 
em Sarajevo. 

• A Áustria, apoiada  pela 
Alemanha, declara 
guerra à Sérvia. Início 
da Primeira Guerra 
Mundial. 

• A França derrota a 
Alemanha na batalha de 
Marne. O Japão adere à 
Entente. 

• A Turquia alia-se à 
Alemanha e à 
Áustria-Hungria.

1915
• A Itália adere à Entente.
• A Bulgária alia-se à 

Alemanha e à 
Áustria-Hungria.

1916
• A Romênia adere 

à Entente.

1917
• Revolução socialista

na Rússia; o país 
retira-se da guerra.

• Entrada dos Estados 
Unidos na Primeira 
Guerra Mundial.

• A Grécia adere à 
Entente.

1918
• “14 Pontos de Wilson”: 

plano de paz formulado 
pelo presidente 
estadunidense
Woodrow Wilson.

• Rendição da Alemanha.
• Início da República de 

Weimar.

1919
• Assinatura do Tratado 

de Versalhes.
• Benito Mussolini funda 

o movimento Fascio di 
Combattimento.

• Fundação do Partido 
Nacional-Socialista dos 
Trabalhadores 
Alemães, conhecido 
como Nazi.

Prisão do assassino de Francisco Ferdinando em Sarajevo,
em 28 de junho de 1914, logo depois do ataque.

Base naval 
estadunidense de 
Pearl Harbor, 
atacada por aviões 
japoneses em 
dezembro de 1941.

A bomba atômica 
foi lançada em 
Nagasáqui, no 
Japão, em 9 de 
agosto de 1945, 
três dias depois 
da bomba 
lançada em 
Hiroxima. As 
duas bombas 
juntas 
provocaram a 
morte de mais de 
350 mil pessoas.
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Mussolini, rodeado
de adeptos do 
fascismo, conduz
a Marcha
sobre Roma.
Foto de 1922.
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Grupo de soldados
 estadunidenses em navio

rumo à França para participar da
Primeira Guerra Mundial, em 1917.

CO
RB

IS
/Corbis via Getty Images

Be
tt

m
an

n/
G

et
ty

 I
m

ag
es

Al
ex

 A
rg

oz
in

o

Al
ex

 A
rg

oz
in

o

82

DO IMPERIALISMO 
À GUERRA FRIA

1921
• Fundação do 

Partido 
Nacional-Fascista 
Italiano.

1922
• Mussolini convoca a 

Marcha sobre Roma e 
assume o governo da 
Itália.

1929
• Quebra da

Bolsa de Nova York.

1932
• Franklin Roosevelt é 

eleito presidente dos 
Estados Unidos e 
implanta o New Deal.

1933
• Oliveira Salazar institui 

um governo autoritário 
em Portugal. 

• Adolf Hitler torna-se 
chanceler na Alemanha.

• Fim da República de 
Weimar.

1934
• Morte do 

presidente 
alemão 
Hindenburg. 

• Hitler passa a 
exercer também
esta função e se 
torna Führer
(em alemão, 
condutor, líder).

1936
• Republicanos 

ganham as eleições 
na Espanha.

• Ofensiva fascista dá 
início à Guerra Civil 
Espanhola.

• Hitler assina acordo 
com a Itália de 
Mussolini.

1938
• A Áustria é anexada 

à Alemanha.

1942
• Abertura do

campo de 
concentração
de extermínio
de Treblinka,
em Varsóvia.

• Primeiro 
ataque aéreo 
estadunidense 
na Europa.

1943
• Mussolini 

é destituído. 
• Capitulação

da Itália. 
• Rendição

dos alemães
em Stalingrado.

• Rendição
italiana e alemã no 
norte da África.

1944
• Retomada da França 

pelos exércitos 
aliados.

1939
• Francisco Franco

e a Falange derrota
os republicanos.

• Início do governo
fascista na Espanha

• Assinatura do tratado
de não agressão
entre Alemanha
e União Soviética.

• A Alemanha invade a 
Polônia, e a Inglaterra
e a França respondem
com declaração
de guerra.

• Marco da Segunda
Guerra Mundial.

1940
• Tropas alemãs

ocupam a França. 
• Formação do Eixo 

(Alemanha, Itália
e Japão).

1941
• Alemanha rompe

o tratado de não
agressão e invade a URSS.

• Ataque japonês à base
naval estadunidense de Pearl 
Harbor. Os Estados Unidos 
entram na guerra.

• O presidente 
estadunidense, Franklin D. 
Roosevelt, e Winston 
Churchill, primeiro-ministro 
do Reino Unido, realizaram 
um encontro secreto a bordo 
de um navio no Oceano 
Atlântico e redigiram um 
plano de paz que ficou 
conhecido como Carta do 
Atlântico.

• Invasão da Grécia e da 
Iugoslávia pelos nazistas.

• Ataque alemão sobre
Londres.

1947
• Início da 

Doutrina
Truman.

1948
• Congresso dos

Estados Unidos
aprova o 
Plano Marshall.

1949
• Divisão das duas

Alemanhas: Ocidental 
capitalista e Oriental 
socialista.

• Criação da aliança militar 
entre a Europa capitalista
e a América do Norte, 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan).

• A União Soviética
cria o Comecon.

1955
• Formalização do

Pacto de Varsóvia unindo 
militarmente a Albânia,
a Tchecoslováquia, a
Bulgária, a Polônia, a
Hungria, a Romênia e a 
Alemanha Oriental.

1945
• A Alemanha é invadida 

pelas tropas aliadas e 
Berlim é ocupada.

• Os Estados Unidos 
lançam bombas atômicas 
sobre as cidades 
japonesas de Hiroxima e 
Nagasáqui.

• O Japão assina 
capitulação. Final da 
Segunda Guerra Mundial.

 • Conferência de Ialta 
define acordos de 
fronteiras entre Roosevelt 
(Estados Unidos), Stalin 
(URSS) e Churchill 
(Inglaterra); criação da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU); 
conferência de Potsdam 
divide a Alemanha em 
quatro zonas de 
ocupação: francesa, 
estadunidense, inglesa e 
soviética.

Pós-1945
• Início da Guerra Fria.

Oposição e conflito entre 
os blocos socialista e
capitalista.

1882
• Formação da

Tríplice Aliança 
(Alemanha, 
Áustria-Hungria
e Itália).

1907
• Formação da Tríplice 

Entente (França, 
Inglaterra e Rússia).

1914
• Assassinato do herdeiro 

do trono austro-húngaro, 
Francisco Ferdinando, 
em Sarajevo. 

• A Áustria, apoiada  pela 
Alemanha, declara 
guerra à Sérvia. Início 
da Primeira Guerra 
Mundial. 

• A França derrota a 
Alemanha na batalha de 
Marne. O Japão adere à 
Entente. 

• A Turquia alia-se à 
Alemanha e à 
Áustria-Hungria.

1915
• A Itália adere à Entente.
• A Bulgária alia-se à 

Alemanha e à 
Áustria-Hungria.

1916
• A Romênia adere 

à Entente.

1917
• Revolução socialista

na Rússia; o país 
retira-se da guerra.

• Entrada dos Estados 
Unidos na Primeira 
Guerra Mundial.

• A Grécia adere à 
Entente.

1918
• “14 Pontos de Wilson”: 

plano de paz formulado 
pelo presidente 
estadunidense
Woodrow Wilson.

• Rendição da Alemanha.
• Início da República de 

Weimar.

1919
• Assinatura do Tratado 

de Versalhes.
• Benito Mussolini funda 

o movimento Fascio di 
Combattimento.

• Fundação do Partido 
Nacional-Socialista dos 
Trabalhadores 
Alemães, conhecido 
como Nazi.

Prisão do assassino de Francisco Ferdinando em Sarajevo,
em 28 de junho de 1914, logo depois do ataque.

Base naval 
estadunidense de 
Pearl Harbor, 
atacada por aviões 
japoneses em 
dezembro de 1941.

A bomba atômica 
foi lançada em 
Nagasáqui, no 
Japão, em 9 de 
agosto de 1945, 
três dias depois 
da bomba 
lançada em 
Hiroxima. As 
duas bombas 
juntas 
provocaram a 
morte de mais de 
350 mil pessoas.
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Mussolini, rodeado
de adeptos do 
fascismo, conduz
a Marcha
sobre Roma.
Foto de 1922.
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 estadunidenses em navio

rumo à França para participar da
Primeira Guerra Mundial, em 1917.
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ocorreram nos anos 1990, no Leste Europeu, como nas ações militares dos Estados Unidos em 
outros países, especialmente depois do 11 de Setembro, baseadas no discurso da guerra ao 
terror e na defesa do modo de vida estadunidense.

Página 82

  DO IMPERIALISMO À 
GUERRA FRIA
O trabalho com o infográfi co pode ser dividido 

ao longo da leitura do capítulo, servindo como 
ponto de referência cada vez que um item novo 
for discutido. Pode-se também incentivar os 
estudantes a pesquisar os signifi cados de eventos 
que desconheçam. 

Página 84

  A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
No período das guerras mundiais constituíram-se governos totalitários na 

Europa e na América, em que se tolheu o direito de reivindicar e mesmo de 
discordar do grupo que ocupava o poder. Não é fácil explicar esses confl itos 
que tanto infl uenciaram os destinos do mundo, envolvendo gastos militares 
inimagináveis e a morte de milhões de pessoas. Não podemos deixar de considerar, 
entretanto, que eles estiveram relacionados com o desenvolvimento e as tensões 
do capitalismo, assim como com as pretensões imperialistas das nações europeias. 
Segundo Eric Hobsbawm:

Em 1914, certamente não era a ideologia que dividia os beligerantes, ex-
ceto no fato de que nos dois lados a guerra tinha de ser travada mediante a 
mobilização da opinião pública, isto é, alegando algum profundo desafio a va-
lores nacionais aceitos, como o barbarismo russo contra a cultura alemã; a de-
mocracia francesa e britânica contra o absolutismo alemão, ou coisas assim. 
[...] Por que, então, a Primeira Guerra Mundial foi travada pelas principais po-
tências dos dois lados como um tudo ou nada, ou seja, como uma guerra que 
só podia ser vencida por inteiro ou perdida por inteiro? O motivo era que essa 

guerra, ao contrário das anteriores, tipicamente travadas em torno de objetivos específicos e limitados, travava-se por 
metas ilimitadas. Na Era dos Impérios a política e a economia se haviam fundido. A rivalidade política internacional se 
modelava no crescimento e competição econômicos, mas o traço característico disso era precisamente não ter limites. 
“As fronteiras naturais da Standard Oil, do Deutsche Bank ou da De Beers Diamond Corporation estavam no fim do 
universo, ou melhor, nos limites de sua capacidade de expansão” (HOBSBAWM, 1987, p. 318). Mais concretamente, 
para os dois principais oponentes, Alemanha e Grã-Bretanha, o céu tinha de ser o limite, pois a Alemanha queria uma 
política e posição marítima globais como as que então ocupava a Grã-Bretanha, com o consequente relegamento de 
uma já declinante Grã-Bretanha a um status inferior.

HOBSBAWM, E. Era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 37.

Sobre o início da Primeira Guerra, é importante situar os estudantes em um contexto mais amplo que o dos 
países da Europa ocidental, os quais comumente aparecem no imaginário e nas representações cinematográfi cas. 
Um aspecto fundamental desse contexto mais amplo foi a formação e a crise do Império Turco Otomano, cujas 
origens datam de 1453, quando Mehmed liderou a conquista de Constantinopla e derrubou o Império Bizantino. Os 
otomanos conquistaram grande parte da Europa oriental e do mundo árabe. A partir do século XVIII, algumas regiões 
europeias sob seu domínio foram se tornando independentes. A Grécia separou-se em 1833 e a Bulgária, em 1878. 
Também nesse ano, no Congresso de Berlim, foi confi rmada a independência da Sérvia, da Romênia, de Chipre e de 

  A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
Pode-se considerar que as duas Guerras Mundiais 

ocorridas no século XX se referem a um mesmo processo, 
que se iniciou em 1914 e se encerrou somente em 1945. 
O historiador inglês Eric Hobsbawm faz referência a uma 
“guerra de 31 anos”. Os efeitos e as decisões da Primeira 
Guerra Mundial criaram condições favoráveis para que 
a Segunda Guerra Mundial ocorresse. Até 1914 não 
havia ocorrido nenhuma guerra mundial dessa proporção 
nem com essa duração. Essas duas Guerras envolveram 
todas as potências mundiais da época, deslocando solda-
dos de várias partes do mundo para o combate na Europa. 
Alguns números são impressionantes. Na Primeira Guerra, 
por exemplo, morreram quase 2 milhões de alemães, mais 
de 1,5 milhão de franceses e 500 mil ingleses. No total, 
foram mais de 8 milhões de mortos. Na Segunda Guerra, 
o número de mortos mais que quadruplicou. Além dos 
soldados, milhões de civis também pereceram. Cidades 
inteiras foram destruídas. Em alguns países, cerca de 20% 
da população masculina participou da guerra.

Os avanços tecnológicos possibilitaram uma es-
calada muito mais agressiva da morte. A utilização 
de aviões carregados de mísseis na Segunda Guerra 
permitiu o bombardeio de populações inteiras de ci-
vis. Armas muito mais potentes, tanques sofisticados, 

armamentos químicos (na Primeira Guerra) e a bom-
ba atômica fizeram que a guerra do século XX ganhasse 
proporções inimagináveis um século antes. Dizemos que 
elas foram Guerras Mundiais por terem envolvido to-
dos os continentes, mesmo que em momentos diferen-
tes, fosse enviando soldados, fosse tomando posição e 
alinhando-se a um dos lados do conflito. O Brasil, por 
exemplo, participou dos dois conflitos, posicionando-
-se e enviando tropas, ainda que não tenha tido ex-
pressão militar significativa no desfecho do confronto. 
Na Segunda Guerra, o Japão bombardeou uma base 
militar nos Estados Unidos, além de ter apresentado 
pretensões imperialistas no Oriente. Embora as potên-
cias europeias estivessem na origem dos conflitos, mui-
tos países se envolveram.

Certamente, não é possível compreender o que 
ocorreu no século XX sem estudar as guerras e as 
tensões desse período. Muito do que aconteceu 
depois de 1945 e mesmo nos dias atuais ainda se 
relaciona a essas guerras. Somente estudando-as 
poderemos compreender, por exemplo, de que ma-
neira os Estados Unidos se tornaram uma grande 
potência mundial e por que vários conflitos militares 
ocorrem no Oriente Médio e na Europa ainda hoje.

  A origem dos conflitos 
Nas últimas décadas do século XIX, havia vários paí-

ses industrializados. Ocorreu então uma depressão ge-
neralizada dos preços no mercado internacional, uma 
vez que havia superprodução, e a livre concorrência 
de preços os fazia baixarem na disputa por mercados. 
Em consequência, os lucros caíram e muitas empresas 
faliram ou foram absorvidas por grandes corporações. 
Dessa forma, os Estados tenderam a adotar medidas 
protecionistas em relação a sua indústria, retraindo a 
livre concorrência. Formaram-se grandes empresas com 
características de cartel, que dominaram o mercado em 
muitos casos de maneira monopolista, surgindo o que 
se denominou capitalismo monopolista.

Uma das maneiras de ampliar os lucros seria reto-
mar a expansão colonial, ampliando as exportações e 
constituindo novos mercados consumidores. Construí-
ram-se, assim, novos impérios, e a disputa entre as na-
ções imperialistas europeias se acirrou. 

Foi nesse período que se tornou conhecido o termo 
imperialismo, que passou a designar a nova divisão 
do mundo pelas potências capitalistas.

A Alemanha, que se unificou tardiamente em com-
paração a outras nações europeias, não conseguiu 
conquistar tantas colônias quanto os britânicos. Seu 
modesto sucesso na África foi desproporcional em re-
lação ao grande desenvolvimento militar e industrial 
alcançado após os anos 1870.

Em 1885, foi realizada a Conferência de Berlim, com 
a participação de 14 países industrializados, entre eles, os 
Estados Unidos. Nesse encontro discutiram-se as bases e 

os princípios da chamada partilha da África. Pode-se 
considerar que a disputa imperialista está entre as causas 
diretas da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Toda a 
Ásia e a África já haviam sido repartidas entre os países 
industrializados na década de 1910.

Politicamente, várias disputas territoriais alimen-
tavam a discórdia entre as nações europeias desde o 
século XIX. Na segunda metade desse século, ocorreu 
a independência dos Estados eslavos (na região dos  
Bálcãs), que até então faziam parte do Império Turco 
Otomano: Sérvia, Montenegro, Bulgária e Romênia. 
Aliada da Sérvia e protetora dos eslavos, a Rússia pro-
curou dominar a região. A Sérvia, por sua vez, tinha 
como objetivo conquistar regiões do Império Austro-
-Húngaro (onde vivia mais de uma dezena de naciona-
lidades), ao qual os alemães também pretendiam fazer 
frente, ampliando seus domínios na Europa. A França, 
por sua vez, derrotada pela Alemanha em 1870 na 
Guerra Franco-Prussiana, aliou-se aos britânicos no 
combate a novas ofensivas germânicas. Naquele con-
fronto, a França havia perdido a região da Alsácia-Lo-
rena, rica em carvão, muito utilizado pelas indústrias.

Nesse contexto de avanço imperialista e disputa 
pela hegemonia na Europa, os russos firmaram um 
acordo com a França, da mesma forma que estes úl-
timos se aliaram aos britânicos. França e Inglaterra 
formaram a Entente Cordiale em 1904, consolidan-
do a divisão da maior parte da Ásia e da África en-
tre ambos. Em 1907, definiu-se o que ficou conheci-
do como Tríplice Entente, a aliança entre Inglaterra, 
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França e Rússia. Nos termos do acordo entre França e  
Grã-Bretanha, pesou mais uma vez a partilha colonial da 
África. Em 1904, os dois países já haviam assinado um 
acordo secreto que deixava o Egito para os britânicos e 
o Marrocos para a França, excluindo a possibilidade de 
a Alemanha explorar o Marrocos. Começariam, assim, a 
se formar as forças que entrariam em conflito na Primeira 
Guerra Mundial.

Do outro lado, já havia se formado também a Tríplice 
Aliança, que reunia o Império Austro-Húngaro, a Alema-
nha e a Itália. Este último país, no entanto, embora tivesse 
conflitos com a França pela dominação de regiões na Áfri-
ca, mantinha também conflitos de caráter expansionista 
com a Áustria-Hungria, pois disputava a região do Tirol e 
da Ístria desde o processo de unificação, ocorrido algumas 
décadas antes. Nesse contexto, a Itália assinou um acordo 
de não agressão com a França e a Rússia, tornando frágil 
sua posição na Tríplice Aliança.

As tensões na Europa tornaram-se mais agudas 
no início dos anos 1910, especialmente na Península 
Balcânica, domínio dos turcos otomanos. Em 1912, a 
Sérvia, a Grécia e a Bulgária haviam formado a Liga 
Balcânica e desferido um ataque contra o Império Tur-
co Otomano com apoio russo.

  A guerra de trincheiras
Após gregos e sérvios conspirarem contra a Bul-

gária, deixando-a sem nenhuma conquista, o rei búl-
garo Ferdinando iniciou um conflito contra a Sérvia e 
seus aliados em 1913. Com a vitória sérvia, os búlgaros 
aproximaram-se dos alemães. Os sérvios, por sua vez, 
lutavam pela unificação política dos eslavos. Para tan-
to, avançaram sobre o território da Bósnia-Herzegovina 
(nos Bálcãs), sob domínio dos austríacos. Em junho de 
1914, em uma visita a Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, 
o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Fran-
cisco Ferdinando, foi assassinado em uma ação planeja-
da por um grupo terrorista bósnio, o Mão Negra. Seus 
guerrilheiros eram defensores da libertação da região e 
da unidade eslava. Esse episódio marcaria o início das 
hostilidades que levariam à Primeira Guerra Mundial.  �  Tanque de guerra britânico nas ruas de Berlim (Alemanha), 1918.

To
pi

ca
l P

re
ss

 A
ge

nc
y/

G
et

ty
 Im

ag
es

Em 28 de julho de 1914, o imperador austríaco Francis-
co José declarou guerra à Sérvia. A Alemanha enviou 
tropas de apoio ao aliado austríaco, e franceses e russos 
intervieram em auxílio aos sérvios. Grandes contingen-
tes militares já haviam sido mobilizados, e o cenário da 
guerra estava montado.

Os sérvios venceram os austro-húngaros. A Alema-
nha, aliada do Império Austro-Húngaro, iniciou sua es-
tratégia de guerra. Pretendia invadir a França passando 
pela Bélgica, neutra no conflito. O plano alemão obte-
ve êxito. Após invadir a Bélgica, os alemães chegaram à 
França, onde ocorreram vários confrontos entre forças 
alemãs e francesas. No entanto, os russos conseguiram 
brecar o avanço alemão. Lutando em três frentes dife-
rentes, os alemães se enfraqueceram e foram detidos 
pelos franceses na Batalha de Marne.

Em agosto de 1914, o Japão aliou-se à Tríplice Enten-
te. Com isso, pretendia apropriar-se de colônias alemãs 
na Ásia e avançar sobre o território chinês. Também a 
Turquia se aliou aos alemães e aos austro-húngaros, que 
formariam as Potências Centrais nesse mesmo ano.

Após esse momento, os países em conflito opta-
ram por uma guerra de trincheiras (escavações no 
terreno defendidas por arame farpado), abandonando 
as ofensivas de movimento. Entre as fronteiras da Bél-
gica e da Suíça foram criados muitos quilômetros de 
trincheiras, nas quais os soldados ficavam por muitos 
dias à espera do inimigo. Com as forças entrincheira-
das dos dois lados, milhares de soldados morreram, e 
nenhuma das duas partes conseguia avanços territo-
riais significativos.

Com o apoio das tropas alemãs, os austro-hún-
garos atacaram novamente a Sérvia e derrotaram o 
exército russo, que perdeu mais de 300 mil soldados 
nesse conflito. A partir de 1915, os alemães passaram 
a utilizar gases venenosos para auxiliar nos combates. 
Os britânicos tentaram ocupar Istambul (capital da Tur-
quia) nesse mesmo ano, mas não obtiveram sucesso. 
Ainda em 1915, a Itália (desrespeitando o acordo fir-
mado com a Alemanha) e a Grécia aderiram à Entente 
(formada por França, Inglaterra e Rússia). Em agosto de 
1916, a Romênia também aderiu à Entente; já a Bulgá-
ria aliou-se às Potências Centrais em outubro de 1915.

 �  Representação francesa da divisão da África pelos países 
europeus durante a Conferência de Berlim, 1885.
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Montenegro, após derrota militar dos otomanos na guerra com a Rússia. Em 1882, o Egito passou para o controle 
britânico. No fi nal do século XIX, com a expansão imperialista de países como Áustria-Hungria, Alemanha e Rússia, 
acirraram-se os confl itos em torno de regiões dominadas pelos turcos otomanos que interessavam aos europeus. Em 
1908, um levante de jovens ofi ciais do Exército forçou o sultão Abdul Hamid a realizar reformas liberais que davam 
mais liberdade e garantias constitucionais aos turcos e às minorias étnicas que viviam sob o Império. Foi recolocada 
em vigor a Constituição de 1876 e reaberto o Parlamento. No ano seguinte, o sultão foi destituído, assumindo em seu 
lugar Mehmed V. Durante a Primeira Guerra Mundial, França e Reino Unido ocuparam parte do Império Turco Otomano 
remanescente. Em 1923, foi deposto o sultão Mehmed VI, abolido o califado e proclamada a República da Turquia.
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  A guerra de trincheiras
Quando o século XX começou, o Ocidente não sabia o que era um confl ito 

de grandes proporções, pois guerras eram assuntos militares, travadas por 
profi ssionais em campos de batalha, geralmente em pontos distantes das cidades. 
Nas guerras do século XIX, os soldados iam a campo enfrentar seus inimigos com 
armamentos de baixa taxa de fogo e, portanto, com baixa letalidade. Em outras 
palavras, era difícil e demorado recarregar uma arma; um rifl e de infantaria, por 
exemplo, disparava cerca de dez tiros por minuto. Além disso, boa parte dos 
enfrentamentos era corpo a corpo, com sabres e baionetas. Embora já houvesse 
canhões e equipamentos pesados de artilharia, as batalhas tinham um número de 
baixas infi nitamente menor do que aqueles relativos à Primeira Guerra Mundial. 

As transformações tecnológicas aceleradas nas últimas décadas do século 
XIX provocaram, entre outros efeitos, uma macabra evolução na capacidade de 
matar com armas de fogo, em virtude de mudanças no formato dos projéteis, 
da invenção do cartucho metálico e, especialmente, da criação da metralhadora, 
uma arma projetada para disparar centenas de tiros sucessivos por minuto e que, 
na Primeira Guerra Mundial, ceifou a vida de milhões de soldados. 

Para se ter uma ideia, em 1870-1871, uma guerra entre a França e o reino da 
Prússia (que, depois, formou a maior parte da Alemanha) matou cerca de 180 mil pessoas. Por outro lado, apenas 
na frente ocidental da Primeira Guerra, morreram cerca de 4,2 milhões de europeus, principalmente alemães, 
franceses e britânicos. Estima-se que durante todo o confl ito tenham sido mobilizados cerca de 70 milhões de 
soldados, dos quais 10 milhões foram mortos e 20 milhões fi caram feridos. Além disso, cerca de 7 milhões de civis 
perderam a vida. Esses dados, extraídos do livro de Eric Hobsbawm, Era dos extremos, podem ser partilhados com 
os estudantes para que eles tenham uma ideia mais global do impacto desses confl itos para o mundo ocidental. 
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LER TEXTO LITERÁRIO
Como se trata de um texto literário profundamente narrativo, os estudantes 

podem ser convidados a produzir uma leitura dramatizada. Para isso, pode ser 
escolhido um grupo que se disponha a preparar previamente a leitura e organizar 
uma apresentação para a turma. Não é preciso mobilizar cenários, objetos ou 
fi gurinos, mas seria importante desenvolver uma leitura com entonação correta e 
outras estratégias comuns em apresentações teatrais. Esses recursos podem mobilizar 
aspectos socioemocionais e imaginativos que permitam aos estudantes explorar os 
sentidos do texto, articulando-os à sua própria subjetividade. Assim, a experiência da 
guerra, especialmente do front da Primeira Guerra, pode ser mais bem compreendida 
em suas dimensões subjetivas e na violência desumanizadora que provocou. 

Erich Maria Remarque (1898-1970) nasceu na Alemanha. Aos 18 anos deixou 
os estudos para se juntar ao Exército alemão. Foi ferido três vezes nas trincheiras, 
mas sobreviveu, e sua vida posterior foi muito marcada pelos pesadelos vividos na 
guerra. O livro Nada de novo no front vendeu mais de um milhão de cópias em 1929, 
quando foi lançado na Alemanha; no ano seguinte, foi adaptado para o cinema. 

O trabalho com uma fonte literária permite o desenvolvimento da habilidade 
EM13CHS101, na medida em que refl ita sobre os conteúdos presentes na narrativa. 
A habilidade EM13CHS503 pode ser trabalhada com base no debate sobre as 
violências e a degradação vividas nas trincheiras da Primeira Guerra. 

Habilidade (EM13CHS101) 

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS503) 

Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos. 
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 Roteiro de trabalho
1. Como se pode descrever o ambiente e o clima psicológico do front segundo 

o relato de Remarque?
O texto descreve de forma direta e sensível a frente de batalha, destacando aspectos das estra-
tégias militares, como o uso de determinados equipamentos e a movimentação das tropas. A 
narrativa também elabora um retrato psicológico das condições dos combatentes, indicado por 
trechos como “Nosso estado de espírito é o pior possível [...]” ou “A frente é uma jaula [...]”. 
Além disso, a indicação de que “os ratos têm-se multiplicado muito ultimamente [...]” aponta 
para a atmosfera psicológica e não apenas para as condições materiais da vida no front. 

2. Como se pode caracterizar as estratégias de combate na Primeira Guerra 
Mundial com base nessa narrativa?
As estratégias descritas no trecho demonstram a capacidade de destruição e morte dos fronts
de batalha, com o uso de artilharia pesada, canhões, lança-minas e morteiros de trincheira, 
além da “chuva” de tiros não apenas dos inimigos, mas até de outras tropas do mesmo exér-
cito, que, por problemas técnicos, atiravam na direção errada. Ademais, a descrição do uso de 
pás como armas de ataque revela a barbárie e a violência dos confrontos diretos. 

3. Você consegue imaginar quais seriam os impactos de um confl ito dessa 
natureza para um jovem? Levando em conta o texto e suas experiências, 
levante hipóteses sobre essa questão e partilhe suas opiniões com os colegas.
Espera-se os estudantes se sensibilizem com a condição narrada por Remarque para aprofun-
dar os aspectos subjetivos e pessoais implicados na participação em um conflito militar. Po-
de-se sugerir que reflitam sobre as representações cinematográficas das guerras, que tendem 
a valorizar o heroísmo e a solidariedade, mesmo quando mostram também violência e morte. 

  A República de Weimar
Esse período da história alemã tem sido descrito pela historiografi a como profundamente emblemático para 

explicar a ascensão do Partido Nacional-Socialista e das teorias de ódio racial. A derrota alemã na Primeira Guerra, 
vivida como humilhação depois do Tratado de Versalhes, prolongou a retomada do crescimento na Alemanha 
e, em consequência, o país já vivia uma grave crise quando a Bolsa de Nova York quebrou, em 1929. Essa grave 
situação se refl etiu na política da República de Weimar, que não encontrou uma saída para retomar o crescimento 
e melhorar as condições de vida.

 Roteiro de trabalho

1. Como se pode descrever o ambiente e o clima psicológico do front segundo o relato de Remarque?

2. Como se pode caracterizar as estratégias de combate na Primeira Guerra Mundial com base nessa narrativa?

3. Você consegue imaginar quais seriam os impactos de um conflito dessa natureza para um jovem? Levando 
em conta o texto e suas experiências, levante hipóteses sobre essa questão e partilhe sua opinião com os 
colegas.

  A República de Weimar
A derrota na Primeira Guerra Mundial levou a Alemanha a uma crise política, social e econômica sem prece-

dentes. O Tratado de Versalhes havia imposto severas penas ao país derrotado, como você já viu. Essas condições 
fizeram que a Assembleia Constituinte da nova república alemã, organizada na cidade de Weimar após a queda do 
Reich, hesitasse em aprovar o Tratado, o que só ocorreu em junho de 1919.

A vida política alemã dividia-se entre o Partido Nacional Alemão e o Partido Popular Alemão, considera-
dos conservadores; o Partido Social-Democrata Alemão (SPD), dito de centro; e o Partido Social-Democrata 
Alemão Independente (USPD), uma dissidência do SPD. Enquanto os conservadores votaram contra o Tratado de 
Versalhes, os demais partidos votaram a favor. Em 1919 foi criado, ainda, o Partido Comunista Alemão (KPD), 
radicalmente contra o Tratado. Essas diferenças internas tinham repercussão externa. A revolucionária Rússia tinha 
esperança de que o socialismo ganhasse força na Alemanha; já os antigos aliados, em especial a França e os Estados 
Unidos, lutavam para que a Rússia permanecesse isolada.

Na Alemanha, antes mesmo do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1917, começaram a ocorrer motins de 
soldados, principalmente de marinheiros que se recusavam a voltar para a guerra. Foram criados conselhos de 
operários e soldados para organizar o movimento de resistência. Parte do Partido Social-Democrata Alemão Inde-
pendente defendia a realização de uma greve geral e apoiava o movimento insurrecional. Com a ampliação das 
forças rebeldes, o Partido Social-Democrata Alemão aderiu aos revolucionários, defendendo o fim da guerra e a 
formação de um novo governo. Queriam a queda da monarquia e a criação da república alemã. Em novembro de 
1918, com o fim da guerra, constituiu-se um novo governo pelos líderes dos dois partidos. Em janeiro de 1919, 
realizou-se a eleição para a Assembleia Constituinte, que confirmou a supremacia do Partido Social-Democrata. 
Tendo obtido ampla maioria nas eleições, esse partido chefiou o primeiro governo da República de Weimar. A nova 
Constituição, aprovada em julho de 1919, fez da Alemanha uma república parlamentarista.

Ainda em 1919, o governo social-democrata entrou em declínio, uma vez que a Alemanha passava por grave 
crise econômica, forte aceleração da inflação, desvalorização do marco (moeda alemã), desemprego galopante, 
insatisfação dos ex-combatentes e empobrecimento crescente da população. Após uma tentativa de golpe de 
Estado liderada pelo conservador Partido Nacional Alemão, os partidos social-democratas se uniram para formar 
um novo governo. Nas eleições de 1920, os social-democratas saíram vitoriosos. Contudo, começaram a se formar 
associações paramilitares denomi-
nadas Tropas de Assalto (SA), 
com o apoio e o financiamento de 
grandes indústrias. Eram grupos 
nacionalistas que disseminavam seu 
ódio contra os partidos republica-
nos, os socialistas e também os ju-
deus, considerados representantes 
do capital financeiro. 
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 �  Hitler junto a uma tropa 
de assalto (SA) em 1926, 
em Weimar, na Alemanha.
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  A CRISE DE 1929 
Em 1929, ocorreu a quebra (crash) da Bolsa de 

Nova York. Desde a Primeira Guerra Mundial, os Esta-
dos Unidos vinham crescendo em termos econômicos, 
transformando-se em uma importante força industrial 
mundial. Isso possibilitou que investissem capitais na 
Alemanha e em outros países, mas não evitou que 
ocorressem crises de superprodução, especialmente 
quando os países europeus conseguiram recuperar 
sua produção industrial após o fim da Primeira Guer-
ra. A euforia com o desenvolvimento econômico nos 
Estados Unidos fez crescer os investimentos na Bolsa 
de Valores de Nova York, que se tornou alvo de es-
peculação financeira. Muitas empresas tiveram suas 
ações supervalorizadas, mantendo artificialmente os 
preços em alta, uma vez que o crescimento esperado 
da produção já não estava acontecendo. O crash da 
Bolsa ocorreu quando, em outubro de 1929, tentou-se 
vender um grande lote de ações, não se encontran-
do, porém, compradores. Essa situação se repetiu nos 
dias seguintes, fazendo despencar com rapidez o valor 
dos papéis. Em 29 de outubro de 1929, 16 milhões 
de ações foram colocados à venda no mercado, sem 
encontrar compradores. No mês seguinte, muitas das 
principais ações já tinham seu valor reduzido à metade. 
As consequências foram imediatas: milhares de empre-
sas faliram, houve desemprego em massa, fechamento 
de bancos e rápido empobrecimento da população.

Iniciou-se assim o que se denominou período da 
depressão – não só estadunidense, mas em âmbito 
mundial. Apenas a União Soviética não foi diretamente 
afetada, uma vez que não era dependente dos merca-
dos capitalistas. Na maioria dos países europeus, re-
petiu-se o que ocorreu nos Estados Unidos. No caso 
brasileiro, dependente da economia internacional para 
escoar a produção de café, a crise afetou muito o país, 
que viu caírem os preços internacionais do produto 
sem ter compradores para sua grande produção. Em 
vários países da Europa, as taxas de desemprego osci-
laram, no início dos anos 1930, entre 20% e 30% da 
população ativa.

A solução para a crise nos Estados Unidos despon-
tou após a eleição de Frank Delano Roosevelt para a 
presidência do país, em 1932. Decidiu-se pela inter-
venção na economia, restringindo a lógica de total li-
berdade que predominava até então. Elaborou-se um 
plano econômico direcionado pelo pensamento do 
economista britânico John M. Keynes. Instituiu-se o 
seguro-desemprego como forma de vencer a recessão 
e retomar o crescimento. Com a mesma finalidade, re-

PARE e PENSE

1. Até que ponto a crise econômica na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial contribuiu para o 
crescimento do nazismo?

2. Em sua opinião, o forte discurso nacionalista era uma das estratégias para o crescimento do na-
zismo? Por quê?

duziram-se as taxas de juros e foi implementado um 
programa de obras públicas que contribuiria também 
para a redução do desemprego. Dessa maneira, utili-
zavam-se o planejamento econômico e a intervenção 
constante do Estado na economia – prática do socialis-
mo soviético – como forma de vencer a crise.

O New Deal (Novo Acordo) deu origem ao que se 
denominou, nos anos 1940, “estado de bem-estar so-
cial” (welfare state). Em vários países europeus, ado-
tou-se gradativamente esse modelo de organização da 
economia, no qual o Estado se tornou um regulador 
e controlador da atividade capitalista, garantindo uma 
distribuição menos desigual da riqueza e infraestrutura 
básica para a criação de condições dignas de vida para a 
maior parte da população. O Estado investiu de maneira 
maciça nas áreas de saúde, educação e transportes.

 �  Manhattan, Nova York, 1929. Depois que a Bolsa de Nova York 
quebrou, 400 policiais tiveram de fazer a proteção do centro financeiro 
da cidade. Milhares de pessoas pareciam não acreditar no que 
acontecia. 

Be
tt

m
an

n/
G

et
ty

 Im
ag

es

92 CAPÍTULO 4

Página 92

 PARE e PENSE

1. Até que ponto a crise econômica na Alemanha após a Primeira Guerra 
Mundial contribuiu para o crescimento do nazismo?
A crise econômica provocou o declínio do governo social-democrata, que não foi capaz de resolver 
graves problemas, como a elevada inflação e o desemprego. Neste contexto, o descontentamento 
social e o empobrecimento da população favoreceram o surgimento de novas ideologias e perspec-
tivas de ação política. Entre elas, o nazismo ganhou imensa popularidade.

2. Em sua opinião, o forte discurso nacionalista era uma das estratégias 
para o crescimento do nazismo? Por quê?
Resposta pessoal. Verificar se os alunos entendem que os discursos de Hitler tinham, com efeito, o 
objetivo de obter o apoio da população.

  A CRISE DE 1929
A maior crise econômica que o capitalismo viveu até agora, ocorrida em 1929, 

teve imenso impacto sobre as políticas liberais e o princípio do livre mercado. 
Diferentemente do que os estudantes podem imaginar quanto à ideia de “crise”, 
1929 não foi uma crise de escassez, mas de superprodução articulada a um 
processo descontrolado de especulação no mercado fi nanceiro. O colapso que ela 
provocou, atingindo o dia a dia de milhões de pessoas, especialmente na Europa, 
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que ainda estava se recuperando da destruição provocada pela Primeira Guerra, 
atingiu a frágil democracia dos velhos impérios. As políticas liberais foram colocadas 
em xeque porque não souberam evitar a crise e não foram capazes de oferecer os 
benefícios propalados de prosperidade econômica para todos. Assim, correntes 
políticas mais conservadoras e com viés autoritário cresceram nessa atmosfera. 
É importante os estudantes reconhecerem que a crise econômica teve forte 
impacto sobre as transformações políticas que conduziram à ascensão nazista.  

  A ASCENSÃO DO NAZIFASCISMO 
A quebra da Bolsa de Nova York teve consequên-

cias imediatas para a Alemanha, que viu, da noite para 
o dia, estancarem os investimentos estadunidenses no 
país. Em 1930, a população desempregada chegava a 
22% da população economicamente ativa. Dois anos 
depois, esse número alcançou 45% – mais de 5 mi-
lhões de desempregados. A crise era tão avassaladora 
que, conforme o depoimento de um contemporâneo:

[…] nas estações de metrô, relata Alexandre 
Arnoux a propósito de uma viagem a Berlim 
em 1931, mendigos abordam os passantes. 
“Meretrizes com botas ou botinas, algumas das 
quais, ao que parece, são homens travestidos”, 
chamam os clientes sob as luzes da rua desde 
que cai a noite. Senhores corretamente vesti-
dos ou mães com suas crianças pedem alguns 
pfennige [moedas] para comer. Há tantos suicí-
dios na cidade, conta ainda Alexandre Arnoux, 
que os jornais foram proibidos de noticiá-los 
para não desencorajar ainda mais a população.
Apud RICHARD, Lionel. A República de Weimar (1919-1933). São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 113.

A crise econômica na Alemanha repercutiu tam-
bém na vida política. Nas eleições de 1928, com a 
prosperidade econômica conquistada até então, os so-
cial-democratas haviam conseguido ampla maioria nas 
eleições legislativas, colocando em segundo plano os 
partidos conservadores, entre eles, o Partido Nacional-
-Socialista, idealizador do nazismo. No entanto, após a 
crise, nas eleições de 1932, os nazistas obtiveram gran-
de crescimento no Legislativo, tornando-se o maior 
partido do Parlamento.

Utilizando um discurso francamente nacionalista, o 
Partido Nacional-Socialista defendia a nacionalização 
dos trustes, a reforma agrária e a participação dos tra-
balhadores nos lucros das empresas. Responsabilizava 

o Tratado de Versalhes pela crise e culpava os judeus, em 
especial os marxistas, de terem apoiado a assinatura do 
documento. Mesmo assim, os social-democratas manti-
veram-se à frente do Poder Executivo, até que foi propos-
ta a proibição de existência do grupo paramilitar nazista 
(SA). Sem maioria no Parlamento, os social-democratas 
não conseguiram evitar a queda do primeiro-ministro. Em 
meio a um contexto de crise econômica, greves e falta 
de unidade política dos social-democratas, em janeiro de 
1933, Adolf Hitler, líder do Partido Nacional-Socialista, foi 
escolhido primeiro-ministro pelo presidente Hindenburg. 
Segundo Angela Mendes de Almeida: 

[...] durante esse período tornou-se crucial o 
apoio que os grandes industriais deram a Hitler. 
O exército, que deveria teoricamente apoiar seu 
ex-ministro, estava cada vez mais fascinado com 
Hitler.

ALMEIDA, Angela Mendes de. A República de Weimar e a ascen-
são do nazismo. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 114.

Os comunistas passaram a ser perseguidos sob a 
acusação de terem incendiado a sede do governo; 
com isso, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade. 
Pouco tempo depois, o Partido Social-Democrata teve 
o mesmo destino. Seus deputados foram cassados e 
os dirigentes, presos. Nesse contexto, o movimento 
operário alemão desmobilizou-se, e suas principais li-
deranças foram perseguidas pelos nazistas. A Alema-
nha caminhava na mesma direção da Itália fascista, ou 
seja, para a constituição de um governo totalitário. O 
chamado Terceiro Reich teve início neste momento, 
quando Hitler e os nazistas estavam à frente do po-
der. Em agosto de 1934, após a morte do presidente 
Hindenburg, Hitler tornou-se o chefe único do império, 
o Führer (em alemão, condutor, líder), extinguindo-se 
as funções de primeiro-ministro e presidente. O Führer
era também o chefe das forças armadas.

�  Um especulador vendendo seu carro por US$ 100, em 
30 de outubro de 1929, após a quebra da Bolsa. A grande 
crise obrigou as pessoas a se desvencilharem de seus bens 
para honrar compromissos financeiros.

PARE e PENSE

1. Que razões levaram à ocorrência da 
Crise de 1929 e por que ela teve efeito 
na economia mundial?

2. O plano econômico desenvolvido por 
Keynes para superar a crise dependia 
da ação do Estado ou do mercado? 
Por quê? 
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  A construção do ideário nazista
Os nazistas, fundadores do Partido Nacional- 

-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP), haviam 
lançado, em janeiro de 1920, o manifesto do partido, 
também denominado Partido Nazista – abreviação 
de Nationalsozialist. Seu programa pregava o nacio-
nalismo e estimulava o preconceito étnico, exigindo a 
expulsão dos judeus da Alemanha. Defendia ainda a 
nacionalização de indústrias, a reforma agrária, a puni-
ção dos especuladores financeiros e a participação dos 
trabalhadores nos lucros das empresas.

Adolf Hitler assumira a direção do NSDAP ainda em 
1920. Sua atuação tornou-se mais intensa com a criação 
dos grupos paramilitares (a SA, já mencionada), que a 
princípio tinham como objetivo lutar contra os comu-
nistas, promovendo também atentados contra judeus. 
Estima-se que, em 1923, já havia 15 mil homens com-
pondo essas milícias.

Em sua estratégia para atrair militantes e adeptos, 
o Partido Nazista subdividiu-se em diversas organiza-
ções: havia a Juventude Hitlerista para jovens de  
15 a 18 anos, uma divisão para crianças, uma para mu-
lheres, uma para artistas e ainda várias outras desti-
nadas a diferentes categorias profissionais. Em 1933, 
quando Hitler ascendeu ao poder como chanceler, 
iniciou-se o processo de exclusão de cargos públicos 
ocupados por comunistas e democratas. Um decreto 
desse ano, entre outras medidas, permitiu a prisão pre-
ventiva de todos os deputados comunistas. Entrou em 
ação a Gestapo, a polícia secreta nazista, encarrega-
da de organizar a repressão a toda oposição a Hitler. 
Artistas e intelectuais que discordavam da nova linha 
política começaram a deixar o país. Livros considerados 
ofensivos à nova ordem passaram a ser queimados em 
cerimônias públicas.

Ainda em 1933, já havia 45 campos de concentra-
ção, que abrigavam cerca de 4 mil pessoas. Criou-se tam-
bém uma lei que determinava a esterilização dos doentes 
hereditários, além de serem proibidos os casamentos en-
tre judeus e alemães. Começava a ser colocado em práti-
ca o ideal de purificação e exclusão racial que fazia parte 
do discurso nazista. Defendia-se a criação de uma nova 
Alemanha, formada por um povo etnicamente superior.

Uma vez no poder, o governo nazista não cum-
priu as propostas de reforma agrária e melhoria dos 
salários. Investiu, sim, no rearmamento do país, que 
começava a se preparar para uma guerra de expan-
são imperialista, rompendo com as determinações do 
Tratado de Versalhes. 

Hitler recebia apoio de grandes indústrias e grupos fi-
nanceiros alemães que vislumbravam a possibilidade de 
ampliar seus negócios. Além disso, a grande massa de 
desempregados tinha esperança de que a situação em 
que se encontrava melhorasse. No entanto, era mais di-
fícil atrair os trabalhadores organizados nas fábricas, que 
resistiam à propaganda nazista. Para tentar se aproximar 
deles, o governo instituiu um programa que levaria a arte 
para as fábricas: espetáculos de dança, óperas e concertos 
seriam apresentados aos trabalhadores. Em 1938, foi feita 
a propaganda do “carro do povo” (Volkswagen), ou seja, 
um veículo de valor acessível à classe trabalhadora.

A arte, aliás, foi constantemente utilizada pelo na-
zismo como meio para fortalecer o regime político. 
Nesse sentido, como explica o historiador Alcir Lenha-
ro, a política passou a ser vista como espetáculo.

Nessa direção, a oferta estetizante que o 
nazismo trouxe à cena política era familiar a 
uma visão enraizada na cultura nacional. A qua-
lificação de “providencial”, atribuída à pessoa 
de Hitler, vem de encontro à imagem da polí-
tica incapaz em si mesma de capturar e dirigir 
os destinos do país, necessitando do domínio 
de um homem forte que a conduza pela arte e 
pelo poder. A revolução nacional-socialista, aos 
olhos de Hitler, só pudera acontecer entre os 
alemães – “esse povo de cantores, de poetas, 
de pensadores” – na medida em que foram pi-
lhados pela dor e pela miséria, permitindo que 
“a arte gerasse o desejo de um novo levante, de 
um império novo e também de uma vida nova”. 
A partir dessa visão é que se torna mais com-
preensível o esforço de Hitler e dos nazistas em 
familiarizar os assuntos políticos, teatralizá-los, 
musicá-los, filmá-los, atraindo-os para o domí-

 �  O chanceler alemão Adolf Hitler saúda a juventude nazista em 1934.
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 PARE e PENSE

1. Que razões levaram à ocorrência da Crise de 1929 e por que ela teve 
efeito na economia mundial?
A crise de 1929 ocorreu em decorrência do crescimento elevado de investimentos na Bolsa de Valo-
res de Nova York, ampliando a especulação financeira, que se desvinculou da produção industrial. 
Assim, na Bolsa as ações de uma empresa tinham um valor muito acima do que seu valor real. Até 
que um dia, o movimento de venda de ações foi extremamente elevado e provocou uma derrubada 
dos preços. Como isso aconteceu por muitos dias consecutivos, nos meses seguintes muitas empre-
sas entraram em falência. A crise afetou a economia mundial porque, naquele contexto, as econo-
mias europeias e do continente americano já dependiam da economia estadunidense.

2. O plano econômico desenvolvido por Keynes para superar a crise de-
pendia da ação do Estado ou do mercado? Por quê?

O plano econômico de Keynes dependia da ação do Estado, que deveria garantir assistência social 
(o seguro-desemprego), investir em obras públicas e controlar a economia para vencer a recessão e 
o desemprego. 

  A ASCENSÃO DO NAZIFASCISMO
É importante que os estudantes compreendam que a ascensão do nazifascismo 

está profundamente ligada à crise econômica e política que se abateu sobre a 
Alemanha. Naquele contexto, o ressentimento com a guerra e a situação econômica 
formou o caldo de cultura onde brotaram e fl oresceram o nacionalismo e o ódio ao 
outro, especialmente aos judeus. Pode ser oportuno refl etir com a turma sobre as 
representações mais comuns de personagens nazistas nos fi lmes estadunidenses: a 
fi gura sisuda e cruel, de homens desalmados prontos para disparar contra vítimas 
indefesas. Essa imagem de uma fi gura “malvada” e “diabólica” não leva em conta 
que o nazifascismo foi, naquele contexto, um fenômeno social, uma resposta 
política violenta e racista à crise do sistema capitalista. 
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  A construção do ideário nazista
Para desenvolver de forma mais profunda o uso da propaganda e das 

cerimônias públicas durante o governo de Hitler antes da guerra, pode ser útil 
solicitar aos estudantes que explorem outras imagens, coletadas da internet, de 
cartazes de campanhas e dos eventos públicos. O material selecionado pode ser 
apresentado para a classe e analisado conjuntamente. A propaganda nazista (e 
fascista) recorria a distorções, mentiras e racismo, difundidos como afi rmações 
verdadeiras. O tema pode levar ao debate sobre ética, política e a divulgação 
de notícias falsas nos dias de hoje. 
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 PARE e PENSE

1. Que papel teve a Juventude Hitlerista no contexto de desenvolvimento 
da propaganda nazista?

A Juventude Hitlerista, como outras subdivisões do Partido Nacional-Socialista, tinha o papel de 
difundir o ideário nazista e ampliar o número de adeptos ao que então se pregava. 

2. Qual foi o sentido da propaganda para o projeto político nazista na 
perspectiva da sociedade de massas?

A propaganda ampliava o apoio político ao governo de Hitler e ao ideário nazista. Ao mesmo tempo, 
intimidava os opositores com sua retórica agressiva e racista. 

�  Cartaz da campanha eleitoral do Partido Nazista em 1933, 
de caráter antissemita, em que se lê: “Trabalhadores! 
Camponeses! Se vocês preferem a dominação judia, então 
votem nos velhos partidos”.
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�  Hitler fez das Olimpíadas de 1936 um espetáculo para 
engrandecer a Alemanha, como mostra a foto, tirada em 
Berlim. As grandes cerimônias públicas foram empregadas 
como recurso estético e de propaganda para, mediante a 
comoção popular, fortalecer o poder político.

�  O aniversário do Fü hrer foi transformado em um evento 
grandioso. Cidade de Colônia, Alemanha, 1939.

nio do delírio e da embriaguez idólatra… Cada 
acontecimento era preparado minuciosamente 
pelo próprio Hitler. Cada entrada em cena, a 
marcha dos grupos, os lugares dos convidados 
de honra, a decoração geral, flores, bandeiras, 
tudo era previsto. Aos poucos, a forma foi sen-
do definida, e os acontecimentos ganharam o 
sentido de um ritual religioso – um ofício –, que 
se manteve imutável em sua forma. Florestas de 
bandeiras, jogos de archotes, a multidão dis-
posta disciplinadamente, a música envolvente, 
os canhões de luz.

LENHARO, Alcir. Nazismo: o triunfo da vontade. 
São Paulo: Ática, 1986. p. 38, 40 e 41.

Nesse contexto, a propaganda também teve papel 
fundamental, pois ela seria um veículo para se dirigir 
diretamente às massas. Joseph Goebbels, ministro de 
Propaganda de Hitler a partir de 1933, foi figura cen-
tral do governo nazista. O cinema era um dos canais 
de propaganda do ideário nazista. Os muitos filmes 
produzidos estimulavam o preconceito étnico, a xeno-
fobia (aversão ao que é estrangeiro), o patriotismo e o 
heroísmo. Vários deles dirigiam-se aos judeus, acusan-
do-os de acumular fortunas com a exploração do povo 
e condenando-os por suas poucas qualidades morais, 
na visão segregadora dos nazistas.

A propaganda e os filmes não se limitavam a criticar 
os inimigos, mas também criavam modelos de com-
portamento a serem seguidos pelos alemães, como ser 
comedidos economicamente e evitar o luxo. Também 
o consumo de drogas e o fumo eram condenados. O 
modelo de homem nazista era o camponês – glorifica-
do como aquele que se relacionava às origens do povo 
alemão –, considerado sadio e mantenedor da tradição 
alemã, representando ainda a pureza étnica.
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1. Que papel teve a Juventude Hitlerista no 
contexto de desenvolvimento da propagan-
da nazista?

2. Qual foi o sentido da propaganda para o 
projeto político nazista na perspectiva da 
sociedade de massas?
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  O fascismo italiano
Não foi só na Alemanha que se constituiu um go-

verno totalitário. O mesmo ocorreu na Itália, na Es-
panha, em Portugal e demais países.

Mesmo saindo vitoriosa na Primeira Guerra Mun-
dial, a Itália iniciou o ano de 1919 em profunda crise 
econômica. Apesar de os investimentos na indústria 
serem retomados, a inflação subia todo mês, e a popu-
lação mais pobre exigia reformas sociais. Os operários 
lutavam por melhores condições de trabalho e salá-
rios, enquanto os camponeses reivindicavam a reforma 
agrária. O desemprego só crescia. Entre 1919 e 1921, 
ocorreram saques a lojas e greves no campo e nas ci-
dades, além de fábricas serem ocupadas.

Nesse contexto, fortaleceu-se o Partido Socialista 
Italiano (PSI), que criticava o governo liberal, mas não 
tinha força nacional suficiente para obter hegemonia 
política e fazer valer seu projeto revolucionário.

Simultaneamente surgiu em Milão, em 1919, sob a 
liderança de um ex-líder socialista, Benito Mussolini, 
o Fascio di Combattimento (Feixe de Combate), núcleo 
inicial do que viria a ser o Partido Nacional Fascista 
(PNF), fundado em 1921. Esse partido tinha um pro-
grama nacionalista, posicionando-se contra o liberalis-
mo e o republicanismo, além de condenar o socialismo 
e o comunismo. Sob o patrocínio de empresários e 
proprietários rurais, os fascistas formaram grupos para-
militares, os camisas-negras, que iniciaram uma ofen-
siva contra sindicalistas e socialistas. O governo liberal, 
por sua vez, permitiu violentos ataques como estraté-
gia para enfraquecer os socialistas. Os mais conserva-
dores e setores da classe média também apoiaram os 
camisas-negras, pois viam neles uma forma de impedir 
as manifestações dos trabalhadores.

Em outubro de 1922, quando crescia o número de 
adeptos ao fascismo, Mussolini organizou a Marcha so-
bre Roma. Os fascistas mobilizaram seus esquadrões 
para se dirigir a Roma e tomar o controle de edifícios 
públicos e estações ferroviárias. Após o sucesso da ope-
ração militar, exigiram que se formasse um governo de 
coalizão, com o qual marcariam sua ascensão ao poder.

Entre 1922 e 1925, com a retomada do crescimento 
econômico, os fascistas ampliaram sua popularidade e ti-
veram o apoio da elite econômica italiana. O poder aqui-
sitivo dos salários foi reduzido nesse período, ao mesmo 
tempo que se reduziram os impostos para as indústrias e 
foram elaboradas leis que restringiam a atividade sindical.

Em 1924, o deputado Giacomo Matteotti, líder 
do Partido Socialista Unido (PSU), foi assassinado 
pelos camisas-negras. Houve muitos protestos contra 
o poder de Mussolini; no entanto, os empresários, o 
papa e o rei Vítor Emanuel III apoiaram o chefe do go-
verno. A partir do ano seguinte, Mussolini intensificou 
a luta contra os inimigos, abrindo caminho para a ins-
tauração de um regime ditatorial.

Depois de enfraquecer o sindicalismo, reconhecen-
do somente os sindicatos fascistas como representan-
tes dos trabalhadores, Mussolini centralizou o poder 
em suas mãos a partir de 1926. O direito de greve 
foi suprimido, e todos os projetos de lei deveriam ser 
aprovados pelo Poder Executivo antes de seguir para o 
Parlamento. Com exceção do Partido Nacional-Fascis-
ta, todos os outros partidos foram colocados na ilegali-
dade. Estabeleceu-se a censura, e os parlamentares da 
oposição foram cassados. Criou-se ainda uma polícia 
política secreta para combater os comunistas e os 
opositores do regime.

 �  Marcha sobre Roma, em outubro de 1922.
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  O fascismo italiano
O termo fascista ultrapassou o fenômeno histórico em estudo e assumiu 

contornos mais amplos, e hoje é utilizado, de forma depreciativa, para desqualifi car 
adversários políticos em diferentes contextos. É preciso, no entanto, uma refl exão 
mais profunda sobre o uso dessa palavra para entender seus diferentes sentidos 
e apropriações. O trecho a seguir, extraído do Dicionário de conceitos históricos, 
oferece alguns apontamentos sobre o tema.

O fascismo, às vezes apresentado como nazifascismo, é objeto de estudo 
de historiadores, sociólogos, psicólogos e cientistas políticos desde o momen-
to mesmo em que os regimes nazifascistas começaram a ascender no mundo 
europeu. E, embora se possa distinguir o nazismo do fascismo, a rigor, para 
efeitos de análise, os dois regimes costumam ser pensados juntos como inte-
grantes de um mesmo processo de crítica profunda ao liberalismo que havia, 
em todo o século XIX, regido o mundo ocidental.

Dá-se o nome de fascismo, ou nazifascismo, ao fenômeno histórico específico ocorrido no mundo europeu entre 
1922 e 1945, o chamado período entreguerras, caracterizado pela ascensão de regimes políticos totalitários que se 
opuseram, ao mesmo tempo, às democracias liberais e ao regime comunista soviético (também este de caráter tota-
litário) e cuja repercussão atingiu numerosas Nações que adotaram regimes semelhantes. Há certo consenso entre 
os pesquisadores de que este fenômeno tem muito a ver com a chamada sociedade de massas e de que ele deve ser 
situado espacialmente na Alemanha e na Itália. Essa definição espacial tem a vantagem de evitar que regimes apenas 
autoritários e ditatoriais situados em outras Nações sejam nomeados erroneamente de fascistas. Assim, a Espanha 
franquista, o peronismo argentino, a extrema-esquerda no contexto da Guerra Fria e regimes autoritários da América 
Latina, da Ásia e da África foram definidos erroneamente como fascistas por seus opositores. E tais regimes não são 
fascistas porque apresentam características específicas ligadas ao contexto histórico em que emergiram.

Quem melhor reconheceu que o conceito de fascismo foi aos poucos sendo usado politicamente como adjetivo para 
qualquer ditadura do século XX foi o pensador Juan Linz, que, em 1975, elaborou uma classificação dos Estados propria-
mente fascistas, distinguindo-os daqueles meramente autoritários. Essa classificação, adotada por Eric Hobsbawm no livro 
Era dos extremos, exclui todas as formas não europeias do fenômeno, como o caudilhismo latino-americano. Mesmo na 
própria Europa, Linz e Hobsbawm identificaram três tipos de autoritarismo de direita: primeiro, os direitistas que seriam pu-
ramente autoritários ou conservadores, mas sem um programa ideológico definido, a não ser o sentimento anticomunista e 
preconceitos tradicionais de classe. Um segundo grupo, mais bem estruturado, que buscava resistir ao individualismo liberal 
e à ameaça do trabalhismo e do Socialismo por meio de diversas formas de corporativismo, visando superar a luta de classes 
e gerar cooperação interclasses. Para Hobsbawm, a origem desse grupo era anterior ao próprio fascismo, remontando ao 
primeiro Concílio Vaticano (1870), e tinha como principal representante o regime de Salazar em Portugal (1927-74). No tercei-
ro grupo, finalmente, estariam os fascismos propriamente ditos, nas formas italiana e alemã, cujas características essenciais 
seriam a mobilização das massas de baixo para cima, sua utilização como rastro de poder, seu papel de contrarrevolucioná-
rios, a ênfase em valores tradicionais em contraposição à modernidade e a recriação do passado e invenção de tradições. 

Uma das principais características do Estado fascista seria, assim, sua associação com a sociedade de massas. 
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Essa sociedade, desencantada com o Estado e as instituições democráticas, que passavam no entreguerras por séria 
depressão econômica, humilhada após o desfecho da Primeira Guerra Mundial e carente de lideranças fortes, era o 
ambiente fértil para a ascensão de regimes salvacionistas que canalizassem as frustrações pessoais e coletivas por 
meio de uma propaganda bem elaborada. Nesse sentido, muitos estudiosos enfatizam também a importância da 
propaganda como um dos aspectos fundamentais dos regimes fascistas.

SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2009. p. 141-142.
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LER DOCUMENTOS E POEMA
Nesta atividade, apresentam-se trechos dos programas dos partidos nazista e 

fascista dos anos 1920. Com base neles, podemos refl etir sobre o ideário político 
daqueles que ergueram regimes totalitários na Europa daquele período. Em 
contraposição a esse pensamento, inserimos um poema de Bertolt Brecht sobre 
o papel da propaganda política nos regimes totalitários.

A atividade pode colaborar para desenvolver a análise de narrativas expressas 
em um tipo textual específi co, um programa político, solicitando uma refl exão 
sobre o contexto histórico mais amplo, aspecto central da habilidade EM13CHS101. 
A habilidade EM13CHS504 pode ser trabalhada em uma refl exão sobre atitudes 
e valores éticos, com base na relação entre propaganda e política nos dias atuais.
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Os textos a seguir nos ajudam a refletir sobre o papel da propaganda na difusão das ideologias nazifascistas. Os 
dois primeiros foram extraídos de programas de partido, e o terceiro é um poema escrito pelo dramaturgo alemão 
Bertolt Brecht. Leia-os atentamente e, em seguida, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Texto 1
Programa Nacional-Socialista dos trabalhadores alemães (1920)

1. Exigimos a constituição de uma Grande Alemanha, que congregue todos os alemães com base no direito dos 
povos de disporem de si mesmos.

2. Exigimos a igualdade dos direitos do povo alemão com relação às outras nações, a revogação dos Tratados de 
Versalhes e de Saint-Germain. […]

4.  Somente os cidadãos gozam dos direitos cívicos. Para ser cidadão, é preciso ser de sangue alemão, pouco 
importando a confissão. Nenhum judeu pode, pois, ser cidadão. […]

10.  O primeiro dever de todo cidadão é trabalhar, física ou intelectualmente. A atividade do indivíduo não deve 
prejudicar os interesses da coletividade, mas inscrever-se no quadro dessa e para o bem de todos. […]

25.  Para conduzir tudo isso a bom termo, exigimos a criação de um poder central forte, a autoridade absoluta 
do Comitê político sobre o conjunto do Reich e de suas organizações, bem como a criação de Câmaras profissionais e 
escritórios municipais encarregados da realização […] das leis básicas promulgadas pelo Reich. […]

KLEIN, Claude. Weimar. São Paulo: Perspectiva, 1995. p. 102-104.

Texto 2
Programa do Partido Nacional-Fascista (1921)
Fundamentos

O fascismo constituiu-se em Partido político para reforçar sua disciplina e precisar seu “credo”. A Nação não é a 
simples soma dos indivíduos vivos nem o instrumento dos objetivos partidários, mas um organismo que compreende 
a série indefinida das gerações cujos indivíduos são elementos passageiros; é a síntese suprema de todos os valores 
materiais e espirituais da raça.

O Estado é a encarnação jurídica da Nação. 
[…]
A Itália deve reafirmar seu direito de realizar sua plena unidade histórica e geográfica, mesmo nos domínios em 

que ainda não a realizou; deve preencher sua função de baluarte da civilização latina no Mediterrâneo; deve impor, 
de maneira consistente e estável, o domínio da lei sobre os povos de nacionalidade diferente anexados à Itália; deve 
proteger energicamente os italianos no exterior, que devem gozar do direito de representação política. […]

IL POPOLO D’Italia, 27 dez. 1921. In: PARIS, Robert. As origens do fascismo. São Paulo: Perspectiva, 1976. p. 97-98.

Texto 3

Necessidade da propaganda (1933-1938)
Bertolt Brecht

É possível que em nosso país nem tudo ande 
como deveria andar

Mas ninguém pode negar que a propaganda 
é boa. […]

Um bom propagandista
Transforma um monte de esterco em local de 

veraneio.
Quando não há manteiga, ele demonstra
Como um talhe esguio faz um homem esbelto.
Milhares de pessoas que o ouvem discorrer 

sobre as autoestradas
Alegram como se tivessem carros.
Nos túmulos dos que morreram de fome ou 

em combate
Ele planta louros. Mas já bem antes disso

Falava de paz enquanto os canhões passavam.
Somente através de propaganda perfeita
Pôde-se convencer milhões de pessoas
Que o crescimento do Exército constitui obra 

de paz
Que cada novo tanque é uma pomba da paz
E cada novo regimento uma prova de
Amor à paz.
Mesmo assim: bons discursos podem conse-

guir muito
Mas não conseguem tudo. Muitas pessoas
Já se ouve dizerem: pena
Que a palavra “carne” apenas não satisfaça, e
Pena que a palavra “roupa” aqueça tão pouco.
[…]

BRECHT, Bertolt. Necessidade da propaganda. Poemas. 1913-1956. 6. ed. São Paulo: Editora 34, 2001. p. 195-197.
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 Roteiro de trabalho

1. Compare os programas do Partido Nacional-Fascista e os do Partido Na-
cional-Socialista. Há semelhanças entre eles? Quais?
Sim. Os dois programas apresentam muitas semelhanças. Ambos defendem a ideia da criação 
de uma nação e de um Estado fortes, como vemos em trechos do programa fascista (“A Nação 
[…] é a síntese suprema de todos os valores materiais e espirituais da raça”) e do nazista 
(“[...] exigimos a criação de um poder central forte [...]”). Outra semelhança diz respeito à 
supremacia da raça e da tradição local: “A Itália […] deve preencher sua função de baluarte da 
civilização latina no Mediterrâneo [...]” (programa fascista) e “[...] Para ser cidadão, é preciso 
ser de sangue alemão [...]” (programa nazista). Por fim, os dois programas afirmam que a 
nação está acima do indivíduo.

2. Com base nos programas dos partidos, explique os papéis do preconceito 
étnico e do Estado na construção dos ideários fascista e nazista.

Os governos fascista e nazista têm natureza autoritária, pois defendem que o Estado deve 
estar acima de todas as coisas. Os indivíduos servem ao Estado e são vistos como meros 
instrumentos para a supremacia da nação. Essas doutrinas são excludentes e não aceitam a 
diversidade de raças e credos, pois se preocupam em manter uma unidade estatal. Por fim, 
o Estado age de forma repressiva com os indivíduos considerados diferentes para garantir 
suposta harmonia e centralidade.

3. No poema “Necessidade da propaganda”, que críticas Bertolt Brecht realiza 
ao nazismo?

Brecht critica o nazismo alegando que ele utiliza a propaganda e os discursos ideológicos 
para mascarar a realidade. Assim, pode fazer as pessoas acreditarem que “[...] o crescimen-
to do Exército constitui obra de paz”, entre outras coisas. A artimanha nazista, para Brecht, 
é semelhante à usada para vender um produto ruim ou inútil: a propaganda enganosa. Nos 
nossos dias, isso acontece com frequência, seja na venda de uma mercadoria, seja em um 
discurso político. Outro exemplo são os discursos estadunidenses que justificam a guerra 
contra as nações árabes como tentativa de estabelecer a paz mundial.

4. Reúna-se em grupo com os colegas para refl etir sobre o tema da propagan-
da política nos governos atuais. Depois, com base nas críticas de Brecht e 

Habilidade (EM13CHS101)

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS504)

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo, e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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nas refl exões do grupo, escreva individualmente um poema sobre o tema. 

4 e 5: O objetivo dessa proposta é incentivar os estudantes a produzirem diferentes forma-
tos textuais e, com isso, ativarem outros modos de significação, pela escrita de uma forma 
poética. Portanto, eles não devem se esforçar para procurar uma “resposta correta”, e sim 
expressar sua subjetividade diante do debate sobre política e propaganda, mas igualmente 
sobre cidadania, direitos, respeito à verdade etc. Pode ser oportuno realizar a atividade com 
a área de Linguagens para que o trabalho de criação do poema seja vivenciado como um 
exercício estético. Os estudantes também podem ser incentivados a escrever a letra de uma 
canção ou versos para serem cantados, segundo diferentes tradições da oralidade da cultura 
juvenil. Em relação ao dia da apresentação, sugere-se escolher um espaço acolhedor na escola 
para garantir que os estudantes se sintam confortáveis e estimulados a participar do sarau.  

5. Para concluir a atividade, organizem um sarau com a turma toda para 
apresentação dos poemas.

PESQUISA
Sugere-se que a atividade de pesquisa seja complementada com um seminário 

coletivo apresentado pela turma dividida em grupos, com base nas pesquisas em 
textos e imagens realizadas. Em vez de um seminário por grupo, o que pode se 
tornar cansativo e monótono, pode-se propor um seminário de acordo com a 
dinâmica sugerida a seguir. 

Organize a turma em roda e solicite que todos estejam com suas refl exões 
preparadas para serem apresentadas oralmente, com o apoio de imagens e das 
questões propostas na atividade. Escolha um objeto para ser lançado de um 
grupo para outro, como uma bola de pano, um chapéu ou um bastão. Segurando 
o objeto, um grupo é escolhido para começar, com a responsabilidade de falar 
por três minutos sobre o tema. Depois de três minutos, o grupo lança ou entrega 
o objeto para outro grupo, que também terá o mesmo tempo de apresentação. 
O objeto é passado até o último grupo, quando então todas as informações 
terão sido partilhadas entre a turma. 

A habilidade EM13CHS103 é desenvolvida na medida em que os estudantes 
são orientados a produzir uma pesquisa sistemática sobre um evento histórico, 
identifi cando, pela leitura e análise de textos de gêneros diversos, os processos 
políticos e econômicos nele envolvidos.

Roteiro de trabalho 
1. Consulte livros, artigos e sites que possuam informações baseadas em pes-

quisas ou estudos de especialistas sobre o tema “Guerra Civil Espanhola”. 
Não esqueça: sempre consulte mais de uma fonte.
É sempre bom reiterar a necessidade de fazer pesquisas em sites de universidades ou insti-
tutos de pesquisa reconhecidos, assim como em sites mantidos por organizações de difusão 
cultural. Além disso, o tema da Guerra Civil Espanhola está presente em excelentes artigos de 
imprensa e em longas reportagens disponíveis nos sites dos grandes jornais, especialmente 
aqueles europeus com edição online em português. Embora não seja um tema estudado com 
muito profundidade no currículo escolar, a Guerra Civil Espanhola é considerada por muitos 
estudiosos uma espécie de “balão de ensaio”, isto é, uma experiência original de ascensão de 
um regime totalitário em um contexto de guerra. 

2. Descubra os motivos que levaram à existência dessa guerra civil. Quais 
disputas e confl itos estavam em jogo?
Espera-se que com a pesquisa os estudantes reconheçam que o conflito se estabeleceu pela 
luta entre forças nacionalistas e fascistas e as correntes republicanas, entre elas as comunistas 
e anarquistas. Durante toda a década de 1930, a Espanha vivenciou essa tensão política, so-
bretudo depois da proclamação da República, em 1931. Nos anos seguintes, uma experiência 
singular de uma república democrática foi interrompida por um golpe militar, em 1936, lidera-
do pelo general Francisco Franco (1892-1975) da Falange Espanhola Tradicionalista. Três anos 
depois, em 1939, o conflito armado terminou com a vitória do general Franco. 

3. Relacione a Guerra Civil ao contexto de avanço do nazifascismo na Europa. 
Como o confl ito se relaciona com esse contexto?
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 Roteiro de trabalho

1. Compare os programas do Partido Nacional-Fascista e os do Partido Nacional-Socialista. Há semelhanças 
entre eles? Quais?

2. Com base nos programas dos partidos, explique os papéis do preconceito étnico e do Estado na construção 
dos ideários fascista e nazista.

3. No poema “Necessidade da propaganda”, que críticas Bertolt Brecht realiza ao nazismo? 

4. Reúna-se em grupo com os colegas para refletir sobre o tema da propaganda política nos governos atuais. De-
pois, com base nas críticas de Brecht e nas reflexões do grupo, escreva individualmente um poema sobre o tema. 

5. Para concluir a atividade, organizem um sarau com a turma toda para apresentação dos poemas.

PESQUISA
As imagens abaixo estão relacionadas à Guerra Civil Espanhola, que ocorreu nos anos 1930. Para compreender 

o significado delas, siga o Roteiro de trabalho.

 �  Em 1936, em Madri (Espanha), trabalhadores espanhóis 
armados vão para o embate contra as forças do general Franco.
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 �  Trabalhadores procuram por sobreviventes em rua de Barcelona 
(Espanha), em 1938, após um ataque aéreo das forças aliadas de 
Franco, que durou 41 horas. 
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 Roteiro de trabalho

1. Consulte livros, artigos e sites que possuam informações baseadas em pesquisas ou estudos de especialistas 
sobre o tema "Guerra Civil Espanhola". Não esqueça: sempre consulte mais de uma fonte.

2. Descubra os motivos que levaram à existência dessa guerra civil. Quais disputas e conflitos estavam em 
jogo?

3. Relacione a Guerra Civil Espanhola ao contexto de avanço do nazifascismo na Europa. Como o conflito se 
relaciona com esse contexto?

4. Formule uma explicação para as imagens segundo os dados de sua pesquisa. Faça uma nova legenda para 
elas, contextualizando esses eventos na Guerra Civil Espanhola. 

5. Explique como acabou a guerra civil. Houve algum acordo, alguma batalha? O que determinou o fim da 
guerra?
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Habilidade (EM13CHS103) 

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).
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É importante que os estudantes percebam que o conflito na Espanha fortaleceu os grupos 
e partidos ultraconservadores e fascistas, na medida em que incentivava a perseguição aos 
comunistas e professava um discurso nacionalista. 

4. Formule uma explicação para as imagens segundo os dados de sua pes-
quisa. Faça uma nova legenda para elas, contextualizando esses eventos 
na Guerra Civil Espanhola.
A primeira imagem (à esquerda na página) pode ser interpretada como expressão de um forte 
apelo popular e do engajamento da população civil jovem na guerra, fenômeno também pre-
sente em outros países. A segunda imagem (à direita) indica o impacto dos bombardeios em 
grandes cidades, como Barcelona, e o tipo de guerra que matava civis e não destruía apenas 
alvos militares. 

5. Explique como acabou a guerra civil. Houve algum acordo, alguma batalha? 
O que determinou o fi m da guerra?
Pouco a pouco, os republicanos perderam o domínio das cidades e dos territórios que contro-
lavam, até que as cidades de Barcelona e Madri foram ocupadas pelo Exército sob comando 
do general Franco. Com a derrota final, Franco perseguiu violentamente os republicanos e 
instalou uma ditatura que perdurou até sua morte, em 1975. 

Página 100

  A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Sobre a Segunda Guerra Mundial, que pode ser considerada um desdobramento 

da Primeira, pode-se dizer que ainda havia projetos imperialistas em curso e que alguns 
países estavam descontentes com as consequências da Primeira Guerra Mundial, 
principalmente Itália, Japão e Alemanha. Além dos confl itos entre as potências, 
em vários países ocorreu o crescimento do movimento operário e dos partidos 
de orientação comunista. No caso espanhol, foram especialmente importantes o 
movimento anarquista e a fundação de uma república democrática nos anos 1930, 
época em que muitas nações eram controladas por regimes totalitários.
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Em 2 de maio de 1945,
as forças soviéticas
ocuparam Berlim.
No dia 7, a Alemanhã
se rendia.

O cerco de Leningrado,
iniciado em setembro de
1941, foi derrubado em
janeiro de 1943.

Em julho de 1943, os Aliados
desembarcaram na Sicília.

Em 6 de julho de 1944
(Dia D), os Aliados
desembarcaram na
Normandia.
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Frente da contraofensiva aliada

0°

PARE e PENSE

1. Faça uma síntese da estratégia de 
guerra desenvolvida pelo exército 
alemão. Como ele pretendia vencer?

2. Depois da derrota para os soviéticos, 
já estaria defi nida a impossibilidade 
da vitória alemã? Por quê?

�  Adolf Hitler esperava uma rápida conquista de posições na 
Segunda Guerra Mundial. Essa charge de 1943 ironiza suas 
pretensões. Três fantasmas (Stalin, Roosevelt e Churchill) tentam 
assustar Hitler, rondando um túmulo onde se lê: “Sonho da 
conquista do mundo”, precedido de uma suástica. Na folha de 
papel que Hitler segura está escrito: “Discurso de Hitler”.

U
E

Com base em: SCALZARETTO, Reinaldo; MAGNOLLI, Demétrio. Atlas: geopolítica. São Paulo: Scipione, 1996. p. 16.

EXPANSÃO E DERROCADA DA ALEMANHA NAZISTA
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 Roteiro de trabalho

1. Compare os programas do Partido Nacional-Fascista e os do Partido Nacional-Socialista. Há semelhanças 
entre eles? Quais?

2. Com base nos programas dos partidos, explique os papéis do preconceito étnico e do Estado na construção 
dos ideários fascista e nazista.

3. No poema “Necessidade da propaganda”, que críticas Bertolt Brecht realiza ao nazismo? 

4. Reúna-se em grupo com os colegas para refletir sobre o tema da propaganda política nos governos atuais. De-
pois, com base nas críticas de Brecht e nas reflexões do grupo, escreva individualmente um poema sobre o tema. 

5. Para concluir a atividade, organizem um sarau com a turma toda para apresentação dos poemas.

PESQUISA
As imagens abaixo estão relacionadas à Guerra Civil Espanhola, que ocorreu nos anos 1930. Para compreender 

o significado delas, siga o Roteiro de trabalho.

 �  Em 1936, em Madri (Espanha), trabalhadores espanhóis 
armados vão para o embate contra as forças do general Franco.
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 �  Trabalhadores procuram por sobreviventes em rua de Barcelona 
(Espanha), em 1938, após um ataque aéreo das forças aliadas de 
Franco, que durou 41 horas. 
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 Roteiro de trabalho

1. Consulte livros, artigos e sites que possuam informações baseadas em pesquisas ou estudos de especialistas 
sobre o tema "Guerra Civil Espanhola". Não esqueça: sempre consulte mais de uma fonte.

2. Descubra os motivos que levaram à existência dessa guerra civil. Quais disputas e conflitos estavam em 
jogo?

3. Relacione a Guerra Civil Espanhola ao contexto de avanço do nazifascismo na Europa. Como o conflito se 
relaciona com esse contexto?

4. Formule uma explicação para as imagens segundo os dados de sua pesquisa. Faça uma nova legenda para 
elas, contextualizando esses eventos na Guerra Civil Espanhola. 

5. Explique como acabou a guerra civil. Houve algum acordo, alguma batalha? O que determinou o fim da 
guerra?
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  A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Em 1938, a Alemanha iniciou sua campanha militar 

expansionista anexando a Áustria a seu território. O 
Anschluss, como ficou conhecida a união entre Ale-
manha e Áustria, era justificado pela necessidade de 
unificar os povos germânicos. Ela anexou, em seguida, 
parte da Tchecoslováquia também, após a Conferên-
cia de Munique, na qual os primeiros-ministros Nevil-
le Chamberlain, da Inglaterra, e Edouard Deladier, da 
França, concordaram em ceder a região dos Sudetos, 
no sul da Tchecoslováquia – que, segundo os nazistas, 
tinha população majoritariamente alemã.

Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha hitlerista 
simulou um ataque polonês à cidade de Gleiwitz, loca-
lizada na fronteira da Polônia com a Alemanha. Solda-
dos alemães vestiram uniformes poloneses e atacaram 
um posto de rádio alemão – essa seria a justificativa 
para o ataque à Polônia, que ocorreu no mesmo dia 
e deu início à Segunda Guerra Mundial. Em poucos 
dias, o exército polonês foi derrotado pelos bombar-
deios aéreos e pela ofensiva terrestre alemã. Com isso, 
uma parte da Polônia foi anexada à Alemanha, e os ju-
deus poloneses foram expulsos de suas terras. Nos me-
ses seguintes, iniciou-se o que ficou conhecido como 
guerra-relâmpago (blitzkrieg).

Com o auxílio de carros blindados e da aviação, novas 
regiões foram rapidamente ocupadas: Bélgica, Noruega, 
Iugoslávia, Grécia e França. Nesse último caso, o exérci-
to alemão dominou a capital francesa, Paris, em junho 
de 1940, com parte do país sendo anexado ao Terceiro 
Reich. Em setembro do mesmo ano, os alemães inicia-
ram o ataque à Inglaterra. Várias cidades inglesas foram 
bombardeadas por aviões, entre elas, Londres, que ficou 
parcialmente destruída. Após seis meses de combates, os 
alemães desistiram de continuar o conflito, uma vez que 
não conseguiam dominar as forças britânicas, pois estas 
mostravam vantagem no combate aéreo.

Nesse momento da guerra, em 1941, já haviam se 
configurado com clareza as alianças e os inimigos. De 
um lado, estavam os países do Eixo: Alemanha, Itália 
e Japão, que entrou na guerra em agosto de 1940. Do 
outro, encontravam-se os Aliados: França, Inglaterra 
e, depois, Estados Unidos.

Poucos meses após entrar na guerra, o Japão já 
havia conquistado grande parte do Extremo Orien-
te e parte das possessões britânicas e holandesas na 
região. Para o Japão, a Segunda Guerra Mundial re-
presentava a possibilidade de expandir seus domínios 
no Oriente, sobretudo em parte da China e da Coreia. 
Também era seu objetivo expandir seus mercados na 
região, transformando-se em potência econômica e 
política na Ásia. Em 1937, o Japão havia atacado a Chi-
na e ocupado parte de seu território.

Os Estados Unidos entraram efetivamente na guerra 
após o ataque japonês à base estadunidense de Pearl 
Harbor, localizada no Havaí, em dezembro de 1941. 
Nessa ocasião, os estadunidenses perderam grande 
parte de sua frota do Pacífico ancorada na base militar. 
Poucas horas depois do ataque, o presidente Franklin 

Delano Roosevelt declarou guerra ao Japão.
Em 1941, chegou a vez de Hitler tentar invadir a 

União Soviética. Com esse fim, foram mobilizados cer-
ca de 2 milhões de homens desde junho desse ano. 
Tratava-se de uma gigantesca força terrestre com o 
apoio de uma infinidade de tanques e muitas divisões 
motorizadas. O objetivo final do exército de Hitler, ini-
migo do comunismo soviético, era dominar Moscou. 
Antes disso, contudo, as tropas alemãs realizaram o 
cerco a Leningrado, que durou quase dois anos. A po-
pulação local foi exposta à fome e à miséria, ficando 
sem luz nem aquecimento em períodos de baixíssimas 
temperaturas. Mesmo assim, a resistência foi capaz de 
conter o avanço nazista.

Apesar da superioridade militar e tecnológica ale-
mã, a resistência soviética conseguiu evitar que os ale-
mães chegassem a Moscou. Os nazistas fizeram mais 
de 4 milhões de prisioneiros nos primeiros meses de 
combate e executaram cerca de 1 milhão de soviéti-
cos. Em setembro de 1941, já haviam conseguido do-
minar várias regiões da União Soviética, porém vinham 
encontrando problemas para manter suas conquistas. 
Um deles era como fazer chegar, com eficiência, su-
primentos a todos os soldados em campo de batalha.

Em novembro de 1941, foi efetivado o ataque final 
contra Moscou, mas os russos, contando então com 
aviões mais modernos e muitos armamentos, detive-
ram os alemães. Outra adversidade foi o inverno, que 
impediu o avanço de carros e fez muitos soldados e 
animais morrerem em consequência do frio. Os sovié-
ticos passaram, assim, a retomar as áreas dominadas 
pelos alemães, impondo uma importante derrota aos 
países do Eixo na Batalha de Stalingrado, grande 
centro industrial russo. Em fevereiro de 1943, o que 
restava do exército alemão se rendeu.

A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941, 
quando foi assinada a Carta do Atlântico, tornou mui-
to mais eficiente a reação dos Aliados, possibilitando 
reverter a grande expansão territorial alcançada pelo 
Eixo. Devemos lembrar que os Estados Unidos, além 
de já possuírem uma potente indústria militar nesse pe-
ríodo, não sofriam internamente o impacto da guerra, 
uma vez que suas cidades não tinham sido bombar-
deadas. Assim, todos os investimentos estadunidenses 
se dirigiram para a produção de armamentos e a ma-
nutenção do exército.

Em junho de 1942, os estadunidenses impuseram 
a primeira derrota significativa ao Japão, quando con-
seguiram impedir que os japoneses tomassem o Havaí, 
derrotando-os na Batalha do Arquipélago de Midway, 
no oceano Pacífico. Em abril desse ano, os estaduni-
denses já haviam bombardeado Tóquio.

A guerra continuava a tomar grandes proporções. 
Os italianos passaram a avançar pelo norte da África 
a partir de 1940, tendo de enfrentar o exército britâ-
nico. Os alemães também enviaram tropas para lutar 
na região. Esse grupo de combatentes foi denominado 
Afrika Korps. Até 1942, os alemães tinham conseguido 
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 PARE e PENSE

1.  Faça uma síntese da estratégia de guerra desenvolvida pelo exército 
alemão. Como ele pretendia vencer?
A estratégia consistia em uma ação rápida e coordenada em diversas frentes, ocupando, assim, 
nove regiões no entorno da Alemanha. Eles imaginavam que dominariam rapidamente os outros 
países e a guerra seria vencida em poucos meses.  

2.  Depois da derrota para os soviéticos, já estaria defi nida a impossibilidade 
da vitória alemã? Explique.
Não, pois a derrota alemã no front oriental não colocava em xeque seus domínios sobre a Europa 
ocidental. Foi a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1941, que tornou possível a derrota 
alemã.
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LER TEXTO FILOSÓFICO
Primo Levi, o autor do texto reproduzido na seção, foi um químico e escritor italiano que se notabilizou pela 

escrita de seu testemunho dos campos de concentração. Publicado em 1947, É isto um homem? teve difi culdades 
para encontrar uma editora e o lançamento inicial contou com uma edição italiana de 1,4 mil exemplares, porque, na 
época, o assunto não parecia despertar o interesse do grande público. Dez anos mais tarde, uma nova edição francesa 
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chamou atenção e, nos anos seguintes, o livro se tornou um sucesso reconhecido, 
tendo sido traduzido para dezenas de idiomas. Pode-se destacar que a narrativa 
de Levi mantém um tom objetivo, com pouca manifestação emocional, e é muito 
marcado pela perspectiva da observação científi ca que o autor conhecia bem, graças 
a sua formação. Esse traço ampliou a força literária do texto, uma vez que expressou 
de forma direta os horrores vividos pelos prisioneiros nos campos de extermínio.

A atividade solicita uma leitura atenta e comprometida de textos de cunho 
testemunhal e fi losófi co, colaborando para o desenvolvimento da habilidade 
EM13CH101, visto que o roteiro de trabalho propõe uma interpretação do texto 
à luz do contexto histórico. A habilidade EM13CH504 pode ser mobilizada pela 
refl exão da violência cometida contra os prisioneiros dos campos de extermínio 
da Alemanha nazista.

 Roteiro de trabalho
1. A humilhação e a violência perpetradas nos campos de concentração 

motivaram a criação dos direitos humanos. Sendo assim, quais aspectos 
apresentados no trecho de É isto um homem? ferem a dignidade humana?
No trecho reproduzido, toda a narrativa se refere à destruição da dignidade humana, indicada 
pela supressão das características individuais, como as roupas, os sapatos, os cabelos e o 
próprio nome, e das redes coletivas, como as relações afetivas e o espaço da casa. 

2. Pensando nas características do regime totalitário, como elas se reprodu-
ziam nos campos de concentração?
Destaca-se o tratamento desumano contra aqueles que o regime totalitário elege como ini-
migos, transformando-os em seres desprovidos de individualidade e, portanto, passíveis de 
sofrer todo tipo de violência e ressentimento. Além disso, Levi aponta que o poder centraliza-
do e hierárquico característico dos regimes totalitários ganhava, nos campos de prisioneiros, 
uma potência ainda maior, impedindo que os “de baixo” reagissem. 

3. Pensando no que você estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, responda 
à pergunta proposta por Primo Levi: É isto um homem?
Espera-se que os estudantes reconheçam que o trecho citado carrega um paradoxo, pois, ao 
mesmo tempo que o autor descreve a condição de desumanização imposta pelo nazismo nos 
campos de extermínio, a sua escrita, isto é, seu testemunho é a prova de sua humanidade. 
Portanto, não há uma resposta simples a essa pergunta e o mais adequado seria promover um 
debate sugerindo aos estudantes que reflitam sobre o tema, adotando diferentes perspectivas. 

   A bomba atômica
A refl exão sobre as explosões atômicas em Hiroxima e Nagasáqui pode conduzir 

a um debate sobre os investimentos em pesquisa tecnológica (armamentos e 
equipamentos, como tanques, submarinos e aviões, que aumentavam a efi ciência 
de ataques por terra, água e ar) que modifi caram a dinâmica da guerra ao longo do 
século XX. Essas informações possibilitam trazer o debate para a atualidade. Hoje, a 
ameaça do terrorismo químico e biológico exige uma nova forma de compreensão 
das relações entre as nações. Assim, pesquisando informações básicas acerca 
do conceito de arma química e biológica, os estudantes podem construir uma 
refl exão sobre a relação entre o conhecimento científi co e os interesses políticos.

Embora se trate de um assunto bastante específi co, é possível estabelecer 
relações ricas com o cenário mundial contemporâneo sobre três questões 
fundamentais: a ressignifi cação das ações preventivas diante das armas químicas 
e biológicas; a suposta neutralidade da ciência e a guerra; o papel de organizações 
mundiais no desenvolvimento e uso de armas químicas e biológicas.
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  O Holocausto
Esse tema, profundamente relevante para a história contemporânea, está presente em inúmeras produções 

audiovisuais e em diferentes sites de instituições criadas para divulgar o que foi o Holocausto e para manter 
viva a memória dos sobreviventes, inclusive no Brasil. Um desses sites é o do Museu do Holocausto de Curitiba 
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De acordo com a filósofa Hannah Arendt, o totalitarismo se consolidou, no século XX, em virtude do regime 
nazista (1933-1945) e do stalinismo na União Soviética (1937-1953). Apesar de suas diferenças, os dois regimes de 
governo tinham características em comum, pois se baseavam na força e na violência, estando ambos também cen-
trados em um grande líder que recebia apoio inquestionável das massas. Esse apoio deveria ser absoluto, irrestrito 
e incondicional, alimentado por uma propaganda política constante. Era prometido ainda que, no futuro, todos 
seguiriam a doutrina do regime, à medida que os inimigos fossem sendo eliminados. 

Para o nazismo, esse inimigo eram os judeus, por isso, o regime promoveu o extermínio de milhões deles, 
principalmente em campos de concentração. Nesse contexto, o relato de Primo Levi (1919-1987), um sobrevivente 
desses campos, revela os sofrimentos vividos sob o regime totalitário. Leia dois trechos de obras de Primo Levi e, 
depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Trecho 1
É isto um homem?
Primo Levi

Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, 
a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada: chegamos ao 
fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe, não dá para imaginar. Nada mais 
é nosso: tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos; se falarmos, não nos escutarão – e, se nos escutarem, não 
nos compreenderão. Roubaram também o nosso nome, e, se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós 
a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. 

Imagine-se, agora, um homem privado não apenas dos seres queridos, mas de sua casa, seus hábitos, sua roupa, 
tudo, enfim, rigorosamente tudo que possuía; ele será um ser vazio, reduzido a puro sofrimento e carência, esquecido 
de dignidade e discernimento – pois quem perde tudo, muitas vezes perde também a si mesmo; transformado em algo 
tão miserável, que facilmente se decidirá sobre sua vida e sua morte, sem qualquer sentimento de afinidade humana, 
na melhor das hipóteses considerando puros critérios de conveniência. Ficará claro, então, o duplo significado da 
expressão “Campo de Extermínio”, bem como o que desejo expressar quando digo chegar no fundo. 

LEVI, Primo. É isto um homem? Tradução de Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988. p. 32-33.

Trecho 2
Os afogados e os sobreviventes
Primo Levi

Reproduzia-se assim, dentro dos Lager, em escala menor mas com características ampliadas, a estrutura hierár-
quica do Estado totalitário, no qual todo o poder emana do alto e um controle de baixo para cima é quase impossível. 
Mas esse “quase” é importante: jamais existiu um Estado que fosse realmente “totalitário” sob esse aspecto.

Uma forma qualquer de reação, um corretivo ao arbitrário total, jamais deixou de haver, nem no Terceiro Reich 
nem na União Soviética de Stalin [...] Só dentro do Lager o controle a partir de baixo era nulo, e o poder dos pequenos 
sátrapas era absoluto. 

LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. 2. ed. Tradução de Luiz 
Sérgio Henriques. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p. 40.

 Roteiro de trabalho

1. A humilhação e a violência perpetradas nos campos de concentração motivaram a criação dos direitos humanos. 
Sendo assim, quais aspectos apresentados no trecho de É isto um homem? ferem a dignidade humana?

2. Pensando nas características do regime totalitário, como elas se reproduziam nos campos de concentração?
3. Pensando no que você estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, responda à pergunta proposta por Primo Levi: 

É isto um homem?

Lager:
eram os campos,
para os alemães.

  A bomba atômica
Durante a guerra, foram constantes o investimento 

e o desenvolvimento tecnológico voltados para a cria-
ção de novos equipamentos e armamentos de comba-
te. Vários cientistas europeus expulsos de seus países 
por causa do nazifascismo migraram para os Estados 
Unidos, onde puderam pesquisar sobre a estrutura do 
átomo em laboratórios que tinham como fundamento 

as teorias do cientista alemão Albert Einstein (1879-
-1955). Acreditava-se que, se fosse possível criar uma 
reação em cadeia utilizando plutônio e urânio, isso 
poderia fazer que partes de átomos atingissem outras 
partes de átomos, liberando uma quantidade excep-
cional de energia. O resultado desse processo seria 
uma explosão atômica.
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nazista (1933-1945) e do stalinismo na União Soviética (1937-1953). Apesar de suas diferenças, os dois regimes de 
governo tinham características em comum, pois se baseavam na força e na violência, estando ambos também cen-
trados em um grande líder que recebia apoio inquestionável das massas. Esse apoio deveria ser absoluto, irrestrito 
e incondicional, alimentado por uma propaganda política constante. Era prometido ainda que, no futuro, todos 
seguiriam a doutrina do regime, à medida que os inimigos fossem sendo eliminados. 

Para o nazismo, esse inimigo eram os judeus, por isso, o regime promoveu o extermínio de milhões deles, 
principalmente em campos de concentração. Nesse contexto, o relato de Primo Levi (1919-1987), um sobrevivente 
desses campos, revela os sofrimentos vividos sob o regime totalitário. Leia dois trechos de obras de Primo Levi e, 
depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Trecho 1
É isto um homem?
Primo Levi

Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, 
a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada: chegamos ao 
fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe, não dá para imaginar. Nada mais 
é nosso: tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos; se falarmos, não nos escutarão – e, se nos escutarem, não 
nos compreenderão. Roubaram também o nosso nome, e, se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós 
a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. 

Imagine-se, agora, um homem privado não apenas dos seres queridos, mas de sua casa, seus hábitos, sua roupa, 
tudo, enfim, rigorosamente tudo que possuía; ele será um ser vazio, reduzido a puro sofrimento e carência, esquecido 
de dignidade e discernimento – pois quem perde tudo, muitas vezes perde também a si mesmo; transformado em algo 
tão miserável, que facilmente se decidirá sobre sua vida e sua morte, sem qualquer sentimento de afinidade humana, 
na melhor das hipóteses considerando puros critérios de conveniência. Ficará claro, então, o duplo significado da 
expressão “Campo de Extermínio”, bem como o que desejo expressar quando digo chegar no fundo. 

LEVI, Primo. É isto um homem? Tradução de Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988. p. 32-33.

Trecho 2
Os afogados e os sobreviventes
Primo Levi

Reproduzia-se assim, dentro dos Lager, em escala menor mas com características ampliadas, a estrutura hierár-
quica do Estado totalitário, no qual todo o poder emana do alto e um controle de baixo para cima é quase impossível. 
Mas esse “quase” é importante: jamais existiu um Estado que fosse realmente “totalitário” sob esse aspecto.

Uma forma qualquer de reação, um corretivo ao arbitrário total, jamais deixou de haver, nem no Terceiro Reich 
nem na União Soviética de Stalin [...] Só dentro do Lager o controle a partir de baixo era nulo, e o poder dos pequenos 
sátrapas era absoluto. 

LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. 2. ed. Tradução de Luiz 
Sérgio Henriques. São Paulo: Paz e Terra, 2004. p. 40.

 Roteiro de trabalho

1. A humilhação e a violência perpetradas nos campos de concentração motivaram a criação dos direitos humanos. 
Sendo assim, quais aspectos apresentados no trecho de É isto um homem? ferem a dignidade humana?

2. Pensando nas características do regime totalitário, como elas se reproduziam nos campos de concentração?
3. Pensando no que você estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, responda à pergunta proposta por Primo Levi: 

É isto um homem?

Lager:
eram os campos,
para os alemães.

  A bomba atômica
Durante a guerra, foram constantes o investimento 

e o desenvolvimento tecnológico voltados para a cria-
ção de novos equipamentos e armamentos de comba-
te. Vários cientistas europeus expulsos de seus países 
por causa do nazifascismo migraram para os Estados 
Unidos, onde puderam pesquisar sobre a estrutura do 
átomo em laboratórios que tinham como fundamento 

as teorias do cientista alemão Albert Einstein (1879-
-1955). Acreditava-se que, se fosse possível criar uma 
reação em cadeia utilizando plutônio e urânio, isso 
poderia fazer que partes de átomos atingissem outras 
partes de átomos, liberando uma quantidade excep-
cional de energia. O resultado desse processo seria 
uma explosão atômica.
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Habilidade (EM13CHS101) 

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS504) 

Analisar e avaliar os impasses ético-po-
líticos decorrentes das transformações 
culturais, sociais, históricas, científicas 
e tecnológicas no mundo contempo-
râneo, e seus desdobramentos nas 
atitudes e nos valores de indivíduos, 
grupos sociais, sociedades e culturas.
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(PR), que possui um acervo virtual de imagens e depoimentos. Pode-
-se acessá-lo no link https://www.museudoholocausto.org.br/. Outra opção é 
o Memorial do Holocausto, situado na cidade de São Paulo (SP) e que também 
oferece imagens e depoimentos por meio de sua página eletrônica, que está 
disponível no link https://www.memorialdoholocausto.org.br/#topo (acesso em: 
27 set. 2020).

Habilidade (EM13CHS101) 

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS504) 

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo, e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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PONTO DE VISTA
Leia os trechos a seguir, escritos por Eric Hobsbawm, um dos mais importantes historiadores do século XX. No pri-

meiro, ele analisa as relações entre o futebol e o nacionalismo; no segundo, faz um balanço sobre o saldo das Guerras 
Mundiais. Após a leitura, reflita sobre o conteúdo respondendo às questões propostas no Roteiro de trabalho.

Trecho 1 
Nações e nacionalismo desde 1780
Eric Hobsbawm

Entre as duas guerras, o esporte como um espetáculo de massa foi transformado numa sucessão infindável de 
contendas, onde se digladiavam pessoas e times simbolizando Estados-nações, o que hoje faz parte da vida global. 
[…] Eles simbolizavam a unidade desses Estados, assim como a rivalidade amistosa entre suas nações reforçava o sen-
timento de que todos pertenciam a uma unidade, pela institucionalização de disputas regulares, que proviam uma vál-
vula de escape para as tensões grupais, as quais seriam dissipadas de modo seguro nas simbólicas pseudolutas. […]

Entre as guerras, porém, o esporte internacional tornou-se […] uma expressão de luta nacional, com os espor-
tistas representando seus Estados ou nações, expressões fundamentais de suas comunidades imaginadas. Foi nesse 
período que […] a Copa do Mundo foi introduzida no meio futebolístico e, como demonstrou o ano de 1936, que 
os Jogos Olímpicos se transformaram indubitavelmente em ocasiões competitivas de autoafirmação nacional. O que 
fez do esporte um meio único, em eficácia, para inculcar sentimentos nacionalistas, de todo modo só para homens, 
foi a facilidade com que até mesmo os menores indivíduos políticos ou públicos podiam se identificar como a nação, 
simbolizada por jovens que se destacavam no que praticamente todo homem quer, ou uma vez na vida terá querido: 
ser bom naquilo que faz. A imaginária comunidade de milhões parece mais real na forma de um time de onze pessoas 
com nome. O indivíduo, mesmo aquele que apenas torce, torna-se o próprio símbolo de sua nação. […]

[…] Entre os ex-beligerantes, o nacionalismo, é claro, tinha sido reforçado pela guerra, especialmente após a 
maré de esperança revolucionária ter baixado no início da década de [19]20. O fascismo e outros movimentos di-
reitistas foram rápidos em explorar isso, fazendo-o, em primeira instância, para mobilizar os estratos médios, e 
outros apavorados com a revolução social, contra a ameaça vermelha que podia ser – especialmente na sua forma 
bolchevique – rapidamente identificada com o internacionalismo militante e, o que parece ser a mesma coisa, com um 
antimilitarismo reforçado pelas experiências bélicas em 1914-1918. O apelo de tal propaganda nacionalista era bem 
mais eficiente, mesmo entre trabalhadores, à medida que culpava os inimigos, de fora, e os traidores, de dentro, pelo 
fracasso ou pela fraqueza. E havia bastante fracasso e fraqueza para serem explicados.

HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p. 170-172.

Trecho 2 

Era dos extremos
Eric Hobsbawm

“As luzes se apagam em toda a Europa”, disse Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, 
observando as luzes de Whitehall na noite em que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra. “Não voltaremos a 
vê-las acender-se em nosso tempo de vida.” Em Viena, o grande satirista Karl Kraus preparava-se para documentar e 
denunciar essa guerra num extraordinário drama-reportagem a que deu o título de Os últimos dias da humanidade. 
Ambos viam a guerra mundial como o fim de um mundo, e não foram os únicos. […]

A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas da 
guerra mundial, 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. […]

Temos como certo que a guerra moderna envolve todos os cidadãos e mobiliza a maioria; é travada com arma-
mentos que exigem um desvio de toda a economia para a sua produção, e são usados em quantidades inimagináveis; 
produz indizível destruição e domina e transforma absolutamente a vida dos países nela envolvidos. Contudo, todos 
esses fenômenos pertencem apenas às guerras do século XX. Na verdade, houve guerras tragicamente destrutivas 
antes, e mesmo guerras que anteciparam os esforços totais da guerra moderna, como na França durante a Revolução. 
[…] Apesar disso, antes do século XX, guerras envolvendo toda a sociedade eram excepcionais. […]

O monstro da guerra total do século XX não nasceu já do seu tamanho. Contudo, de 1914 em diante, as guerras 
foram inquestionavelmente guerras de massa. […]

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 30 e 51.
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  O Holocausto
Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu ainda 

o Holocausto, genocídio em massa de judeus (e outras 
minorias) pelas forças nazistas. Estima-se que cerca de  
6 milhões deles foram mortos entre 1930 e 1945.

O preconceito contra o povo judeu, que era minoria 
na Europa, já existia em várias regiões do continente 
europeu. Os judeus não tinham uma terra natal e não 
partilhavam do cristianismo, o que os tornava malvistos 
pela Igreja Católica. Ampliou-se então o antissemitis-
mo, ou seja, a rejeição aos judeus. O historiador fran-
cês Jean Delumeau explica que:

O antijudaísmo teve dois componentes que 
muitas vezes se somaram: de um lado, a hosti-
lidade experimentada por uma coletividade – ou 
por uma parte dessa – em relação a uma minoria 
empreendedora, considerada inassimilável e che-
gando a ultrapassar um limiar tolerável no plano 
do número ou do êxito, ou nos dois ao mesmo 
tempo; e, de outro, o medo sentido por doutriná-
rios que identificam o judeu com o mal absoluto 
e o perseguem com seu ódio implacável mesmo 
quando ele foi repelido para fora das fronteiras.

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. p. 278.

 �  Sobreviventes do campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, em 16 de abril de 1945.
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Dessa forma, em diferentes momentos, eles foram 
perseguidos, expulsos de suas casas e cidades, respon-
sabilizados por todo tipo de infortúnio e exterminados.

Em seus discursos, Hitler afirmava a superiorida-
de do povo ariano e estimulava os antigos precon-
ceitos contra os judeus, responsabilizando-os por 
grande parte das dificuldades enfrentadas pela Ale-
manha. Em 1933, quando chegou ao poder como 
chanceler, começou a colocar em prática seu pro-
jeto de condenação desse povo. Primeiro limitou o 
trânsito dos judeus, exigindo-lhes identificação. Na 
Alemanha, eles perderam a cidadania e foram hu-
milhados publicamente pelas forças nazistas. Em se-
guida, foram levados a campos de concentração 
ou obrigados a viver em bairros isolados, chamados 
de guetos. Nos campos de concentração, muitos 
eram eliminados todos os dias, e, a partir de 1942, 
foram utilizadas câmaras de gás como método de 
extermínio em massa.

Os horrores cometidos pelos nazistas não se limi-
taram apenas aos judeus – ciganos, soviéticos, inimi-
gos políticos, doentes mentais, homossexuais, eslavos 
e pacifistas também foram massacrados em campos 
de extermínio.
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 PONTO DE VISTA
Eric Hobsbawm discute as guerras mundiais e põe em foco o nacionalismo, um 

dos elementos centrais dos regimes totalitários. Selecionados de livros diferentes, os 
dois trechos podem ser lidos de forma complementar, na medida em que a eclosão 
da guerra esteve profundamente ligada ao crescimento do sentimento nacionalista, 
valendo-se da experiência do futebol. Evidentemente, a leitura dos textos pode 
conduzir a uma refl exão sobre esse esporte no mundo contemporâneo. 

A habilidade EM13CHS101 é trabalhada por meio da análise de dois textos 
historiográfi cos que permitem interpretar aspectos importantes do processo 
histórico que envolveu o crescimento do nacionalismo e da xenofobia. A refl exão 
sobre a permanência de formas violentas de expressão do nacionalismo possibilita 
um debate sobre ética e política na contemporaneidade, aspecto central da 
habilidade EM13CHS504.

Roteiro de trabalho

1. De acordo com o primeiro texto, como o futebol e as Olimpíadas se rela-
cionavam com o contexto político das primeiras décadas do século XX?
Para o autor, o futebol e as Olimpíadas eram recursos para reforçar a ideia de unidade do 
Estado nacional. Aliadas à propaganda nacionalista, essas competições foram utilizadas pelo 
fascismo e outras doutrinas de direita para mobilizar a população a seu favor.

2. No segundo texto, qual é o caráter das duas Guerras Mundiais para Hobs-
bawm? Até que ponto elas foram diferentes das guerras anteriores?
Para o autor, as duas Guerras Mundiais tiveram um caráter inédito e marcaram de forma 
decisiva o século XX: envolveram e mobilizaram todos os cidadãos, afetaram com intensidade 
a economia e a produção e causaram uma destruição instantânea nunca antes presenciada.

3. Relacione os dois textos: De que maneira o nacionalismo pode ter relação 
com o caráter das duas Guerras Mundiais?
O nacionalismo é uma maneira de envolver e mobilizar as pessoas para a guerra em nome 
da defesa do país. As Olimpíadas e o futebol foram bons instrumentos de mobilização social 
utilizados pelo nacionalismo.

4. Atualmente, o sentimento nacionalista tem mobilizado diversas manifes-
tações públicas de valorização da “pureza nacional” e de hostilidade a 
estrangeiros e imigrantes. Na sua percepção, quais são as relações entre 
essas manifestações atuais e o contexto das Guerras Mundiais?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam o crescimento de uma atmosfera 
de violência nacionalista e de xenofobia no mundo atual e estabeleçam comparações com o 
passado, levando em conta permanências e rupturas. 
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RELEITURA
É importante destacar que a Carta das Nações Unidas foi um documento 

fundamental para a construção da ordem mundial no pós-guerra. Pela primeira 
vez na história das sociedades humanas, um documento, escrito e aprovado por 
representantes de diferentes países, defi niu um espaço de poder e de tomada de 
decisão “acima” dos Estados nacionais. Isso representou a criação não apenas da 
Organização das Nações Unidas (ONU), mas, particularmente, do seu Conselho 
de Segurança, diretamente responsável por garantir a paz no planeta. 

É oportuno ressaltar que, desde a promulgação da Carta, os confl itos militares 
e as guerras entre nações não desapareceram, mas o risco de uma nova guerra 
total (inclusive com o uso de armas de destruição em massa) tem sido evitado em 
virtude da mediação do Conselho e da ONU. 

Nessa atividade, a habilidade EM13CHS604 pode ser aprofundada com a 
leitura da Carta das Nações Unidas e uma análise crítica sobre a atuação da ONU 
no mundo contemporâneo. 
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Roteiro de trabalho 

1.  Levando em consideração os muitos anos de guerra que o século XX enfrentou, 
como a criação da ONU pretendia fornecer diretrizes para que se evitassem 
novos confl itos? Utilize elementos da Carta das Nações Unidas para formular 
sua resposta.
A criação da ONU (1945) coincide com o período imediatamente posterior à Segunda Guerra 
Mundial, um indício de que visava à pacificação do mundo e à não instauração de novos con-
flitos. Na Carta das Nações Unidas destacam-se objetivos como “manter a paz e a segurança 
internacionais”, “desenvolver relações de amizade entre as nações” e “realizar a cooperação 
internacional”, entre outros.

2.  Faça uma pesquisa a respeito da atuação da ONU nos confl itos internacionais ocorridos nos últimos anos. 
Podemos fazer referência à Guerra da Bósnia, à Guerra do Golfo, aos confl itos entre israelenses e palestinos 
e à Guerra do Iraque. Na sua opinião, a ONU consegue, na atualidade, lutar pela paz mundial e cumprir com 
os objetivos estipulados em 1945? Justifi que sua resposta.
Pesquisa pessoal. Um bom começo é pesquisar no site da própria ONU (disponível em: https://nacoesunidas.org/; acesso em: 20 ago. 2020). 
Se possível, organizar uma roda de conversa para que os estudantes socializem as opiniões formadas com base na pesquisa realizada.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Entre as várias indicações, sugere-se atenção especial ao fi lme A Onda, visto que 

se trata de uma narrativa sobre adolescentes que, nos tempos atuais, vivem uma 
experiência diferente na escola. Além disso, o fi lme tem duas versões: a primeira, 
estadunidense, é de 1981, e a segunda, alemã, indicada nessas referências, é 
de 2008. Uma comparação entre as duas pode motivar uma refl exão sobre as 
mudanças na percepção sobre o tema. 
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 ENEM
1. B

2. B

3. C

Habilidade (EM13CHS604) 

Discutir o papel dos organismos inter-
nacionais no contexto mundial, com 
vistas à elaboração de uma visão críti-
ca sobre seus limites e suas formas de 
atuação nos países, considerando os 
aspectos positivos e negativos dessa 
atuação para as populações locais. 
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 Roteiro de trabalho

1. De acordo com o primeiro texto, como o futebol e as Olimpíadas se relacionavam com o contexto político 
das primeiras décadas do século XX?

2. No segundo texto, qual é o caráter das duas Guerras Mundiais para Hobsbawm? Até que ponto elas foram 
diferentes das guerras anteriores?

3. Relacione os dois textos: De que maneira o nacionalismo pode ter relação com o caráter das duas Guerras 
Mundiais?

4. Atualmente, o sentimento nacionalista tem mobilizado diversas manifestações públicas de valorização da 
“pureza nacional” e de hostilidade a estrangeiros e imigrantes. Na sua percepção, quais são as relações 
entre essas manifestações atuais e o contexto das Guerras Mundiais? 
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A expressão “Nações Unidas” foi utilizada pela primeira vez pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roose-
velt, na Declaração das Nações Unidas, em janeiro de 1942. O objetivo era garantir um acordo entre representantes 
de 26 nações para continuar a luta contra o Eixo (Alemanha, Itália e Japão) na Segunda Guerra Mundial. 

Ao final do conflito, em 1945, representantes de 50 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, 
para uma conferência internacional, visando à assinatura da Carta das Nações Unidas. A união se consolidou no 
dia 24 de outubro desse mesmo ano, data oficial da criação da Organização das Nações Unidas (ONU), quando 51 
nações ratificaram a Carta na condição de Estados-membros fundadores. 

Com a união consolidada, as nações se comprometiam a manter a paz depois do resultado catastrófico das 
duas Grandes Guerras, bem como relações amigáveis. A criação da ONU pretendia ainda trabalhar para erradicar 
a pobreza e melhorar as condições de vida de todos os habitantes do planeta. Hoje a Organização conta com 189 
Estados-membros, que se reúnem em Assembleia Geral, com igual direito de voto. A sede das Nações Unidas en-
contra-se em Nova York, mas é considerada território internacional.

Agora vamos refletir sobre o papel da ONU nas guerras que ocorreram após sua criação. Para isso, leia os tre-
chos da Carta das Nações Unidas e, depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Carta das Nações Unidas (documento de fundação da ONU, em 1945)
Art. 1o. Os objetivos das Nações Unidas são:

1. Manter a paz e a segurança internacionais e para esse fim: tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e 
afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão, ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos, 
e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajustamento ou solução das contro-
vérsias ou situações internacionais que possam levar a uma perturbação da paz;

2. Desenvolver relações de amizade entre as nações baseadas no respeito do princípio da igualdade de direitos e 
da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal;

3. Realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas internacionais de caráter econômico, social, cul-
tural ou humanitário, promovendo e estimulando o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais 
para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião;

[…]
Art. 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre 
as Nações, baseadas no respeito do princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações 
Unidas promoverão:

a) a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social;
b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, de saúde e conexos, bem como a cooperação 

internacional, de caráter cultural e educacional;
c) o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção 

de raça, sexo, língua ou religião.

ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas – Portugal. Disponível em: https://nacoesunidas.org/carta/. Acesso em: 11 set. 2020. 
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REMARQUE, Erich Maria. Nada de novo no front. São Paulo: LP&M, 2004.
Publicado pela primeira vez em 1929, o livro ficou conhecido por inaugurar uma tradição paci-
fista na literatura moderna ocidental. Narra a história de Paul Baumer, um jovem humilde que 
é convencido pela família e pelos professores a largar os estudos e a lutar na Primeira Guerra 
Mundial. Baseado nas memórias do próprio autor, relata os horrores dos campos de batalha e 
das trincheiras, onde meninos perderam sua vida e juventude.

A LISTA de Schindler. Direção de Steven Spielberg. Estados Unidos, 1993. (195 min).
O filme, baseado em fatos reais, mostra a trajetória de Oskar Schindler, que, ao comprar uma 
indústria falida em 1939, na Polônia dominada pela Alemanha nazista, utiliza suas relações com 
oficiais de Hitler para recrutar prisioneiros judeus como trabalhadores. 
No entanto, quando as execuções em massa se tornaram evidentes, ele passa a interceder a 
favor dos operários.

A ONDA. Direção de Dennis Gansel. Alemanha, 2008. (101 min).
Professor propõe aos alunos a realização de uma atividade que coloque em prática princípios 
próprios de governos totalitários.  A proposta, no entanto, acaba por dar origem a um movimen-
to real entre os estudantes que o professor não consegue frear. 

ARQUITETURA da destruição. Direção de Peter Cohen. Suécia, 1992. (121 min).
O documentário é um dos melhores estudos sobre o nazismo. Apresenta a trajetória de Hitler e 
de seus principais colaboradores rumo ao objetivo de “tornar o mundo mais belo”, gerando uma 
arquitetura de destruição para a reconstrução. Destaque para a importância da propaganda e do 
cinema na constituição da ideologia nazista.

O MENINO do pijama listrado. Direção de Mark Herman. Reino Unido/EUA, 2008. (94 min.) 
Baseado no livro de John Boyne, o filme é uma fábula sobre amizade em tempos de guerra. 
Bruno, um garoto de 8 anos, filho de um oficial nazista, torna-se amigo de Shmuel, um garoto 
judeu da mesma idade que está preso em Auschwitz. A inocência das duas crianças é colocada 
diante dos horrores cometidos pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.

O PIANISTA. Direção de Roman Polanski. Inglaterra/Polônia, 2002. (148 min).
Baseado na história real do pianista Wladyslaw Szpilman durante a ocupação alemã da Polônia 
na Segunda Guerra Mundial, o filme retrata a vida da população judia no gueto de Varsóvia.

SEGUNDA Grande Guerra. Disponível em: pt.worldwar-two.
net/index.php. Acesso em: 7 ago. 2020. 
Apresenta mapas, vídeos, biografias, textos e muitas informa-

ções sobre a Segunda Guerra Mundial.
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Roteiro de trabalho 
1. Levando em consideração os muitos anos de guerra que o século XX enfrentou, como a criação da ONU 

pretendia fornecer diretrizes para que se evitassem novos confl itos? Utilize elementos da Carta das Nações 
Unidas para formular sua resposta.

2. Faça uma pesquisa a respeito da atuação da ONU nos confl itos internacionais ocorridos nos últimos anos. 
Podemos fazer referência à Guerra da Bósnia, à Guerra do Golfo, aos confl itos entre israelenses e palestinos 
e à Guerra do Iraque. Na sua opinião, a ONU consegue, na atualidade, lutar pela paz mundial e cumprir com 
os objetivos estipulados em 1945? Justifi que sua resposta.
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Referências bibliográficas complementares

ALMEIDA, Â. M. de. A República de Weimar e a ascensão do nazismo. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
Livro introdutório sobre o tema, analisa cronologicamente as transformações históricas que levaram à 

formação e à crise do frágil governo democrático de Weimar.

A QUEDA – as últimas horas de Hitler. Direção de Oliver Hirschbiegel. Alemanha/Itália, 2004. (156 min).
Narra os últimos dias de Hitler, que estava confinado em um local de segurança máxima, no centro 

de Berlim. Na época do seu lançamento, o filme provocou polêmica por representar uma dimensão 
humanizada do comandante nazista. 

BRENER, J. A Primeira Guerra Mundial. 2. ed. São Paulo: Ática, 2000.
O livro faz uma síntese da Primeira Guerra Mundial desde suas raízes até a assinatura do Tratado de Versalhes. 

A linguagem direta e a narrativa política oferecem a possibilidade de trabalhar trechos do livro com os estudantes. 

DEUTSCHE WELLE (DW). Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/not%C3%ADcias/segunda-guerra-
mundial/s-101552. Acesso em: 20 ago. 2020.

O site da empresa pública de radiodifusão da Alemanha, Deutsche Welle (DW), oferece uma perspectiva 
incomum sobre a Segunda Guerra, em uma página especial com amplo material fotográfico e reportagens.

LENHARO, A. Nazismo: o triunfo da vontade. São Paulo: Ática, 1998.
O livro retoma os antecedentes do nazismo na Alemanha, como a República de Weimar e a ascensão de 

Hitler apoiando-se na análise do papel da propaganda e da estetização da política para a manutenção do 
governo nazista. 

O GRANDE DITADOR. Direção de Charles Chaplin. Estados Unidos, 1940. (128 min).
Em seu primeiro filme falado, Chaplin interpreta um barbeiro judeu, sósia do ditador Hynkel, com quem 

é confundido. O filme, uma sátira ao ditador Adolf Hitler, foi realizado durante o período de plena ascensão 
do líder nazista.

TERRA E LIBERDADE. Direção de Ken Loach. Itália/ Espanha/ Inglaterra/Alemanha/1986. (109 min).
Um jovem inglês vai lutar na Guerra Civil Espanhola, em meados dos anos 1930. Lá, depara com ideologias 

de esquerda (comunismo e anarquismo) e de direita (fascismo e setores conservadores da sociedade).
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� Getúlio Vargas discursa em sua campanha eleitoral de 1950, em Belo Horizonte (MG).
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Neste capítulo, vamos refletir sobre as disputas políticas que levaram à instalação 
do Estado Novo, em 1937, um regime ditatorial sob comando de Getúlio Vargas. 
Compreenderemos de que modo atuou um Estado autoritário e como se formou um 
curto período de democratização. No próximo capítulo, estudaremos o período da 
ditadura militar e a luta pela democracia. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

Em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder à frente de um movimento militar, com o apoio de grupos 
de oposição ao presidente deposto Washington Luís, um representante da oligarquia cafeeira paulista. 
Em 1937, Vargas articulou um golpe de Estado, fechou o Congresso Nacional, impediu a realização 

de eleições diretas, perseguiu opositores políticos e estabeleceu a censura prévia. Em 1945, foi deposto, e um 
período democrático floresceu, por pouco tempo, no Brasil. Em 1964 ocorreu um golpe militar, iniciando uma 
nova fase da história brasileira. As eleições foram suspensas e, depois de 1968, os direitos políticos foram cassa-
dos, as manifestações contra o regime, proibidas, e as forças policiais do Estado foram autorizadas a perseguir 
e prender opositores.

Foram duas ditaduras de quase 30 anos entre 1937 e 1985. O que isso significou para o país? Que conse-
quência teve para os jovens que vivenciaram esse período? Quem se beneficiou da censura, da perseguição 
política e da eliminação de opositores ao governo? Que formas de resistência se organizaram? O que significa 
viver em uma ditadura? Quem a apoiou e com quais interesses?

Nessas imagens, observamos a trajetória de um período democrático que se iniciou com a eleição de Getú-
lio Vargas e se encerrou com a deposição do presidente João Goulart.  
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� Comício das reformas, Rio de Janeiro (RJ), 1964. A grande mobilização teve discurso do presidente João Goulart e ocorreu alguns dias 
antes do golpe que depôs o presidente. 

O período da história brasileira que se inicia em 
1930, com a posse de Vargas como presidente após 
a deposição de Washington Luís, e se estende até 
1964, com a deposição de João Goulart, caracteriza-
se por intensa luta política envolvendo os mais diversos 
interesses econômicos e políticos, além da resistência 
daqueles que lutavam por uma sociedade mais justa. 

Iniciamos com o estudo da Revolução de 1930 e o 
rompimento com o sistema oligárquico então vigente. 
Em seguida, examinamos os movimentos de resistência 
ao novo governo e os confl itos que tiveram a participação 
dos fascistas.

O Estado Novo caracterizou-se pela maciça repressão 
aos inimigos políticos do regime; censura aos meios 
de comunicação e à produção artística, utilizando a 
propaganda ideológica como sustentáculo da ditadura. 
Nesse período, o presidente se autodenominava “pai dos 
pobres” e discursava em favor de reformas trabalhistas 
que dessem mais direitos e garantias aos trabalhadores. 
Apesar disso, os sindicatos deveriam estar sob seu 
controle. Tudo deveria ocorrer como uma doação do 
Estado, que controlava os movimentos sociais e reprimia 
toda oposição.

Com o fi m da ditadura Vargas, destacamos o retorno 
ao regime democrático no Brasil, que teve características 
populistas. Explica Francisco Weffort:

O célebre slogan de Antonio Carlos [então 
presidente de Minas Gerais] em 1930 – “façamos 
a revolução antes que o povo a faça” – consti-
tui a divisa de todo o período histórico que se 
abre com aquele movimento e se encerra com o 
golpe de 1964. Por força da clássica antecipação 
das “elites”, as massas populares permaneceram 
nesse período o parceiro-fantasma no jogo polí-
tico… Na interpretação do período que se abre 
em 1945, é preciso […] não descuidar da impor-
tância do sufrágio. Por menos que se queira, este 
meio formal e limitado foi decisivo como forma de 
expressão política das massas populares.

WEFFORT, F. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1980. p. 15.

Esse fenômeno foi próprio da sociedade brasileira 
urbanizada e em desenvolvimento industrial. Em vez de 
partidos de classe organizados em torno de reivindicações 
próprias, vê-se a criação de líderes carismáticos que 
conquistam uma massa não organizada.
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Objetivos do capítulo
1.  Compreender os processos políticos que se configuraram no Brasil republicano, 

alternando períodos democráticos com governos ditatoriais. 

2.  Refletir sobre o significado da ditatura e a especificidade da democracia brasileira, 
levando em consideração a experiência histórica nacional.

Temas contemporâneos transversais (TCT):

• Educação em Direitos Humanos

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

A competência 1 será abordada por meio da análise de fontes históricas de diferentes expressões, 
como documentos, canções, imagens e relatos. Na seção Pesquisa, os estudantes entrarão em contato 
com as leis trabalhistas. Já na seção Ler canção, ouvirão músicas que também tratam do trabalho, para, 
assim, confrontar pontos de vista sobre o tema, de maneira a se tornarem sujeitos críticos sobre processos 
políticos e econômicos do seu país. 

O estudo das práticas autoritárias do Estado Novo possibilita uma reflexão sobre diversas formas de 
violência. Logo, a competência 5 será trabalhada, uma vez que diversas atividades questionarão as 
práticas não democráticas que violam os direitos humanos – por exemplo, a seção Narrativas traz um 
relato sobre a tortura. 

Este capítulo desenvolve também a competência 6, uma vez que incentiva o exercício crítico dos estu-
dantes através da leitura e do debate. Por exemplo, em diversos tópicos, como em Censura e propa-
ganda, eles vão analisar estratégias diferentes de dominação de Estados autoritários – como o uso da 
publicidade, da censura midiática e da violência física –, e assim compreender melhor o seu entorno de 
maneira autônoma e consciente. 
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BNCC Competências gerais da BNCC
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 NARRATIVAS
O texto dessa seção é uma notícia. Sendo assim, seu primeiro parágrafo 

funciona como “lide”, ou seja, responde às questões centrais do texto: o que 
ocorreu, com quem, onde, quando, como e por quê. Em seguida, há um 
detalhamento, em ordem cronológica, das ações e com depoimentos que 
conferem veracidade ao relato.

A notícia trata da Comissão da Verdade, organização que visava estudar os 
casos de tortura e abuso de autoridade perpetrados pelo governo brasileiro durante 
um longo período em que se vivenciaram duas ditaduras. 

O motivo de destaque dessa notícia em si é que o relato compreende a Era 
Vargas e não a Ditadura Militar, momento em que o uso da violência pelo Estado 
foi frequentemente empregada.

Habilidade (EM13CHS503)

Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos. 

Habilidade (EM13CHS602)

Identificar e caracterizar a presença 
do paternalismo, do autoritarismo e 
do populismo na política, na socie-
dade e nas culturas brasileira e lati-
no-americana, em períodos ditatoriais 
e democráticos, relacionando-os com 
as formas de organização e de articu-
lação das sociedades em defesa da 
autonomia, da liberdade, do diálogo 
e da promoção da democracia, da 
cidadania e dos direitos humanos na 
sociedade atual. 
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NARRATIVAS

Tortura na era Vargas é relatada oficialmente pela primeira vez
Estado de Minas

Empresário preso em 1952 por ligações com comunistas faz o 1O relato à Comissão da Verdade de violação por 
motivo político fora da ditadura

O empresário Boris Tabacof, de 84 anos, foi preso e torturado por motivos políticos em 1952, na Bahia. Ele é a 
primeira pessoa a relatar à Comissão Nacional da Verdade violações de direitos humanos fora do período da dita-
dura militar (1964-1985). O depoimento foi dado em novembro. A prisão ocorreu durante o governo Getúlio Vargas. 
Tabacof era à época membro do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e dava suporte a militantes que atuavam dentro 
das Forças Armadas.

“Fui secretário de organização do Comitê do PCB na Bahia, o segundo cargo do partido no estado. É aí que entra 
como eu tenho a ver com todo esse movimento, dentro da esfera militar”, disse o empresário. Ele que fornecia mate-
rial ideológico para os militares comunistas. “Eu só tinha contato com uma pessoa, um cabo do Exército cujo nome de 
guerra era Plínio”, acrescentou. Ele contou ter sido obrigado a ficar nu durante vários dias. “A única coisa que tinha 
nesse cubículo era um balde para as necessidades, e esse balde não era retirado. Então, eu tinha que dormir no chão 
e, de vez em quando, chegava um soldado e jogava água”, afirmou Tabacof no depoimento.

Em 20 de outubro de 1952, Tabacof foi preso dentro de um ônibus. “Foram bofetadas de todo jeito e me arranca-
ram do ônibus, colocaram-me em uma caminhonete e ela foi direto para o Forte do Barbalho (em Salvador)”, contou. 
No local, começou o período de 400 dias de prisão ao qual foi submetido. Segundo o empresário, as grades das celas 
do forte eram cobertas com tábuas “para ninguém ver o que estava acontecendo”.

Segundo a psicanalista Maria Rita Kehl, um dos integrantes da comissão presentes ao depoimento de Tabacof, o 
empresário é a única pessoa entrevistada até agora a relatar tortura dentro do período investigado pelo grupo – de 
1946 a 1988 – que não foi vítima da ditadura, mas do governo Getúlio Vargas (1951-1954). Além dele, foram presos 
na operação para desmantelar a infiltração comunista nas Forças Armadas mais um civil e 28 militares.

De acordo com o empresário, os agentes do governo de Getúlio queriam provar que havia um complô comunista 
simpático à União Soviética para assumir o poder no Brasil. “Como eu não estava contando nada que eles queriam 
nem queria assinar, eles foram piorando as coisas. Eu fiquei alguns dias de pé, com um soldado (armado) de baioneta 
ao meu lado, que não deixava que eu me sentasse.” O período de cárcere incluiu 50 dias de isolamento em uma 
penitenciária em Sergipe.

Ao final, o empresário acabou assinando uma confissão com os demais presos. Ele respondeu a processo até julho 
de 1954, quando foi solto após o julgamento. O trauma impediu que Tabacof revelasse sua história até mesmo para 
a família, que só recentemente soube desses eventos. “Era uma coisa de humilhação que ele não conseguia contar”, 
afirmou Kehl.

TORTURA na era Vargas é relatada oficialmente pela primeira vez. Estado de Minas, 12 jan. 2013. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/ 
politica/2013/01/12/interna_politica,342870/tortura-na-era-vargas-e-relatada-oficialmente-pela-primeira-vez.shtml. Acesso em: 10 ago. 2020. 
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A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada em 2012 e integrada por sete conselheiros, por 
designação presidencial. Seu objetivo era apurar e documentar os mortos e desaparecidos entre 
1946 e 1988. A Comissão funcionou entre maio de 2012 e dezembro de 2014, quando entregou o 
relatório final com 434 nomes incluídos.

 Roteiro de trabalho

1. Por qual razão Boris Tabacof teria sido preso?

2. Qual é a razão de ele ter sido torturado? O que pretendiam os torturadores?

3. Por que os torturadores humilhavam a vítima?

4. Por que a tortura está em desacordo com os valores democráticos e os direitos humanos? Debata com 
os colegas.  

A POLÍTICA NO BRASIL: 1930-1964

• Vitória de Júlio 
Prestes à presidência.

• Assassinato de João Pessoa.
• Deposição de Washington 
Luís pelo movimento 
evolucionário de 1930, que 
conduziu Getúlio Vargas 
à presidência do país 
(novembro).

• Formação da Frente 
Única Paulista.

• Revolução Constitucionalista 
em São Paulo.

• Criação da Ação 
Integralista Brasileira.

• Introdução do voto 
secreto e do voto feminino.

• Promulgação da nova 
Constituição federal.

• Eleição de Getúlio Vargas 
pelo Congresso como 
presidente constitucional.

• Fundação da Aliança 
Nacional Libertadora (ANL), 
tendo Luís Carlos Prestes 
como presidente de honra.

• Fracasso da Intentona 
Comunista em Natal, no 
Recife e no Rio de Janeiro.

• Fundação da UNE.
• Golpe de estado que 
instalou o Estado Novo.

• Nova Constituição.

• Aprovação da CLT 
(Consolidação das
Leis do Trabalho).

• Renúncia de Getúlio 
Vargas, final do Estado 
Novo.

• Eurico Gaspar Dutra 
toma posse da 
Presidência da 
República.

• Promulgação da nova 
Constituição brasileira

• Campanha da sucessão 
presidencial.

• Getúlio Vargas é eleito 
presidente.

• Criação da Petrobras, 
empresa estatal com o 
monopólio da 
prospecção e do refino 
do petróleo no Brasil.

• Greve geral em São 
Paulo.

• Vargas, no quarto ano 
de mandado, 
suicida-se.

• Posse de Juscelino 
Kubitschek como 
presidente do país.

• O Brasil é campeão da 
Copa do Mundo de 
futebol na Suécia.

• Inauguração da nova 
capital do Brasil, 
Brasília, em 21 de 
abril.

• O presidente eleito 
Jânio Quadros toma 
posse em janeiro, 
mas renuncia em 
25 de agosto; o 
vice-presidente João 
Goulart (Jango) 
assume a Presidência.

PRIMEIRO
GOVERNO VARGAS

ESTADO NOVO

História de um governo, caricatura de Belmonte 
representando Getúlio Vargas, 
publicada no jornal Folha da Manhã, 
em 22 de julho de 1937.

1930 1937 1946

1950

1953

1954

1956

1958

1960

1961

1943

1945
1932

1934

1935
Getúlio Vargas assume o poder no
Palácio do Catete após liderar o
movimento revolucionário de 1930.
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Primeira transmissão da TV Tupi
no saguão dos Diários Associados.
São Paulo (SP), 1950.

DEMOCRATIZAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTISMO

A POLÍTICA NO BRASIL: 1930-1964

• Vitória de Júlio 
Prestes à presidência.

• Assassinato de João Pessoa.
• Deposição de Washington 
Luís pelo movimento 
evolucionário de 1930, que 
conduziu Getúlio Vargas
à presidência do país 
(novembro).

• Formação da Frente 
Única Paulista.

• Revolução Constitucionalista 
em São Paulo.

• Criação da Ação 
Integralista Brasileira.

• Introdução do voto 
secreto e do voto feminino.

• Promulgação da nova 
Constituição federal.

• Eleição de Getúlio Vargas 
pelo Congresso como 
presidente constitucional.

• Fundação da Aliança 
Nacional Libertadora (ANL), 
tendo Luís Carlos Prestes 
como presidente de honra.

• Fracasso da Intentona 
Comunista em Natal, no 
Recife e no Rio de Janeiro.

• Fundação da UNE.
• Golpe de estado que 
instalou o Estado Novo.

• Nova Constituição.

• Aprovação da CLT 
(Consolidação das
Leis do Trabalho).

• Renúncia de Getúlio 
Vargas, final do Estado 
Novo.

• Eurico Gaspar Dutra 
toma posse da 
Presidência da 
República.

• Promulgação da nova 
Constituição brasileira

• Campanha da sucessão 
presidencial.

• Getúlio Vargas é eleito 
presidente.

• Criação da Petrobras, 
empresa estatal com o 
monopólio da 
prospecção e do refino 
do petróleo no Brasil.

• Greve geral em São 
Paulo.

• Vargas, no quarto ano 
de mandado, 
suicida-se.

• Posse de Juscelino 
Kubitschek como 
presidente do país.

• O Brasil é campeão da 
Copa do Mundo de 
futebol na Suécia.

• Inauguração da nova 
capital do Brasil, 
Brasília, em 21 de 
abril.

• O presidente eleito 
Jânio Quadros toma 
posse em janeiro, 
mas renuncia em 
25 de agosto; o 
vice-presidente João 
Goulart (Jango) 
assume a Presidência.

PRIMEIRO
GOVERNO VARGAS

ESTADO NOVO

História de um governo, caricatura de Belmonte 
representando Getúlio Vargas, 
publicada no jornal Folha da Manhã, 
em 22 de julho de 1937.

1930 1937 1946

1950

1953

1954

1956

1958

1960

1961

1943

1945
1932

1934

1935
Getúlio Vargas assume o poder no
Palácio do Catete após liderar o
movimento revolucionário de 1930.

A
ce

rv
o 

ic
on

og
ra

ph
ia

B
el

m
on

te

Ic
on

og
ra

ph
ia

Primeira transmissão da TV Tupi
no saguão dos Diários Associados.
São Paulo (SP), 1950.
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 Roteiro de trabalho

1. Por qual razão Boris Tabacof teria sido preso?
Tabacof teria sido preso por discutir ideias comunistas com militares.

2. Qual é a razão de ele ter sido torturado? O que pretendiam os torturadores?
Os torturadores queriam que ele confessasse haver um complô comunista no Brasil. Como 
ele não o fazia, nem assinava declarações afirmando tal ato, a tortura tinha como função 
amedrontá-lo e forçá-lo a mentir.

3. Por que os torturadores humilhavam a vítima?
A humilhação tem como objetivo o silêncio. Assim, mesmo que a vítima fosse solta, permane-
ceria em silêncio sobre os atos de violência sofridos, resguardando o governo.

4.  Por que a tortura está em desacordo com os valores democráticos e os 
direitos humanos? Debata com os colegas.
Tortura é um ato de violência, prática em desacordo com os direitos humanos, pois configura 
abuso de autoridade, violação da liberdade e hierarquização. Quando empregada pelo gover-
no, evidencia autoritarismo.

A habilidade EM13CHS503 será trabalhada nesta atividade por meio da 
identifi cação da violência como uma violação aos direitos humanos. Com a leitura 
de um relato direcionado à Comissão da Verdade, será possível identifi car como o 
Estado transformava em vítimas de agressão aqueles que se opunham ao governo. 
Espera-se que o estudante refl ita sobre mecanismos capazes de impedir novos 
abusos de autoridade.

A identifi cação, por meio desta atividade, da violência como prática de governos 
autoritários é o que mobilizará a habilidade EM13CHS602. Espera-se que o 
estudante contraste essa forma de ação com o que é esperado em um ambiente 
de democracia, de modo que isso reforce sua preocupação quanto à autonomia, 
à liberdade e à igualdade de direitos.
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  A OLÍ I A NO RASIL  19 0-19 4
Aproveite o infográfi co como material de consulta ao longo do trabalho com 

o capítulo, mas proponha também uma leitura dele, lançando algumas perguntas 
para estimular a construção de uma visão geral do período. Pode-se perguntar, 
por exemplo, se Vargas sempre chegou ao poder nesse período e se ele teria um 
grande destaque na história republicana.
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  O GOVERNO VARGAS
Com o apoio dos tenentes e da oligarquia minei-

ra, rompendo-se assim a política do café com leite, o 
gaúcho Getúlio Vargas tomou o poder em novembro 
de 1930, tornando-se presidente do Brasil. Instalado o 
governo provisório, iniciou-se um programa de refor-
mas institucionais no país. Em primeiro lugar, procu-
rou-se fortalecer o governo federal e limitar o poder 
das oligarquias estaduais. Para isso, foram nomeados 
interventores em substituição aos governadores de 
estado. A partir de então, os estados ficariam também 
proibidos de contrair empréstimos no exterior sem au-
torização do governo federal.

Nesse processo de centralização administrativa, o 
governo federal ainda tomou as rédeas da política ca-
feeira. Foram criados órgãos que centralizavam a polí-
tica do café e intervinham no mercado e no processo 
de produção formando estoques reguladores. Parte 
desses estoques era queimada para sustentar o preço 
do produto no mercado internacional. Dessa forma, 
o governo conseguiu o apoio dos cafeicultores e en-
controu uma saída para essa atividade econômica que 
sofria gravemente desde a crise econômica mundial de 
1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York.  
O resultado dessa operação: o dinheiro público era uti-
lizado para garantir os lucros dos cafeicultores.

Logo que assumiu a presidência, 
Getúlio criou o Ministério do Tra-
balho, Comércio e Indústria não 
só com a finalidade de promover a 
indústria, mas também de criar leis 
de proteção ao trabalhador. Mais 
uma vez, dentro da lógica de cen-
tralização do poder, buscou proteger 
o trabalhador, porém reprimindo os 
movimentos contestatórios e as or-
ganizações de classe que pudessem 
se opor às suas diretrizes políticas. 
Nesse período, criou a lei que conce-
dia o direito de férias aos trabalhado-
res e fixava a jornada de trabalho em 
oito horas diárias.

Em contraposição à estrutura 
eleitoral da Primeira República, em 
1932 ocorreu uma reforma eleitoral 
que introduziu o voto feminino, de-
terminou que o título de eleitor tives-
se fotografia, a fim de inibir fraudes, 
e reduziu para 18 anos a idade míni-
ma para votar.

Também os sindicatos viram sua 
atuação se restringir. Adotou-se o 
princípio da unicidade sindical, de-
terminando que o Estado reconheceria somente um 
sindicato para cada categoria. Além disso, direitos 
trabalhistas como férias só teriam validade para as 
categorias sindicalizadas nos termos propostos pelo 
governo federal. Com isso, Vargas começava a des-
truir a base de luta operária constituída nas décadas 
anteriores, mantendo o sindicalismo atrelado às deci-

sões do Estado. Por último, destinou recursos à indus-
trialização do país, conquistando o apoio desse setor 
da economia. 

Os tenentes que haviam apoiado a Revolução de 
1930 formularam um programa no qual defendiam a 
industrialização brasileira e a centralização do poder. 
Abandonaram parte do ideário liberal que sustentavam 
nos anos 1920 e passaram a identificar na força do Es-
tado o meio para atingir o progresso e mais igualdade 
social. Nesse sentido, deixaram de defender a democra-
cia como forma de organização política e apoiaram a 
construção de um governo fundado no autoritarismo.

Para os tenentes, a sociedade deveria ser organi-
zada em associações profissionais, denominadas cor-
porações, as quais deveriam fundamentar a ação do 
Estado. Assim se poderiam reduzir as tensões entre as 
classes sociais, construindo um quadro de harmonia 
garantido pela autoridade do Estado. 

Esse grupo de tenentes atuou com Vargas nos 
primeiros anos do novo governo, principalmente na 
luta contra as velhas oligarquias. Vários interventores 
nomeados no Nordeste eram ligados ao tenentismo. 
Entretanto, não tiveram sucesso nessa empreitada e 
foram obrigados, na maioria dos casos, a estabelecer 
acordos regionais.

A oligarquia paulista, politicamente, foi quem so-
freu a pior derrota na Revolução de 1930, por isso as 
tensões entre a elite política do estado e o governo de 
Vargas logo se tornaram insustentáveis. Em 9 de julho 
de 1932, eclodiu um movimento armado que exigia 
a convocação de uma Constituinte e questionava a 
permanência de Vargas no poder. O movimento ficou 

 �  Berta Lutz em campanha pelo voto feminino, início da década de 1930. Berta nasceu 
em 1894 e formou-se zoóloga na França. Líder feminista, foi defensora do voto 
feminino e dos direitos jurídicos da mulher. Organizou o I Congresso Feminista no 
Brasil nos anos 1920. Depois da criação do voto feminino, em 1932, candidatou-se a 
uma vaga na Assembleia Constituinte de 1934, mas não foi eleita. A única mulher a 
participar dos trabalhos constituintes foi a paulista Carlota Pereira de Queirós. Em 1936, 
Berta Lutz assumiu o cargo de deputada como suplente de Cândido Pessoa, que havia 
morrido. Ela faleceu em 1976. 
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Mantido o regime presidencialista (de-
finido pela Carta Constitucional de 1891), 
em julho de 1934, após a promulgação 
da Constituição, o grupo constituinte 
elegeu Getúlio Vargas para a presidên-
cia da República. Assim, a legislatura se 
iniciava em 1934, indo até 1938, quan-
do ocorreriam as eleições diretas para 
presidente. 

Fascismo e comunismo no Brasil
Em 1932, o escritor Plínio Salgado e vários outros intelectuais de São Paulo fun-

daram a Ação Integralista Brasileira (AIB), inspirada no ideário fascista. O inte-
gralismo tinha como ponto fundamental de seu programa o nacionalismo. Critica-
va a especulação financeira e postulava que o Estado deveria ter forte intervenção 
na economia. Também a atuação dos partidos políticos, segundo ele, deveria ser 
limitada, pois acreditava que cabia ao Estado chefiar a nação de maneira integral, 
não havendo necessariamente mecanismos de representação direta. O próprio ter-
mo “integralismo” deriva da ideia de que o Estado deveria chefiar a nação de forma 
integral. Assim como se estabeleceu na Itália em 1927, pela Carta del Lavoro, a dou-
trina corporativista, que tinha como princípio a harmonização entre empresários e 
trabalhadores, que se organizariam em corporações para dirigir a economia sob o 
controle do Estado, os integralistas também defendiam a presença de instituições 
corporativas que representassem as profissões e outros setores da sociedade. O 
principal lema da AIB consistia em: “Deus, pátria e família”. Seus maiores inimigos 
eram os comunistas, os liberais e os judeus, acusados na Europa, pelo nazismo, de 

dominar com perversidade o capitalismo financei-
ro. Gustavo Barroso, outro líder integralista, escre-
veu livros cujo tema central era o antissemitismo. 
O integralismo, assim como o nazismo, fez da esté-
tica um elemento importante de sua atuação polí-
tica. Os integralistas promoviam desfiles com seus 
uniformes de camisas verdes e utilizavam braçadei-
ras com a letra grega sigma, símbolo matemático 
do somatório. Os militantes saudavam-se erguendo 
o braço direito, tal qual faziam os fascistas na Eu-
ropa, e diziam “Anauê!” (“Meu parente”, em tupi). 
Ao utilizar uma referência indígena, evocavam o na-
cionalismo. Em 1934, fundaram o jornal A ofensiva 
e as revistas Anauê e Pindorama. 

Em 1935, foi fundada a Aliança Nacional Liber-
tadora (ANL), que tinha entre seus objetivos funda-
mentais lutar contra o fascismo. Seu ideário incluía, 
entre outros tópicos, a reforma agrária, a luta contra 
o imperialismo, a crítica ao pensamento religioso e a 
revolução social, que se daria a partir da luta de clas-
ses. A base social dos filiados da ANL consistia no 
movimento operário. Seus militantes lutavam contra 
qualquer tipo de discriminação de raça, nacionali-
dade ou cor. Os comunistas integrantes da Aliança 
Nacional Libertadora acreditavam que a revolução 
só poderia acontecer quando o país atingisse maior 
grau de industrialização. Para isso, eles deveriam se 
aliar à burguesia nacional e lutar contra o imperialis-
mo a fim de fortalecer o sistema produtivo brasilei-
ro. Juntaram-se a esses comunistas alguns militares 
nacionalistas e antigos líderes do tenentismo. Luís 
Carlos Prestes, ex-tenente e líder do Partido Comu-
nista, era presidente de honra da ANL.

Em julho de 1935, o governo federal utilizou a Lei 
de Segurança Nacional, aprovada pouco antes, para 

PARE e PENSE

1. O que pretendia o governo Vargas ao buscar controlar a 
política do café, acabando com a autonomia dos estados?

2. A Constituição de 1934 pode ser considerada democrá-
tica? Por quê? 

�  Comício da Aliança Nacional Libertadora (ANL) em 1935, no 
Rio de Janeiro (RJ). 

�  Plínio Salgado, ao centro, entre militantes e as bandeiras do Brasil e da 
Ação Integralista Brasileira (AIB), em cerca de 1933-1937. 
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conhecido como Revolução Constituciona-
lista de 1932. Com o apoio da população, os 
líderes pretendiam realizar um ataque-relâmpa-
go à sede da República, obrigando o presidente 
a deixar o cargo ou a abrir negociação com os 
revoltosos. Apesar da intensa participação da 
população, que chegou a doar dinheiro e joias 
para o movimento, o plano fracassou, uma vez 
que não havia força militar suficiente para en-
frentar as forças legais. A marinha bloqueou o 
Porto de Santos e os rebeldes ficaram isolados, 
sem receber apoio dos estados que inicialmen-
te haviam se solidarizado com a causa paulista. 
Em setembro de 1932, as tropas governistas já 
haviam ocupado várias cidades, obrigando os 
representantes da força pública de São Paulo a 
se render. Apesar da derrota, em 1933 foi no-
meado um interventor paulista, Armando de 
Salles Oliveira, que lançou um programa para 
reduzir as dívidas dos agricultores. Foi também 
convocada a Assembleia Constituinte, outra rei-
vindicação paulista.

 A Constituição de 1934
Em 1933, o governo provisório deu início ao processo de constitucionalização 

do regime iniciado em 1930, já sem contar com o apoio direto do movimento te-
nentista, que perdia sua força política. Os tenentes eram contra uma Assembleia 
Constituinte naquele momento. O historiador Antonio Paulo Rezende explica:

As divergências entre os tenentes e as oligarquias vão criando obstáculos para 
Getúlio Vargas, dificultando-lhe a efetivação de seu governo. Os tenentes não con-
seguiam manter uma unidade política e valiam-se muitas vezes da força militar para 
impor seus projetos, entrando em choque com as oligarquias, que eram, na verdade, 
o setor de onde Vargas tinha saído. Aos poucos Vargas procurou esvaziar as ações 
dos tenentes no governo e retomar suas alianças políticas.

REZENDE, Antonio Paulo. Uma trama revolucionária: do tenentismo à Revolução de 30. 6. ed.  
São Paulo: Atual, 1990. p. 14.

Ainda em 1933 foram eleitos 214 deputados e escolhidos 40 representantes 
classistas eleitos por sindicatos legalmente reconhecidos pelo Ministério do Traba-
lho e que comporiam a Constituinte. Grande parte dos eleitos tinha o apoio das 
oligarquias regionais e seguia as diretrizes impostas por 
Vargas.

Em julho de 1934, a nova Constituição foi promulga-
da. Ela ampliou o poder do governo federal e restringiu a 
autonomia dos governos estaduais. Para impedir fraudes e 
organizar as futuras eleições, foi criada a Justiça Eleitoral, 
que centralizaria todo o processo. Criou-se também a Jus-
tiça do Trabalho, para regular as relações trabalhistas entre 
patrões e empregados. Foram definidos a existência de um 
salário mínimo, o trabalho diário não excedente a oito ho-
ras, férias anuais remuneradas e a proibição do trabalho 
de menores de 14 anos, entre outros. Com apelo nacio-
nalista, a Constituição ainda fazia referência ao processo 
de nacionalização de bancos, empresas de seguro, minas, 
jazidas minerais e quedas-d’água.

No item dedicado à família, à educação e à cultu-
ra, colocava-se o casamento como indissolúvel, estan-
do sob a proteção do Estado. A educação passou a ser  
vista como obrigação do Estado, devendo ser oferecido 
curso primário gratuito aos cidadãos.
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 �  O forte envolvimento da população paulista com a Revolução 
Constitucionalista de 1932 fez com que até as crianças fossem 
vestidas com uniformes de combatentes, simbolizando a forte 
união contra o governo federal. 

 �  Plenária da Assembleia Nacional Constituinte, no  
Rio de Janeiro (RJ), 1934. Na foto, a única mulher eleita: 
Carlota Pereira de Queirós. 
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  O GOVERNO VARGAS
O governo Vargas, nos anos iniciais, para se estabilizar adotou medidas que, 

ao mesmo tempo, cediam aos interesses de determinados grupos e continham 
manifestações contrárias que ainda pudessem vir deles. Autoritarismo atrelado a 
populismo foi uma prática que levou muitos grupos sociais a apoiar o governo. 

Vargas propôs reformas sociais, ampliou alguns direitos e também deixou de 
ser um governo que atendia apenas aos interesses dos cafeicultores. Deve-se 
destacar também sua aproximação com o nazifascismo como estratégia no campo 
internacional para promover mudanças no país. 
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   A Constituição de 1934 

Elaborada pela Assembleia Constituinte de 1934, essa Constituição tinha por 
objetivo determinar as regras de funcionamento do novo regime instaurado com 
a Revolução de 1930, o que signifi cava atender às aspirações das forças que 
derrubaram o regime oligárquico da República Velha (1889-1930) e que formavam 
a maioria dos deputados na Constituinte. 

Dessa forma, a nova Carta, inspirada na Constituição alemã de 1919 e na 
espanhola de 1931, ampliava os poderes do governo federal, em detrimento do 
alto grau de autonomia de que os governos estaduais gozavam no período anterior. 

Outra novidade foi a criação da Justiça Eleitoral (na verdade, já criada no Código 
Eleitoral de 1932 e confi rmada na nova Constituição), que deveria organizar e 
fi scalizar as eleições, de modo a impedir fraudes e a manipulação do resultado 
eleitoral, como acontecia até então, quando os fazendeiros tinham total controle 
sobre o pleito. 

A Constituição também criava a Justiça do Trabalho, com o objetivo de regular 
as relações trabalhistas e impor aos empregadores o respeito aos direitos de seus empregados. Estabelecia ainda os 
princípios básicos que deveriam prevalecer na legislação trabalhista. Pela primeira vez em uma constituição brasileira 
eram incluídos mecanismos de proteção social, não apenas no que se refere às relações trabalhistas, mas também 
no que concerne a pontos como educação, direitos individuais, família, etc. 

No que diz respeito à organização política, foi mantido o regime presidencialista, 
a divisão em três poderes e o federalismo, já consagrados na Constituição de 1891. 
A Carta de 1934 teve vida breve: três anos depois Getúlio Vargas dava um golpe 
de Estado e promulgava uma nova Constituição, que deveria reger o período 
ditatorial que então se inaugurava. 
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 PARE e PENSE

1. O que pretendia o governo Vargas ao buscar controlar a política do 
café, acabando com a autonomia dos estados?

Vargas buscava a centralização do poder ao tirar a autonomia dos estados, uma vez que estes, 
controlados pelos latifundiários, manipulavam as eleições e, logo, a federação.
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2. A Constituição de 1934 pode ser considerada democrática? Por quê? 

Não, pois a eleição presidencial não foi realizada diretamente pela população, mas pelos deputados 
constituintes que elegeram Vargas para um novo mandato.
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fechar a Aliança Nacional Libertadora. O pretexto para tal medida foi um discurso de 
Prestes em que defendia a solução armada para implementar mudanças sociais. Uma 
vez na clandestinidade, a ANL contou com os militantes do Partido Comunista, que 
planejaram a realização do que ficou conhecido como Intentona Comunista. Essa 
expressão foi criada por seus opositores, que, na tentativa de depreciar o movimento, 
utilizaram a palavra "intentona" referindo-se a um plano insano, não factível. 

Semelhante às revoltas lideradas pelos tenentes nos anos 1920, os comunistas 
pretendiam realizar vários levantes militares em diversas regiões do país, mobili-
zando a população e, em especial, a classe trabalhadora para derrubar o governo 
e instaurar um Estado revolucionário chefiado por Luís Carlos Prestes. Em seguida, 
seria organizado um governo de base operário-camponesa. O movimento não teve 
apenas relação com o fechamento da ANL pelo governo Vargas. Em fins de 1934, 
a direção da Internacional Comunista, organização ligada à União Soviética que 
definia diretrizes para os partidos comunistas de vários países, apresentou relatórios 
favoráveis para o desencadeamento de uma luta revolucionária no Brasil. Luís Carlos 
Prestes foi designado pela própria Internacional Comunista para dirigir o movimen-
to. Entre 1931 e dezembro de 1934, ele esteve na União Soviética, sendo considera-
do uma importante liderança do partido. Líderes comunistas de vários países foram 
escalados para contribuir com a direção do movimento; entre eles, estava a alemã 
Olga Benário, que se tornou companheira de Prestes. 

Em 23 de novembro de 1935, iniciou-se a luta com a revolta 
do 21o Batalhão de Caçadores de Natal (RN). No dia seguinte, 
houve o levante de um batalhão do Recife e, no dia 27, um regi-
mento de infantaria e uma escola militar de aviação foram toma-
dos no Rio de Janeiro. No entanto, a falta de conexão entre os re-
voltosos dos diferentes estados facilitou a ação das forças legais. 
Ainda no dia 27 de novembro, as tropas do exército consegui-
ram prender os revoltosos, pondo fim ao movimento. No Recife, 
ocorreu o maior confronto armado, quando as forças legalistas e 
os militares combateram por várias horas. Prestes e Olga foram 
presos no início de 1936. Ele foi condenado a 16 anos de prisão; 
Olga foi extraditada para a Alemanha e entregue aos soldados 
nazistas, que a mantiveram presa e depois a levaram para um 
campo de concentração. Além de comunista, ela era judia, o que 
a tornava inimiga direta do governo de Hitler. Em 1942, Olga 
morreu vítima da política de extermínio nazista. 

  O ESTADO NOVO
Em 1937, Getúlio Vargas e seus aliados articularam um golpe de Estado diante 

da possibilidade de serem realizadas eleições diretas para presidente em 1938. De-
pois de demitir militares e destituir políticos que pudessem opor maior resistência 
ao golpe, o pretexto para tanto veio com o Plano Cohen.

Em setembro de 1937, um militar integralista teria sido visto datilografando 
o plano de um levante comunista. O autor se chamaria Cohen. O plano seria 
publicado em um boletim da Ação Integralista Brasileira e daria as diretrizes de 
como os integralistas lidariam com tal iniciativa. Conforme o plano, o levante 
traria graves consequências para a vida institucional, sendo ameaçadas de des-
truição até mesmo as igrejas. Com a divulgação do plano na imprensa e nos 
canais oficiais de comunicação, o Congresso Nacional aprovou imediatamente 
o estado de guerra e a suspensão de garantias constitucionais por 90 dias. 
Para tornar o golpe viável, um deputado governista percorreu vários estados 
brasileiros confirmando o apoio dos governadores a Getúlio Vargas.

Em 10 de novembro de 1937, os congressistas foram impedidos de entrar no 
Congresso Nacional pela polícia militar. No mesmo dia, Getúlio anunciou que co-
locaria em vigor uma nova Constituição, elaborada por Francisco Campos. Foram 
dissolvidas as câmaras legislativas em todos os níveis e por tempo indeterminado, 
as garantias individuais foram suspensas e os opositores do governo, perseguidos, 
entre outras medidas. Não haveria mais eleições presidenciais, constituindo-se um 
regime totalitário no qual o Poder Executivo tornou-se muito forte. Começava aí o 
período do Estado Novo, um novo ciclo da Era Vargas.
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 �  Olga Benário, em 1928, 
quando ainda residia na 
Alemanha. 

 �  Grupo de prisioneiros após o fim da Intentona 
Comunista. Rio de Janeiro (RJ), 27 de novembro  
de 1935. 
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Mantido o regime presidencialista (de-
finido pela Carta Constitucional de 1891), 
em julho de 1934, após a promulgação 
da Constituição, o grupo constituinte 
elegeu Getúlio Vargas para a presidên-
cia da República. Assim, a legislatura se 
iniciava em 1934, indo até 1938, quan-
do ocorreriam as eleições diretas para 
presidente. 

Fascismo e comunismo no Brasil
Em 1932, o escritor Plínio Salgado e vários outros intelectuais de São Paulo fun-

daram a Ação Integralista Brasileira (AIB), inspirada no ideário fascista. O inte-
gralismo tinha como ponto fundamental de seu programa o nacionalismo. Critica-
va a especulação financeira e postulava que o Estado deveria ter forte intervenção 
na economia. Também a atuação dos partidos políticos, segundo ele, deveria ser 
limitada, pois acreditava que cabia ao Estado chefiar a nação de maneira integral, 
não havendo necessariamente mecanismos de representação direta. O próprio ter-
mo “integralismo” deriva da ideia de que o Estado deveria chefiar a nação de forma 
integral. Assim como se estabeleceu na Itália em 1927, pela Carta del Lavoro, a dou-
trina corporativista, que tinha como princípio a harmonização entre empresários e 
trabalhadores, que se organizariam em corporações para dirigir a economia sob o 
controle do Estado, os integralistas também defendiam a presença de instituições 
corporativas que representassem as profissões e outros setores da sociedade. O 
principal lema da AIB consistia em: “Deus, pátria e família”. Seus maiores inimigos 
eram os comunistas, os liberais e os judeus, acusados na Europa, pelo nazismo, de 

dominar com perversidade o capitalismo financei-
ro. Gustavo Barroso, outro líder integralista, escre-
veu livros cujo tema central era o antissemitismo. 
O integralismo, assim como o nazismo, fez da esté-
tica um elemento importante de sua atuação polí-
tica. Os integralistas promoviam desfiles com seus 
uniformes de camisas verdes e utilizavam braçadei-
ras com a letra grega sigma, símbolo matemático 
do somatório. Os militantes saudavam-se erguendo 
o braço direito, tal qual faziam os fascistas na Eu-
ropa, e diziam “Anauê!” (“Meu parente”, em tupi). 
Ao utilizar uma referência indígena, evocavam o na-
cionalismo. Em 1934, fundaram o jornal A ofensiva 
e as revistas Anauê e Pindorama. 

Em 1935, foi fundada a Aliança Nacional Liber-
tadora (ANL), que tinha entre seus objetivos funda-
mentais lutar contra o fascismo. Seu ideário incluía, 
entre outros tópicos, a reforma agrária, a luta contra 
o imperialismo, a crítica ao pensamento religioso e a 
revolução social, que se daria a partir da luta de clas-
ses. A base social dos filiados da ANL consistia no 
movimento operário. Seus militantes lutavam contra 
qualquer tipo de discriminação de raça, nacionali-
dade ou cor. Os comunistas integrantes da Aliança 
Nacional Libertadora acreditavam que a revolução 
só poderia acontecer quando o país atingisse maior 
grau de industrialização. Para isso, eles deveriam se 
aliar à burguesia nacional e lutar contra o imperialis-
mo a fim de fortalecer o sistema produtivo brasilei-
ro. Juntaram-se a esses comunistas alguns militares 
nacionalistas e antigos líderes do tenentismo. Luís 
Carlos Prestes, ex-tenente e líder do Partido Comu-
nista, era presidente de honra da ANL.

Em julho de 1935, o governo federal utilizou a Lei 
de Segurança Nacional, aprovada pouco antes, para 

PARE e PENSE

1. O que pretendia o governo Vargas ao buscar controlar a 
política do café, acabando com a autonomia dos estados?

2. A Constituição de 1934 pode ser considerada democrá-
tica? Por quê? 

�  Comício da Aliança Nacional Libertadora (ANL) em 1935, no 
Rio de Janeiro (RJ). 

�  Plínio Salgado, ao centro, entre militantes e as bandeiras do Brasil e da 
Ação Integralista Brasileira (AIB), em cerca de 1933-1937. 
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 Fascismo e comunismo no Brasil
O fascismo surgiu na Itália em 1919 e logo se espalhou pela Europa e outras 

partes do mundo. Tornou-se um regime político, com a ascenção de Benito 
Mussolini ao governo italiano em 1922, e se ampliou com o nazismo na Alemanha. 

O fascismo se caracteriza pela defesa de um sistema autoritário de dominação, 
com um único partido de massa, hierarquicamente organizado. Sua ideologia 
é marcada pelo culto à fi gura do líder, exercido através de rituais de massa; 
por um exacerbado nacionalismo; em que o indivíduo é desprezado em nome 
da coletividade nacional; e por um discurso corporativista, no qual a ideia de 
“confronto de classes” é substituída pela de “colaboração entre classes”. 

Marcam ainda o fascismo: seus objetivos de expansão imperialista; sua intensa 
e constante mobilização das massas; o aniquilamento da oposição mediante 
a violência e o terror; o uso da propaganda de massa, com base no controle 
das informações e dos meios de comunicação; e a forte intervenção estatal na 
economia, embora continue a prevalecer a propriedade privada. 

No Brasil, o movimento fascista foi fundado pelo jornalista Plínio Salgado 
em 1932, ano em que organizou-se a Ação Integralista Brasileira (AIB), primeiro 
partido de massas da história do país. Com núcleos espalhados por todo território 
nacional, a AIB contava em 1936 com cerca de 600 mil militantes. O integralismo surgiu no Brasil quando a vitória 
da Revolução de 1930 trazia profundas transformações ao país, ao mesmo tempo que o fascismo se tornava uma 
importante e infl uente corrente política na Europa. 

Tal qual o ideário fascista europeu, o integralismo acalentava o projeto de um Estado totalitário, nacionalista 
e corporativista, denominado por Plínio Salgado de Estado integral. Seus principais inimigos eram o liberalismo, 
o socialismo e os judeus. Mas era o nacionalismo, a ideia de uma sociedade genuína e originalmente brasileira, o 
ponto fundamental da ideologia integralista, expressa no Manifesto integralista. 

Além de Salgado, os dois mais importantes teóricos do movimento foram Miguel Reale e Gustavo Barroso. O 
integralismo adotou como símbolo a letra grega sigma, inscrita em sua bandeira, para expressar a ideia de soma, 
de integralidade. Seu lema era “Deus, Pátria e Família”, evidenciando seus principais valores. 

A saudação entre militantes era feita com o braço direito levantado, da mesma forma como faziam os fascistas 
europeus, tornando clara assim sua fi liação. Esse gesto era acompanhado da palavra anauê, de origem tupi e que 
signifi ca “você é meu parente” e era utilizada pelos indígenas como grito de guerra ou saudação. Dessa forma, ao 
evocar a cultura indígena, os integralistas afi rmavam seu nacionalismo. 

Por fi m, o movimento adotou a cor verde em seus uniformes, bandeiras e emblemas, também por razões 
obviamente nacionalistas. O uniforme compunha-se de uma camisa verde, gravata preta, calça preta ou branca, 
casquete verde com o símbolo sigma, que também era colocado sobre o braço direito.
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  O ESTADO NOVO
Esse foi o nome pelo qual fi cou conhecido o período da ditadura de Getúlio 

Vargas. Teve início com o golpe de Estado de 1937, quando o então presidente 
fechou o Congresso e assumiu poderes ditatoriais, cancelando as eleições previstas 
para o ano seguinte e colocando na ilegalidade todos os partidos políticos. 

A expressão Estado Novo tinha sido originalmente utilizada para nomear a 
ditadura de Oliveira Salazar, que se instalara alguns anos antes em Portugal. A 
escolha pelo mesmo nome era obviamente mais do que mera coincidência. Na 
verdade, o golpe de Vargas correspondia à forte tendência autoritária que prevalecia 
na América Latina e em países europeus, com a emergência de regimes fascistas. 

O governo de Vargas equilibrava-se sobre várias forças políticas, vencedoras 
na revolução, mas com interesses muitas vezes opostos. Por intermédio do golpe, 
Getúlio fortaleceu-se como o elemento unifi cador dessas forças, de modo a 
implementar uma política única que nem sempre contentava a todas elas. 
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Do ponto de vista social, o Estado Novo inaugurou uma nova fase na história brasileira. Pela primeira vez 
era reconhecida a necessidade de uma política de regulamentação das relações trabalhistas, incorporando os 
trabalhadores à cidadania. Ao mesmo tempo estabelecia um rígido controle do Estado sobre os sindicatos e sobre 
os próprios direitos trabalhistas. De inspiração corporativista, uma nova legislação foi aos poucos sendo aprovada, 
culminando na promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. 

Página 121

121LUTAS POLÍTICAS NO BRASIL

PESQUISA
Durante o Estado Novo, foi criada uma legislação trabalhista que ainda persiste, com muitas alterações, até 

os dias atuais no que se refere aos direitos dos trabalhadores. 
Vamos realizar uma atividade de pesquisa para refletir sobre o sentido das leis trabalhistas na Era Vargas e nos 

dias atuais. Para isso, siga as orientações do Roteiro de trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Reúna-se em grupo com os colegas para escolher um dos temas a seguir, com a ajuda do professor.

a. Carta del Lavoro da Itália fascista e corporativismo

b. Papel dos sindicatos e direito de greve

c. Instituição do salário mínimo

d. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

e. Leis trabalhistas no Brasil atual

2. Vocês vão realizar uma pesquisa bibliográfica e também de imagens relacionadas a esse período para 
compor uma pequena síntese que será entregue aos demais grupos. Para iniciar a pesquisa, vocês podem 
consultar o site do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea (CPDOC), disponível 
em: cpdoc.fgv.br (acesso em: 12 set. 2020). Trata-se de uma instituição de pesquisa especializada na his-
tória do Brasil república. Consultem também livros e artigos sobre o tema. Uma outra fonte de pesquisa é 
a própria CLT, que pode ser encontrada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. 
Acesso em: 12 set. 2020.

3. Pesquisem pelo menos uma imagem relacionada ao tema escolhido e produzam uma legenda informando 
o local e a data da foto, além de uma breve explicação que vincule a imagem ao texto que vão produzir 
para falar do tema. 

4. Produzam um texto de aproximadamente uma página digitada no computador, já com a imagem e a legen-
da. Deem um título ao texto, lembrando que a proposta é a redação de um texto autoral, não a colagem de 
textos de sites. A intenção é que vocês desenvolvam uma argumentação com base nas leituras realizadas. 
É possível, entretanto, fazer citações, desde que as fontes sejam indicadas. 

5. Depois de finalizado o texto e de terem recebido a síntese dos outros grupos, reúnam o conteúdo dos cinco 
temas de pesquisa em uma única encadernação, assim vocês terão organizado um material de estudo sobre 
leis trabalhistas. Será necessário, entretanto, estabelecer uma ordem e fazer a conexão de um tema com 
outro. 

6. Depois da leitura geral do conteúdo –  a síntese do seu grupo e as dos demais –, realizem a apresentação 
do tema e, depois, reúnam-se com a turma toda para que vocês estabeleçam, juntos, a conexão entre os 
temas pesquisados, fazendo ainda uma comparação das leis trabalhistas no passado e no presente. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS603

 Censura e propaganda
Um dos instrumentos fundamentais para a ma-

nutenção da ditadura Vargas foi a censura. Em 1939, 
foi criado o Departamento de Imprensa e Pro-
paganda (DIP), cuja função era atuar na censura 
de todas as manifestações contrárias ao presidente, 
ao mesmo tempo que deveria fazer uma propagan-
da positiva do governo. O órgão era diretamente 
subordinado à presidência e realizava a programa-
ção diária da Hora do Brasil, programa radiofônico 
criado em 1938 e transmitido obrigatoriamente por 
todas as emissoras. Nesse programa, discursavam 
Getúlio e seus ministros, mas também tocavam-se 
as músicas de Francisco Alves, Carmen Miranda e 

outros nomes de sucesso popular. Assim, o presi-
dente vinculava sua imagem a artistas nacionalmen-
te famosos. Uma das estratégias de propaganda era 
colocar Getúlio Vargas como o responsável pelos 
benefícios trabalhistas que vinham sendo concedi-
dos ao longo dos anos 1930. Procurou-se construir 
com sua figura a imagem de pai dos pobres. Para 
isso, o rádio, que naquela década já era popular no 
Brasil, seria fundamental como veículo de comuni-
cação de massa. Com o nome de A Voz do Brasil, o 
programa continua a ser ainda hoje um canal oficial 
dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, indo 
ao ar diariamente em todo o país.

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS603)

Analisar a formação de diferentes 
países, povos e nações e de suas 
experiências políticas e de exercício 
da cidadania, aplicando conceitos 
políticos básicos (Estado, poder, for-
mas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
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PESQUISA
O objetivo dessa atividade é envolver os estudantes quanto à importância 

e o signifi cado da legislação trabalhista naquele período e nos tempos atuais. 
Sendo assim, serão estudados aspectos centrais da legislação, como seus artigos 
específi cos que protegem o trabalhador e regem as relações de trabalho; os direitos 
básicos do cidadão, como um salário justo; as fontes de nossa legislação e como 
ela é empregada nos dias de hoje.

Os estudantes precisam ser divididos em cinco grupos, por sorteio, afi nidade 
ou interesse pelo tema, por exemplo.

Para a pesquisa, eis aqui alguns sites indicados:

• https://reporterbrasil.org.br/trabalho-escravo/. Acesso em: 20 set. 2020. 
Site do Repórter Brasil, relata afrontas à legislação brasileira e denuncia 
casos de trabalho escravo. 

• https://www.politize.com.br/clt/. Acesso em: 20 set. 2020. Site do perió-
dico Politize!, que nessa página trata da CLT e das diversas propostas à 
reforma trabalhista. 

A pesquisa pode ser feita em conjunto com a disciplina de Língua Portuguesa, 
para auxiliar na confecção do texto de cada grupo e na maneira mais coerente de 
conectá-los, a fi m de que a produção fi nal seja uniforme.

Como critérios de avaliação, pode-se levar em conta: se as imagens são 
ilustrativas dos temas; se as legendas realmente ajudam o leitor a entender a 
imagem; a pertinência das fontes de pesquisa e a adequação da modalidade 
escrita escolhida.

A habilidade EM13CHS103 será trabalhada nesta atividade por meio de uma 
pesquisa sobre legislação trabalhista. O estudante deverá buscar e sistematizar 
dados de diversas fontes, atentando para sua legitimidade e coerência, para melhor 
compreender a importância de um conjunto de leis que regule os direitos do 
trabalhador.

O estudo de diversas constituições trabalhistas, do Brasil e de outros países, 
mobilizará a habilidade EM13CHS603. Espera-se que o estudante nessa atividade 
possa criticamente ver como esses documentos se infl uenciam e o que seria 
adequado para a situação atual de seu país. 

    Censura e propaganda

Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas criou, em 1939, o Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), um dos mais importantes instrumentos da ditadura 
Vargas (1930-1945) para fazer propaganda do presidente e silenciar a oposição. 
O DIP foi uma espécie de porta-voz ofi cial do governo. Era também responsável 
por organizar as homenagens a Vargas e pela programação da Hora do Brasil, 
programa de rádio criado pelo governo em 1938, de transmissão obrigatória por 
todas as emissoras, que irradiava os feitos governamentais e se mantém até o 
presente, embora atualmente adote outro nome. 

O DIP tinha ainda como funções organizar o turismo, estimular a produção de 
fi lmes educativos, promover manifestações cívicas e colaborar com a imprensa 
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estrangeira para evitar a divulgação de informações consideradas nocivas ao país 
ou ao governo. Mas uma de suas tarefas principais era fazer a censura prévia de 
todos os meios de comunicação: teatro, cinema, rádio, literatura e imprensa. 

A censura muitas vezes chegava ao extremo da intervenção nos jornais, como 
aconteceu com O Estado de S. Paulo, que fi cou sob intervenção do DIP até o fi nal 
do Estado Novo. Para veicular a ideologia ofi cial o DIP contava, além da Hora do 
Brasil, com diversas publicações, entre elas a Cultura Política – Revista Mensal de 
Estudos Brasileiros. O DIP foi extinto em 1945 e substituído pelo Departamento 
Nacional de Informações (DNI).
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 Censura e propaganda
Um dos instrumentos fundamentais para a ma-

nutenção da ditadura Vargas foi a censura. Em 1939, 
foi criado o Departamento de Imprensa e Pro-
paganda (DIP), cuja função era atuar na censura 
de todas as manifestações contrárias ao presidente, 
ao mesmo tempo que deveria fazer uma propagan-
da positiva do governo. O órgão era diretamente 
subordinado à presidência e realizava a programa-
ção diária da Hora do Brasil, programa radiofônico 
criado em 1938 e transmitido obrigatoriamente por 
todas as emissoras. Nesse programa, discursavam 
Getúlio e seus ministros, mas também tocavam-se 
as músicas de Francisco Alves, Carmen Miranda e 

outros nomes de sucesso popular. Assim, o presi-
dente vinculava sua imagem a artistas nacionalmen-
te famosos. Uma das estratégias de propaganda era 
colocar Getúlio Vargas como o responsável pelos 
benefícios trabalhistas que vinham sendo concedi-
dos ao longo dos anos 1930. Procurou-se construir 
com sua figura a imagem de pai dos pobres. Para 
isso, o rádio, que naquela década já era popular no 
Brasil, seria fundamental como veículo de comuni-
cação de massa. Com o nome de A Voz do Brasil, o 
programa continua a ser ainda hoje um canal oficial 
dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, indo 
ao ar diariamente em todo o país.
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LER CANÇÃO
Essa seção traz dois sambas do mesmo 

autor, Wilson Batista. Em um deles defende-se a 
malandragem; no outro, o trabalho. A mudança 
de atitude deve-se à imposição da ditadura, 
que nos festivais musicais patrocinados pelo 
governo censurava músicas que valorizassem a 
malandragem ou que abordassem outros temas 
considerados “impróprios”. 

Se possível, seria interessante os estudantes 
ouvirem as canções, pois é uma oportunidade de 
entrarem em contato com o patrimônio musical 
brasileiro. Além disso, trata-se de documentos 
sonoros que são mais bem trabalhados quando 
discutidos e percebidos também em sua 
dimensão melódico-musical.

A elaboração de hipóteses quanto à censura aos elementos de cultura é o que 
ativará a habilidade EM13CHS103 nessa atividade. Espera-se que o estudante 
identifi que a ligação entre as propagandas e censuras do governo Vargas e a 
produção cultural, para que, assim, possa se conscientizar sobre práticas que 
atinjam sua liberdade de expressão.

Por seu turno, a habilidade EM13CHS606 será trabalhada nessa atividade por 
meio da apreciação de duas canções que retratam situações sociais comuns nas 
décadas de 1930 e 1940. É esperado que o estudante identifi que uma mudança 
radical nas letras das canções, associada à censura artística. A atividade busca 
conscientizar o estudante acerca de sua liberdade de expressão e da necessidade 
de garantir seus direitos democráticos.

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS606)

Analisar as características socioeco-
nômicas da sociedade brasileira – 
com base na análise de documentos 
(dados, tabelas, mapas etc.) de dife-
rentes fontes – e propor medidas para 
enfrentar os problemas identificados 
e construir uma sociedade mais prós-
pera, justa e inclusiva, que valorize o 
protagonismo de seus cidadãos e pro-
mova o autoconhecimento, a autoes-
tima, a autoconfiança e a empatia.
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 �  Reunião do Ministério no Palácio Rio Verde, em Petrópolis 
(RJ), sob a presidência de Getúlio Vargas (à cabeceira da mesa, 
à direita), quando foi decidido o rompimento de relações 
diplomáticas com os países do Eixo (Alemanha, Japão e Itália). 

O Departamento de Imprensa e Propaganda dedi-
cava-se também a promover manifestações cívicas e 
eventos nacionais, como concursos de música popular 
ou as festas de Primeiro de Maio (Dia do Trabalho), 
que se transformariam em eventos para homenagear o 
presidente. A imprensa estrangeira recebia notícias por 
intermédio do DIP, que filtrava as informações sobre o 
país que chegavam ao exterior.

Quanto à censura, jornais, revistas, teatro, cinema, 
enfim, todos os meios de comunicação e formas de ex-
pressão artística estavam sob a vigilância do DIP. Para 

garantir que as informações não fossem desfavoráveis 
ao governo, o órgão intervinha em setores da impren-
sa. No caso do jornal O Estado de S. Paulo, até o fim 
do Estado Novo houve intervenção no periódico, que 
sofria censura prévia das matérias a serem publicadas.

Depois do ingresso do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial ao lado de países tidos como democráticos, 
Vargas foi sistematicamente criticado, levando o DIP a 
perder, aos poucos, sua capacidade de intervir, já que 
crescia a resistência. Em maio de 1945, em um período 
de crise do Estado Novo, o órgão foi extinto.

 �  Ilustração publicada na cartilha do 
DIP, A juventude do Estado Novo, 
c. 1940. O DIP não só censurava 
os meios de comunicação 
como produzia grande parte 
da propaganda que procurava 
enaltecer a ditadura varguista. 
Nessa revista, que trazia textos 
do presidente Getúlio Vargas 
extraídos de discursos, manifestos 
e entrevistas à imprensa, aparecem 
crianças que vão à escola para 
aprender e engrandecer a pátria. 
Em 1940, o governo Vargas criou 
o movimento Juventude Nacional, 
uma corporação formada pela 
juventude escolar, que deveria 
mostrar sua devoção à pátria. 

LER CANÇÃO
Wilson Batista (1913-1968) foi um músico e compositor de samba muito famoso nas décadas de 1930 e 1940. 

Nesta atividade, vamos ouvir e analisar duas de suas canções: “Lenço no pescoço", que é de 1933 e antecede o 
Estado Novo; e “O bonde São Januário”, em parceria com Ataulfo Alves, lançada em 1940. Para analisá-las, siga 
as orientações do Roteiro de trabalho. 
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FGV/CPDOC

Wilson Batista (1913-1968) 
era filho de um guarda municipal 
e seu interesse pela música veio 
desde criança. Morando no Rio 
de Janeiro, a partir dos anos 1920 
começou a frequentar os cabarés 
da cidade, onde havia compo-
sitores e malandros. Trabalhou 
como eletricista no Teatro Recreio 
e passou a compor sambas, que 
foram gravados em 1933. Tra-
balhou ainda na Rádio Tupi e fi-
cou mais conhecido após 1938, 
quando várias de suas músicas 
se tornaram sucessos de Carna-
val. Continuou compondo até os 
anos 1960, quando faleceu.

Lenço no pescoço (1933)
Wilson Batista
Meu chapéu do lado
Tamanco arrastando 
Lenço no pescoço 
Navalha no bolso 
Eu passo gingando 
Provoco e desafio 
Eu tenho orgulho
Em ser tão vadio
Sei que eles falam 
Deste meu proceder 
Eu vejo quem trabalha
Andar no miserê 
Eu sou vadio
Porque tive inclinação
Eu me lembro, era criança 
Tirava samba-canção 
Eu quero ver quem tem razão 

BATISTA, Wilson. Lenço no pescoço. 
In: Wilson Batista (LP). Acervo Funarte, 1985.

O bonde São Januário (1940)
Wilson Batista e Ataulfo Alves
Quem trabalha é que tem razão  
Eu digo e não tenho medo de errar 
O bonde São Januário
Leva mais um operário:
Sou eu que vou trabalhar 
Antigamente eu não tinha juízo 
Mas resolvi garantir meu futuro 
Vejam vocês:
Sou feliz, vivo muito bem
A boêmia não dá camisa a ninguém 
É, digo bem

BATISTA, Wilson; ALVES, Ataulfo.  
O bonde São Januário. In: Wilson  

Batista. São Paulo: Abril, 1982.  
(História da Música Popular Brasileira).
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 Roteiro de trabalho

1. Procure as duas canções na internet e organize-se com toda a turma para 
uma audição coletiva, a fi m de conhecê-las mais a fundo. Preste atenção 
à melodia e identifi que os instrumentos utilizados. 
Site para a canção “’Lenço no pescoço”: https://www.letras.mus.br/wilson-batista/386925. 
Acesso em: 21 set. 2020.

Site para a canção “O bonde São Januário”: https://www.letras.mus.br/wilson-batis-
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ta/259906. Acesso em: 21 set. 2020.

2. Identifi que também o tema e a ideia central das duas canções.
Em “Lenço no pescoço”, o autor defende que o trabalho não compensa, orgulhando-se de sua 
malandragem. Já em “O bonde São Januário”, Wilson Batista e Ataulfo Alves defendem que o 
trabalho é que garante o futuro, e não a boemia.

3. Relacione essa temática ao contexto político, levando em conta a atmosfera 
ideológica do Estado Novo. 
Getúlio Vargas utilizou-se do lema do trabalho como um caminho para o progresso, divulgan-
do essa ideia em propagandas e discursos. A canção “O bonde São Januário” foi composta 
nesse contexto. 

4. Que mudança de atitude se pode perceber entre uma composição e outra?
A segunda canção, ao contrário da primeira, passa a pregar aquilo que o governo defendia: o 
trabalho como algo enriquecedor.

5. Como pode ser interpretada essa mudança de atitude, tendo em mente 
a ditadura varguista e a criação do Departamento de Imprensa e Propa-
ganda (DIP) em 1939?
A criação do DIP condicionou as composições a aprovação prévia, antes de serem divulgadas. 
Assim, as canções que não estivessem de acordo com os ideais da ditadura varguista eram 
censuradas. Dificilmente “Lenço no pescoço” poderia ser gravada em 1940, ou qualquer outra 
canção que exaltasse a malandragem. Dizem até que “O bonde São Januário” tinha versos 
que diziam “O bonde São Januário / leva mais um sócio otário”, modificados para “O bonde 
São Januário / leva mais um operário”.

6. Como a sociedade civil pode obter mecanismos de controle e fi scalização 
das propagandas feitas pelos governos? Refl ita sobre esse tema, apresen-
tando suas refl exões aos colegas. 
Os estudantes podem ser questionados sobre os canais de divulgação usados pelo governo e 
como a população tem acesso a eles. As mídias digitais e as redes sociais podem ser incluídas 
no debate, mencionando-se que elas desempenham uma função que pode ser cidadã e política.
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 O fim do Estado Novo
Com o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial 

após 1942, a oposição a Vargas começou a criticar a contra-
dição de um país que luta contra o totalitarismo nazifascista 
e vive internamente uma ditadura. Essas críticas deram fôlego 
aos opositores da ditadura, que, em 24 de outubro de 1943, 
publicaram o Manifesto dos Mineiros, idealizado por Afon-
so Arinos e Odilon Braga. Foram distribuídos inicialmente  
50 mil exemplares do Manifesto, assinado por 92 persona-
lidades mineiras, entre elas, políticos e intelectuais. O docu-
mento condenava o regime ditatorial e reivindicava a volta da 
democracia. Leia um trecho desse documento:

Um povo reduzido ao silêncio e privado da faculdade de 
pensar e de opinar é um organismo corroído. [...] Se lutamos 
contra o fascismo, ao lado das Nações Unidas, para que a 
liberdade e a democracia sejam restituídas a todos os po-
vos, certamente não pedimos demais reclamando para nós 
mesmos os direitos e as garantias que a caracterizam... No 
momento em que o mais antigo – o precursor dos estados 
totalitários – naufraga no mar profundo dos seus próprios 
vícios, pressente-se que se aproxima, para todos os povos, 
a oportunidade de uma retomada de consciência dos valo-
res democráticos. [...]

Apud ALVES FILHO, Ivan. Brasil, 500 anos em documentos.  
Rio de Janeiro: Mauad, 1999. p. 492.

Os estudantes também começaram a se mobilizar contra a ditadura varguista por meio da União Nacional 
dos Estudantes (UNE). Várias passeatas em protesto ao regime foram realizadas. Em uma delas, dois estudantes 
morreram no confronto com forças policiais repressivas. O caso provocou indignação popular, tornando mais frágil 
a ditadura Vargas. 

Em meio a pressões, Vargas anunciou que seriam realizadas eleições após o término da guerra. No início de 
1945, como instrumento de constrangimento diante de suas declarações, a oposição liberal lançou oficialmente o 
major-brigadeiro da aeronáutica Eduardo Gomes, líder do movimento tenentista nos anos 1920, como candidato 
à presidência. Foi fundada também a União Democrática Nacional (UDN), que, a princípio, era uma associação 
de partidos estaduais de oposição à política varguista, transformando-se depois no partido que sustentaria a can-
didatura de Eduardo Gomes.

Em fevereiro de 1945, Vargas cedeu às pressões populares e à oposição organizada e publicou um ato adicional 
à Constituição determinando que em 90 dias seria marcada a data das eleições. No mês de maio, ele determinou 
eleições para a presidência da República e para o Congresso Nacional em 2 de dezembro do mesmo ano.

Marcadas as eleições, começaram a surgir novos partidos políticos. Além da UDN, formou-se o Partido Tra-
balhista Brasileiro (PTB), cuja criação ocorreu por sugestão do próprio presidente Getúlio Vargas, devendo fazer 
frente ao Partido Comunista no que se referia a problemas e conflitos ligados aos trabalhadores. Assim, tinha como 

 �  Manifestação anti-Vargas em São Paulo (SP), 1945. 

Iconographia

 Roteiro de trabalho

1. Procure as duas canções na internet e organize-se com a turma toda para uma audição coletiva a fim de 
conhecê-las mais a fundo. Preste atenção à melodia e identifique os instrumentos utilizados. 

2. Identifique também o tema e a ideia central das duas canções. 

3. Relacione essa temática ao contexto político, levando em conta a atmosfera ideológica do Estado Novo. 

4. Que mudança de atitude se pode perceber entre uma composição e outra?

5. Como pode ser interpretada essa mudança de atitude, tendo em mente a ditadura varguista e a criação do 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) em 1939?

6. Como a sociedade civil pode obter mecanismos de controle e fiscalização das propagandas feitas pelos 
governos? Reflita sobre esse tema, apresentando suas reflexões aos colegas. 
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 O fim do Estado Novo
Com o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial 
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   O fim do Estado Novo 
A crise que poria fi m ao Estado Novo teve início em 1943. Pressionado pelos 

Estados Unidos para entrar na guerra ao lado dos aliados, contra a Itália fascista 
e a Alemanha nazista, Vargas, apesar da simpatia do seu governo pelo fascismo, 
acabou concordando, ao receber do governo estadunidense fi nanciamento 
e assessoria para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, importante 
instrumento da sua política de industrialização. 

Além disso, em 1942, um navio brasileiro havia sido torpedeado pelos alemães. 
Em agosto daquele ano o governo declarava guerra à Alemanha. A iniciativa 
signifi cava colocar o Brasil ao lado dos países democráticos contra os regimes 
ditatoriais, o que entrava em contradição direta com o fato de que o país era então 
uma ditadura. A oposição, aproveitando-se disso, deu início a um movimento 
pela redemocratização. 

Em outubro de 1943 era publicado o Manifesto dos Mineiros. Assinado por 
personalidades tradicionais de Minas Gerais – entre elas, políticos, jornalistas, 
empresários, professores e advogados –, era a primeira manifestação desses 
setores, não relacionados com os comunistas nem com o movimento estudantil ou 
operário, contra o Estado Novo. No ano seguinte as manifestações intensifi caram-
se e, em 1945, a oposição fundava a União Democrática Nacional (UDN), partido 
que lançou a candidatura de Eduardo Gomes para a presidência da República. 

O DIP não conseguia mais controlar os órgãos de comunicação e, em fevereiro 
de 1945, era publicada, no Correio da Manhã, uma entrevista de José Américo de 
Almeida que criticava duramente o regime. O governo parecia não ter condições de 
conter a onda de manifestações e acabou por aceitar a inevitável redemocratização 
do país. A partir de fevereiro de 1945 foram promulgadas diversas leis que 
convocavam eleições para a presidência da república e para os governos dos 
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estados, assim como a formação de uma Assembleia Constituinte; concediam anistia aos presos políticos e criavam 
novos partidos. 

Em uma última tentativa de manter-se no poder, Vargas e seus aliados deram início ao movimento queremista, 
em que se reivindicava a elaboração de uma nova Constituição sem afastar Getúlio da presidência. Todavia, em 29 
de outubro, os militares desferiram um golpe, afastando Vargas e colocando em seu lugar o presidente do Supremo 
Tribunal Federal, José Linhares. Era o fi m do Estado Novo. As eleições para a presidência, resultaram na escolha do 
general Eurico Gaspar Dutra (1946-1950), candidato de Vargas. Com sua posse, em janeiro de 1946, tinha início 
um novo período de regime democrático.

Página 124

 PARE e PENSE

1. Por que o Departamento de Imprensa e Propaganda teve um papel tão 
importante na manutenção do Estado Novo?

O DIP agia tanto para reprimir os meios de comunicação e a produção cultural que se opunham ao 
governo, como para fazer intensa propaganda positiva da figura do presidente e das ações do governo. 

2. Como podemos explicar a deposição de Vargas? Por que ele não se 
manteve na presidência?

Com movimentos antifascistas espalhados pelo mundo no final da Segunda Guerra Mundial, os 
governos autoritários entraram em crise e perderam apoio popular, fortalecendo-se os segmentos 
liberais da oposição.
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objetivo atrair as classes populares, enfraquecendo o 
Partido Comunista. Um dos principais fundadores do 
novo partido foi o próprio ministro do Trabalho, Ale-
xandre Marcondes Filho. Além dele, participaram des-
se processo outros nomes do Ministério e dos sindica-
tos. Foi fundado ainda o Partido Social-Democrático 
(PSD), que se originou da iniciativa dos interventores 
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, com o 
apoio de Vargas, em fundar um partido nacional.

Além das leis que permitiram a criação dos partidos 
e a convocação das eleições, outras leis foram divulga-
das durante o processo de abertura política. Foi conce-
dida anistia aos presos políticos, e o Congresso Nacio-
nal eleito se transformaria em Assembleia Constituinte.

Entretanto, na tentativa de permanecer no poder, 
Vargas articulou o movimento queremista. Com o 
slogan “Nós queremos Getúlio”, esse movimento pro-
punha a realização da Assembleia Constituinte, a fim 
de manter Vargas na presidência. Dessa forma, seriam 
adiadas as eleições presidenciais ou, pelo menos, pro-
curava-se viabilizar a candidatura de Vargas ao cargo. 
Além dos aliados do presidente gaúcho, o movimento 
recebeu o apoio de comunistas e empresários. O apoio 
dos comunistas foi resultado da tese do partido de que 
deveriam apoiar primeiramente aqueles que combates-
sem o fascismo e adotassem o nacionalismo econômi-
co. Vários comícios comunistas foram realizados com a 
presença de Vargas. 

No entanto, o movimento queremista teve reper-
cussão muito negativa entre os liberais da oposição, 
que defendiam a realização das eleições presidenciais. 
Parecia que, mais uma vez, Vargas tentaria se manter 
no poder como ditador, anulando as eleições.

Temendo que a liderança populista de Getúlio con-
seguisse articular sua permanência ou retorno à presi-
dência, com o apoio dos Estados Unidos, a oposição 
organizou um golpe, depondo Getúlio em 29 de ou-
tubro de 1945. Em seu lugar, assumiu o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que se man-
teve no cargo até que as eleições presidenciais fossem 
realizadas. Encerrava-se assim o Estado Novo e a di-
tadura varguista. Eurico José Gaspar Dutra, candidato 
do PSD e ex-ministro da Guerra de Getúlio Vargas, foi 
eleito presidente da República. 

PARE e PENSE

1. Por que o Departamento de Imprensa e Pro-
paganda teve um papel tão importante na 
manutenção do Estado Novo?

2. Como podemos explicar a deposição de 
Vargas? Por que ele não se manteve na 
presidência?

PESQUISA 
Para compreender o funcionamento da política brasileira nesse período, podemos recorrer ao conceito de po-

pulismo. Conforme palavras do cientista político Maurício Weffort, o populismo refere-se “à exaltação do poder 
público; é o próprio Estado colocando-se através do líder em contato direto com os indivíduos reunidos em massa”. 
Quer dizer, trata-se de um político, um governante, que está acima dos partidos políticos, que tem uma relação 
direta com o povo e faz disso um modo de governar. 

Tendo isso em mente, para realizar sua pesquisa, siga os passos do Roteiro de trabalho.
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�  Comício do movimento queremista no largo da Carioca, Rio de Janeiro (RJ), em 20 de agosto de 1945.  
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PESQUISA
Propomos aqui o aprofundamento do estudo do populismo, que é o nome 

atribuído a determinado tipo de relação política entre governo e população, 
estabelecida em diversos países da América Latina a partir da década de 1930. 

A principal característica do populismo foi a incorporação ao jogo político de 
amplos setores da população, manipulados por líderes populistas que, em geral, se 
apresentavam como benfeitores dos pobres. No Brasil ele se estabeleceu a partir 
da Revolução de 1930 com o governo de Getúlio Vargas (1930-1945). 

Com o fi m do regime oligárquico da República Velha (1889-1930), vários 
setores da classe dominante subiram ao poder com Vargas, sem que, entretanto, 
nenhum deles tivesse condição de impor sua hegemonia. Isso resultou em uma 
situação de instabilidade crônica, na qual o governo tinha de atender a demandas 
contraditórias dos vários grupos que o apoiavam. 

Em busca de força sufi ciente para se posicionar como árbitro das disputas 
internas, de modo a decidir sobre quais demandas atender e, ao mesmo tempo, 
obter legitimidade, o governo apelou para o apoio de setores da população até 
então mantidos à margem do jogo político. Com isso estabeleceu-se um caminho 
de mão dupla. Para se afi rmar como liderança incontestável do novo regime, Vargas 
incorporou setores da população, em especial os trabalhadores urbanos, os quais 
manipulava apresentando-se como o “pai dos pobres”, aquele que, acima dos 
interesses materiais dos diversos grupos, agia no sentido de defender os mais fracos. 

Porém, para desempenhar este papel de forma convincente, era obrigado a 
conceder direitos há muito reivindicados, como os direitos trabalhistas e a conquista 
de participação política desses setores. Assim, Vargas utilizou instrumentos 
que concretizavam os dois lados da moeda. Empregou sofi sticados meios de 
propaganda, em especial o rádio, na época o meio de comunicação mais popular, 
e empenhou-se na organização da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que 
reunia toda a legislação trabalhista promulgada em seu governo. Organizou os 
sindicatos, garantindo aos trabalhadores uma entidade que os representasse, mas 
os manteve atrelados ao ministério do Trabalho. 
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Ao realizar o trabalho de pesquisa, é 
possível aprofundar o debate sobre o conceito 
de populismo e discutir como ele se aplica ao 
governo V argas e a outros do período, além de 
analisar em que medida o populismo continua 
presente na política brasileira. Seriam, por 
exemplo, Luís Inácio Lula da Silva e J air Bolsonaro 
líderes populistas no século X X I?

A habilidade EM1 3 C H S1 0 3  é desenvol-
vida por meio da atividade de pesquisa 
que incentiva a formulação de hipóteses 
para responder aos problemas formulados 
sobre o tema do populismo. A habilidade 
EM1 3 C H S60 2  pode ser trabalhada com o 
aprofundamento da refl exão sobre a pre-
sença do populismo na cultura política bra-
sileira até os dias de hoje.
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Durante o governo de J uscelino K ubitschek  (1956-1961), buscou-se dinamizar o 

processo de industrialização nacional, conseguindo assim um maior desenvolvimento 
econô mico do país. Para tanto foi elaborado o Programa de Metas, que pretendia 
investir prioritariamente nos setores de transportes e energético, na indústria de 
base, na substituição de importações (indústria automobilística) e na educação. 
Dessa forma, seriam estabelecidas as condições para um desenvolvimento 
econô mico consistente. 

Nesse contexto, consolida-se o desenvolvimentismo como modelo econô mico, 
ou seja, a defesa do crescimento econô mico, da riqueza nacional, como forma 
de alcançar maior igualdade social. Considerava-se também fundamental o 
desenvolvimento econô mico para garantir a soberania nacional, isto é, para que 
o país pudesse fazer valer o princípio de autodeterminação, de livre escolha dos 
destinos futuros, sem depender dos países ditos desenvolvidos. 

U m último princípio era o da ordem, que deve ser entendido como o 
da preservação do regime democrático. A persistência da pobreza e do 
subdesenvolvimento, no entender de K ubitschek , criava espaço para a divulgação 
e o crescimento de ideologias consideradas por ele antidemocráticas. U ma delas 
seria o comunismo. O desenvolvimentismo como linha econô mica continuou vivo 
no país, sendo até hoje colocado em oposição àqueles que defendem a maior 
autonomia do mercado e menor regulação e investimento estatal. 

Esse período se destaca também pelas difi culdades de governos democráticos 
em se manterem no poder, pois o próprio J uscelino K ubitschek teve de enfrentar 
a R evolta de J acareacanga, movimento militar liderado por um capitão e um 
major da Aeronáutica, em fevereiro de 1956, o qual pretendia criar uma situação 
favorável para um levante militar contra J uscelino K ubitschek  e o grupo militar 
que lhe dava sustentação. 

Ocorreriam depois a renúncia de J â nio Quadros e a tentativa de impedir 
a posse de J oão Goulart, que acabou deposto em 1964. Após a renúncia 
de J â nio Quadros, as F orças Armadas recusavam-se a aceitar a posse do 
vice-presidente, J oão Goulart, considerando-o excessivamente reformista, 
e ameaçavam com um golpe de Estado. A saída encontrada foi o chamado 
golpe branco, com a aprovação pelo Congresso de emenda constitucional 
que adotava o parlamentarismo. Assim, o chefe de governo passava a ser o 
primeiro-ministro, enquanto a chefi a de Estado permanecia com o presidente.

H abilidade ( E M 1 3 C H S 1 0 3 )

Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos 
políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na 
sistematização de dados e informações de diversas naturezas ( expressões artísticas, 
textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, 
mapas, tabelas, tradições orais, entre outros) .

H abilidade ( E M 1 3 C H S 6 0 2 )

Identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populis-
mo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos 
ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as formas de organização e de 
articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da 
promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos na sociedade atual.
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Entre 1945 e 1964, o Brasil viveu um período de 

fortalecimento das instituições democráticas, ainda que 
marcado por restrições políticas e pela manutenção de 
uma estrutura social bastante desigual. Em 1946, a nova 
Constituição procurou restaurar o equilíbrio entre os três 
poderes, atribuindo mais força ao Legislativo. Os eleito-
res foram os brasileiros alfabetizados de ambos os sexos 
e acima de 18 anos;  o voto, secreto. F oi ampliada a au-
tonomia dos estados, e governadores e o presidente do 
país seriam novamente eleitos por voto direto.

A Constituição ampliou os direitos dos cidadãos ao 
permitir liberdade sindical, direito de greve e de orga-
nização político-partidária, preocupando-se em colocar 
os problemas sociais acima da própria propriedade pri-
vada. Dessa forma, estabeleceu-se que poderiam ocor-
rer desapropriações de terras com fim social desde que 
houvesse justa remuneração. Esse ponto da Constitui-
ção fez com que se retomasse a discussão da reforma 
agrária no país, defendida nos anos 193 0 pela Aliança 
Nacional Libertadora (ANL) e por alguns projetos de lei 
apresentados no Congresso Nacional nos anos 1940. 

Politicamente, o governo Dutra sofreu dura oposi-
ção do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que criticava 
a nova orientação liberal. O partido oposicionista vinha 
conseguindo ampliar sua participação política, tendo 
bancada representativa no Congresso Nacional e em 
várias assembleias estaduais. O partido também estava 
presente em muitos sindicatos, constituindo uma im-
portante base de massa. Em fins de 1946, contava com 
cerca de 150 mil filiados.

Em resposta ao crescimento do PCB, o governo Du-
tra criou uma estratégia de repressão aos comunistas, 
acusando-os de antidemocráticos, e, valendo-se de um 
artifício jurídico, tornou o partido ilegal em maio de 1947. 

Nos anos seguintes, as forças políticas que dis-
putaram as eleições foram ainda marcadas pela 
herança do getulismo. Em 1950, o próprio V argas 
se elegeu, dessa vez pelo voto direto, implemen-

tando um governo marcado pela ampliação da par-
ticipação do Estado na economia, com a criação de 
empresas estatais como a Petrobras (1953 ), dando 
prosseguimento ao seu projeto nacionalista de de-
senvolvimento econô mico. No entanto, uma sé-
rie de crises políticas e o agravamento do custo  
de vida levaram V argas a um fim trágico: em agosto de 
1954, ele cometeu suicídio e foi encontrado morto em 
seu quarto, no Palácio do Catete, no R io de J aneiro. 

Nas eleições de 1955, o político mineiro J uscelino 
K ubitschek  (J K ) foi eleito presidente, e J oão Goulart 
(J ango), importante ministro de V argas, vice-presidente.  
Os derrotados, sob liderança da U nião Democrática Na-
cional, um partido de perfil conservador, não aceitaram 
o resultado do pleito e passaram a defender um novo 
golpe que impedisse a posse do presidente. Apesar do 
clima de tensão, J K  foi empossado e concluiu seu man-
dato até o final, baseando-se em uma agenda política 
que priorizava a aceleração do desenvolvimento econô -
mico por meio da industrialização e da atração de inves-
timentos estrangeiros. 

Nesse contexto, consolidou-se o desenv ol v imen-
tismo como modelo econô mico, ou seja, a defesa do 
crescimento da economia e da riqueza nacional como 
modo de alcançar mais igualdade social e superar o 
atraso tecnológico do país. O ambicioso lema de J K  era 
“ fazer 50  anos em 5” .

O desenvolvimentismo defendia a ampliação do 
capital nacional na organização do parque industrial, 
mas considerava indispensável a participação do capi-
tal estrangeiro para que os investimentos planejados 
fossem concretizados. Para J K  e os desenvolvimen-
tistas, nacionalismo era sinô nimo de desenvolvimen-
to econô mico, sem que houvesse preocupação com 
a exploração dos países ricos em relação aos pobres, 
mas sim em criar condições internas para superar o 
subdesenvolvimento, aliando-se quando fosse neces-
sário ao capital estrangeiro.

$&345673$85$479:9;<3

1 . Para aprofundar o estudo acerca do populismo, vamos buscar outros autores e textos que tratam do assun-
to. U ma dica é começar sua pesquisa pelo Dicion á rio H istórico- B iog rá fi co B rasileiro ( DH B B ) , disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo (acesso em: 11 set. 2020). Busque o verbete " Populismo"  e outros 
relacionados ao tema. F aça um registro no caderno com as principais ideias encontradas.

2 . R etome o que você estudou neste capítulo e verifique quais políticos e personagens históricos poderiam ser 
considerados populistas, segundo o conceito que você aprendeu. J ustifique a escolha de cada um deles.

3 . Analise se, no presente, temos políticos populistas no Brasil. J ustifique sua resposta. 

4. Por fim, crie um painel que inclua os políticos populistas levantados por você em sua pesquisa e a 
respectiva caracterização deles. Explique também até que ponto ser populista pode ser uma influência 
positiva ou negativa para a vida política do país. 

5. Apresente seu painel para a turma. Ao final, pode ser criado um único grande painel, com o resultado 
da pesquisa de todos, sobre o tema do populismo na política brasileira. V ocês podem fazer também 
uma postagem em um site ou rede social da escola.
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RELEITURA
A carta-testamento de Vargas é um importante documento da história brasileira 

e marca o fi m da presença política de Vargas depois de mais de duas décadas no 
poder. Conforme indica o Dicionário Histórico-Geográfi co Brasileiro:

A Carta-Testamento foi encontrada por Ernâni Amaral Peixoto, governador do 
estado do Rio de Janeiro e genro de Getúlio, em cima de uma mesinha de cabeceira 
do quarto presidencial. O documento foi lido em voz alta por Osvaldo Aranha, 
ministro da Fazenda, para um grupo de pessoas que se encontrava no palácio do 
Catete e em seguida transmitido por telefone para a Rádio Nacional. Antes das 
nove horas da manhã, a mensagem começou a ser irradiada para todo o país. [...] 

O impacto provocado pelo suicídio de Getúlio e pela imediata divulgação 
da Carta-Testamento foi imenso. Manifestações populares sucederam-se em 
todo o país, sobretudo nas grandes cidades. No centro do Rio de Janeiro ocor-
reram numerosos comícios denunciando o envolvimento norte-americano na 
morte de Vargas, bem como as responsabilidades da UDN e de toda a oposi-
ção. Grupos de centenas de pessoas, armadas de pedaços de madeira e dando 
vivas ao ex-presidente, percorreram as ruas da cidade rasgando cartazes de 
propaganda eleitoral dos candidatos antigetulistas.

Dicionário Histórico Geográfico Brasileiro. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/
verbete-tematico/carta-testamento. Acesso em: 21 set. 2020.

Roteiro de trabalho

1. Com base no que você leu, identifi que os aspectos políticos relacionados 
aos períodos em que Vargas foi presidente da República.
Durante sua permanência no poder, Vargas se colocou em defesa dos pobres e humildes, 
criando um regime de liberdade social, estabelecendo o salário mínimo e lutando contra inte-
resses de poderosos. 

2. Você concorda com a afi rmação de que Vargas instaurou um “regime de 
liberdade social”, como ele afi rma? Justifi que sua resposta.
Resposta pessoal.

3. O fi nal da carta-testamento tem um tom grandioso, no qual seu autor 
defi ne os signifi cados políticos de seu ato de suicídio. Você acredita que 
esse gesto teve um papel político importante? Por quê?

Espera-se que o estudante reconheça a importância do gesto, que, embora extremo, acabou 
por calar os seus críticos, fazendo sua influência política ganhar espaço ainda maior por 
várias décadas. 

4. Agora, reúna-se com os colegas em grupo para identifi car cinco ideias 
que caracterizam o longo período em que Vargas foi presidente. Pode ser 
por meio de frases curtas ou palavras-chave. Depois apresentem para a 
turma, escrevendo na lousa as frases ou palavras que o grupo elaborou.

Resposta pessoal. Oriente os estudantes a retomarem os textos do capítulo para construírem 
as frases ou palavras-chave.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Os fi lmes e livros indicados permitem trabalhar com diferentes momentos do 

período Vargas, incluindo os anos ditatoriais e seu último governo. O Portal do 
Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro possui muitos textos, imagens e 
outros documentos que possibilitam ampliar a análise sobre o período.

RELEITURA
Na noite em que Getúlio Vargas cometeu suicídio em seu quarto, no Palácio do Catete, em agosto de 1954, 

foi encontrada, junto a seu corpo, uma carta-testamento. O documento, publicado na imprensa, ampliou o drama 
daquele momento e se tornou um marco na história política do país. Leia a seguir trechos da carta-testamento de 
Vargas e, depois, responda às questões do Roteiro de trabalho.

Carta-Testamento
Getúlio Vargas

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954
Mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim.
Não me acusam, me 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 principal-
mente os humildes.

Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e finan-
ceiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei um regime 
de liberdade social. Tive que 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 se desencadearam os ódios. 
Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e 
mal começa a funcionar a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o 
desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente.

Assumi o governo dentro da espiral inflacionária, que destruía os valores de trabalho. Os 
lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500 por cento ao ano. Nas declarações de 
valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de cem milhões de dólares 
por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu 
preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre nossa economia a ponto de sermos obrigados 
a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma agressão constante, 
incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para 
defender o povo que agora se queda desamparado.

[...]
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. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Eu 
era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo 
de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate.

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 ofereço a minha morte. Nada receio. 
Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História.

CARTA testamento de Getúlio Vargas: duas versões. Correio IMS. Disponível em: https://www.correioims.com.br/carta/
cartas-testamento-de-getulio-vargas-duas-versoes/. Acesso em: 19 ago. 2020.   
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Roteiro de trabalho 
1. Com base no que você leu, identifi que os aspectos políticos relacionados aos períodos em que Vargas foi 

presidente da República. 

2. Você concorda com a afi rmação de que Vargas instaurou um “regime de liberdade social”, como ele afi r-
ma? Justifi que sua resposta.

3. O fi nal da carta-testamento tem um tom grandioso, no qual seu autor defi ne os signifi cados políticos de 
seu ato de suicídio. Você acredita que esse gesto teve um papel político importante? Por quê?

4. Agora, reúna-se com os colegas em grupo para identifi car cinco ideias que caracterizam o longo período 
em que Vargas foi presidente. Pode ser por meio de frases curtas ou palavras-chave. Depois apresentem 
para a turma, escrevendo na lousa as frases ou palavras que o grupo elaborou.  
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obstaculada:
que sofreu com obs-
táculos ou impedi-
mentos
espoliação:
apropriação ilegal; 
privar alguém do 
que lhe pertence

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

GETÚLIO Vargas. Direção de Ana Carolina. Brasil, 1974. (76 min).
Documentário baseado em conteúdo do arquivo do Departamento de Imprensa e Propagan-
da e em imagens da época, apresentando uma interpretação sobre a trajetória de Vargas na 
presidência. 

MEMÓRIAS do Cárcere. Direção de Nelson Pereira dos Santos, 1984. (124 min).
Baseado no livro homônimo e autobiográfico de Graciliano Ramos, o filme narra o período 
em que o escritor esteve preso, durante o Estado Novo. 

OLGA. Direção de Jayme Monjardim. Brasil, 2004. (141 min).
Baseado em romance de Fernando Morais, conta a história do relacionamento amoroso 
entre Olga Benário e Luís Carlos Prestes, que participou da Intentona Comunista de 1935.

FONSECA, Rubem. Agosto. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

Romance que destaca o mês em que Getúlio Vargas cometeu suicídio e a tensa trama polí-
tica vivenciada no país.

PORTAL do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/acervo/dhbb. Aces-
so em: 24 ago. 2020. 
O Dicionário, criado e mantido pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 
(CPDOC), órgão da Fundação Getúlio Vargas, possui inúmeros verbetes de lideranças e personalidades políticas 
do país. 
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 ENEM
1. A

2. C

3. E

A I I A  OM L M N AR  L R O M N OS

Leia alguns trechos de discursos de Getúlio Vargas realizados durante a campanha presidencial de 1950. Em 
seguida, faça o que se pede no Roteiro de trabalho.

• A ação trabalhista poderá ser a meia-estação entre o capitalismo e o socialismo [Porto Alegre, 9 de agosto].

• Uma democracia que se define na prática efetiva do bem comum, na conciliação humana entre o capital e o 
trabalho, no amparo aos que lutam pela vida, na assistência à saúde e ao bem-estar do povo, sob todos os seus 
aspectos, na socialização dos benefícios que a civilização trouxe ao mundo e – principalmente – na conservação 
do nosso estilo de vida, que é o da fraternidade, pela máxima cristã do amai-vos uns aos outros. [...] O direito da 
propriedade da terra ficará, assim, subordinado ao bem-estar e ao progresso social [São Paulo, 10 de agosto].

• Governei com o povo e com os trabalhadores e deles recebi o prêmio maior que um homem público poderia 
ambicionar: o reconhecimento singelo, mas leal e expressivo, do carinho do povo... Criaram em torno a mim 
um ambiente irrespirável. [...] Se for eleito a 3 de outubro, no ato da posse o povo subirá comigo as escadas 
do Catete. E comigo ficará no governo [Rio de Janeiro, estádio do Vasco da Gama, 12 de agosto].

• O capital e o trabalho não são adversários, e sim forças que se devem unir para o bem comum [Recife, 27 
de agosto].

• Nem a ditadura do proletariado, nem a ditadura das elites. O que a sociedade moderna aspira é ao traba-
lhismo, ou seja, a harmonia entre as classes, a democracia com base no trabalho e no bem-estar do povo 
[Araçatuba, São Paulo, 12 de setembro]. 

• O Partido Trabalhista Brasileiro é uma força orgânica e construtiva a serviço dos legítimos interesses do povo. 
Nele não cabem nem pendores extremistas, nem inclinações reacionárias. Sua finalidade não é dividir, mas 
harmonizar, pois não visa à revolução social, e sim à paz e à harmonia da coletividade, dentro de uma con-
cepção mais justa e mais humana dos direitos do indivíduo [Carazinho, Rio Grande do Sul, 21 de setembro]. 

ABREU, Alzira Alves de et al. (Coord.). Dicionário histórico-biográfico brasileiro. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 2001.

ENEM
1. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento 

das “multidões” através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o signi�cado das palavras importa pouco, pois, 
como declarou Goebbels, “não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito”.

CAPELATO, M. H. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. ln: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

 O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental à propa-
ganda política, na medida em que visava
a. conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo.

b. ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas.

c. aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil.

d. estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil.

e. alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo.

2. 
Meta de Faminto

JK – Você agora tem automóvel bra-
sileiro, para correr em estradas pavi-
mentadas com asfalto brasileiro, com 
gazolina brasileira. Que mais quer?

JECA – Um prato de feijão brasileiro, 
seu doutô!

THÉO. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história  
do Brasil através da caricatura (1840-2001).  
Rio de Janeiro: Bom Texto; Letras & Expressões, 
2001.

A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ao 

a. evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país.

b. destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno.

c. enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais.

d. ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores.

e. mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local.

3. A moderna democracia brasileira foi construída entre saltos e sobressaltos. Em 1954, a crise culminou no 
suicídio do presidente Vargas. No ano seguinte, outra crise quase impediu a posse do presidente eleito, 
Juscelino Kubitschek. Em 1961, o Brasil quase chegou à guerra civil depois da inesperada renúncia do pre-
sidente Jânio Quadros. Três anos mais tarde, um golpe militar depôs o presidente João Goulart, e o país 
viveu durante 20 anos em regime autoritário.

A partir dessas informações, relativas à história republicana brasileira, assinale a opção correta.

a. Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República.

b. A renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano brasileiro.

c. Após duas décadas de governos militares, Getúlio Vargas foi eleito presidente em eleições diretas.

d. A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política de João Goulart.

e. No período republicano citado, sucessivamente, um presidente morreu, um teve sua posse contestada, 
um renunciou e outro foi deposto.
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ENEM
1. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento 

das “multidões” através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o signi�cado das palavras importa pouco, pois, 
como declarou Goebbels, “não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito”.
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 O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental à propa-
ganda política, na medida em que visava
a. conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo.

b. ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas.

c. aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil.

d. estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil.

e. alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo.

2. 
Meta de Faminto

JK – Você agora tem automóvel bra-
sileiro, para correr em estradas pavi-
mentadas com asfalto brasileiro, com 
gazolina brasileira. Que mais quer?

JECA – Um prato de feijão brasileiro, 
seu doutô!

THÉO. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história  
do Brasil através da caricatura (1840-2001).  
Rio de Janeiro: Bom Texto; Letras & Expressões, 
2001.

A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ao 

a. evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país.

b. destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno.

c. enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais.

d. ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores.

e. mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local.

3. A moderna democracia brasileira foi construída entre saltos e sobressaltos. Em 1954, a crise culminou no 
suicídio do presidente Vargas. No ano seguinte, outra crise quase impediu a posse do presidente eleito, 
Juscelino Kubitschek. Em 1961, o Brasil quase chegou à guerra civil depois da inesperada renúncia do pre-
sidente Jânio Quadros. Três anos mais tarde, um golpe militar depôs o presidente João Goulart, e o país 
viveu durante 20 anos em regime autoritário.

A partir dessas informações, relativas à história republicana brasileira, assinale a opção correta.

a. Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República.

b. A renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano brasileiro.

c. Após duas décadas de governos militares, Getúlio Vargas foi eleito presidente em eleições diretas.

d. A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política de João Goulart.

e. No período republicano citado, sucessivamente, um presidente morreu, um teve sua posse contestada, 
um renunciou e outro foi deposto.
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 Roteiro de trabalho

1. No caderno, destaque algum aspecto dos trechos de discursos de Getúlio 
Vargas que lhe tenha chamado mais a atenção. Justifi que sua escolha.
Resposta pessoal.

2. Com base nesses trechos de discursos, podemos afi rmar que Getúlio Vargas 
fosse um defensor do pensamento liberal? Por quê?
Diversos trechos apresentam elementos do pensamento liberal. É possível afirmar que o li-
beralismo está presente nas palavras de Vargas, quando, por exemplo, ele prioriza o capital 
e o trabalho, defende o bem-estar comum como meta, fala em favor da fraternidade e da 
harmonia entre as classes ou defende os “direitos do indivíduo”.
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3. Identifique nos trechos citados indícios que possam ser considerados populistas. Justifique sua resposta.
O populismo é uma política que aproxima o governante das massas em uma tentativa de impedir sua mobilização. Assim, ao defender o 
trabalhismo e o bem-estar do cidadão e dizer que com ele o povo subirá as escadas do Catete para governar a seu lado, Getúlio desen-
volve um discurso populista. Os estudantes devem citar trechos que evidenciam isso. 

Referências bibliográficas complementares

Livros
BRACHER, Beatriz. Não falei. São Paulo: Editora 34, 2017.
Narrativa ficcional contada em primeira pessoa. O protagonista é um homem criticado pela família e amigos, 

por ter dedurado sob tortura um grande colega durante a ditadura militar.

SOARES, Jô. O homem que matou Getúlio Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
Narrativa ficcional e sarcástica sobre o suicídio de Getúlio Vargas e o momento histórico brasileiro.

Site
Comissão Nacional da Verdade: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/. Acesso em: 21 set. 2020.
Site do projeto que visou recolher vozes de pessoas torturadas durante os períodos autoritários no Brasil.

Audiovisual

Capitães da areia. Direção: Cecília Amado. Brasil, 2011. (1h36min).
Trata-se de uma adaptação cinematográfica do livro de Jorge Amado que foi recolhido das livrarias e editoras 

durante o governo Vargas, por ser tido como controverso e fazer apoio ao comunismo. Narra a história de um 
grupo de crianças que viviam nas ruas de Salvador.

Memórias do cárcere. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Brasil, 1984. (3h05min).
Nessa adaptação cinematográfica da obra homônima de Graciliano Ramos, acompanhamos as memórias 

do escritor sobre sua prisão durante nove meses em Ilha Grande (RJ), a mando de Getúlio Vargas.
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Você já viu alguma vez estas fotos? Sabe o que elas representam para a história do país? Trata-se 
de imagens de importantes acontecimentos que marcaram as lutas políticas brasileiras nas últimas 
décadas. 

Em 1964, instalou-se um novo regime ditatorial, desta vez sob comando dos militares, quando, aliados a 
empresários e lideranças civis, descontentes com os rumos do governo João Goulart, decidiram interromper 
a experiência democrática que o país vivia até então e estabelecer um novo governo. A ditadura militar durou 
cerca de 21 anos, quando um novo governo civil foi eleito pelo voto indireto, em 1985, dando início a um 
regime democrático, vigente até os dias atuais. 
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� Passeata dos Cem Mil, em 26 de junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

131

Neste capítulo, vamos compreender as transformações políticas provocadas 
pelo golpe militar de 1964 e a criação de um regime marcado pelo autoritarismo 
e pelo fim das garantias constitucionais. Estudaremos também como diferentes 
setores da sociedade se organizaram para enfrentar a ditadura militar por meio de 
manifestações pacíficas, de práticas culturais e da luta armada. 

O QUE
VAMOS
ESTUDAR

� Ato pelas Diretas Já. São Paulo (SP), 1984.

� O general Artur da Costa e Silva (à direita), o vice-almirante Augusto Rademaker Grunewald 
(ao centro) e o tenente-brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo (à esquerda) 
compunham o autodenominado Comando Supremo da Revolução. Os chefes militares 
decretaram o Ato Institucional no 1 após uma semana do golpe militar.

EB
C

M
at

ui
ti 

M
ay

ez
o/

Fo
lh

ap
re

ss

Este capítulo analisa o período em que vigorou no 
Brasil a ditadura, entre 1964 e 1985, e o processo de 
abertura política. Podemos denominar o período como 
de ditadura civil-militar, pois, apesar de ter sido um 
movimento coordenado pelos militares com presidentes 
militares, teve a participação e apoio de grupos civis 
que viam este caminho como uma oportunidade para 
fazer valer seus interesses. Coloca-se em foco tanto o 
processo de construção do poder ditatorial quanto os 
movimentos de resistência que se organizaram, além 
das transformações culturais ocorridas nas mais variadas 
formas de expressão artística.

Analisa-se a montagem do poder ditatorial no 
governo Castelo Branco e o endurecimento do regime 
a partir do governo Costa e Silva. Ao mesmo tempo, 
ocorre o chamado milagre econômico brasileiro, que 

conseguiu fazer o país crescer, mas concentrou a renda, 
favorecendo as classes abastadas.

Veremos os vários movimentos contra a ditadura – 
culturais, estudantis e os que agiram por meio da luta 
armada.

Nos anos 1970 inicia-se o lento processo de abertura 
política, que não pode ser facilmente explicado. Houve 
tanto pressão popular quanto uma discussão nos meios 
militares, além do próprio desgaste da ditadura e do 
esgotamento do modelo econômico.

Estuda-se, por fi m, a reorganização do movimento 
operário e estudantil, a anistia política, a volta do 
pluripartidarismo e a reivindicação popular por eleições 
diretas para presidente nos anos 1980. Em 1985, o ciclo 
militar se encerra com a eleição indireta de Tancredo 
Neves para presidente. 
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Página 130 e 131

Objetivos do capítulo
1.  Compreender as lutas políticas que levaram à eclosão do golpe de 1964 e seus 

desdobramentos nas décadas seguintes.

2.  Analisar as diferentes forças políticas que se opuseram à ditadura militar e 
construíram diferentes formas de resistência.

3.  Refletir sobre o valor da democracia como regime político a ser aperfeiçoado 
para garantir a efetivação dos direitos políticos, sociais e econômicos.

Tema contemporâneo transversal (TCT):

• Educação em Direitos Humanos

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1.  Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica.

5.  Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 
éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6.  Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.

A competência 1 será trabalhada por meio da análise de diversos documentos históricos, como fontes 
oficiais, imagens e textos literários sobre o período da ditadura civil-militar. Espera-se que os estudantes se 
posicionem criticamente sobre o tema, por exemplo ao analisar as diversas formas autoritárias empregadas 
pelo governo, discutidas na seção Ler documentos.

Este capítulo abordará em diversos momentos a censura à liberdade de expressão durante o período dita-
torial brasileiro. As discussões acerca desse tema abordarão a competência 5, como na seção Pesquisa, 
em que os estudantes ouvirão canções produzidas durante o período da ditatura, e assim serão motivados 
a combater qualquer violação dos direitos humanos.

A competência 6 surge pela valorização do debate democrático e do tema da democracia, na medida 
em que os estudantes serão incentivados a se posicionar de maneira autônoma e bem informada sobre 
esses temas. Por exemplo, na seção Ler documentos, eles deverão analisar o modo como a mídia se 
posicionava naquele contexto. 
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Página 132

 NARRATIVAS
O texto literário incluído na seção cria de maneira metafórica o clima vivido nos 

anos 1970, no período em que a ditadura militar exerceu mais intensa repressão 
a seus opositores. O escritor carioca Victor Giudice (1934-1997) cria um ambiente 
tenso, de situações inesperadas e indeterminadas que recuperam o terror vivido 
por aqueles que se opuseram aos governos militares. 

Página 133

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS503) 

Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos. 

Habilidade (EM13CHS602) 

Identificar, caracterizar e relacionar a 
presença do paternalismo, do autori-
tarismo e do populismo na política, na 
sociedade e nas culturas brasileira e 
latino-americana, em períodos ditato-
riais e democráticos, com as formas 
de organização e de articulação das 
sociedades em defesa da autonomia, 
da liberdade, do diálogo e da promo-
ção da cidadania.
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NARRATIVAS
Leia a seguir o conto “O hotel", de Victor Giudice, escrito em 1972, durante o regime militar. O autor recorre a 

uma figura de linguagem chamada alegoria, que consiste em apresentar uma narrativa cujo significado real está 
oculto e exige que o leitor reconheça o contexto no qual foi escrita. Após a leitura, reflita sobre o conto respon-
dendo às questões propostas no Roteiro de trabalho.

O hotel
Victor Giudice

Para meu marido, o hotel nunca foi a causa principal de nossas desventuras. Não sei se ele continuaria pensando 
assim depois de ontem. As informações sobre o hotel obtidas antes do casamento acenavam com peixes mergulhados 
em molhos obscenos, com sete geleias no café da manhã, com praias gigantescas e, prin-
cipalmente, com preços microscópicos. Além disso, alguém teria elaborado um comentário 
especial à simpatia do gerente, fato que não chegamos a comprovar no primeiro dia, devido 
à pressa com que nos atiramos ao banho: as treze horas de viagem sob um sol de quatro-
centos graus positivos só se apagariam sob um chuveiro de outros tantos negativos. [...] 
Depois, no restaurante do terraço, se não chegamos a vislumbrar o gerente, tivemos nosso 
peixe de sabor fescenino, conjugado às taças de vinho necessárias ao sono de dez séculos, 
que não experimentávamos há dez milênios. 

Às onze da manhã, sentimos de perto as vantagens de uma praia particular. O proprietário ou talvez o gerente 
simpático seriam os responsáveis pela construção de muros de pedra que limitavam a faixa de areia correspondente 
à extensão ocupada pelo hotel. Comentei que desse modo evitava-se a invasão de intrusos, tão desagradável quanto 
comum em praias de frequência livre. Meu marido riu e disse que os hóspedes não deixavam de ser intrusos. Logo 
tentei provar que nossa qualidade de clientes do mesmo estabelecimento reduzia-nos todos a um só grupo social. Afi-
nal, formávamos uma comunidade. Meu marido deu um bocejo em cima do meu sociologismo e se jogou na água. [...]

Às duas horas, comemos um sanduíche com suco de laranja e fomos para o quarto tentar uma sesta, caso a lua 
de mel permitisse. Acordamos às oito da noite com o pensamento dominado pelas obscenidades do peixe da véspera. 
Rimos da cumplicidade gastronômica, continuamos a rir debaixo do chuveiro e corremos para o terraço. Mas o gar-
çom fingiu ignorar nosso pedido e nos sugeriu costeletas defumadas com patê de maçãs trufado. Meu marido achou 
que o empregado não tinha ouvido a ordem e repetiu num tom mais elevado o nome do peixe com os tais temperos 
indecentes. O garçom fiscalizou as adjacências [...] e nos segredou que o gerente havia proibido o prato. Para evitar 
aborrecimentos, aceitamos as costeletas com maçãs. No final, acabamos concordando com a proibição do peixe. A 
sugestão era tão superior que nos levou a um bis na terceira noite. E só não tornamos a repetir na quarta, porque o 
mesmo garçom assustado nos confessou outra proibição. [...]

Entretanto, na manhã seguinte, não nos foi facultado o mesmo número de alternativas do restaurante: duas cor-
das amarradas em estacas de madeira tosca estreitavam a praia numa ruela de três metros de largura. As pessoas se 
amontoavam nos limites estabelecidos pelo gerente. A princípio permaneciam em silêncio. Depois, ficavam radiantes e 
passavam a inventar pilhérias a respeito das proibições. Foi a partir daquele momento que eu comecei a sentir medo. 
Meu marido conseguiu transmitir a indiferença que a situação lhe inspirava, mas meu pânico surgiu, porque as atitu-
des do gerente não terminaram com a redução da praia. Do sétimo dia em diante só podíamos sair do quarto para o 
café da manhã. Sem as geleias, é claro. Depois, sem isso.

A prisão definitiva começou num domingo. Às sete horas, um garçom bateu na porta e nos entregou uma bandeja 
com duas xícaras, café, leite e dois pães sem manteiga. Avisou que era melhor não descermos à sala de chá porque 
estavam fazendo uma limpeza geral no hotel e que o impedimento duraria até segunda-feira. Meu marido pegou a 
bandeja, agradeceu e fechou a porta. Mas em seguida suspirou e se declarou satisfeito: a explicação parecia correta 
e ainda nos restavam a cama e a televisão. Na hora do almoço a cena se repetiu. Dessa vez havia feijão, arroz e dois 
pedaços de carne ensopada. Não consegui comer. Meu marido me lançou uma condenação pelo fastio e devorou 
minha parte.

[...]
Naquela noite, na bandeja do jantar havia uma folha datilografada. A gerência pedia que não praticássemos 

relações sexuais com as janelas abertas, para não ferirmos a moral de alguém que nos observasse casualmente. Meu 
marido desviou o olhar do meu e notei que dessa vez ele não tinha explicações. Não chegamos a discutir, mas for-
mou-se entre nós uma barreira de tédio. Durante a noite não dormimos nem trocamos palavra. Às seis da manhã, ele 
telefonou para a portaria e pediu a conta. Senti um alívio e comecei a arrumar as malas. Mas às oito horas a portaria 
nos aconselhou aguardarmos uns três dias, tempo necessário à contratação de outro contador, porque o antigo havia 
praticado certas desonestidades e tinha sido afastado. Meu marido se jogou na cama, as pupilas imóveis, grudadas 
ao teto. Fui até a janela e reparei que a praia estava deserta e cercada de cordas e estacas. Meu coração perdeu o 
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fastio: falta de fome, 
aversão. 
fescenino: lascivo, sensual 
(no conto, signi� ca saboroso).
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ritmo. Pareceu que não poderia mais me apoiar na indiferença bem-humorada de meu marido. O pavor contaminou 
os intestinos e corri para o banheiro. Ao sair, pressenti uma gota de piedade nos gestos dele. Suas mãos nos meus ca-
belos fizeram com que meu pranto se soltasse e se dilatasse num desespero quase tranquilizante. Mas num segundo 
a revolta tomou conta do ambiente e ele se dirigiu à porta, ainda fechada só com o trinco, abriu-a e saiu.

Quando trouxeram o almoço, ele ainda não havia voltado. Esperei toda a tarde. Às cinco horas liguei para a portaria 
e me garantiram que estava tudo bem, que meu marido ficara um pouco nervoso, mas que já havia sido medicado. Sen-
tei-me numa poltrona e procurei relaxar, para ver se controlava os tremores. Finalmente, depois das onze, trouxeram meu 
marido. Estava dormindo. Colocaram-no na cama e eu, para não acordá-lo, acabei adormecendo na poltrona.

Pela manhã, ele se encontrava na mesma posição. Foi aí que vi, com absoluta certeza, as três perfurações: uma 
no rosto, logo abaixo do olho esquerdo, e duas um pouco acima do estômago.

Sei que meu marido nunca mais se levantará. Mas eu vou levantar. Por enquanto, é só o que eu posso fazer.

GIUDICE, Victor. O hotel. In: GIUDICE, Victor. O Museu de Darbot e outros mistérios. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1999. p. 105-109.

 Roteiro de trabalho

1. De que modo a narradora lida com os estranhos acontecimentos vivenciados no hotel? Que aspectos do 
texto evidenciam suas reações? 

2. O que as medidas tomadas pelo gerente do hotel representam para as pessoas que estão hospedadas 
nele? 

3. Na sua opinião, o que o hotel, o gerente e o casal de hóspedes representariam no Brasil de 1972? Levante 
hipóteses para estabelecer os significados dessa alegoria.

  1964: DA DEMOCRACIA AO GOLPE MILITAR
Em 11 de abril de 1964, o general Castelo Branco, 

um dos líderes do golpe militar, foi eleito presidente 
do país pelo Congresso Nacional. Ele deveria gover-
nar até 1966, quando ocorreriam novas eleições pre-
sidenciais pelo voto direto. Os militares pretendiam 
afastar a esquerda dita comunista do poder e depois 
permitir que os civis retomassem a condução da vida 
pública. No entanto, a chamada linha dura do exérci-
to não pensava da mesma forma – desejava-se que os 
militares se mantivessem no poder, instaurando um 
governo forte e autoritário. Um dos representantes 
dessa corrente militar era o ministro da Guerra, gene-
ral Artur da Costa e Silva.

Sob a influência desse grupo foram criados os In-
quéritos Policial-Militares (IPMs), a fim de identificar 
pessoas ou grupos comprometidos com as chama-
das forças “subversivas”. Cerca de 2 mil pessoas pas-
saram por esses inquéritos e acabaram processadas, 
e universidades, agremiações e órgãos do governo 
federal também foram investigados entre 1964 e 
1966. Era o início da repressão aos opositores do 
regime. Nesse mesmo período, aproximadamente  
2 mil funcionários públicos foram aposentados com-
pulsoriamente ou demitidos. Outras 386 pessoas 
perderam seu mandato e tiveram seus direitos po-
líticos suspensos. Considerados militantes do Parti-
do Comunista ou simpatizantes do regime soviético, 
vários professores universitários foram aposentados. 
Muitas diretorias de sindicatos foram depostas, es-
timando-se o afastamento de até 10 mil dirigentes. 
Além disso, a União Nacional dos Estudantes 
(UNE) foi posta na ilegalidade.

Ainda que fosse negada pela maior parte das auto-
ridades governamentais, a tortura seria um instrumento 
para fabricar confissões, destruir opositores e criar cul-
pados. Outro elemento importante na arquitetura do 
regime foi a criação do Serviço Nacional de Informa-
ções (SNI), em junho de 1964, chefiado pelo general 
Golbery do Couto e Silva. O órgão deveria dar apoio às 
ações do governo, munindo-o de informações sobre as 
mais diversas personalidades e situações concretas.

 �  Agentes do Conselho Nacional de Telecomunicações (Contel), 
gerido pelo Serviço Nacional de Inteligência (SNI) e pelo 
Departamento de Ordem Política e Social (Dops), lacram os 
transmissores da rádio Marconi, em São Paulo (SP), em agosto 
de 1965. Segundo o órgão, a emissora operava irregularmente; 
na verdade, a rádio mantinha posição política divergente da do 
governo ditatorial. 
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 Roteiro de trabalho

1.   De que modo a narradora lida com os estranhos acontecimentos viven-
ciados no hotel? Que aspectos do texto evidenciam suas reações?
Com espanto, surpresa e temor. Ela várias vezes demonstra inquietação e deseja deixar o 
local, afirmando em certo momento que “o pavor contaminou os intestinos e corri para o 
banheiro”.

2.  O que as medidas tomadas pelo gerente do hotel representam para as 
pessoas que estão hospedadas nele?
Uma situação de interdição, proibição e aprisionamento.

3.  Na sua opinião, o que o hotel, o gerente e o casal de hóspedes representa-
riam no Brasil de 1972? Levante hipóteses para estabelecer os signifi cados 
dessa alegoria.
O texto literário mostra o clima de repressão, indeterminação, imprevisibilidade e aprisiona-
mento. Os personagens não são donos de suas ações, recebem ordens das quais não podem 
discordar, perdendo a capacidade de gerenciar suas próprias ações. Estão sitiados. 

A habilidade EM13CHS103 será desenvolvida por meio da análise do conto 
literário relacionada com o contexto histórico em que foi produzido. A habilidade 
EM13CHS503 se refere ao conteúdo do conto, que relata, de forma alegórica, 
uma situação de violência de Estado. A habilidade EM13CHS602 se expressa na 
identifi cação, no texto literário, do autoritarismo do Estado durante a ditadura 
de 1964.

  1964: DA DEMOCRACIA AO GOLPE MILITAR 
O processo de construção de uma ditadura militar se deu gradativamente após 

o golpe de Estado que depôs João Goulart. O discurso ofi cial informava que o 
período militar seria temporário, com a promessa de que em 1966 haveria novas 
eleições presidenciais – que nunca ocorreram. O processo de estruturação do 
governo ditatorial teve como instrumento os atos institucionais, que são tratados 
neste tópico. Apresentamos aqui um resumo do conteúdo dos 7 primeiros atos 
institucionais, publicados entre 1964 e 1969.
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ATO 
INSTITUCIONAL DATA DESCRIÇÃO TEXTO COMPLETO*

AI-1 9 de abril de 
1964

Permitiu ao governo militar alterar a 
Constituição, cassar mandatos legislati-
vos, suspender direitos políticos por dez 
anos e demitir, colocar em disponibilida-
de ou aposentar compulsoriamente qual-
quer pessoa que tivesse tentado “contra 
a segurança do país, o regime democráti-
co e a probidade da administração públi-
ca”. Suspendeu ainda as eleições diretas 
para a presidência da República.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
AIT/ait-01-64.htm 

AI-2 27 de outubro 
de 1965

Dissolveu todos os partidos políticos 
existentes desde 1945.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
AIT/ait-02-65.htm

AI-3 5 de fevereiro 
de 1966

Estabeleceu a eleição indireta para go-
vernadores e vices, que seriam eleitos 
indiretamente por meio de um colégio 
eleitoral formado pelos deputados es-
taduais. Também estabeleceu que os 
prefeitos das capitais seriam indicados 
pelos governadores, com aprovação das 
assembleias legislativas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
AIT/ait-03-66.htm 

AI-4 7 de dezembro 
de 1966

O poder Executivo convocou extraordi-
nariamente o Congresso Nacional entre 
dezembro daquele ano e janeiro do ano 
seguinte para discutir, votar e promulgar 
um novo projeto de Constituição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
ait/ait-04-66.htm 

AI-5 13 de dezembro 
de 1968

Suspendeu o direito de habeas corpus
nos casos de crimes políticos, deu ao 
presidente o poder de intervir nos esta-
dos e nos municípios, suspender direitos 
políticos por dez anos, decretar o esta-
do de sítio sem autorização do Congres-
so, promulgar decretos-leis e demitir ou 
reformar ofi ciais das Forças Armadas e 
policias militares. Decretou também o 
recesso do Congresso Nacional por tem-
po indeterminado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
ait/ait-05-68.htm 

AI-6 1o de fevereiro 
de 1969

Estabeleceu que os crimes contra a se-
gurança nacional seriam julgados pela 
justiça militar e não pelo STF.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
AIT/ait-06-69.htm

AI-7 26 de fevereiro 
de 1969

Suspendeu todas as eleições até novem-
bro de 1970.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
AIT/ait-07-69.htm

*Acessos em: 22 set. 2020.
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  I A RA I IL-MILI AR
Painel com a cronologia referente ao período dos governos militares até o 

processo de abertura. Sempre que necessário peça aos estudantes que consultem 
esse infográfi co, mas estimule-os a fazer uma primeira leitura em que devem 
observar as imagens e formular questões sobre o que mais lhes chama atenção no 
período. Com isso, é possível fazer um primeiro levantamento dos conhecimentos 
que já possuem e também trazer algumas primeiras ideias para um debate. 

L

• Assassinato do 
jornalista Vladimir 
Herzog, no 
DOI-Codi, em 
São Paulo (SP).

• Votação indireta 
elege Tancredo 
Neves que, doente, 
não chega a assumir 
a presidência, 
tomando o seu lugar
o vice, José Sarney.

• Revogação do AI-5.
• O general João Batista Figueiredo 
assume a presidência.
• Greves operárias no ABC paulista.
• Aprovada a Lei de Anistia.
• Nova Lei Orgânica de Partidos 
extingue o MDB e a Arena, obrigando 
novas articulações partidárias.

Tropas nas ruas do 
Rio de Janeiro (RJ) 

em 1o- de abril de 
1964, após o 
golpe militar.

Manifestação em favor das eleições diretas.
São Paulo (SP), em 1984.
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• Golpe militar 
derruba João Goulart 
e instaura uma 
ditadura militar 
no Brasil.

• Castelo Branco baixa o AI-2 
(17 de outubro): a eleição do 
presidente é garantida pela 
maioria no Congresso, com 
votação nominal.
• Extinção dos partidos 
políticos existentes.

• Passeata dos Cem Mil (RJ) 
contra o assassinato do estudante 
Edson Luís pela polícia militar.
• Greves operárias em 
Osasco (SP) e Contagem (MG)
• Primeiras ações realizadas
por grupos de luta armada.
• Assinatura do AI-5 pelo presidente 
Costa e Silva (13 de dezembro).

• Brasil conquista o 
tricampeonato na 
Copa do Mundo, 
realizada no México.
• Salvador Allende
é eleito presidente 
no Chile.

• Período do 
“milagre 
econômico 
brasileiro”.
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1964

• Votação indireta • Votação indireta • Votação indireta • Votação indireta • Votação indireta 

1985

• Milhares de 
pessoas se reúnem 
na praça da Sé, em 
São Paulo, pedindo 
eleições diretas
para presidente: 
campanha Diretas Já!
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DITADURA 
CIVIL-
-MILITAR
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1970

• Período do • Período do • Período do • Período do • Período do 

1969-
1973

• Assassinato do • Assassinato do • Assassinato do • Assassinato do • Assassinato do 

1975

Nas comemorações da vitória do Brasil na Copa do
     Mundo de futebol de 1970, o presidente Médici
        segura a taça ao lado do jogador Carlos Alberto
                Torres, em 26 de junho de 1970.

Lorem 

ipsu

Se
rg

io
 M

or
ae

s/
A

br
il 

Im
ag

em

O
 G

lo
bo

Ic
on

og
ra

ph
ia

134

A
le

x 
A

rg
oz

in
o



256 Capítulo 6
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 PARE e PENSE

1. Por que podemos afi rmar que as medidas tomadas pelo novo regime 
militar eram antidemocráticas?

O governo não eleito criou decretos que ultrapassavam a Constituição, tornaram ilegais as associa-
ções, instauraram a tortura como prática governamental e impediram as eleições diretas.

2. Por que alguns políticos civis que apoiaram o golpe tornaram-se, pos-
teriormente, opositores do regime militar?

O apoio havia sido dado para eliminar opositores políticos progressistas, representados por Jango, 
e para que uma ditadura curta de transição se instaurasse. Quando os militares passaram a criar 
novos mecanismos de perseguição política e endureceram o regime, impedindo as eleições presi-
denciais, muitos políticos civis que apoiaram o golpe se viram traídos.

Página 137

   A resistência e o Ato Institucional no 5
Esse tópico traz a análise do processo de resistência à ditadura, levando em 

conta os vários movimentos organizados no período contra a ofensiva militar que 
restringiu os direitos políticos e a liberdade de expressão dos cidadãos. Tal processo 
de resistência levou ao endurecimento do Estado em relação às estratégias de 
repressão e acarretou o AI-5, que ampliava o estado de exceção e incrementava 
a perseguição política aos opositores do regime. 

Nesse contexto, organizar a resistência se tornou atividade de muito risco. 
Surgiram então organizações capazes de empreender a luta contra os governos 
militares num momento em que um conjunto de instituições governamentais – 
como o DOPS e o DOI-CODI – realizava um trabalho sistemático de perseguição 
aos inimigos do regime, fazendo uso da tortura para obter informações. 

Página 140

 PARE e PENSE

1. Identifi que os principais acontecimentos que levaram ao endurecimento 
do regime político e à decretação do Ato Institucional n. 5 (AI-5), em 
1968.

Depois do golpe de 1964, grupos de oposição ao regime começaram a se mobilizar contra os 
governos militares e as medidas que limitavam a liberdade de expressão e promoviam a censura. 
Com isso, cresciam as tensões e a exposição do governo ditatorial, que acabou por publicar o AI-5, 
como forma de impedir movimentos de oposição e criar mecanismos para perseguir seus opositores. 

2. Quais foram os desdobramentos políticos do AI-5? 

Ampliaram-se as restrições para a mobilização de grupos que contestavam o regime. A perseguição, 
prisão e tortura dos opositores aumentaram, dificultando a manifestação e atuação de grupos de 
oposição ao regime. 

  A “imprensa alternativa”
Destaque as várias publicações que, apesar da censura, conseguiam publicar conteúdos que faziam uma crítica 

mais ou menos velada aos governos militares. Exemplares completos do jornal O Movimento podem ser consultados 
no site do Arquivo Público do estado de São Paulo. Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/memoria_
imprensa/edicao_00/movimento.php. Acesso em: 22 set. 2020.
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A nova Carta Constitucional, promulgada em 24 de 
janeiro de 1967, manteve o princípio federativo e pro-
curou fortalecer o Poder Executivo, que passou a ter 
competência exclusiva sobre as questões relacionadas 
à segurança nacional e às finanças públicas. O texto 
constitucional definiu o que se denominava “segurança 
nacional”, ou seja, as infrações contra a ordem social e 
política e o controle da vida cultural. Em março do mes-
mo ano foi anunciada a Lei de Imprensa, que proibia 
a veiculação de notícias que ofendessem a honra do 
presidente e incitassem a guerra, a subversão da ordem 
político-social ou a desobediência de leis. A Constitui-
ção estabeleceu ainda que as eleições presidenciais se-
riam, a partir de então, indiretas.

O governo de Costa e Silva representou o avanço 
da linha dura do exército à frente do poder. Entre os 
ministros militares, vários pertenciam a esse grupo que 
defendia o endurecimento do regime ditatorial. 

PARE e PENSE

1. Por que podemos afi rmar que as medi-
das tomadas pelo novo regime militar 
eram antidemocráticas?

2. Por que alguns políticos civis que apoia-
ram o golpe tornaram-se, posteriormen-
te, opositores do regime militar?

O milagre econômico
Para o Ministério da Fazenda, foi nomeado o economista paulista Antô-

nio Delfi m Neto; e, para o Ministério do Planejamento, Hélio Beltrão. Eles 
adotaram como meta a retomada do crescimento econômico e o controle 
da infl ação, o que realmente aconteceu nos anos posteriores, uma vez 
que o governo militar anterior já havia criado as bases para o retorno da 
expansão da economia. De 1967 até 1973, ocorreu o que fi cou conhecido 
como milagre econômico brasileiro. Conforme explica Ronaldo Costa Couto: 

Tomam-se empréstimos, estimula-se a entrada de capitais, diversifica-se a 
pauta de exportações, particularmente as de produtos industriais, crescentemente 
mais significativas. Proliferam os investimentos privados, inclusive mediante incen-
tivos, subsídios e outros estímulos. Amplia-se o papel do Estado como investidor 
e produtor, patrocinando importantes obras de infraestrutura e, simultaneamente, 
desenvolvendo atividades empresariais menos atraentes ao setor privado ou consi-
deradas estratégicas para o país. É o Estado quem controla e aplica a maior parte 
desses recursos, principalmente por intermédio de empresas estatais. 

COUTO, R. C. História indiscreta da ditadura e da abertura. Rio de Janeiro: Record, 1999.

A taxa média de crescimento do produto interno 
bruto (PIB) entre 1967 e 1973 fi cou em torno de 10% 
ao ano. Quanto ao emprego, houve um crescimento 
médio de cerca de 4% ao ano. Ocorreu também, du-
rante esse período, uma grande expansão do crédi-
to, sendo possível para o consumidor da classe média 
gozar de prazos de fi nanciamento mais longos, com 
juros controlados pelo governo. Assim, expandiu-se 
a venda de automóveis e eletrodomésticos, além de 
terem sido concedidas linhas de fi nanciamento para 
imóveis mediante a Política Nacional de Habitação. No 
entanto, no que se refere aos salários, a política de 
combate à infl ação levou à redução do salário real da 
população de menor renda, criando mecanismos de 
proteção apenas para os setores de remuneração ele-
vada. Destaca-se nesse período a grande concentração 
de renda. Em 1972, os mais ricos (1% da população) 
detinham 39,8% da renda nacional, enquanto em 1960 
essa taxa era de apenas 28,3%. Assim, conclui-se que, 
apesar do crescimento global da economia, somente 
um estrato muito restrito da população pôde usufruir 
de seus benefícios. A partir de 1973, com a crise inter-
nacional do petróleo, a conjuntura internacional deixou de ser favorável. A infl ação voltou a subir 
e o endividamento externo brasileiro comprometeu a estratégia econômica do governo, que não 
conseguiu mais manter a política econômica vigente até então.

�  A charge de Ziraldo faz 
referência ao arrocho 
salarial em 1971. 

EVOLUÇÃO DO PIB E DO 
SALÁRIO MÍNIMO (1940-1984)

�  SADER, Emir. A transição no Brasil. São Paulo: Atual, 
1990. p. 27. 
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 A resistência e o Ato Institucional no 5
Desde que os militares se estabeleceram no po-

der em 1964, começou a se organizar a resistência às 
forças ditatoriais. Alguns opositores foram cassados 
e exilados logo no início do governo Castelo Branco. 
Também a tortura começou a ser praticada por setores 
militares, conforme já foi mencionado. 

Antes mesmo do golpe militar, várias organizações 
de esquerda se mobilizaram para reivindicar mudanças 
estruturais no país, como a reforma agrária e melhorias 
trabalhistas. Lutavam contra o que se denominava im-
perialismo estadunidense. Exemplos dessa mobilização 
foram a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a 
Ação Popular (AP). A primeira foi fundada nos anos 
1930 e, em 1962, lutava por reformas no ensino e pro-
movia os Centros Populares de Cultura (CPC). Estes, ten-
do a participação de muitos artistas, levavam para todo 
o país espetáculos em que se condenavam a elitização 
do ensino e a presença negativa do capital estrangei-
ro no Brasil. Às vésperas de 1964, a UNE denunciou o 
golpe militar, e em abril de 1964 sua sede foi invadida 
e alguns de seus líderes tiveram de deixar o país. Em no-
vembro desse ano, a União Nacional dos Estudantes foi 
posta na ilegalidade. Mesmo assim, entre 1966 e 1967, 
ela organizou seu congresso anual criticando o processo 
de privatização do ensino, que foi efetivado por meio 
do Acordo MEC-Usaid, firmado entre o Ministério da 
Educação e Cultura do Brasil e a United States Agency 
for International Development. A UNE criticava ainda a 
política de contenção salarial implementada pelo gover-
no militar e defendia a revolução socialista.

Já a Ação Popular (AP) foi fundada em 1962 e era 
oriunda da Juventude Universitária Católica (JUC). Seus 
adeptos queriam arregimentar quadros para promover 
uma transformação radical da sociedade brasileira em 
direção ao socialismo. Com militantes estudantes e ope-
rários de outros setores da sociedade, a AP criticava a 
presença do capital estrangeiro e a dominação capitalis-
ta. Apesar de vários de seus membros terem sido presos 
após 1964, o grupo continuou defendendo o caminho 
da revolução. Iam ao campo e às fábricas buscando for-
mar a necessária consciência revolucionária. Em 1967, a 
AP foi considerada responsável por uma bomba que ex-
plodiu no aeroporto dos Guararapes, no Recife. O plano 
de atingir o general Costa e Silva, que chegava à cidade, 
não teve êxito, embora o atentado tenha ocasionado 
vítimas: o secretário de Segurança de Pernambuco, que 
se feriu, um almirante e um jornalista, que morreram.

O Partido Comunista Brasileiro também estava en-
tre os opositores do regime; porém, não defendia a 
luta armada contra o governo ditatorial. Sua estratégia 
era aproveitar as brechas deixadas pelo regime para 
fazer valer sua posição. No entanto, líderes do partido, 
como Carlos Marighella, discordavam dessa postura. 
Em 1966, ele foi expulso do Partido Comunista e, dis-
posto a pôr em prática a luta armada, fundou a Alian-
ça Libertadora Nacional (ALN). Inspirado no modelo 
cubano de revolução social, queria realizar a guerrilha 
no campo para depois chegar às cidades. Tratava-se de 
mobilizar as populações locais contra o poder militar.

Também a Vanguarda Popular Revolucionária 
(VPR), criada em 1968, tinha como objetivo promo-
ver a luta armada para derrubar o regime militar. Seu 
principal líder foi o capitão Carlos Lamarca, morto pela 
polícia em 1971, na Bahia. Além dessas organizações, 
o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), uma dis-
sidência do Partido Comunista Brasileiro, e o Par-
tido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) 
apoiavam a luta armada como meio de derrubar o go-
verno ditatorial e promover a revolução social.

A pressão exercida por todos esses movimentos e ou-
tros opositores do regime tornava tensa a situação política 
do país. Além disso, em 1968, em vários países da Europa 
eclodiram movimentos juvenis reivindicando paz e liberda-
de. Nos Estados Unidos, protestava-se contra a Guerra do 
Vietnã e, na França, jovens lutavam contra as regras tra-
dicionais de ensino. Esse espírito libertário estimulou tam-
bém as lutas contra a ditadura no Brasil, que, em 1968, 
cresceram explosivamente.

Em março de 1968, os estudantes cariocas promo-
veram uma passeata em protesto ao aumento de pre-
ços e à qualidade das refeições do Restaurante Central 
dos Estudantes, no Rio de Janeiro, conhecido como 
Calabouço, mantido pelo governo. A polícia interveio, 
e, no conflito, o jovem Edson Luís de Lima Souto foi 
morto. Mais de 50 mil pessoas participaram do enterro 
do estudante e, em seguida, foi decretada uma greve 
geral de estudantes pela UNE. Em abril de 1968, 20 mil 
metalúrgicos de Contagem, em Minas Gerais, fizeram 
uma greve que fazia frente ao poder ditatorial. Em ju-
lho, nova greve parou 15 mil metalúrgicos em Osasco 
(SP). Os trabalhadores começavam a se mobilizar contra 
a ditadura e a política econômica do governo militar.
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 �  O militar Carlos Lamarca ensina prática de tiro a funcionárias 
de um banco de São Paulo (SP), em 1969, em razão da onda 
de assaltos a bancos nessa cidade. Lamarca abandonou as 
forças armadas nesse ano e uniu-se à Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR), uma organização clandestina.

140 CAPÍTULO 6

PARE e PENSE

1. Identifi que os principais acontecimen-
tos que levaram ao endurecimento do 
regime político e à decretação do Ato 
Institucional no 5 (AI-5) em 1968.

2. Quais foram os desdobramentos políti-
cos do AI-5? 

A “imprensa alternativa”
Durante o regime militar, especialmente na década de 1970, surgiram no Brasil publicações de 

oposição que fi caram conhecidas como imprensa alternativa. Quase sempre tabloides ou minitabloi-
des, alguns desses jornais eram vendidos em bancas, passando diretamente pelo órgão da censura, 
enquanto outros tinham circulação restrita e clandestina. Ao contrário da imprensa que divulgava 
a posição “ofi cial” do governo, eles se caracterizavam por questionar a ditadura, denunciando a 
violência da repressão militar e defendendo ideias de esquerda, sendo vistos assim como meios 
de resistência e luta política.

O Movimento (1975-1981) era um jornal que contava essencialmente com a participação de mi-
litantes e grupos próximos ao PCdoB  (Partido Comunista do Brasil), embora houvesse dissidências 
entre seus principais colaboradores. Já o Versus (1975-1979) via a cultura como instrumento de ação 
política e publicava textos de intelectuais, jornalistas e militantes, tendo como centro da discus-
são a situação da América Latina, imersa em regimes ditatoriais. O Em Tempo (1978-1980) estava 
vinculado de maneira explícita a partidos e organizações que pregavam a revolução socialista no 
Brasil, com a presença de representantes da luta armada, como os do Movimento Revolucionário 
8 de Outubro (MR-8).

Utilizando um enfo-
que menos partidário e 
mais humorístico, des-
taca-se ainda o Pasquim
(1969-1991), jornal cario-
ca que misturava política, 
comportamento e crítica 
social. Entre seus colabo-
radores estavam Jaguar, 
Sérgio Cabral, Millôr Fer-
nandes, Ziraldo, Henfi l e 
Paulo Francis. Empregan-
do o humor e uma lingua-
gem coloquial como for-
ma de contestar e driblar 
a censura, criticavam o 
regime militar, o moralis-
mo e a imprensa “ofi cial”, 
o que agradava o público 
em geral e irritava as au-
toridades. Com o processo 
de abertura e em razão de 
divergências ideológicas 
entre seus membros, esses 
jornais foram perdendo o 
teor de luta política de tal 
modo, que poucos conti-
nuaram a circular durante 
os anos 1980.

� À esquerda: capa do semanário O Pasquim, que realizava críticas constantes ao governo 
militar e era, por isso, censurado com frequência. No início dos anos 1970, muitas de 
suas matérias foram proibidas pelo governo militar, em um contexto de forte repressão 
àqueles que se opunham ao regime ditatorial. Isso fez que se publicassem capas 
como essa de 1972, na qual consideram “zebra” ter conseguido a publicação de mais 
um número, ou seja, com uma censura tão acirrada, ainda assim foi possível editar o 
semanário. Sérgio Augusto, que na época era responsável pela editoria de texto de O 
Pasquim, afirmou: “Levamos pelo menos quatro prensas da Censura, entre julho de 1972 
e março de 1973, e tivemos de ir às bancas com as migalhas deixadas pelos catões, a 
cada semana mais gulosos e paranoicos. Nos dísticos e nas frases das capas, o recado 
aos leitores: ‘Um jornal que vai ou Ra…’; ‘Deu zebra!!! Outro Pasquim nas bancas!’”. 
(AUGUSTO, Sérgio; JAGUAR (org.). Antologia do Pasquim: 1972-1973. Rio de Janeiro: 
Desiderata, 2007. p. 8. v. 2.)
À direita: primeira página do jornal Movimento, cujas edições de 11 a 17 de maio de 
1981 foram apreendidas devido às críticas ao exército brasileiro.
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de 1969 pelo general José Canavarro Pereira, coman-
dante do II Exército. Sua única função era prender os 
ditos “subversivos” e “terroristas”. No governo Médici, 
a Oban foi institucionalizada e passou a se denominar 
Centro de Operações para a Defesa Interna, sendo 
criadas várias unidades chamadas Codi (sigla da organi-
zação), que passaram a servir como coordenadoras do 
Departamento de Operações Internas (DOI). Esses 
grupos preparavam-se para lutar contra a guerrilha. Para 
tanto, construíram um centro de informações para iden-
tificar os possíveis focos.
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Página 141

LER DOCUMENTOS
O texto dessa seção faz parte do acervo “Memória, política e resistência”, do 

Arquivo Histórico do estado de São Paulo, referente às lutas políticas e sociais 
nessa unidade da federação. O texto do Deops seria uma justifi cativa para o 
golpe. Ao mesmo tempo, colocamos em debate em que medida o processo 
instaurado abre a possibilidade de violação dos direitos humanos.  Para compor 
a atividade, acompanha também o prontuário da prisão de um homem, por ser 
jornalista de uma revista clandestina censurada pelo governo durante a ditadura.

Página 142

 Roteiro de trabalho
1. Por que o autor do boletim se refere a uma revolução, e não a um golpe 

de Estado?
Os autores do golpe afirmavam estar fazendo uma mudança que revolucionaria o país. Não 
admitiam o discurso de que um golpe de Estado estava ocorrendo.

2. Na visão do general, por que se justifi cava o golpe?
Para o general, o país caminhava para o caos e foi salvo pela “revolução”, sendo com isso 
colocado no caminho do desenvolvimento.

3. Como o autor do documento via os opositores do governo ditatorial? 
Como ele os qualifi cou?
Como “inimigos perigosos” e “covardes”, “inspirados por ideologias exóticas” que insis-
tiam em perturbar a ordem.

4. Observe ao lado o prontuário de uma pessoa indiciada pelo Deops. Do 
que ela foi acusada?
Foi acusada de estar implicada em atividades da APML.

5. Pesquise sobre o que foi a revista Realidade nesse período. Seria ela de oposição ao governo? Pesquise 
também o signifi cado da sigla APML. O que seria?
A revista Realidade foi criada em 1966; caracterizava-se por abordar temas polêmicos e realizar denúncias com textos jornalísticos in-
vestigativos. Em 1969, com o AI-5, perdeu parte de sua capacidade crítica. APML era a sigla da Ação Popular Marxista-Leninista, que 
originou-se em Belo Horizonte, em 1962, por iniciativa de operários e estudantes ligados à Igreja católica. 

Alguns sites que podem ser consultados para a pesquisa – os dois primeiros referentes à revista Realidade, e o terceiro, à APML (acessos 
em: 22 set. 2020): 

• http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/realidade 

• http://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/82359

• http://www4.pucsp.br/cedic/semui/colecoes/acao_popular.html 

6. Levando em conta o que você já estudou sobre a repressão e o Deops, o que poderia signifi car estar à 
disposição da instituição, conforme se afi rma no texto?
Poderia significar que essa pessoa corria o risco de sofrer todo tipo de ameaça à sua integridade física e psicológica, tal como ocorreu 
com outros presos políticos no período.

7. Estabeleça as relações possíveis entre a fala do general do boletim e o registro de prisão presente no prontuário.
A prisão tinha como foco uma pessoa que se posicionava contra o golpe e atuava em revista a que não seguia as diretrizes do governo 
ditatorial.

8. Pode-se afi rmar que a prisão da pessoa mencionada no prontuário representou uma forma de violação dos 
direitos humanos? Responda à pergunta recorrendo a documentos nacionais e internacionais existentes 
sobre direitos humanos.

A prisão consistiu em uma violação aos direitos humanos, pois tolheu o direito de liberdade de expressão, além de ameaçar a integridade 
física e psicológica da pessoa. A Declaração Universal de Direitos Humanos deixa claro que esses são direitos do indivíduo que não podem 
ser violados.

GOVERNOS MILITARES E A LUTA POR DEMOCRACIA 

O Dops, assim como o DOI-Codi, relacionava-se di-
retamente com a Lei de Segurança Nacional, que exis-
tia no Brasil desde 1935 e definia os crimes contra o 
que se denominava ordem política e social, ou seja, 
fazia referência aos casos em que a segurança do Es-
tado estaria sendo ameaçada. A instituição dessa lei 
ocorreu quando foi deflagrada a Intentona Comunista. 
Em 1969, após várias reedições, a Lei de Segurança Na-
cional foi reformulada pelo governo de Costa e Silva. 
De acordo com seu artigo 3º:

A Segurança Nacional compreende, essencial-
mente, medidas destinadas à preservação da se-
gurança externa e interna, inclusive a prevenção e 
repressão da guerra psicológica adversa e da guerra 
revolucionária ou subversiva.

O Dops era o órgão encarregado da apuração de 
infrações penais contra a ordem política e social. Aque-
les que eram presos e acusados de atos subversivos 
poderiam ficar incomunicáveis por vários dias, até que 
se concluísse o inquérito. Na prática, muitas pessoas fi-
cavam presas e incomunicáveis durante meses, e várias 
confissões eram obtidas sob tortura.

O Dops funcionava em consonância com o DOI-Codi 
 – este realizava as prisões e iniciava os inquéritos en-
quanto aquele os concluía. Em 1975, o jornalista e di-
retor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, 
foi assassinado nas dependências do DOI-Codi em São 
Paulo. O caso pôs em evidência o problema da tor-

tura e acelerou o movimento em prol da anistia aos 
crimes políticos. A versão oficial divulgada pelo gover-
no afirmava que Herzog teria se suicidado na prisão 
com o cinto do macacão de presidiário que vestia. Essa 
versão, no entanto, foi duramente contestada pela 
oposição. Herzog havia comparecido pela manhã para 
prestar depoimento e no mesmo dia aparecera morto.

 �  O jornalista Vladimir Herzog, morto na cela do DOI-Codi em  
São Paulo, 1975. 
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LER DOCUMENTOS
O portal Memória Política e Resistência (disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriapolitica/; 

acesso em: 13 set. 2020), criado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, reúne e disponibiliza em seu acervo 
toda a documentação do extinto Departamento Estadual de Ordem e Política Social (Deops), que existiu entre 1934 
e 1983 e teve importante papel na organização da repressão aos movimentos que lutavam contra a ditadura nos 
anos 1960 e 1970. Leia, a seguir, um trecho de um boletim interno da instituição. Depois, responda às questões 
propostas no Roteiro de trabalho.

Aniversário da Revolução: ordem do dia
Assinala o dia de hoje, o oitavo aniversário da Revolução do Brasil, data marcante do desenvolvimento do nosso país.
Com orgulho e envaidecidos é que comemoramos o marco histórico da emancipação política e econômica da 

nossa querida Pátria.
Mirando o Brasil grande de hoje, sentimo-nos jubilosos, por ver que este Gigante foi despertado no dia 31 de 

março de 1964. 
País grande, de extensão continental, cheio de possibilidades, dadivoso por natureza, estagnara-se pela inépcia 

de alguns de seus filhos, que haviam sido guindados aos mais altos postos da administração.
O Brasil caminhava dessa forma, a passos largos para o caos. É o que sentíamos em princípio de 1964.
[...] Foi de São Paulo que partiu o primeiro brado de alerta, o primeiro protesto legítimo, consubstanciado na 

“Marcha da Família com Deus pela Liberdade”. 
De um País subdesenvolvido, passamos para País de desenvolvimento [...] Somos hoje a grande potência, admi-

rada e respeitada em todo mundo.
[...] O ritmo acelerado de progresso, instaurado no país a 31 de março de 1964 – foi feito com esforço conjugado 

do povo e do governo.
Nessa conjuntura coube à Polícia de São Paulo, Civil e Militar, na Revolução, a significante missão de prover tran-

quilidade e segurança à família paulista, contribuindo, assim para a consecução dos grandes objetivos alcançados.
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Na maioria das vezes anônima, outras incompreendida, mas perma-
nente e eficaz, teve pela frente inimigos perigosos, insidiosos, covardes 
que, inspirados por ideologias exóticas, insistiram na perturbação da 
ordem e da paz. Contra eles a Polícia paulista não deu e nem dará tré-
guas, pois tem consciência de sua nobre missão de escoimar da socie-
dade os elementos perturbadores, os marginais, aqueles que, não tendo 
nada para dar insurgem-se contra tudo e contra todos.

São Paulo, 31/março/72  
Gen. SÉRVULO MOTA LIMA SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/Deops/Boletins/BR_SP_APESP_ 
DEOPS_SS50Z130RHP30A.pdf. Acesso em: 3 jun. 2019.

 Roteiro de trabalho

1. Por que o autor do boletim se refere a uma revolução, e não 
a um golpe de Estado?

2. Na visão do general, por que se justificava o golpe?

3. Como o autor do documento via os opositores do governo 
ditatorial? Como ele os qualificou?

4. Observe ao lado o prontuário de uma pessoa indiciada pelo 
Deops. Do que ela foi acusada?

5. Pesquise sobre o que foi a revista Realidade nesse período. 
Seria ela de oposição ao governo? Pesquise também o signi-
ficado da sigla APML. O que seria?

6. Levando em conta o que você já estudou sobre a repressão e o Deops, o que poderia significar estar à 
disposição da instituição, conforme se afirma no texto?

7. Estabeleça as relações possíveis entre a fala do general do boletim e o registro de prisão presente no prontuário.

8. Pode-se afirmar que a prisão da pessoa mencionada no prontuário representou uma forma de violação dos 
direitos humanos? Responda à pergunta recorrendo a documentos nacionais e internacionais existentes sobre 
direitos humanos.

 �  Página de prontuário de pessoa presa pelo 
Deops, 13 de março de 1972. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/
Deops/Prontuarios/BR_SP_APESP_DEOPS_SAN_
P001617_01.pdf. Acesso em: 20 set. 2020.
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  A CULTURA JOVEM E O PROTESTO
Os anos 1950 já haviam trazido com ele o rock and 

roll como música da juventude. Nascido nos Estados 
Unidos da mistura de elementos da música negra com 
o ritmo musical dos brancos, o rock ganhou grande po-
pularidade mundial nessa época. Em 1954, Bill Halley  
e sua banda lançaram a canção “Rock around the 
clock”, marco desse novo estilo musical que teria Elvis 
Presley como um dos grandes expoentes. A novidade 
não tardou a chegar ao Brasil. Nas telas de cinema, 
exibia-se um novo estilo de se vestir, de aproveitar a 
vida. Canções com letra fácil de se cantar falavam de 
amores descompromissados e descontração, embalan-
do jovens nas pistas de dança. 

No entanto, essa nova música não agradava a to-
dos, em especial a população mais elitizada de cidades 
como São Paulo e Rio de Janeiro, que ainda era fiel ao 
samba ou se interessava por outro gênero estaduni-
dense: o jazz.

Nesse contexto musical, viviam músicos brasileiros 
de grande talento, como João Donato, Johnny Alf, 
Lúcio Alves, Dick Farney e Tom Jobim. Entre as vozes 
femininas, Maysa, Dolores Duran e Sylvinha Telles já 
faziam sucesso nos anos 1950, cantando canções ro-

mânticas que não ignoravam nem o samba nem o jazz. 
Além desses, Vinícius de Morais também se dividia en-
tre a carreira de diplomata e a poesia ligada ao samba.

Ainda mais jovens que esses, surgiu, no Rio de Ja-
neiro, uma turma que se aventurou a produzir uma mú-
sica nova sob influência tanto do jazz como de alguns 
dos mestres citados antes. Entre eles estavam: Roberto 
Menescal, Chico Feitosa, Ronaldo Bôscoli, Carlos Lyra, 
Nara Leão e João Gilberto, que esteve com o grupo em 
alguns momentos.

A conjunção desses e de outros nomes fez surgir 
um novo estilo musical: a bossa nova. De maneira 
mais precisa, seu marco inaugural foi o lançamento da 
canção “Chega de saudade”, de Tom Jobim e Vinícius 
de Morais, interpretada por João Gilberto em 1958. 
Com ela, cristalizou-se uma nova batida de violão, 
acompanhada por uma voz que buscava mais equilí-
brio em relação ao instrumento, e se começou a deixar 
de lado as desilusões românticas como tema das can-
ções. Com um tom de voz baixo e doce, o baiano João 
Gilberto conquistou o público e a crítica, sobretudo 
depois da gravação de “Desafinado”, de Tom Jobim e 
Newton Mendonça.
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Essa atividade trabalha a habilidade EM13CHS101, ao comparar duas fontes 
diferentes sobre a Ditadura Militar brasileira. Espera-se que o estudante identifi que 
a visão dos governantes e suas práticas no contexto da repressão. 

A leitura de dois documentos sobre a ditadura – que pregam ou exemplifi cam 
a violência utilizada pelo regime militar – mobiliza nessa atividade a habilidade 
EM13CHS503. Espera-se que o estudante analise de maneira crítica tais 
documentos, refl etindo sobre as formas de o Estado, naquele contexto, exercer 
a dominação. 

  A CULTURA JOVEM E O PROTESTO 
Ao mesmo tempo em que o poder ditatorial se afi rmava, crescia no Brasil 

um movimento de renovação cultural que, além de incorporar novas formas de 
expressão, realizava a crítica política aos governos ditatoriais e à falta de liberdade 
de expressão. 

Os festivais de música popular brasileira seriam palco de disputas que atraíram 
multidões, e alguns de seus protagonistas entoavam canções com críticas ao regime 
político. Outros movimentos – como a Jovem Guarda e o Tropicalismo – trouxeram 
novas propostas musicais, incorporando instrumentos como a guitarra, adotada 

no rock estadunidense. 

Aproveite este momento para não só discutir algumas canções, mas também propor a audição de várias delas, 
refl etindo tanto sobre suas letras como sobre sua musicalidade. 

Página 143

 PARE e PENSE

• Segundo as afi rmações da contracapa do disco Opinião, quais seriam 
as relações entre a canção popular e a situação política e econômica 
do país?

As canções populares não seriam apenas uma expressão individual, mas de alegrias e sofrimentos 
coletivos da nação. A cantora mostra como a música poderia ter engajamento político, para expres-
sar as agruras da população durante a ditadura.

Página 145

 PARE e PENSE

1. Caracterize as diferenças entre a Jovem Guarda e o Tropicalismo.

A Jovem Guarda buscava sua inspiração musical no rock estadunidense, e suas letras divertidas e 
descontraídas eram sobre cenas do cotidiano. Já o Tropicalismo queria fundir a tradição brasileira 
com a internacional, em uma arte mais engajada com a cultura do país.

2. Podemos afi rmar que o Tropicalismo também era uma forma de protesto 
e resistência? Justifi que sua resposta. 

Ao incorporar a guitarra e outros elementos de outras culturas, a proposta tropicalista propõe não 
a imitação do que se fazia fora do país, mas a busca por incorporar a cultura estrangeira sem deixar 
de ser nacional. 
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Em 1964, no entanto, o golpe militar desfechado contra o governo 
democrático de João Goulart trouxe novas preocupações a vários ar-
tistas brasileiros, que tomaram como palavra de ordem o combate ao 
governo ditatorial e à censura. Nara Leão, considerada por muitos a 
musa da bossa nova, fez declarações contra a ditadura. Na contracapa 
do LP Opinião, de 1964, ela escreveu:

Este disco nasceu de uma descoberta importante para mim: a de que a canção 
popular pode dar às pessoas algo mais que a distração e o deleite. A canção popular 
pode ajudá-las a compreender melhor o mundo onde vivem e a se identificarem num 
nível mais alto de compreensão. A música popular é um dos mais amplos modos de 
comunicação que o próprio povo criou, para que as pessoas contassem umas às outras, 
cantando, suas experiências, suas alegrias e tristezas. É fato que, na maioria dos casos, 
esses sentimentos se referem a situações individuais, a que os compositores conseguem 
dar amplitude. Mas existem outros problemas, outras tristezas e outras alegrias, não 
menos profundas e não menos ligadas à vida de todo dia. E os compositores, como Zé 
Kéti, João do Vale ou Sérgio Ricardo, entre outros, falam dessas coisas. Eles revelam 
que, além do amor e da saudade, pode o samba cantar a solidariedade, a vontade de 
uma vida nova, a paz e a liberdade. E quem sabe se, cantando essas canções, possamos 
tornar mais vivos na alma do povo ideias e sentimentos que o ajudem a encontrar, na 
dura vida, o seu melhor caminho.

Em entrevista concedida a uma revista, complementou:

Chega de cantar para dois ou três intelectuais uma musiquinha de apar-
tamento. Quero o samba puro, que tem muito mais a dizer, que é a expressão 
do povo. […]

Apud CALADO, Carlos. Tropicália: a história de uma revolução musical. 
São Paulo: Editora 34, 1997. p. 109.

Assim, ela buscava um novo caminho, aliando-se aos sambistas mais 
tradicionais para cantar canções como “Opinião”, cuja letra diz: “Po-
dem me bater / Podem me prender / Que eu não mudo de opinião”. O 
título dessa canção era também o título do espetáculo encenado por 
Nara Leão, João do Vale e o sambista Zé Kéti. Procurava-se falar sobre 

a vida do brasileiro em sambas que incitavam à reflexão acerca do país. O 
espetáculo, com roteiro de Oduvaldo Vianna Filho 
e dirigido por Augusto Boal, foi apresentado em 
vários sindicatos e entidades estudantis do país.

A arte engajada ganhou adeptos no teatro e 
em outras manifestações artísticas. Augusto Boal 
dirigia o show Opinião e o Teatro de Arena (em 
São Paulo), que procurava criar montagens tea-
trais de textos relacionados a temas sociais e po-
líticos brasileiros de seu tempo. Boal, que desen-
volveu a teoria do teatro do oprimido, foi preso, 
torturado e exilado na década de 1970.

Além de Boal, nos anos 1960, destacou-se 
José Celso Martinez Corrêa. Considerado um re-
volucionário nas artes cênicas, Zé Celso foi um 
dos criadores do Teatro Oficina, fundado em 
1958. Ele faria montagens engajadas, contestan-
do a ordem política e social vigente. Um dos seus 
mais importantes espetáculos foi O rei da vela, de 
Oswald de Andrade, em 1967. 

Esse contexto também foi marcado pela luta 
estudantil, que se constituía em agremiações estudantis e 
tinha como direção maior a União Nacional dos Estudan-
tes (UNE). O discurso da esquerda criticava a derrubada da 
democracia, o início da censura e o imperialismo estadu-
nidense, que sustentaria o poder militar e dominaria eco-
nomicamente o país. Desde os anos 1950, ganhava força 
no Brasil um discurso nacionalista de defesa dos interesses 
nacionais contra a presença estrangeira.

�  Disco raro do cantor João Gilberto, 1959. 
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�  Atores durante apresentação da peça O rei da vela, de Oswald de 
Andrade, em 1967, dirigida por José Celso Martinez Corrêa. 

�  Capa do LP Opinião de Nara, 1964. 
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• Segundo as afi rmações da contracapa do 
disco Opinião, quais seriam as relações 
entre a canção popular e a situação po-
lítica e econômica do país? 
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Em 1968, no III Festival Internacional da Canção, 
promovido pela TV Globo, uma das finalistas foi a mú-
sica de Geraldo Vandré “Para não dizer que não falei 

das flores” (também conhecida como “Caminhando”), 
que se tornaria um hino de protesto, mesmo que o 
autor negasse que ela o fosse, anos mais tarde.

 O Tropicalismo
O movimento tropicalista nasceu em 1967. Inspira-

dos na peça de Oswald de Andrade O rei da vela, em 
montagem do Teatro Oficina de 1966, e na instalação 
Tropicália, de Hélio Oiticica, Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Rogério Duprat, Torquato Neto e Tom Zé, entre 
outros, começaram a produzir canções que buscassem 
uma renovação cultural. Irreverentes e debochados, 
os tropicalistas opunham-se ao nacionalismo de parte 
dos intelectuais de esquerda, e incorporaram a guitar-
ra à sua música sem ignorar a bossa nova ou qual-
quer outro estilo musical. Valendo-se da antropofagia 
cultural modernista de Oswald de Andrade, procura-
vam absorver a cultura estrangeira sem deixar de ser 
nacionais, quer dizer, não estavam imitando, mas sim 
criando uma nova música ao introduzir nela elementos 
de outras culturas. Utilizavam as guitarras do rock e 
da Jovem Guarda, elogiavam a bossa nova e tomavam 
como referência Carmen Miranda, símbolo dessa fusão 
cultural.

Enquanto parte da juventude politicamente engaja-
da considerava a obra tropicalista fruto da alienação e 
da reprodução cultural estadunidense, os tropicalistas 
acusavam essa mesma juventude de ser conservadora 
e formatada por um pensamento de esquerda que ini-
bia qualquer movimento de renovação cultural.

Entretanto, pouco depois veio o AI-5, Caetano 
Veloso e Gilberto Gil foram presos e em seguida se 
exilaram na Inglaterra. Chico Buarque foi para a Itália. 
Geraldo Vandré, para a Argélia, passando depois por 
vários países da Europa. 

Terminava assim o Tropicalismo como movimen-
to, da mesma forma que haviam terminado a Jovem 
Guarda e a Bossa Nova. No entanto, é impossível 
compreender a sonoridade da música brasileira dos 
anos seguintes sem fazer referência aos nomes dessa 
geração. Do mesmo modo, os destinos políticos do 
país e muitas das novas ideias que surgiram foram 
alimentadas por esses movimentos.

�  Gilberto Gil com Os Mutantes cantando “Domingo no parque” 
no III Festival da Música Popular Brasileira. Teatro Record, São 
Paulo, 1967.

A
nt

on
io

 A
nd

ra
de

/E
di

to
ra

 A
br

il

PARE e PENSE

1. Caracterize as diferenças entre a Jovem 
Guarda e o Tropicalismo.

2. Podemos afi rmar que o Tropicalismo 
também era uma forma de protesto e 
resistência? Por quê? 

Cinema Novo
Versão brasileira do cinema nascido depois da Segunda Guerra Mundial, a exemplo do neorrealis-

mo italiano e da nouvelle vague francesa, o Cinema Novo começou a ganhar forma a partir de 1956 
com a estreia do fi lme Rio, 40 graus, de Nelson Pereira dos Santos. Em oposição ao cinema que se fazia 
até então, exploraram-se os temas da vida nacional, principalmente a vida cotidiana da população 
pobre em oposição à vida burguesa. No início dos anos 1960, o Cinema Novo ganhou consistência 
com os fi lmes Cinco vezes favela, Os cafajestes, de Ruy Guerra, e O pagador de promessas, de An-
selmo Duarte. Cinco vezes favela foi produzido pelo Centro Popular de Cultura (CPC), vinculado à 
UNE. Em 1964, Glauber Rocha (1939-1981) lançou Deus e o diabo na Terra do Sol, mostrando a dura 
vida de nordestinos sob a seca e a condição de exploração em que viviam. Em oposição aos fi lmes 
caros realizados no passado pela empresa Vera Cruz, Glauber e os cinemanovistas defendiam que 
se deveria ter “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. Na mesma linha, Nelson Pereira dos 
Santos lançou nesse ano Vidas secas. Em 1967, Glauber Rocha lançou Terra em transe e, em 1969, 

Habilidade (EM13CHS101) 

Identificar, analisar e comparar dife-
rentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas 
à compreensão de ideias filosóficas 
e de processos e eventos históricos, 
geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS503) 

Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos. 
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PESQUISA
Nessa atividade, o estudante deve ouvir canções brasileiras com diferentes 

posições políticas e relacionadas a diversos movimentos estéticos. Há duas canções 
que criticam a ditadura militar, com mensagens diretamente ligadas ao cenário 
político: um rock da jovem guarda e uma canção do Tropicalismo. É importante ouvi-
las com atenção para relacionar e comparar adequadamente os estilos e propostas 
estéticas da época. Não se pode compará-las sem fazer referência aos aspectos 
musicais; afi nal, a música é um documento essencialmente sonoro.

Roteiro de trabalho
1. As canções “Alegria, alegria”, “Opinião” e “O bom” foram todas compos-

tas nos anos 1960; no entanto, relacionam-se com movimentos musicais 
diferentes e trazem mensagens particulares. Analisem essas diferenças e 
a mensagem de cada uma levando em consideração o período estudado. 
Os anos 1960 representaram uma década de mudanças culturais e políticas, exigindo um po-
sicionamento por parte dos artistas. Nesse sentido, o samba “Opinião”, de Zé Kéti, expõe pro-
blemas sociais como o das favelas e o confronto popular com as autoridades. Enquanto isso, 
em “O bom”, Carlos Imperial não cita os problemas sociais, mas celebra valores como a posse 
de um carro, a “paquera“ e a popularidade nos grupos de jovens. As elites intelectuais, que 
nessa época cultivavam o samba e a música de protesto, viam na Jovem Guarda um movimento 
alienado quanto à situação nacional. Em “Alegria, alegria”, Caetano Veloso canta os hábitos da 
nova geração, que, em vez de pensar em notícias ou escola, caminha “contra o vento, sem lenço 
e sem documento”. Esse “descompromisso”, em oposição ao rigor comportamental imposto pela 
ditadura, era para os integrantes do Tropicalismo também uma maneira de protesto.

2. Escolham uma das canções para se aprofundarem em sua pesquisa. Na in-
ternet, selecionem análises consistentes sobre a canção escolhida, fazendo 
uma leitura atenta. Depois, redijam um texto com o conteúdo pesquisado, 
fazendo também um roteiro para uma apresentação oral. Lembrem-se 
de identifi car aspectos da letra e da sonoridade da canção, como ritmo, 
melodia, arranjos e instrumentos utilizados. 
Resposta pessoal. 

Uma sugestão de site para “Opinião”:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra67386/opiniao-de-nara. Acesso em: 22 set. 2020.

Sugestão de site para “O bom”:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa523669/eduardo-araujo. Acesso em: 22 set. 2020.

Sugestão de site para “Alegria, alegria”: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa13935/caetano-veloso. Acesso em: 22 set. 2020.

3. Façam a exposição do conteúdo pesquisado para a turma toda, propondo 
a interpretação da canção selecionada. Utilizem recursos visuais e sonoros 
para dinamizar a apresentação.
Os estudantes podem ser orientados a trazer imagens, vídeos e pequenas biografias dos ar-
tistas autores das canções. Estimule-os a reproduzir a canção para a turma ou a tocá-la e 
cantá-la, se assim preferirem. Outras interpretações podem surgir no debate para analisar a 
letra, e elementos em comum podem ser percebidos pelos estudantes.

Ao comparar as três canções compostas na década de 1960, nessa atividade, 
os estudantes desenvolverão a habilidade EM13CHS104. Ao apreciar suas letras e 
fruir a musicalidade, eles poderão fazer uma análise do período levando em conta 
aspectos políticos e culturais.

A habilidade EM13CHS106 pode ser trabalhada na medida em que os 
estudantes são incentivados a analisar a linguagem musical e apresentar o resultado 
da pesquisa por meio de recursos visuais e sonoros.

Essa atividade também trabalha a habilidade EM13CHS504, por meio da apreciação 
de três canções que expressam valores. Espera-se que o estudante compreenda os 
impasses éticos que elas refl etem sobre um momento histórico confl ituoso.

146 CAPÍTULO 6

 �  Glauber Rocha (gesticulando) 
na direção de Deus e o diabo 
na Terra do Sol, em 1964. 
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O dragão da maldade contra o santo 
guerreiro. Em todos os filmes, Glauber, 
seguindo a estética do Cinema Novo, 
procurou construir uma linguagem 
revolucionária, fundada na cultura 
popular e na vida nacional, sem ape-
lar para o folclórico. Em 1969, deixou 
o Brasil, vivendo vários anos na Euro-
pa. Faleceu vítima de complicações de 
doença pulmonar.

PESQUISA
Durante o regime militar, o cenário musical brasileiro foi 

marcado pela diversidade de ritmos e gêneros, graças ao 
crescimento da indústria fonográfica e à difusão em progra-
mas de rádio e televisão. 

Agora, você vai conhecer três canções que marcaram 
diferentes posições em relação ao conservadorismo moral, 
à repressão política e ao consumo de massas. Reúna-se em 
grupo com os colegas para pesquisar na internet as seguin-
tes músicas: “Alegria, alegria” (Caetano Veloso, 1967), “Opi-
nião” (Zé Kéti, 1964) e “O bom” (Carlos Imperial, 1967). 
Leiam a letra da canção e façam uma audição coletiva das 
músicas com os colegas do grupo. Em seguida, acompanhem 
os passos propostos no Roteiro de trabalho. 

 Roteiro de trabalho

1. As canções “Alegria, alegria”, “Opinião” e “O bom” foram todas compostas nos anos 1960; no entanto, 
relacionam-se com movimentos musicais diferentes e trazem mensagens particulares. Analisem essas dife-
renças e a mensagem de cada uma, levando em consideração o período estudado.

2. Escolham uma das canções para se aprofundarem em sua pesquisa. Na internet, selecionem análises con-
sistentes sobre a canção escolhida, fazendo uma leitura atenta delas. Depois, redijam um texto com o 
conteúdo pesquisado, fazendo também um roteiro para uma apresentação oral. Lembrem-se de identificar 
aspectos da letra e da sonoridade da canção, como ritmo, melodia, arranjos e instrumentos utilizados.

3. Façam a exposição do conteúdo pesquisado para a turma toda, propondo a interpretação da canção sele-
cionada. Utilizem recursos visuais e sonoros para dinamizar a apresentação. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS104

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS106

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS504

 �  Caetano Veloso interpretando “Alegria, alegria” no III 
Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV 
Record, 1967.
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Habilidade (EM13CHS104) 

Analisar objetos e vestígios da cul-
tura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que caracterizam 
a identidade e a diversidade cultural 
de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço.

Habilidade (EM13CHS106)

Utilizar as linguagens cartográfica, 
gráfica e iconográfica, diferentes gê-
neros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva 
e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comu-
nicar, acessar e difundir informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

Habilidade (EM13CHS504) 

Analisar e avaliar os impasses ético-
-políticos decorrentes das transfor-
mações culturais, sociais, históricas, 
científicas e tecnológicas no mundo 
contemporâneo e seus desdobra-
mentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades 
e culturas.
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  DE MÉDICI A FIGUEIREDO
O período do governo Médici (1969-1974), que havia sido chefe do Serviço 

Nacional de Informação (SNI), foi considerado o auge da repressão política e 
da censura. Ampliou-se o número de prisões e perseguições políticas, além de 
aumentarem as denúncias relativas à tortura. 

Em 1975, o caso da morte do jornalista Wladimir Herzog colocará forte tensão 
sobre o governo ditatorial, que nunca havia admitido a prática da tortura. Com 
Geisel na presidência se dará início a um processo de transição bastante longo 
e gradual. Nesse período, também a grave crise econômica minava os governos 
militares. O último governo militar seria o de Figueiredo, no qual se constituiu o 
processo de abertura, a anistia e também se consolidou a transição democrática 
sob muita pressão da sociedade civil. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Muitos artistas brasileiros tiveram de sair do país durante a ditadura, por serem considerados inimigos nacionais. 

Chico Buarque, cantor, compositor e escritor, foi um deles.
Uma de suas músicas mais famosas, intitulada “Deus lhe pague”, foi composta em 1971, e trata justamente do 

regime militar brasileiro. Pesquise a letra dessa canção e ouça a música para responder às questões do Roteiro de 
trabalho.

 Roteiro de trabalho

1. Quais termos da canção indicam subordinação do eu lírico em relação àquele que o oprime?

Os termos “por me deixar respirar”, “por me deixar existir”, “concessão pra sorrir” indicam pedidos de permissão; “que a gente tem que” 
reflete a obrigatoriedade.

2. Essa postura do eu lírico é igual à da canção de Caetano “Alegria, alegria”, estudada neste capítulo? Justifi que.

Não. Enquanto na canção “Deus lhe pague” o eu lírico parece ter sido submetido às vontades dos opressores, na música de Caetano ele 
parece enfrentar a ação com coragem, ao caminhar “contra o vento”, valendo-se de sua liberdade por estar “sem lenço, sem documento”.

3. O refrão da canção pode ser entendido como uma ironia? Justifi que.
Sim. O eu lírico agradece por situações ruins para si, como ter pouco para comer, por dormir em um local desconfortável, pela poluição e 
por obrigações cotidianas; logo, mostra-se irônico, pois na verdade se ressente de sua condição.

4. Qual é o papel atribuído à televisão nessa canção?

Para o compositor, a televisão atuava como uma distração, transmitindo novela, missa e futebol, sem tratar dos assuntos políticos im-
portantes do momento.

A habilidade EM13CHS102 será trabalhada nessa atividade com a análise 
da canção de Chico Buarque que questiona de modo indireto o autoritarismo 
da ditadura brasileira. Espera-se que o estudante identifi que e discuta as 
metáforas e eufemismos empregados como recursos para enfrentar a censura 
midiática e, assim, crie novas hipóteses sobre esse momento histórico a partir 
do reconhecimento de novas vozes.

LER DOCUMENTOS
Nessa seção, observam-se duas capas da revista Veja. Uma delas traz um 

presidente e a outra, um revolucionário. As imagens exemplifi cam como um órgão 
da imprensa informava a população sobre os acontecimentos políticos da época. 

Habilidade (EM13CHS102)

Identificar, analisar e discutir as 
circunstâncias históricas, geográfi-
cas, políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, 
evolução, modernidade, cooperativis-
mo/desenvolvimento etc.), avaliando 
criticamente seu significado históri-
co e comparando-as a narrativas 
que contemplem outros agentes e 
discursos. 
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  DE MÉDICI A FIGUEIREDO
Eleito presidente da República pelo Congresso 

Nacional em outubro de 1969, o general Emílio 
Garrastazu Médici tinha sido chefe do Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Sua gestão (1969-
1974) pode ser considerada o auge da repressão 
política, da censura e do autoritarismo. Os movi-
mentos sindical e estudantil foram enfraquecidos 
nesse período em razão da perseguição, prisão 
e tortura de muitos militantes, medidas estas co-
mandadas pelo presidente.

Em 1974, o governo conseguiu uma importante vitória sobre um dos focos da resistência: a Guerrilha do Araguaia. 
Desde 1966, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) vinha arregimentando militantes para lutar nas matas da região 
do Bico do Papagaio, onde se juntam os rios Araguaia e Tocantins. Espalhados por vários quilômetros, os revolucio-
nários queriam iniciar a guerrilha que poderia alavancar a derrubada da ditadura militar. José Genoino, que participou 
das lutas do Araguaia, explicou ao jornalista Ronaldo Costa Couto: “[…] a ideia era a estratégia da guerra popular 
prolongada, que começa no campo, vai-se propagando, vai crescendo, acumulando força”.

Em 1972, havia cerca de setenta guerrilheiros na região, chegando a quase cem posteriormente. Nesse mesmo 
ano, as forças legais não conseguiram derrotar os revolucionários. Nova tropa do exército tentou marchar para 
capturar os rebeldes no final de 1973. Após quatro meses de conflito, conseguiram prender os guerrilheiros, que 
foram executados pelos militares, embora alguns tenham conseguido se esconder na floresta. Em 1975, ainda 
havia alguns focos de guerrilha no Araguaia.

Apesar da intensa repressão, o governo utilizou a propaganda para criar um clima de solidez, austeridade e 
eficiência, tudo isso conduzido por um governo forte. Em 1970, a vitória brasileira na Copa do Mundo de futebol 
no México foi politicamente explorada como um feito nacional, e o presidente era mostrado como um torcedor 
entusiasmado. Nesse período, a televisão já tinha grande alcance e se tornara importante instrumento de comu-
nicação com as massas. Vários slogans e jingles foram criados para promover um nacionalismo avesso a críticas, 
como “Brasil: ame-o ou deixe-o”, “Pra frente, Brasil!”, relacionados ao futebol, ou “Ninguém segura este país”. 
Essas frases ganhavam força na medida em que os efeitos do “milagre econômico” ainda se faziam sentir: cresci-
mento da renda e do emprego, apesar da grande concentração de riqueza nas mãos de uma elite que defendia 
com fervor a direção governamental.

 �  Cartaz de propaganda nacionalista durante o governo Médici.
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LER DOCUMENTOS
Observe as imagens ao lado, de 

duas capas de uma revista de alta 
circulação durante os anos 1960. 
Depois, responda às questões do 
Roteiro de trabalho.

1. Levando em consideração to-
dos os detalhes, descreva as 
imagens ao lado.

2. Na capa da revista de 1969, 
que qualidades são atribuídas 
ao futuro presidente Médici?

3. Que qualidades são atribuí-
das ao guerrilheiro Marighela 
na capa da revista de 1968?

4. Com base na análise dessas 
capas, pode-se afirmar que 
foram construídas e veicu-
ladas imagens favoráveis ou 
desfavoráveis a esses perso-
nagens? Argumente.

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS503

 �  Capas da revista Veja, de 20 de novembro de 1968 (à esquerda) e de 15 de outubro de 
1969 (à direita). 
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 Roteiro de trabalho

1. Levando em consideração todos os detalhes, descreva as imagens ao lado.
Na capa à esquerda, Marighela aparece sem camisa, apontando o próprio dorso com uma de 
suas mãos. Ao fundo, um ambiente pouco nítido aparenta desordem. A imagem é feita de for-
ma semelhante aos cartazes do “Velho Oeste”, como podemos notar pelo aviso “Procura-se”. 
O texto abaixo da figura traz as características do guerrilheiro. Na capa à direita, conforme 
a legenda, estão o general Médici e seu neto. O general aparece de terno, olhando para o 
garoto com a boca entreaberta, como se estivesse falando. O neto, por sua vez, segura uma 
flâmula do Corinthians, olhando-a atentamente. A capa traz ainda os dizeres: “Um novo estilo 
no governo. Que vai mudar?”. Ao fundo, distingue-se o distintivo do Grêmio. 

2. Na capa da revista de 1969, que qualidades são atribuídas ao futuro pre-
sidente Médici? 
A capa associa a imagem de Médici à de seu neto, atribuindo ao general uma aproximação 
com o futuro. A fotografia o retrata como um guia das novas gerações, como podemos perce-
ber no seu olhar terno e no ar compenetrado da criança. Os símbolos dos times Corinthians e 
Grêmio aludem à ideia de aceitação das divergências por parte do novo presidente.

3. Que qualidades são atribuídas ao guerrilheiro Marighela na capa da revista 
de 1968? 

A imagem de Marighela passa a ideia de um homem debilitado fisicamente. Sua descrição, 
abaixo da fotografia, ressalta seu poder de liderança, embora o fundo desordenado questione 
essa característica. Segundo a revista, além de assaltante de bancos e guerrilheiro, ele ainda 
cultiva hábitos populares – nem sempre considerados positivos – como futebol, cantigas de 
feiras e consumo de bebidas alcoólicas.

4. Com base na análise dessas capas, pode-se afi rmar que foram construídas 
e veiculadas imagens favoráveis ou desfavoráveis a esses personagens? 
Argumente.

Segundo as características atribuídas a cada um, verificadas nos itens anteriores, pode-se con-
cluir que na capa à esquerda Marighela é caracterizado negativamente (bandido, consumidor 
de bebidas alcoólicas, desordeiro, etc.), enquanto na capa à direita foram atribuídas qualida-
des positivas a Médici (inovação, capacidade de condução, afetividade e aceitação). Portanto, 
nota-se a opinião tendenciosa adotada, à época, nesse meio de comunicação de massa.

A análise de duas capas de revista, que vai levar à construção de hipóteses 
sobre o papel da mídia como infl uenciadora de opinião, nessa atividade, trabalha 
a habilidade EM13CHS103. Espera-se que o estudante compare o modo de 
apresentar o presidente e um opositor e perceba nessa estratégia uma defesa 
de opinião. Ao fazer isso, conseguirá também melhor interpretar os recursos 
midiáticos de seu tempo.

A atividade mobiliza ainda a habilidade EM13CHS503, ao levar o aluno a 
analisar as capas de revistas e os estereótipos produzidos sobre sujeitos históricos 
desse período. Há um uso político das imagens, criando a fi gura positiva do 
presidente e produzindo uma imagem bastante negativa de uma liderança 
revolucionária de oposição ao regime. Estimula-se uma leitura crítica das imagens, 
como estratégia para criar argumentos que possibilitem uma compreensão dos 
objetivos das publicações. 
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 PONTO DE VISTA
O livro de Henfi l, valendo-se de cartas direcionadas à sua mãe, utiliza a ironia 

e o humor para tratar de temas cotidianos e relacionados à política brasileira.

No primeiro trecho, uma carta sobre a censura, o escritor ironiza a fi gura 
do censor; no segundo fragmento, critica a criação dos senadores biônicos, 
contrapondo os regimes democráticos aos ditatoriais.

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar 
evidências e compor argumentos 
relativos a processos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais, 
culturais e epistemológicos, com 
base na sistematização de dados e 
informações de diversas naturezas 
(expressões artísticas, textos filo-
sóficos e sociológicos, documentos 
históricos e geográficos, gráficos, 
mapas, tabelas, tradições orais, 
entre outros).

Habilidade (EM13CHS503)

Identificar diversas formas de violên-
cia (física, simbólica, psicológica etc.), 
suas principais vítimas, suas causas 
sociais, psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, sociais 
e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com 
base em argumentos éticos. 
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  DE MÉDICI A FIGUEIREDO
Eleito presidente da República pelo Congresso 

Nacional em outubro de 1969, o general Emílio 
Garrastazu Médici tinha sido chefe do Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Sua gestão (1969-
1974) pode ser considerada o auge da repressão 
política, da censura e do autoritarismo. Os movi-
mentos sindical e estudantil foram enfraquecidos 
nesse período em razão da perseguição, prisão 
e tortura de muitos militantes, medidas estas co-
mandadas pelo presidente.

Em 1974, o governo conseguiu uma importante vitória sobre um dos focos da resistência: a Guerrilha do Araguaia. 
Desde 1966, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) vinha arregimentando militantes para lutar nas matas da região 
do Bico do Papagaio, onde se juntam os rios Araguaia e Tocantins. Espalhados por vários quilômetros, os revolucio-
nários queriam iniciar a guerrilha que poderia alavancar a derrubada da ditadura militar. José Genoino, que participou 
das lutas do Araguaia, explicou ao jornalista Ronaldo Costa Couto: “[…] a ideia era a estratégia da guerra popular 
prolongada, que começa no campo, vai-se propagando, vai crescendo, acumulando força”.

Em 1972, havia cerca de setenta guerrilheiros na região, chegando a quase cem posteriormente. Nesse mesmo 
ano, as forças legais não conseguiram derrotar os revolucionários. Nova tropa do exército tentou marchar para 
capturar os rebeldes no final de 1973. Após quatro meses de conflito, conseguiram prender os guerrilheiros, que 
foram executados pelos militares, embora alguns tenham conseguido se esconder na floresta. Em 1975, ainda 
havia alguns focos de guerrilha no Araguaia.

Apesar da intensa repressão, o governo utilizou a propaganda para criar um clima de solidez, austeridade e 
eficiência, tudo isso conduzido por um governo forte. Em 1970, a vitória brasileira na Copa do Mundo de futebol 
no México foi politicamente explorada como um feito nacional, e o presidente era mostrado como um torcedor 
entusiasmado. Nesse período, a televisão já tinha grande alcance e se tornara importante instrumento de comu-
nicação com as massas. Vários slogans e jingles foram criados para promover um nacionalismo avesso a críticas, 
como “Brasil: ame-o ou deixe-o”, “Pra frente, Brasil!”, relacionados ao futebol, ou “Ninguém segura este país”. 
Essas frases ganhavam força na medida em que os efeitos do “milagre econômico” ainda se faziam sentir: cresci-
mento da renda e do emprego, apesar da grande concentração de riqueza nas mãos de uma elite que defendia 
com fervor a direção governamental.

 �  Cartaz de propaganda nacionalista durante o governo Médici.
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LER DOCUMENTOS
Observe as imagens ao lado, de 

duas capas de uma revista de alta 
circulação durante os anos 1960. 
Depois, responda às questões do 
Roteiro de trabalho.

1. Levando em consideração to-
dos os detalhes, descreva as 
imagens ao lado.

2. Na capa da revista de 1969, 
que qualidades são atribuídas 
ao futuro presidente Médici?

3. Que qualidades são atribuí-
das ao guerrilheiro Marighela 
na capa da revista de 1968?

4. Com base na análise dessas 
capas, pode-se afirmar que 
foram construídas e veicu-
ladas imagens favoráveis ou 
desfavoráveis a esses perso-
nagens? Argumente.
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 �  Capas da revista Veja, de 20 de novembro de 1968 (à esquerda) e de 15 de outubro de 
1969 (à direita). 

Fo
to

s:
 E

di
to

ra
 A

br
il

150 CAPÍTULO 6

nômica, em 1983, o governo decidiu desvalorizar a 
moeda brasileira em 30%, a fim de enfrentar a dívida 
externa crescente. Em contrapartida, nesse ano, a 
inflação chegou aos 150%, atingindo os 200% em 
1984. Ocorreu nesse período o que se denominou 
estagflação, ou seja, a economia deixou de cres-
cer, havendo redução da atividade econômica e am-
pliação do desemprego. A grande dívida externa e 
a recessão obrigaram o governo brasileiro a nego-
ciar com o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
O país precisava de novos empréstimos para saldar 
compromissos e renegociar dívidas. 

Nesse contexto, surgiram novas mobilizações e gre-
ves de trabalhadores, paralisando vários setores da 
economia nos primeiros anos da década de 1980. Em 
1983, foi fundada a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), com o intuito de unificar a luta dos operários.

PONTO DE VISTA
Henrique de Souza Filho, conhecido como Henfil, foi cartunista, jornalista e escritor, além de crítico mordaz do re-

gime militar. Utilizava-se do humor em desenhos e textos para criticar a ditadura e defender o retorno à democracia. 
Os trechos a seguir, extraídos do livro Cartas da mãe, publicado em 1978, expressam suas ideias de forma irônica. 

Após a leitura, responda às questões do Roteiro de trabalho. 

Cartas da mãe
Henfil 

Trecho 1

Natal, 17 de agosto de 1977
Mãe,
Nem te conto! Acabou meu problema de não poder ver certos filmes ou de ver filmes cortados! Como não pensei 

nisto antes? Me matriculei num curso preparatório de censores.
Claro! Agora vou poder ver o balé Bolshoi e – quem sabe? – as letras daquele disco do Milton Nascimento,  

O Milagre dos Peixes. Talvez até a capa do disco Calabar, do Chico, já pensou? […]
E o salário? É bom. É bom, mãe… Um censor ganha doze professoras mensais, ou, convertendo em cruzeiros, pelo 

câmbio oficial, o salário de doze professoras! Sabem reconhecer a gente, né?
Toda semana temos provas duríssimas. São provas eliminatórias de cultura brasileira, história geral da cultura e 

elementos de filosofia. Temos que ficar muito atentos nestas provas, pois quem tirar mais de três está reprovado e se 
tirar dez tá preso!

Eu vou indo muito bem. A senhora vai ficar orgulhosa. […] Pois saiba que já tirei quatro zeros e um oito! Mas 
este oito não foi em testes culturais, não, foi no teste Cooper. É! A disciplina mais exigida no curso de censor é o teste 
Cooper. E no Cooper a gente tem que tirar é dez. […]

E sabe por quê, mãe?
Temos que estar muito bem preparados pro dia em que o povo resolver caçar a gente. 
[…]

Trecho 2

Natal, 21 de junho de 1978

Nós, o povo brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte para organizar o regime 
democrático, decretamos o seguinte:

DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL
Artigo 1º – O Brasil será dividido em Brasil Democrático e Brasil Biônico.
Artigo 2º – No Brasil Democrático todo poder emana do povo, e em seu nome será exercido.
Artigo 3º – No Brasil Biônico todo poder emana do poder, e o nome disto é bem conhecido.
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 �  Primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, em São 
Bernardo do Campo (SP), encerrado em 28 de agosto de 1983. 
Esse congresso contou com a participação de 5 265 delegados 
e aprovou a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
elegendo uma coordenação provisória. No ano seguinte, 
ocorreram eleições diretas em todos os sindicatos brasileiros para 
que os trabalhadores escolhessem uma coordenação definitiva. 
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Artigo 4º – No Brasil Democrático o presidente, governadores, senadores, prefeitos, líderes sindicais, livros, pe-
ças, filmes, músicas, greves, titulares da seleção, amigos e inimigos serão escolhidos diretamente pelo povo.

Artigo 5º – Já no Brasil Biônico tudo isso será feito pelo mais forte, o mais rápido, o mais danado de todos, que 
poderá cassar e censurar quando lhe der na telha ou quando estiver indisposto ou com coceira, tosse, bronquite 
ou rouquidão.

DOS PODERES
Artigo 6º – São poderes no Brasil Democrático o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmô-

nicos entre si.
Artigo 7º – São poderes no Brasil Biônico o Executivo, o SNI, o Dops, o BNH, o FMI, o BID, o PIB, o AI-5, a Lei 

Falcão, as multinacionais […].

DA JUSTIÇA
Artigo 8º – No Brasil Democrático todos são inocentes até prova em contrário.
Artigo 9º – No Brasil Biônico todos são inocentes de corrupção mesmo com provas, e todos são culpados de 

subversão se forem contrários.

DO TERRITÓRIO
Artigo 10º – O Brasil Democrático compreende, além dos 22 Estados, o Distrito Federal e os Territórios, o Fla-

mengo, o Atlético, o Internacional e o Corinthians.
Artigo 11º – O Brasil Biônico compreende uma sala, a escolher, na Granja do Torto, e uma Kombi para transporte 

de seus habitantes.
HENFIL. Cartas da mãe. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 1986. p. 34-35 e 86-87.

Henfil (1944-1988), ou Henrique de Souza Filho, iniciou sua carreira como cartunista na revista 
Alterosa, de Belo Horizonte (MG), em 1964. Com o golpe militar ocorrido nesse mesmo ano, optou 
por abordar temas políticos e sociais em seus trabalhos, sempre tratados com humor crítico e satírico. 
Tornou-se conhecido nacionalmente em 1969, quando passou a colaborar com O Pasquim e o Jornal 
do Brasil. Seus personagens, inspirados em tipos populares brasileiros, como Os fradinhos, a Graúna 
e o Bode Orelana, ganharam popularidade nos anos 1970, apesar da grande vendagem atingida 
pelos quadrinhos estadunidenses na época. Destacou-se ainda no período de redemocratização 
do país, protestando contra a ditadura, em favor da anistia aos presos políticos, e participando do 
movimento Diretas Já. Assim como seu irmão Herbert de Souza, o Betinho, sociólogo e articulador 
da Campanha contra a Fome nos anos 1990, Henfil, também hemofílico, morreu após contrair o 
vírus da aids em uma transfusão de sangue.

 Roteiro de trabalho

1. Na primeira carta, quais críticas estão presentes no humor de Henfil?

2. Com base no que foi estudado, o que se pode entender do que ele denomina Brasil Biônico?

3. Em que o Brasil Biônico difere do Brasil Democrático?

4. Considerando que Henfil faleceu em 1988, escreva uma pequena carta-resposta a ele explicando até que 
ponto prevaleceu o Brasil Biônico ou o Brasil Democrático nos anos que sucederam o texto dele.

  A ABERTURA POLÍTICA
O processo ocorrido a partir de 1974, chamado pelo 

presidente Geisel de “distensão lenta, gradual e segura”, 
como você já viu, foi o início do processo de abertura 
política, que só se completaria com o retorno das elei-
ções diretas em todos os níveis, o fim da censura, da tor-
tura e das prisões políticas e a volta dos civis ao poder. 

Sob pressão popular, da imprensa, dos trabalhado-
res, de parte da Igreja Católica e daqueles que se organi-

zavam para lutar contra a repressão política e a tortura, 
em outubro de 1978 foi aprovada no Congresso Nacio-
nal a emenda constitucional que pôs fim ao AI-5. Ela re-
tirou do governo a possibilidade de prender pessoas ou 
cassar mandatos indiscriminadamente, colocar o Con-
gresso em recesso ou suspender os direitos políticos dos 
cidadãos. Entretanto, foi mantido o direito do governo 
de decretar estado de sítio quando julgasse necessário.
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Desde o final do governo Geisel, foram organizados 
comícios, passeatas e outras manifestações públicas 
em favor da anistia geral e irrestrita a todos os presos 
políticos e àqueles que foram perseguidos ou tiveram 
seus direitos políticos cassados pela ditadura. Em agos-
to de 1979, foi aprovada a Lei da Anistia. No entan-
to, ela não foi irrestrita: não anistiou os participantes 
da guerrilha nem permitiu que os militares afastados 
retomassem seus postos nas forças armadas. Também 
não foram anistiados os que teriam participado da for-
mação de partidos políticos ilegais e, quanto aos fun-
cionários públicos afastados, estes deveriam passar por 
uma comissão de inquérito para se decidir se poderiam 
ou não reaver suas funções. Os presos políticos foram 
libertados, mas nem todos puderam voltar a participar 
da vida política como cidadãos.

Em dezembro de 1979, mais um passo foi dado na 
restauração da ordem democrática. Restabeleceu-se o 
pluripartidarismo, fato que foi visto como uma estraté-
gia para dividir o MDB, que crescia a cada eleição. A 
Lei Orgânica dos Partidos definia que os novos partidos 
teriam um registro provisório, sendo necessário que, nas 
eleições de 1982, alcançassem uma votação mínima 
para ter o registro confirmado. Logo foram fundados: 
o Partido Democrático Social (PDS), substituto da 
Arena; o Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro (PMDB), que agregava o antigo MDB; o Parti-
do Trabalhista Brasileiro (PTB); o Partido Popular 
(PP), liderado pelo mineiro Tancredo Neves; e o Partido 
dos Trabalhadores (PT), oriundo do novo sindicalismo 
paulista. E ainda: o Partido Democrático Trabalhista 
(PDT), sob a liderança de Leonel Brizo-
la, antigo aliado de João Goulart.

Em 1980, definiu-se que as eleições 
de 1982 para governadores e prefeitos 
das capitais seriam diretas e que não 
haveria mais senadores biônicos. As 
eleições para presidente foram marca-
das para janeiro de 1985, mas seriam 
indiretas.

Em maio de 1982, o governo lançou o chama-
do Pacote de Maio, que instituiu várias outras mu-
danças no jogo eleitoral a fim de fortalecer a base 
governista. Entre as medidas adotadas, adiaram-se 
de outubro de 1984 para janeiro de 1985 as elei-
ções indiretas para presidente. Mudou-se também a 
composição do Colégio Eleitoral que elegeria o pre-
sidente. Fariam parte dele os deputados federais, os 
senadores – entre eles os biônicos eleitos indireta-
mente em 1978 – e os delegados escolhidos pelas 
assembleias estaduais. Como o governo tinha maio-
ria no Senado e havia saído vitorioso na maior par-
te das eleições das assembleias estaduais, pretendia 
com isso garantir seu poder de decisão nas eleições 
presidenciais de 1985.

As Diretas Já e a eleição de  
Tancredo Neves

Em abril de 1983, o deputado Dante de Oliveira, 
do PMDB do Mato Grosso, apresentou no Congresso 
Nacional uma proposta de emenda constitucional que 
restabelecia as eleições diretas para a presidência da 
República. A votação dessa emenda na Câmara dos 
Deputados seria realizada em 25 de abril de 1984. 
Eram necessários dois terços dos votos para mudar a 
Constituição e realizar as eleições diretas para presi-
dente já para o próximo mandato. A emenda só po-
deria ser aprovada se fossem conquistados votos da 
base do governo.

Ao longo de 1983, foi-se fortalecendo a campa-
nha, que ficou conhecida como Diretas Já. O PT, o 
PMDB e o PDT encabeçaram o movimento. Aos pou-
cos, importantes lideranças políticas foram aderin-
do também, assim como artistas, membros da Igreja 
Católica, lideranças sindicais, governadores, etc. Com 
bastante espaço em parte da mídia que era a favor do 
movimento, a Diretas Já foi crescendo. No dia 25 de 
janeiro de 1984, organizou-se um comício na praça 
da Sé, na cidade de São Paulo, ao qual compareceram  
300 mil pessoas. Em 16 de abril, ainda em São Paulo, 
um comício no vale do Anhangabaú, com a presença 
de artistas, políticos de vários partidos e representan-
tes de diferentes setores da sociedade, reuniu mais de 
1 milhão de pessoas.

Em resposta, o governo Figueiredo decretou me-
didas de emergência, permitindo a censura da pro-
gramação do rádio e da televisão, e enviou ao Con-
gresso Nacional o projeto de emenda constitucional 
que estabelecia para 1988 eleições presidenciais. 

 �  Manifestação em favor das eleições diretas. São Paulo (SP), 1984. 

 �  Esta charge de Henfil comemora a anistia ao mesmo tempo 
que se lembra dos que não puderam estar presentes para 
celebrar, como é o caso de Vladimir Herzog, morto em 1975 
pela ditadura militar. 
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Habilidade (EM13CHS101)

 Identificar, analisar e comparar 
diferentes fontes e narrativas 
expressas em diversas linguagens, 
com vistas à compreensão de ideias 
filosóficas e de processos e eventos 
históricos, geográficos, políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e 
culturais.
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Roteiro de trabalho

1. Na primeira carta, quais críticas estão presentes no humor de Henfi l? 

Henfil critica a censura exercida pela ditadura militar. Segundo ele, o governo ditatorial, pela 
ação dos censores, desprivilegiava não só a cultura brasileira, mas também a história geral 
da cultura e a filosofia.

2. Com base no que foi estudado, o que se pode entender do que ele de-
nomina Brasil Biônico? 

O “Brasil Biônico”, denominação dada por Henfil, é o Brasil da ditadura militar; ou seja, com 
poderes biônicos como os super-heróis de revistas em quadrinhos.

3. Em que o Brasil Biônico difere do Brasil Democrático? 

No Brasil Democrático, o poder emana do povo. Os três poderes (Legislativo, Executivo e Ju-
diciário) são ativos e harmônicos entre si, e as expressões populares (músicas, filmes, greves, 
etc.) podem ser manifestadas; também todos são inocentes, caso não haja provas contrárias. 
Em contrapartida, o “Brasil Biônico” ou da ditadura caracteriza-se por poder autoritário, cas-
sações, censura, órgãos repressores e corrupção.

4. Considerando que Henfi l faleceu em 1988, escreva uma pequena carta-
-resposta a ele explicando até que ponto prevaleceu o Brasil Biônico ou o 
Brasil Democrático nos anos que sucederam o texto dele.

Essa atividade pode ser feita em parceria com a disciplina de Língua Portuguesa, para que o 
formato do gênero carta seja retomado com os estudantes. Eles precisam ser questionados 
sobre cenas de suas vidas pessoais ou vistas na mídia e que exemplifiquem a sua tese, para 
que tenham subsídios para narrá-las ao cartunista e escritor.

Essa atividade desenvolve a habilidade EM13CHS101, por intermédio da análise 
de duas fontes narrativas humorísticas que retratam a ditadura. Ao se deparar 
com a ironia no texto, o estudante refl etirá sobre a censura e os caminhos não 
democráticos tomados pelo país. Dessa forma, poderá compreender melhor os 
processos históricos que levam à quebra dos direitos humanos.

  A ABERTURA POLÍTICA
Aproveite esse texto para destacar os avanços e limites da forma como 

se deu a abertura política no Brasil e, em especial, a anistia, que inocentou 
de qualquer culpa tanto rebeldes como agentes do governo. Apesar da 
abertura, ainda prevaleceu nesse período a tentativa do governo militar de 
criar condições favoráveis à manutenção de seu projeto político, controlando 
o sistema eleitoral. 
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As Diretas Já e a eleição de Tancredo Neves
Examine com os estudantes o grande crescimento do movimento Diretas 

Já, mobilizando milhões de pessoas, porém culminando com a intervenção do 
governo, que impediu as eleições diretas para presidente naquele ano. Ainda de 
maneira trágica, o processo de transição para a democracia ocorreu com a morte 
do primeiro presidente civil eleito de modo indireto, Tancredo Neves, antes mesmo 
de ele tomar posse. Seu substituto, entretanto, havia sido senador pela Arena, 
partido do governo militar.  
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   A Constituição de 1988
Vale destacar a importância que a nova Constituição teve na construção do 

processo democrático. Chamada de Constituição Cidadã, teve grande impacto 
na garantia dos direitos fundamentais do cidadão, seja no campo político ou 
social. 

Recomenda-se, nesse momento, exibir o vídeo 1985: 30 anos de democracia, 
que trata do processo constituinte. Disponível em: https://tvcultura.com.br/
videos/32665_1985-30-anos-de-democracia-a-constituinte-parte-1.html. Acesso 
em: 22 set. 2020. Vários outros vídeos podem ser encontrados que fazem boas 
retrospectivas do período. 

Além disso, a Constituição atualizada pode ser consultada em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 set. 2020.

RELEITURA
Essa atividade tem como fi m analisar o período em que vigorou a ditadura militar, 

entre 1964 e 1985, e o processo de abertura política. Ela busca examinar tanto o 
processo de construção do poder ditatorial quanto os movimentos de resistência 
que se organizaram, além de indicar as transformações culturais ocorridas nas mais 
variadas formas de expressão artística. Tudo isso será feito por meio de entrevistas 
com pessoas que experienciaram a ditadura.

Para iniciar os trabalhos, em uma rápida busca na internet, muitos modelos de 
Termos de Consentimento para Entrevista podem ser baixados.

Depois, os estudantes devem selecionar os entrevistados levando em conta 
a profi ssão, local onde vivia e de que maneira essa pessoa se envolveu com as 
questões políticas relacionadas à ditadura. Podem ser indivíduos que tenham visão 
favorável ou contrária ao processo ditatorial. 

Eles devem ainda elaborar um roteiro com questões que permitam cumprir com 
o objetivo da pesquisa, favorecendo uma conversa com o entrevistado de modo 
a resgatar informações ricas e precisas sobre como ele vivenciou este período e 
de que maneira a ditadura afetou seu cotidiano. 

Depois que todas as entrevistas forem feitas, as respostas para cada pergunta 
precisam ser comparadas com a elaboração de um quadro que permita uma análise 
do período com base nas entrevistas. 

Os estudantes podem fazer um relatório que será avaliado pelo professor e 
construir uma apresentação para discutir as descobertas com os colegas. 

A habilidade EM13CHS103 será empregada nessa atividade quando da 
elaboração de hipóteses acerca da ditadura militar brasileira. Através de entrevistas 
com sujeitos que a vivenciaram, os estudantes poderão sistematizar os dados 
levantados para interpretar como um momento histórico pode ser vivido de 
maneira distinta, por diversas pessoas.

A sistematização de dados decorrente da análise documental de diferentes 
fontes que discutam a ditadura fará os estudantes mobilizarem a habilidade 
EM13CHS606. Os dados serão levantados por meio de entrevistas com sujeitos 
que vivenciaram aquele período. Espera-se que os estudantes possam realizar 
uma avaliação crítica, discutindo o protagonismo dos cidadãos naquele 
contexto.
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Em 1986 foi lançado o Plano Cruzado, que pre-
tendia diminuir a inflação no país, pois esta chegara 
a níveis alarmantes e reduzira fortemente o poder de 
compra do trabalhador. O sucesso inicial do plano per-
mitiu que o PMDB, o partido do governo, tivesse uma 
vitória esmagadora nas eleições para governadores e 
para o Legislativo em 1986, tendo conseguido eleger 
os governadores de todos os estados e obter a maio-
ria no Congresso. Os deputados e os senadores eleitos 
naquele ano seriam responsáveis pela elaboração da 
nova Constituição brasileira. Assim, o Congresso Na-
cional converteu-se em Assembleia Nacional Cons-
tituinte.

Alguns partidos, principalmente o PT, o PDT e parte 
do próprio PMDB, defendiam a convocação de uma 
Assembleia Constituinte com delegados escolhidos à 
parte do Congresso, pois só assim se poderia garantir 
que esses deputados não legislassem em causa própria 
e que o processo fosse o mais democrático possível 
para a elaboração da nova Constituição. Essa proposta 
não foi aprovada.

Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova 
Constituição, apelidada de Constituição Cidadã, simbo-
lizando a volta do regime democrático ao país. A Constitui-
ção de 1988 procurou garantir os interesses de diferentes 
grupos sociais, preservando também muitos privilégios.

No artigo 68 da Constituição de 1988, por exem-
plo, lê-se:

Aos remanescentes das comunidades dos qui-
lombos que estejam ocupando suas terras é reco-
nhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 
emitir-lhes os títulos respectivos.

Ou seja: reconheceram-se as injustiças cometidas 
contra as populações antes escravizadas e concedeu-se 
a propriedade de terras às comunidades que tradicio-
nalmente já as ocupavam. Em contrapartida, foram in-
seridas na Constituição várias regras que beneficiavam 
setores específicos, como magistrados, cartórios, advo-
gados, cedendo ao corporativismo e ao favorecimento 
de grupos específicos. Apesar disso, a nova Constituição 
garantiu que as eleições passariam a ser diretas em to-
dos os níveis. A primeira delas ocorreria em 1989, já que 
o então presidente José Sarney realizara ampla negocia-
ção para aumentar seu mandato em um ano. Conforme 
o sociólogo Emir Sader:

Já na parte final da Assembleia Constituinte, 
a discussão sobre a duração do mandato do pre-
sidente José Sarney terminou por desmoralizar o 
Congresso diante do país. Apesar dos baixíssimos 
índices de popularidade a que chegava o governo, 
este conseguiu ainda, valendo-se de um gigantesco 
processo clientelista e de corrupção – de que fize-
ram parte generosas concessões de rádio e televi-
são, entre outras –, um mandato que lhe permitiu 
ficar na Presidência até 1990.

SADER, Emir. A transição no Brasil. São Paulo:  
Atual, 1990. p. 56.

No que se refere aos direitos sociais e políticos dos 
cidadãos, a Constituição de 1988 estabeleceu que ho-
mens e mulheres teriam direitos iguais, condenou a 
tortura, defendeu a liberdade de pensamentos e cren-
ças e previu a possibilidade de desapropriação, para 
fins de reforma agrária, de áreas subutilizadas e de in-
teresse social mediante pagamento de indenização aos 
proprietários legais.

RELEITURA
Vamos agora fazer algumas entrevistas com pessoas que vivenciaram o período da ditadura militar (1964-1985) 

compreendendo de que maneira viveram durante esses anos e como o processo ditatorial influenciou a vida delas. 
Para realizar essa tarefa, reúna-se em grupo com os colegas. Depois, sigam as orientações propostas no Roteiro 

de trabalho. 

 Roteiro de trabalho
1. Cada membro do grupo deve entrevistar uma pessoa. Para isso, é preciso criar um roteiro comum e tam-

bém um termo de consentimento de entrevista, que deve ser lido para o entrevistado. 

2. O termo de consentimento deve conter o objetivo da entrevista, a explicação do trabalho que está sendo 
realizado e também o uso que será feito desse material. Depois de lido, o entrevistado deve assinar o do-
cumento manifestando acordo com a utilização da entrevista. 

3. Para elaborar o roteiro, é preciso ter claro aonde se quer chegar com o trabalho. Queremos saber de que 
maneira a ditadura militar influenciou a vida da pessoa e quais consequências teve para ela. Portanto, é ne-
cessário saber primeiro que grau de conhecimento ela tem desse período, para depois perguntar sobre as 
atividades que realizava, sua profissão, escolaridade e se de alguma forma participou de atividades políticas 
a favor ou contra a ditadura. Seria interessante saber também se o entrevistado avalia que foi beneficiado 
ou prejudicado pelos governos do período ditatorial. 

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS606

HA

BILIDADE

BNCC
EM13CHS103

Habilidade (EM13CHS103)

Elaborar hipóteses, selecionar evidên-
cias e compor argumentos relativos 
a processos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistema-
tização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artís-
ticas, textos filosóficos e sociológicos, 
documentos históricos e geográficos, 
gráficos, mapas, tabelas, tradições 
orais, entre outros).

Habilidade (EM13CHS606)

Analisar as características socioeco-
nômicas da sociedade brasileira – 
com base na análise de documentos 
(dados, tabelas, mapas etc.) de dife-
rentes fontes – e propor medidas para 
enfrentar os problemas identificados 
e construir uma sociedade mais prós-
pera, justa e inclusiva, que valorize o 
protagonismo de seus cidadãos e pro-
mova o autoconhecimento, a autoes-
tima, a autoconfiança e a empatia.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Além dos fi lmes O ano em que meus pais saíram de férias e Marighella, 

recomenda-se trabalhar o fi lme Quase dois irmãos. Ele aborda o Brasil dos anos 
1970, quando, em uma prisão, fi cam evidentes as diferenças raciais no país. 

O portal Memórias da Ditadura e o site Acervo da luta contra a Ditadura, assim 
como o livro Direito à memória e à verdade, podem fornecer muitos relatos, por 
escrito, de pessoas que tiveram suas vidas afetadas violentamente pelo período 
militar brasileiro.

Página 156

 ENEM
1. B

2. E

3. C
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4. No dia da entrevista, que precisa ser previamente agendada, sejam educados. Apresentem-se e, antes de 
tudo, mostrem o termo de consentimento. Se for possível, gravem a entrevista. Isso pode ser feito com 
um telefone celular, por exemplo. A gravação vai ajudá-los a fazer o relatório posterior. Caso haja pos-
sibilidade, tirem também uma fotografi a do entrevistado para incluir no relatório (se ele permitir, claro).

5. Concluída a etapa de entrevistas, vocês devem preparar um relatório coletivo. Organizem um arquivo com as 
respostas de todos os entrevistados a cada uma das perguntas. Depois, comparem: O que há de comum entre 
as respostas? Em que são diferentes? A seguir, elaborem um relatório levando em conta todas essas informa-
ções. Ao fi nal do relatório, vocês devem fazer uma conclusão que responda se os objetivos do trabalho foram 
alcançados, deixando claro de que maneira a ditadura militar infl uenciou a vida das pessoas entrevistadas. 

6. Organizem uma apresentação virtual para a turma toda com os resultados das entrevistas. 

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

MERLINO, Tatiana; OJEDA, Igor (orgs.). Direito à memória e à verdade: luta, substan-
tivo feminino. São Paulo: Caros Amigos, 2010. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/
dados/livros/dh/livro_sedh_mulheres_ditadura.pdf. Acesso em: 14 ago. 2020.
O livro trata do engajamento das mulheres brasileiras na resistência à ditadura civil-mili-
tar. Há depoimentos de mulheres que sobreviveram à prisão e à tortura, além da memó-
ria de mulheres que foram mortas durante o período de repressão.

PAIANO, Enor. Tropicalismo: bananas ao vento no coração do Brasil. São Paulo: Scipione, 
1996.
Trata do movimento tropicalista, que transformou a cultura e a arte brasileiras no campo do 
cinema, das artes plásticas, do teatro e da música. Ao mesmo tempo que trouxe uma nova 
estética, o Tropicalismo gerou muita discussão entre grupos conservadores tanto da esquerda 
como da direita brasileira.

AÇÃO entre Amigos. Direção de Beto Brant. Brasil, 1998. (76 min).
Quatro amigos se reúnem para acertar as contas com o homem que os torturou 25 anos 
antes, durante a ditadura militar.

O ANO em Que Meus Pais Saíram de Férias. Direção de Cao Hamburguer. Brasil, 2006. 
(110 min).
Garoto de 12 anos, que adora futebol, tem sua vida transformada quando os pais começam 
a ser perseguidos pelo governo militar.

QUASE Dois Irmãos. Direção de Lucia Marat. Brasil, 2005. (102 min).
O filme aborda o Brasil dos anos 1970, quando, em uma prisão, ficam evidentes as diferenças 
raciais no país.
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Referências bibliográficas complementares
BRACHER, Beatriz. Não falei. São Paulo: Editora 34, 2017.

Contada em primeira pessoa, o livro constitui uma narrativa cujo protagonista é um homem criticado pela 
família e amigos por ter dedurado sob tortura um grande colega durante a ditadura militar.

GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.

GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.

GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.

GASPARI, Elio. A ditadura encurralada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.

GASPARI, Elio. A ditadura acabada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016.

Nessa coleção premiada, o jornalista, munido de uma documentação até então inédita, apresenta os resultados 
de sua extensa pesquisa sobre a ditadura militar no Brasil.

SCLIAR, Moacyr; VENTURA, Zuenir; VERÍSSIMO, Luis Fernando. Vozes do golpe (3 volumes). São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004.
Nessa coletânea, vemos três vozes dando seus depoimentos sobre os primeiros dias após o golpe de 1964. 

Site
Comissão Nacional da Verdade: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/ Acesso em: 22 set. 2020.
Site do projeto que visou recolher vozes de pessoas torturadas durante os períodos autoritários no Brasil.
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