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ATIVIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Realize a atividade no caderno com cabeçalho e ENVIE foto destas concluídas até dia 27
de abril;
Transcreva as questões para assinalar e/ ou responde-las;
Assinale ou redija sua resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; A letra
deve ser legível;
As questões abertas devem ser respondidas de maneira clara e desenvolta.
Boa atividade a você!
Retomando o conhecimento:
A Primeira República, também conhecida como República Velha refere-se ao período
que abrange a Proclamação da República até a revolução de 1930. Em 15 de novembro de
1889, houve uma reunião para decidir acerca da república no Brasil através do voto popular.
Até que um plebiscito fosse realizado, a República permaneceu provisória. O governo
provisório foi inicialmente comandado por marechal Deodoro da Fonseca que estabeleceu
algumas modificações como a reforma do Código Penal, a separação da Igreja e do Estado, a
naturalização dos estrangeiros residentes no país, a destruição do Conselho, a anulação do
senado vitalício entre outras.
Em 21 de dezembro, a junta militar reuniu-se na Assembleia Constituinte para
discutir acerca de uma nova Constituição que marcaria o início da República. Após um ano
de realização do novo regime, o Congresso novamente se reuniu para que em 24 de
fevereiro de 1891 fosse promulgada a primeira Constituição da República do Brasil, o que
ocorreu neste dia. Essa constituição foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos que se
fundamenta na descentralização do poder que era dividido entre os Estados. Dessa forma, a
Constituição do Brasil estabeleceu a federação dos Estados, o sistema presidencial, o
casamento civil, a separação do poder criando os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
autonomia dos estados e municípios.

Esse regime recebeu o nome de República da Espada. Tal denominação se deu pela
condição militar dos dois primeiros presidentes do Brasil. Apesar de reconhecida, a
República sofreu grandes dificuldades, pois houve revoltas que a colocaram em perigo. Em
23 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca renunciou a presidência por ter tomado
providências para fechar o Congresso, fato que gerou a primeira revolta armada e por este
principal motivo Deodoro deixou o poder para evitar o desenrolar da revolta. Floriano
Peixoto, até então vice-presidente, assumiu o cargo máximo executivo. Em oposição ao que
dizia a Constituição, Floriano Peixoto impediu que uma nova eleição fosse feita gerando
grande oposição, pois foi taxado como “ditador” ao governar de maneira centralizada, além
de demitir todos aqueles que apoiaram Deodoro da Fonseca em seu mandato. Em 1893,
inicia-se a Segunda Revolta Armada. Diante do fato, Floriano domina a revolta
bombardeando a capital do país.
Após a saída de Floriano Peixoto, a aristocracia cafeeira que já dominava a
supremacia econômica passou a dominar também a supremacia política. A República
Oligárquica se fortaleceu com a chegada de Prudente de Morais na presidência, pois ele
apoiou as oligarquias agrárias.
Por Gabriela Cabral

ERA VARGAS
Getúlio Vargas (1882-1954) ocupou a presidência do país, em um primeiro
momento, por quinze anos: de 1930 a 1945. Depois retornou ao mesmo posto em 1951,
governando por mais três anos, em um contexto bem diverso, e saindo apenas de forma não
convencional, ou seja, suicidando-se.

:
Governo Provisório: 1930-1934
Governo Constitucional: 1934-1937
Estado Novo: 1937-1945
O termo “Era Vargas” é empregado justamente para acentuar essa longa
permanência no poder. Vargas ascendeu à presidência em 1930, em um contexto de
saturação do modelo político que vigorava até aquele momento, a chamada “República
Velha”, cuja rotatividade do poder era disputada por líderes dos estados de São Paulo e
Minas Gerais.

Curiosidades sobre a Era Vargas
•

Getúlio Vargas introduziu o culto a personalidade ao líder, desfiles cívicos e as grandes
concentrações que o aclamavam e cantavam juntas em corais regidas, muitas vezes,
por Heitor Villa-Lobos.

•

A Era Vargas é lembrada por muitos pelas leis trabalhistas como a instituição do salário
mínimo, concretização das Leis do Trabalho (CLT) e da carteira profissional, com semana de
trabalho de 48 horas e as férias remuneradas.

•

Vargas ficou conhecido como “PAI DOS POBRES”.

Resumir as características da Era Vargas é uma tarefa complexa, principalmente
porque cada fase assumiu aspectos diferentes. De maneira geral, as seguintes características
podem ser destacadas.
•

Centralização do poder → Ao longo de seus quinze anos no poder, Vargas tomou medidas
para enfraquecer o Legislativo e reforçar os poderes do Executivo. Essa característica ficou
evidente durante o Estado Novo.

•

•

•

Política Trabalhista → Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os
benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos
trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas.
Propaganda Política → O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu
governo foi uma marca forte de Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo
a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP.)
Capacidade de negociação política → A capacidade política de Vargas não surgiu do nada,
mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma
grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930,
quando oligarquias dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe.

A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser também
relacionada com o populismo, principalmente pelos seguintes aspectos:
1. Relação direta e não institucionalizada do líder com as massas;
2. Defesa da união das massas;
3. Liderança baseada no carisma;
4. Sistema partidário frágil.

ATIVIDADES:
1. A expressão "política do café com leite" é muito utilizada para caracterizar a Primeira

República no Brasil. Sobre essa política, descreva seu funcionamento.
2. Sobre o período da História do Brasil denominado República Velha, leia e analise as

proposições abaixo:

I)

A figura do “coronel” era muito comum durante os anos iniciais da
República, principalmente nas regiões do interior do Brasil. O coronel era

II)

III)

um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a
eleição dos candidatos que apoiava.
O período que vai de 1889 a 1930 é conhecido como a República Velha.
Este período da História do Brasil é marcado pelo domínio político das
elites agrárias paulistas e gaúchas.
A República Velha foi marcada pelo governo de presidentes civis, ligados
à cultura da cana de açúcar.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Apenas a proposição III é verdadeira.
(B) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
(C) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
(D) Apenas a proposição I é verdadeira.
(E) As proposições I, II e III são verdadeiras .

3. A partir de sua leitura faça sua síntese de compreensão no caderno sobre a Era

Vargas. Ela deve conter no mínimo 15 linhas.

