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Apresentação

Caro aluno, nesta obra você terá a oportunidade de conhecer os fundamentos 
históricos da economia brasileira. Ao estudar a formação econômica do Brasil, 
você poderá responder a importantes inquietações, a despeito do atual estágio de 
desenvolvimento do país. Em especial, você irá compreender os rumos que tomou 
o desenvolvimento industrial do país e o papel dos agentes que participaram dele.

Uma das grandes capacidades do economista é conseguir relacionar o passado 
e o presente e projetar o futuro. Assim, o conhecimento desse passado recente é 
fundamental para que você consiga realizar análises e desenvolver competências 
para a composição de cenários macroeconômicos e também para realizar 
previsões microeconômicas.

Dessa forma, o objetivo geral deste livro é oferecer aos alunos os subsídios 
necessários para a montagem de um referencial teórico-histórico sobre a evolução 
das forças capitalistas na formação socioeconômica brasileira até o período de 
predominância do capitalismo industrial.

Para cumprir esse objetivo, é necessário compreender o processo da evolução 
econômica considerando a herança colonial e as transformações do século XIX, 
contextualizar a dinâmica da economia cafeeira e o início da industrialização, 
entender a industrialização no período populista e conhecer  o contexto histórico 
crítico que envolvia os Planos Nacionais de Desenvolvimento, os chamados PNDs. 
Nesse contexto, para dar conta deste conteúdo, o livro será composto por 4 
unidades, quais sejam:

Unidade 1 – Da Economia Colonial ao Final do Século XIX. Na unidade 1, você vai 
conhecer os aspectos mais importantes da economia brasileira em sua formação. 
Apesar de o processo político e social ser importante na formação do Brasil, o 
aspecto econômico permite melhor compreender as rupturas e permanências 
ocorridas nos primeiros séculos depois da chegada dos portugueses no Brasil. 

Unidade 2 – Industrialização na Primeira República. Na unidade 2 você irá 
conhecer um pouco da economia brasileira nas primeiras décadas do século 
XX. A formação da República do Brasil, em 1889, trouxe consigo a busca pela 
modernização do país.

Unidade 3 – O Brasil de 1930-1964. Na unidade 3, você poderá estudar a 
industrialização no período populista. Dessa forma, serão abordados os principais 



marcos históricos e políticos do período, a crise cafeeira, o setor externo e o 
desenvolvimento da indústria de 1930-1964, e as interpretações do desenvolvimento 
industrial brasileiro no período. 

Unidade 4 – O Brasil e os Planos de Desenvolvimento. Na unidade 4, você 
estudará o contexto histórico crítico dos Planos Nacionais de Desenvolvimento 
(PNDs). Para isso veremos a construção do I PND e seus desdobramentos e 
estudaremos o contexto político do Milagre Econômico, o II PND e a crise dos 
anos 1970. Abordaremos ainda os aspectos cruciais da modernização agrícola e 
discutiremos o financiamento do crescimento e a crise da década de 1980.

Ao final deste estudo, você estará mais informado e apto a compreender os 
percalços envolvidos na problemática da formação histórica econômica brasileira 
e o impacto dessa problemática sobre o desenvolvimento do país. Dessa forma, 
desejo a você bons estudos.



Unidade 1

DA ECONOMIA COLONIAL AO 
FINAL DO SÉCULO XIX

Nessa seção, serão abordados: o ciclo da cana-de-açúcar; as capitanias 
hereditárias; o Governo-Geral: a invasão holandesa; o ciclo do ouro; a 
Conjuração Mineira; a Conjuração Baiana.

Nessa seção, serão abordados: a chegada de D. João XVI ao Brasil; a abertura 
dos portos; a liberação das manufaturas; os Tratados de 1810; a Revolução do Porto; 
o retorno de D. João XVI a Portugal.

Seção 1 | O período colonial brasileiro

Seção 2 | A família real no Brasil

Objetivos de aprendizagem

Nesta unidade, veremos: a história do período colonial do Brasil; a economia 
escravista; a transição para o trabalho assalariado; as origens da economia 
cafeeira.

Introdução ao estudo 

Nesta unidade, você será levado a compreender os fatores de maior 
relevância que nortearam a formação econômica do Brasil, desde seu 
descobrimento até o final do século XIX. Nossa abordagem obedecerá 
à ordem cronológica do tempo, dentro da sequência em que os fatos 
históricos do período em estudo aconteceram. A unidade está dividida em 
quatro seções:

Ademir Cavalheiro Leite
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Nessa seção, serão abordados: a Proclamação da Independência da 
República; a Carta Magna de 1824; a Confederação do Equador; a Guerra da 
Cisplatina; a abdicação de D. Pedro I.

Nessa seção, serão abordados: o avanço liberal; a criação da Guarda Nacional; 
o Ato Adicional de Diogo Feijó em 1834; a centralização do poder; as cinco revoltas 
de grande porte; a Lei Eusébio Queirós; a Lei de Terras; a expansão do café para o 
interior do estado de São Paulo; a Guerra do Paraguai; a Lei Áurea; o isolamento da 
monarquia; o golpe de 15 de novembro de 1889.

Seção 3 | O primeiro império (1822-1831)

Seção 4 | Período regencial e o segundo reinado (1831- 
-1889)
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Seção 1

O período colonial brasileiro

Introdução à seção

Nesta seção, você irá ver que a produção portuguesa de açúcar era comercializada 
pelos holandeses, em um sistema de parceria.

Você saberá que a produção em larga escala da cana-de-açúcar foi a maneira 
encontrada por Portugal para solucionar o problema da colonização do Brasil.

Entenderá que D. João III criou 14 capitanias hereditárias no Brasil, inspirado no 
sucesso que havia obtido com este modelo de gestão nas ilhas atlânticas. Registra a 
história que apenas duas prosperaram graças ao açúcar (São Vicente e Pernambuco). 
Qual teria sido a causa do fracasso das demais?

Verá que Thomé de Souza foi o primeiro Governador-Geral do Brasil e escolheu a 
cidade de Salvador para ser a sede do governo, fato esse que transformou a Capitania 
da Bahia em Capitania Real. Você poderá observar que, mesmo com a existência de 
um Governo-Geral, as capitanias continuaram existindo até o século XVIII (MOCELLIN, 
1987, p. 39). 

Você sabia que a escravidão era comum entre as tribos africanas e que isso facilitou 
a comercialização dos negros? 

Nesse contexto, você saberá que quando havia uma guerra entre tribos, a vencida 
tornava-se escrava. Os traficantes de escravos, sabedores desse costume, jogavam 
uma tribo contra a outra por meio de intrigas odiosas e adquiriam escravos em troca 
de bebidas fortes, facões, rolos de fumo e outros produtos de interesse das tribos 
vendedoras (MOCELLIN, 1987, p. 47). 

Você terá a oportunidade de verificar que, com a morte do Cardeal Dom Henrique, 
Portugal passou a ser governado pelo Rei da Espanha, Felipe II. Esse fato é conhecido 
na história como União Ibérica, que durou 60 anos: de 1580 a 1640. 

Verá que, pelo fato de espanhóis e holandeses serem inimigos, a parceria que 
existia na produção e comércio do açúcar entre Brasil e Portugal terminou. 
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1.1 Antecedentes históricos do período colonial

Você tem conhecimento de que vários exploradores descobriram uma pequena 
quantidade de ouro na região leste das Minas Gerais, e que logo em seguida mais ouro 
de aluvião (encontrado na beira dos rios) foi descoberto em São Paulo, na região de 
Guarulhos, São Roque, Jaraguá e mais tarde em Iguape?

A busca pelo ouro levou Antonio Rodrigues Arzão, em 1693, a encontrar ouro 
em Caetés. No ano de 1698, Antonio Dias de Oliveira encontrou jazidas em Ouro 
Preto (MG). Dois anos depois, Borba Gato encontrou as jazidas de Sabará (SP). Nesse 
contexto, o nobre minério passou a ocupar o posto antes ocupado pelo decadente 
comércio do açúcar. Foi o início de uma nova era para a economia do período colonial.

Você verá que durante o século XVII, em razão da política opressora e autoritária 
da metrópole portuguesa, eclodiram no Brasil diversos conflitos regionais, dentre eles 
a Inconfidência Mineira. 

A Revolução Industrial passou a demandar muito algodão para suprir a indústria 
têxtil. Em decorrência dessa nova realidade, surgiram áreas de cultivo nos estados do 
Maranhão e Pará, que também produziam grandes quantidades de arroz, segundo 
produto da pauta de exportações. Com a produção de fumo na Bahia e o início do 
plantio do café, a agricultura passou a ocupar espaço de relevância no Brasil Colonial. 

A inexistência de um comércio organizado aliada à falta de perspectivas com 
relação à descoberta de metais preciosos fez com que o Brasil ficasse abandonado 
por três décadas (de 1500 a 1530). O grande trunfo de Portugal para colonizar o país 
de maneira eficaz foi o açúcar (MOCELLIN, 1987, p. 36).

Transformar o açúcar no produto básico da colonização brasileira não era uma 
tarefa complicada para um país que tinha muita experiência na formação de grandes 
canaviais. Portugal sabia lidar com a produção dessa cultura, pois produzia muito 
açúcar nas ilhas do Atlântico que estavam sob seu domínio, caso da Ilha dos Açores, 
da Ilha da Madeira e da Ilha do Cabo Verde. 

Pontos positivos da produção de açúcar no Brasil:

a) O solo fértil do Nordeste do Brasil aliado ao clima quente e úmido era totalmente 
favorável ao plantio da cana-de-açúcar. 

b) O produto tinha grande aceitação no mercado europeu.

c) O preço elevado do produto no mercado internacional compensava os altos 
custos do transporte marítimo. 

Apesar das vantagens apresentadas, o grande gargalo para a implantação da 
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produção açucareira no Brasil exigia uma infraestrutura que envolvia: 

a) grandes propriedades;

b) abundância de mão de obra;

c) grande extensão de pasto para alimentar os animais de tração;

d)  madeira disponível em grandes quantidades;

e) instalações apropriadas para o beneficiamento do produto.

É importante destacar que Portugal não dispunha de dinheiro suficiente para 
introduzir a produção em larga escala da cana-de-açúcar em um país com as 
dimensões continentais do Brasil. Para resolver o problema, Portugal teve que, recorrer 
aos bancos europeus.

Foram os bancos da Europa, mais especificamente os banqueiros holandeses, que 
resolveram o problema de financiamento e transporte de açúcar. Nesse cenário, apesar 
de navegarem com a bandeira portuguesa, os navios responsáveis pelo transporte 
eram holandeses. Em suma, esse acabou sendo um bom negócio para os dois lados: 
um complementou a atividade do outro. Os portugueses entraram com terras e 
tecnologia de produção, e os holandeses com investimentos em infraestrutura, venda 
e transporte do produto (COSTA, 1999, p. 51).

O papel desempenhado pelos holandeses foi expressivo para a Holanda, que 
expandiu sua estrutura mercantil, e também para Portugal, que provavelmente não 
teria obtido sucesso sem o aporte do capital holandês. 

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas>. Acesso em: 19 mar. 2016.

Figura 1.1 | Moagem da cana-de-açúcar no período colonial
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A Figura 1.1 mostra parte da infraestrutura necessária para a produção da cana- 
-de-açúcar no Brasil. 

É importante destacar que a unidade de produção recebia o nome de engenho, 
que se caracterizava principalmente por ser um latifúndio. Os engenhos, em alguns 
casos, chegavam a abrigar 5.000 habitantes, e a rotina desses locais girava em torno da: 

a) Da casa-grande: onde viviam o senhor de engenho e um bom número de  
agregados;

b) Da senzala: onde ficavam os escravos;

c) Da capela: responsável pela centralização da vida social e religiosa do engenho;

d) Da moenda: local onde a cana era moída e transformada em caldo.

Em 1560, o Brasil já contava com um total de 62 engenhos. Para ser considerado 
bom, um engenho precisava ter uma estrutura de no mínimo 50 escravos, 15 juntas 
de bois e muita lenha. Esse era um dos motivos da exigência de grande aporte 
financeiro para a implantação e manutenção desses locais (COSTA, 1999, p. 53).

1.2 As capitanias hereditárias

Após ouvir seus conselheiros, D. João III criou o sistema de capitanias hereditárias. 
Com essa atitude, o Imperador procurava repetir o sucesso obtido com as ilhas do 
Atlântico (MOCELLIN, 1987, p. 38).

Nesse contexto, o Brasil foi dividido em 14 lotes que foram entregues aos 
chamados capitães donatários. 

A entrega da capitania era feita mediante uma Carta de Doação, que estabelecia 
direitos e deveres dos donatários, junto com a entrega de um Foral (uma espécie de 
código tributário que definia o que pertencia à Coroa e o que pertencia ao donatário) 
(MOCELLIN, 1987, p. 38).

Algumas regras do sistema de capitanias: 

a) O donatário tinha apenas a posse, e não a propriedade da capitania, que 
continuava pertencendo à Coroa.

b) A mineração e o pau-brasil seriam explorados pela Coroa.

c) Era de competência do donatário administrar e defender a capitania. 

d) A renda da terra cabia ao donatário, enquanto a do subsolo e da selva (onde 
estava o pau-brasil) pertencia à Coroa. 
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1.3 O Governo-Geral 

e) A capitania era indivisível, porém ficava reservado à Coroa o direito de modificá-la 
segundo seus interesses.

A falta de recursos, os ataques de índios, a falta de apoio da Coroa e o desinteresse 
de alguns donatários contribuíram para o fracasso das capitanias hereditárias. 
As capitanias de São Vicente e Pernambuco, graças ao açúcar, foram as que 
prosperaram. 

De uma forma geral, podemos afirmar que as capitanias cumpriram com seu 
principal objetivo, que era o de impedir invasões estrangeiras e permitir o povoamento 
do Brasil (MOCELLIN, 1987, p. 39). 

Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, Portugal optou pela centralização 
da administração colonial com a criação do Governo-Geral no ano de 1548. 

O Sistema de Governo-Geral designava ao governador as seguintes tarefas: 

a) Governar a Colônia.

b) Incentivar a divisão entre os índios, com o objetivo de fragmentar suas ações. 

c) Conceder sesmarias (lotes de terras).

d) Visitar as capitanias que continuaram existindo até o século XVIII.

e) Realizar “entradas”, com o objetivo de criar de caminhos voltados para a ocupação 
do interior da Colônia. 

f) Evitar a miscigenação entre colonos e índios.

g) Incentivar a catequese religiosa.

h) Criar um esboço de organização militar.

i) Velar pelos monopólios da Coroa. 

 A estrutura hierárquica com o Governo-Geral colocava o governador na condição 
de subordinado do Rei. Entre os subordinados do governador estariam um Ouvidor-
-Mor, encarregado da justiça, um Provedor-Mor, encarregado das finanças, e um 
Capitão-Mor, encarregado da defesa. 
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Segundo Mocelin (1987, p. 40), durante o governo de Tomé de Sousa vieram para 
o Brasil seis missionários da Companhia de Jesus, chefiados por Manuel da Nóbrega. 
Com a vinda dos missionários, o Papa Júlio III criou o I Bispado no Brasil, com sede em 
Salvador, na Bahia. D. Pero Fernandes Sardinha foi nomeado Bispo. Tomé de Sousa 
ficou conhecido na história como um governador enérgico que incentivou as lavouras 
de açúcar e buscou a unidade administrativa do Brasil.  

Para substituir Tomé de Sousa, veio para o Brasil Duarte da Costa, com a missão 
de governar a colônia no período de 1553 a 1557. Vieram com ele vários jesuítas, com 
destaque para José de Anchieta, que ao lado de Manuel da Nóbrega é considerado 
até hoje um ícone da implantação da religião católica no Brasil. Foi no Governo Duarte 
da Costa que ocorreu a invasão francesa no Rio de Janeiro e a morte do Bispo Pero F. 
Sardinha, devorado pelos índios Caetés após o naufrágio de seu navio na costa brasileira. 

O terceiro Governador-Geral, Mem de Sá, teve mandato longo (1557-1572). Seu 
governo foi marcado pela continuidade do trabalho de seus antecessores, pela 
expulsão dos franceses do Rio de Janeiro e pela fundação no mesmo estado da cidade 
de São Sebastião. Seu substituto, D. Luis de Vasconcelos, que seria o IV Governador- 
-Geral da Colônia, não conseguiu chegar ao Brasil pelo fato de sua expedição ter sido 
atacada por franceses enquanto se dirigia ao Brasil.

Fonte:  <http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0WIx/Primeiro_Governador _Geral_Do_Brasil>. Acesso em: 24 mar. 
2016.

Figura 1.2 | Tomé de Sousa, primeiro governador-geral do período colonial do Brasil (1559-
-1563)
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Em 1580, com a morte do cardeal 
D. Henrique, Portugal passou a ser 
governado, até 1640, pelo Rei da 
Espanha Felipe II. Esse período, que 
ficou conhecido por União Ibérica, 
promoveu algumas mudanças na 
Colônia:

a) Com D. Felipe II, toda a extensão 
territorial da América do Sul ficou 
sob o domínio da União Ibérica.

B) A Holanda, que antes da União 
Ibérica era parceira de Portugal na 
produção e comércio do açúcar, 
por ser inimiga da Espanha invadiu 
a Colônia. Após a ocupação de 
uma grande área do Nordeste, os 
holandeses foram expulsos e se 
fixaram nas Antilhas.

c) Nas Antilhas, os holandeses 
passaram a produzir açúcar com 
custo mais baixo do que o da 
Colônia e dominaram o mercado 
internacional do produto. Os 
senhores de engenho passaram 
a ter problemas do ponto de vista 
financeiro. 

Você sabia que, após os três primeiros Governadores-Gerais, o Brasil 
teve em seu processo de gestão, de 1572 a 1808, 57 governantes, que 
se alternavam entre Governadores-Gerais, Juntas Governativas e Vice-
-Reis? Saiba mais acessando o link sugerido a seguir.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_governadores_
do_Brasil_colonial>. Acesso em: 25 mar. 2016. 

1.4 União Ibérica 

Figura 1.3 | Mapa do Brasil Colonial em 1700

Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o_
territorial_do_Brasil>.  Acesso em: 25 mar. 2016.
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d) No ano de 1640, ocorreu a Guerra da Restauração, com Portugal reivindicando 
sua independência. A vitória tornou Portugal independente, e a Colônia que havia 
expandido seu território durante a União Ibérica teve suas dimensões ampliadas, 
ficando em termos de geografia parecida com o Brasil de hoje. 

Em 1750, o brasileiro Alexandre de Gusmão defendeu em Madri o princípio do 
utis possidetis (terra pertence a quem ocupa). O Tratado de Madri ratificou as novas 
fronteiras entre a América Portuguesa e América Espanhola.

Em 1514, Antonio Dias Adorno encontrou uma pequena quantidade de ouro na 
região leste de Minas Gerais. Nas regiões próximas a São Paulo, vários exploradores 
descobriram ouro de aluvião em Guarulhos, São Roque, Jaraguá, e mais tarde em 
Iguape. 

A descoberta do ouro em Paranaguá aumentou o fluxo de pessoas para a região, 
fato esse que desencadeou a fundação do povoado de Curitiba. A elevação de 
Paranaguá à condição de vila, em 1648, é considerada uma marca importante da 
expansão portuguesa em direção ao Sul do Brasil (MOCELLIN, 1987, p. 60).

A expulsão dos holandeses, ocorrida durante o período da União Ibérica, deixou 
Portugal refém de um aporte financeiro do governo inglês. Nesse contexto, o ouro 
que estava sendo descoberto na Colônia não deixava de ser um paliativo. Assim, o 
ouro embarcado no porto do Rio de Janeiro passava por Portugal e terminava sua 
viagem nos bancos ingleses (COSTA, 1999, p. 87). 

A extração do ouro na Colônia foi realizada inicialmente por meio da garimpagem. 
Esse processo rudimentar utilizava mão de obra livre. Em um segundo instante, com 
a descoberta das grandes minas, a extração recebeu o nome de lavra e tinha como 
ponto de apoio a mão de obra escrava.

Diante do novo cenário, a Coroa portuguesa organizou forte controle sobre a 
mineração, criando o regimento dos superintendentes, guardas-mores e oficiais 
deputados, que vigorou durante todo o século XVIII.

O fluxo de informação estava vinculado a uma regra básica: a descoberta de 
qualquer jazida deveria ser comunicada ao superintendente das minas; em seguida, 
a comunicação deveria ser repassada a um guarda-mor, que realizava a divisão dos 
lotes – ou datas – para a exploração (COSTA, 1999, p. 87). 

1.5 Tratado de Madri

1.6 O Ciclo do Ouro
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O contrabando que já existia aumentou, e era difícil para a coroa efetuar o controle 
do ouro em pó. A alternativa encontrada foi a criação das casas de fundição. Nelas, 
todo ouro em pó extraído era transformado em barras. É importante destacar que no 
momento da transformação do ouro em barras eram retirados os respectivos quintos, 
ou os 20%.

Preocupada com o contrabando, a Coroa fixou o quinto em 100 arrobas anuais 
(equivalente a 1,5 toneladas). Toda vez que essa quantia não era obtida, a Coroa se 
colocava no direito de confiscar todo o ouro circulante como uma forma de cobrança, 
chamada de derrama.

A região das minas recebeu um grande fluxo de migrantes interessados no ouro e 
no consequente enriquecimento rápido. Nesse contexto, a população da localidade 
que era de 300 mil  atingiu o patamar 3.300 milhões habitantes no ano de 1800. 
(COSTA, 1999, p. 89).

 A grande concentração de pessoas no mesmo lugar causou importante 
desabastecimento de suprimentos, que aos poucos foi sendo contornado pela 
presença de comerciantes dos mais diversos tipos. 

Aos poucos, formou-se na área mineradora uma economia dinâmica voltada para 
o mercado interno.

As terras onde havia lavoura de subsistência passaram a produzir os mais variados 
tipos de produtos, de acordo com as necessidades da zona mineradora.

A produção especializada em gêneros alimentícios se estabeleceu em localidades 
como Vale do Paraíba, São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na primeira década do século XVIII, foram descobertos diamantes no Vale do 
Jequitinhonha. O excesso de contrabando de diamantes levou o Marquês de Pombal, 
ministro português, a decretar monopólio régio sobre a extração desse mineral. O 
diamante era tão controlado pela Coroa que, para cada cinco escravos que trabalhavam 

Os interessados podiam explorar livremente as minas, mas submetiam-se ao 
pagamento do chamado quinto (imposto de 20% sobre o ouro encontrado).

Em 1710, foi decretado o imposto de capitação, que tinha relação direta com 
o número de escravos utilizados no processo de mineração. Era a quantidade de 
escravos utilizados na mineração que iria definir o valor desse novo tributo. Para 
aumentar o descontentamento dos mineradores, o governo passou a obrigá-los a 
efetuar o pagamento do imposto no momento da prospecção do minério. 

1.7 Casas de fundição
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nus no processo de extração do minério, era necessária a presença de um feitor para 
observar se existia furto.

A exploração de ouro e diamantes modificou a composição social da colônia. 
Nesse cenário, surgiram grupos sociais que não se caracterizavam nem como 
senhores, nem como escravos. O comércio, o artesanato e a prestação de serviços 
deram origem a uma espécie de classe intermediária, que poderia perfeitamente na 
época ser chamada de classe média. 

Os comerciantes, os militares e os burocratas, ao lado dos profissionais liberais, 
eram alguns dos representantes dessa nova camada social (COSTA, 1999, p. 89).

O cenário adverso desencadeou vários movimentos contra a Coroa. Os de maior 
relevância registrados pela história foram: a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana.

Em Vila Rica, Minas Gerais, vivia uma elite intelectual contrária aos interesses da 
Coroa. 

No meio de tantas figuras ilustres, o destaque estava na figura de um personagem 
que não era rico nem diplomado, mas que possuía características de grande líder. Seu 
nome era Joaquim José da Silva Xavier: o “Tiradentes”.

No ano de 1788, esperava-se que a qualquer momento seria desencadeado o 
processo de cobrança conhecido pelo nome de derrama. 

Ficou acertado entre os conspiradores que a revolução iria começar no instante da 
cobrança dos impostos atrasados. A senha seria: “Hoje é o dia do batizado”. Tiradentes 
e seus homens assaltariam o Palácio do governador, e seus mensageiros iriam buscar 
adesões nas capitanias de São Paulo e do Rio de Janeiro (MOCELLIN, 1987, p. 84). 

Não se sabe até hoje o que os conjurados iriam fazer em caso de vitória. O que a 
história registra é que o Coronel Joaquim Silvério dos Reis, também minerador, devia 
grande soma de impostos à Coroa Portuguesa. Silvério dos Reis foi até o Rio de Janeiro 
e apresentou uma denúncia ao Vice-Rei. 

Tiradentes, que também estava no Rio de Janeiro, foi descoberto e acabou preso, 
em 1º de maio de 1789. Em Minas Gerais, os demais conjurados foram presos um a 
um, lotando a cadeia pública de Vila Rica.

No dia 4 de julho de 1789, Claudio Manuel da Costa foi encontrado morto em 
sua cela. Foi apresentada pelas autoridades a versão de suicídio, mas considerando o 
firme depoimento que ele havia apresentado a suspeita de assassinato não pode ser 
descartada.

1.8 Conjuração Mineira
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A Conjuração Baiana de 1798 tem grande importância histórica, pois nela tomaram 
parte os humildes, os deserdados, os alfaiates, os soldados, os pardos e até os escravos, 
que sonhavam em instaurar na Bahia uma República em que as ideias iluministas da 
Revolução Francesa pudessem ser colocadas em prática. O grande personagem 
dessa conjuração, Cipriano José Barata de Albuquerque, imaginava uma revolução 
popular comandada pelas elites. Mas o que aconteceu foi o contrário: quem assumiu 
o comando do levante foi a classe popular, inexperiente para esse tipo de intervenção.

O resultado foi catastrófico. Após a prisão das lideranças de origem burguesa (que 
foram absolvidas), ocorreram os enforcamentos dos alfaiates João de Deus e Manuel 
Faustino dos Santos. Junto com eles, também foram enforcados os soldados Lucas 
Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens (MOCELLIN, 1987, p. 87).

É importante destacar que no período de declínio do sistema de mineração 
surgiram no Brasil as culturas de fumo na Bahia e de arroz no Maranhão, além do 
retorno do açúcar no Nordeste e do surgimento do café, que passaria a ter grande 
relevância no século XIX. Em relação às manufaturas, obtiveram destaque o setor têxtil 
e a siderurgia do ferro. 

Os conjurados foram atirados em prisões mal ventiladas. Barbudos e maltrapilhos 
ficaram aguardando o veredito final de forma lenta e cruel.

  Finalmente, em 18 de abril de 1792, foi lida a sentença: 11 deles foram condenados 
à morte, e o restante ao degredo (MOCELLIN, 1987, p. 85).

Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Largo da Lampadosa, na 
Capitania do Rio de Janeiro (MOCELLIN, 1987, p. 85).

1.9 Conjuração Baiana

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – O solo fértil do nordeste do Brasil aliado ao clima quente 
e úmido era totalmente desfavorável ao plantio da cana-de-
açúcar.

II – O terceiro Governador-Geral, Duarte da Costa, teve 
mandato longo (1557-1572).
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Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a Formação Histórica 
do Brasil.

2. A expulsão dos holandeses, ocorrida durante o período da 
União Ibérica, deixou Portugal refém de um aporte financeiro 
do governo:

a) francês

b) inglês

c) alemão

d) belga

e) espanhol
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Seção 2

A família real no Brasil

Introdução à seção

Nesta seção, você verá que o decadente Reino português estava totalmente 
subordinado à Inglaterra do ponto de vista econômico.

Saberá que as Guerras Napoleônicas desencadearam o deslocamento da Família 
Real para o Brasil.

Você terá a oportunidade de saber que, na manhã de 29 de setembro de 1807, 14 
navios portugueses, abarrotados de gente e escoltados pela marinha inglesa, saíram 
de Portugal, trazendo a Família Real para a colônia brasileira. 

Verá que, apesar de alguns transtornos durante a viagem, a Família Real desembarcou 
em Salvador no dia 18 de janeiro de 1808, após um deslocamento de quase quatro 
meses. 

Irá observar que na data de 28 de janeiro de 1808, dez dias após sua chegada, D. 
João XVI assinou um decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. 

Do ponto de vista econômico, você poderá analisar a atitude de Dona Maria I, que 
em 1º de abril de 1808 revogou o Alvará de 1785, liberando o estabelecimento de 
indústrias e manufaturas no Brasil (COSTA, 1999, p. 143).

Saberá que no ano de 1810 foram assinados o Tratado de Aliança e Amizade entre 
Inglaterra e Portugal e o Tratado de Comércio e Navegação.

Você poderá ver que, além de alguns órgãos administrativos, D. João XVI criou, 
no ano de 1808, a Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, a Escola Cirúrgica, Anatômica e 
Médica do Rio de Janeiro, a Academia Real de Belas Artes, a Academia Real Militar, a 
Biblioteca Real, um curso de Ciências Econômicas, a Imprensa Régia, o Teatro Real de 
São João, o Jardim Botânico e o Banco do Brasil (COSTA, 1999, p. 143).

Você verá que, para conter a onda expansionista da América, D. João elevou, em 
1815, o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. 
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No início do século XIX, a Europa foi drasticamente afetada pelas guerras 
napoleônicas. Diante da impossibilidade de invadir o território inglês, em virtude de a 
esquadra naval francesa ter sido destruída, Napoleão Bonaparte optou pelo Bloqueio 
Continental. 

Com essa estratégia, o objetivo era asfixiar economicamente o inimigo, e para isso 
Napoleão decretou que nenhum país poderia comprar produtos ingleses.

Nesse período, Portugal estava preso ao Tratado de Methuen, assinado em 1703. 
Esse tratado praticamente obrigava as duas nações a cumprir algumas formalidades 
comerciais. 

Os ingleses eram obrigados a comprar vinho e azeite de Portugal, e os portugueses 
eram obrigados a adquirir trigo, armas, munições, tecidos, embarcações e outros 
produtos manufaturados da Inglaterra (MOCELLIN, 1987, p. 91). Portugal estava diante 
de um dilema. Romper com a Inglaterra ou desafiar Napoleão? 

A opção de D. João XVI foi desafiar Napoleão, e com essa atitude ficou exposto 
diante de um poderoso inimigo. 

No ano de 1807, França e Espanha assinaram o Tratado de Fontainebleau e 
decidiram invadir Portugal. No tratado, ficou decidido que, após a invasão, as colônias 
portuguesas seriam divididas entre os invasores (COSTA, 1999, p. 140).

Nesse contexto, chegaram informações de que tropas francesas comandadas pelo 
General Junot tinham invadido o norte de Portugal. A Corte entrou em pânico. Os 
fidalgos se organizaram e conseguiram levantar milhões em ouro e diamantes, além 
de cerca de metade do dinheiro em circulação no reino. 

A nobreza inteira queria embarcar para o Brasil, mesmo correndo risco de vida, 
mas não existiam embarcações suficientes para transportar tanta gente. Muitos nobres 
morreram afogados tentando embarcar nos botes lotados que se dirigiam para as 
embarcações que trouxeram a Família Real para o Brasil. 

Poucos dias depois, as tropas francesas entraram em Lisboa com 1.200 homens 
cansados, sem munição, sem cavalos, ou seja, sem a mínima condição de combate. 
Se D. João tivesse lutado, teria derrotado as tropas famintas e maltrapilhas do General 
Junot (COSTA, 1999, p. 141).

A população fez sua parte emboscando os franceses nas diversas vielas de Lisboa, 
ao mesmo tempo em que a nobreza que não havia embarcado para a colônia rendia 
homenagens aos homens de Junot. 

2.1 Fatores que desencadearam a vinda da Família Real para o 
Brasil
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Os historiadores estranham até hoje a maneira distinta que os portugueses 
defenderam a pátria (MOCELLIN, 1987, p. 92).

O importante é saber que, apesar de alguns transtornos durante a viagem, a Família 
Real desembarcou em Salvador no dia 18 de janeiro de 1808, após um deslocamento 
de quase quatro meses. 

a) Os dois reinos seriam aliados no plano político e militar.

b) A Inglaterra renovava seus direitos sobre a ilha da Madeira.

c) Os ingleses que viviam no Brasil teriam ampla liberdade religiosa.

d) A Inglaterra teria o direito de cortar madeira e construir navios, além do direito de 
manter uma esquadra de guerra no litoral brasileiro.

e) As mercadorias vindas da Inglaterra seriam tributadas em 15% sobre o valor do 
produto, as portuguesas em 16% e as dos outros países em 24%.

f) A Coroa portuguesa se comprometia a extinguir gradativamente o trabalho 
escravo e imediatamente o tráfico. 

g) Os ingleses residentes na colônia seriam julgados por juízes nomeados pela 
Inglaterra e de acordo com as leis inglesas (MOCELLIN, 1987, p. 93). 

Em 1815, a colônia brasileira foi elevada à categoria de Reino Unido a Portugal e 
Algarves. A medida legitimou a permanência de D. João XVI no Brasil. 

 Dona Maria I, em 1º de abril de 1808, revogou o Alvará de 1785, liberando o 

No dia 28 de janeiro, apenas dez dias após sua 
chegada, D. João XVI assinou o decreto de “Abertura 
dos Portos às Nações Amigas”. 

Essa atitude é considerada por alguns analistas 
como o verdadeiro fim do período colonial brasileiro. 
Os que fazem essa afirmação partem da premissa 
de que colônias apenas podem comercializar com 
a metrópole. Com a abertura dos portos, a colônia 
passou a ter relações comerciais com outros países 
(FARIA, 1997, p. 84).

Em 19 de fevereiro de 1810, foram assinados 
com a Inglaterra os Tratados de Aliança, Comércio 
e Navegação, que apresentavam alguns pontos 
relevantes:

Figura 1.4 | Dom João XVI

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Jo%C3%A3o_VI_de_Portugal>. Acesso em: 
26 mar. 2016.
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estabelecimento de indústrias e manufaturas no Brasil (COSTA, 1999, p. 143).

D. João XVI criou, no ano de 1808, a Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, a Escola 
Cirúrgica, Anatômica e Médica do Rio de Janeiro, a Academia Real de Belas Artes, a 
Academia Real Militar, a Biblioteca Real, um curso de Ciências Econômicas, a Imprensa 
Régia, o Teatro Real de São João, o Jardim Botânico e o Banco do Brasil (COSTA, 
1999, p. 143).

2.2 Efeitos da vinda da corte portuguesa no contexto social da 
colônia 

A vinda da corte portuguesa para o Brasil levou à mudança de alguns costumes: 

a) Artistas foram contratados para embelezar as residências, construindo e 
fazendo armação das casas.

b) A cidade aumentou de tamanho.

c) Os produtores rurais que enriqueceram passaram a construir casas na zona 
urbana para ficar próximos dos atrativos da corte.

d) A maneira de se vestir passou a seguir padrões europeus.

e) Os talheres substituíram as mãos para o ato de comer. 

f) Os hábitos alimentares se tornaram mais requintados.

g) As cerimônias sociais se aristocratizaram.

h) O número de carruagens de passeio duplicou.

O impacto da chegada da corte foi positivo, em uma cidade descrita como feia, 
cortada por ruas estreitas, escuras e sem esgoto (FARIA, 1997, p. 84).

2.3 Crise no sistema Colonial 

Aos poucos foram chegando ao Brasil os reflexos da Revolução Industrial, do 
pensamento liberal da independência dos Estados Unidos (ocorrida no ano de 1776) 
e também da Revolução Francesa. 

O antigo Sistema Colonial, apoiado no monopólio comercial e no trabalho 
escravo, entrou em crise. Vindo para a colônia, a Família Real passou a conhecer 
uma estrutura interessante, bem diferente da que existia antes de sua chegada. 
Nesse contexto, ideais de independência passaram a dominar o pensamento da 
maior parte da elite da colônia brasileira. 
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2.4 Revolução Liberal do Porto

A situação de Portugal após o deslocamento da Família Real para o Brasil estava 
demasiadamente ruim. A regência portuguesa, manipulada pelo militar inglês 
lorde Beresford, era marcada pela tirania. O cenário se transformou em grave crise 
econômica, com déficit nas finanças públicas e decadência do comércio em geral. 
A fome e miséria passaram a caracterizar o dia a dia dos portugueses.

A derrota de Napoleão em 1815, aliada à difusão das ideias liberais, resultou na 
Revolução Liberal do Porto em 1920. 

Camponeses, artesãos, funcionários públicos e militares liderados pela burguesia 
comercial do Porto derrubaram a Junta Governativa liderada por Beresford e as 
Cortes Gerais Extraordinárias Constituintes da Nação Portuguesa foram convocadas 
às pressas para a elaboração de uma Constituição, que exigia a constitucionalização 
do país, a expulsão de Beresford  e o retorno de D. João XVI. 

Exigia também a recolonização do Brasil e a retomada do monopólio de comércio 
sobre a colônia. De uma forma geral, os portugueses queriam o retorno do pacto 
colonial (COSTA, 1999, p. 144). 

Pressionado pelos súditos em Portugal, D. João XVI anunciou sua partida e, por 
meio de um decreto, entregou a seu filho D. Pedro a regência do Brasil. Antes da 
partida, o Imperador recomendou ao regente: “Pedro, se o Brasil se separar, antes 
seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros” (COSTA, 
1999, p. 144).

O embarque de D. João XVI para Portugal ocorreu em meio a uma grande 
agitação nacional. Espalhou-se a notícia (que era verdadeira) de que os navios que 
levariam a corte de volta para Portugal estavam repletos de ouro oriundo do tesouro 
do Banco do Brasil. Dom Pedro dispersou de forma violenta a população que queria 
invadir os navios (COSTA, 1999, p. 144).

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Em 19 de fevereiro de 1810, foram assinados com a Inglaterra 
os Tratados de Aliança, Comércio e Navegação.
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II – Em 1815, a colônia brasileira foi elevada à categoria de Reino 
Unido a Portugal e Algarves. A medida legitimou a permanência 
de D. João XVI no Brasil. 

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a Formação Histórica 
do Brasil. 

2. No ano de 1807, o Tratado de Fontainebleau foi assinado 
por dois países interessados em invadir Portugal. Os dois países 
eram:

a) França e Itália.

b) França e Inglaterra.

c) França e Espanha.

d) França e Alemanha.

e) Alemanha e Espanha.
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Seção 3

O primeiro império (1822-1831)

Introdução à seção

Nesta seção, iremos ver que no dia 15 de setembro de 1822, D. Pedro, como seu 
pai havia solicitado, proclamou a Independência do Brasil. 

Veremos que os maiores beneficiados com a Independência do Brasil foram os 
grandes proprietários rurais e a Inglaterra.

Você saberá que, apesar da independência, a estrutura socioeconômica do Brasil 
foi mantida com latifúndios, monocultura, escravidão e produção voltada para o 
mercado externo.

Terá a oportunidade de saber que o primeiro país que reconheceu a Independência 
do Brasil foram os Estados Unidos da América, em 25 de junho de 1824.

Você verá que Portugal só reconheceu a Independência do Brasil no ano de 1825, 
após receber a robusta indenização de 2 milhões de libras. 

Irá observar ao longo da seção que, após a independência, o Brasil tinha duas linhas 
de pensamento antagônicas: a conservadora, liderada por José Bonifácio, e a liberal, 
liderada por José Clemente Pereira.

Você poderá analisar a atitude do Imperador D. Pedro I, que precisou nomear uma 
comissão chamada de Conselho de Estado para elaborar uma Carta Constitucional 
(MOCELLIN, 1987, p. 105). 

Saberá ao longo da seção que, no ano de 1824, foi promulgada a primeira 
Constituição brasileira, que outorgava forte empoderamento ao poder executivo. 

Você poderá ver que, em 2 de julho de 1824, foi proclamada a Revolução do 
Equador, com participação ativa dos estados do Norte e Nordeste do Brasil.

Por fim, você verá que em 7 de abril de 1831, D. Pedro I abdicou do trono brasileiro, 
deixando em seu lugar um filho de cinco anos que ficou sob a tutela de José Bonifácio.  
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3.1 Antecedentes históricos 

3.2 Emancipação política do Brasil

Após o retorno de D. João XVI a Portugal, a situação do Brasil não era das 
melhores. 

As Cortes portuguesas tomavam, a cada dia, medidas que restringiam a autonomia 
do governo brasileiro e, ao mesmo tempo, minavam a autoridade de D. Pedro.

 As pressões exercidas chegaram ao ponto de, em outubro de 1821, pleitearem 
a possibilidade de transferência para Lisboa de todos os órgãos administrativos 
instalados em terras brasileiras. Esse seria o fim da autonomia administrativa 
(MOCELLIN, 1987, p. 99).

As Cortes chegaram ao ponto de exigir a volta de Dom Pedro para Portugal.  
Essa exigência levou D. Pedro a fazer alianças com a aristocracia rural brasileira, que 
também estava sendo prejudicada  pelos decretos do Parlamento Português.

Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro ratificou sua vontade de permanecer no 
Brasil e, automaticamente, se desvinculou das pressões exercidas por Portugal. Esse 
compromisso assumido com o Partido Brasileiro ficou conhecido como o Dia do 
Fico. 

Pressionado pelos liberais, liderados por Gonçalves Ledo, Dom Pedro convocou, 
em junho de 1822, uma Assembleia Constituinte. Os constituintes eleitos 
representavam os interesses dos senhores rurais e eram favoráveis à união entre 
Brasil e Portugal, ou seja, favoráveis à extensão da continuidade do período colonial.

Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, que havia saído de Santos em direção a 
São Paulo, recebeu, em mãos, às margens do riacho Ipiranga, duas cartas, entregues 
pelo correio real Paulo Bregaro. 

Uma tinha sido escrita por D. Leopoldina, sua esposa, e a outra por José Bonifácio, 
contendo as últimas resoluções das Cortes que ainda insistiam no retorno de D. 
Pedro à Portugal. Irritado, Dom Pedro em altos brados gritou: “Independência ou 
Morte”. Chegavam ao fim 322 anos de exploração.

O “Grito do Ipiranga” e a posterior coroação de D. Pedro I como Imperador do 
Brasil foram os primeiros passos para a emancipação política do Brasil. 

Os maiores beneficiados com a independência foram os grandes proprietários 
rurais brasileiros e a Inglaterra. 

Grande parte da elite brasileira que participou do processo de independência 
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3.3 Conservadores e liberais no Partido Brasileiro

Após o rompimento dos laços da colônia com a metrópole, tornava-se necessário 
organizar rapidamente o Estado brasileiro, com a criação de ministérios, formação 
de leis e implantação urgente de um exército, voltado para a soberania nacional. 

O Partido Brasileiro estava dividido em duas facções:

a) A Facção Conservadora, liderada pelos irmãos Andrada (José Bonifácio, 
Martin Francisco e Antonio Carlos), que pretendiam um governo fortemente 
centralizado, com uma monarquia com amplos poderes e assessorada por um 
ministério. 

b) A Facção Liberal, que defendia uma monarquia constitucional, com restrições 
ao poder do monarca, favoráveis à descentralização administrativa e à ampla 
autonomia das províncias.

O período que antecedeu a coroação de D. Pedro I, em que José Bonifácio era o 
principal ministro, transcorreu em meio a uma grande agitação, com prejuízos para 
os liberais. A maçonaria foi fechada e a imprensa liberal mais atuante foi reprimida. 
Nesse cenário, em dezembro de 1822, D. Pedro foi coroado Imperador e eleito 

desejava um sistema de governo autônomo, com apenas alguns traços liberais, que 
não poderiam modificar a estrutura até então existente, apoiada nos latifúndios, na 
monocultura, na escravidão e na produção interna voltada para o mercado externo 
(COSTA, 1999, p. 155).

Figura 1.5 | Dom Pedro I

Fonte: <https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:DpedroI-brasil-full.jpg>. Acesso 
em: 26 mar. 2016.

A Independência do Brasil não foi aceita de forma 
natural, pois contrariava o interesse da aristocracia 
rural. Governadores de algumas províncias resistiram 
à decisão de D. Pedro, chegando a utilizar as forças 
armadas lusitanas contra o novo Imperador. Os 
movimentos de resistência mais marcantes ocorreram 
na Bahia e no Pará, onde o número de comerciantes 
com interesses vinculados a Portugal era maior.

A história tradicional afirma que D. Pedro I  teve 
ajuda das tropas militares da Inglaterra para a 
consolidação da independência. Seria um absurdo 
negar que Dom Pedro contou apenas com a ajuda 
inglesa, porém o esforço das milícias civis de todo 
o nordeste brasileiro, que com armas enfrentaram 
as tropas portuguesas, é um fato que não pode ser 
ignorado. 
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“defensor perpétuo do Brasil”. 

O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos 
da América, em 26 de junho de 1824. O reconhecimento português ocorreu em 
agosto de 1825, mediante uma pesada indenização de 2 milhões de libras. Para 
realizar esse pagamento, o Brasil precisou contrair empréstimo com a Inglaterra 
(MOCELLIN, 1987, p. 103).

Devido à excessiva centralização administrativa, eclodiu em Pernambuco  forte 
reação contra o absolutismo de D. Pedro I. Os pernambucanos não aceitaram de 
forma plena a Constituição de 1924 e, no dia 2 de julho de 1824, Pais de Andrade 

3.4 A Constituição de 1824

3.5 Confederação do Equador

Após a independência, surgiram sérias divergências entre José Bonifácio, 
“conservador”, e os líderes, “liberais”. Em meio a muitas desavenças, D. Pedro I 
nomeou uma comissão chamada “Conselho de Estado”, com o objetivo de elaborar 
uma carta Constitucional. 

Nesse contexto, nasce a Constituição de 1824, que pregava o fortalecimento 
do poder executivo. Sua principal característica foi estabelecer quatro poderes: 
Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador (que outorgava ao Imperador o poder 
de nomear e demitir ministros, suspender magistrados, perdoar ou moderar penas 
impostas e conceder anistia). Na Constituição de 1824, também constavam as 
seguintes cláusulas: 

a) Centralização administrativa.

b) Para votar, era necessário que o eleitor tivesse renda de 100 mil réis.

c) Manutenção da escravidão. 

d) Garantia de inviolabilidade do lar. 

e) Sigilo de correspondência.

f) Livre locomoção. 

g) Liberdade de pensamento e reunião.

h) Estabeleceu a religião católica como a religião oficial do Brasil, com a Igreja 
subordinada ao Estado. 
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O Uruguai, que havia sido anexado ao Brasil em 1820, aliou-se aos argentinos e 
rompeu com o Brasil. Incorporado à Argentina, formou com ela as Províncias Unidas 
do Rio da Prata. O Brasil, apoiado pelos ingleses que queriam o livre comércio da 
prata, declarou guerra à Argentina. A guerra foi um desastre para o Brasil, com perdas 
materiais e humanas. D. Pedro I foi criticado no país por ter colocado o Brasil em 
uma guerra inglória. Finalmente, em 1828 o Brasil reconheceu a perda da Cisplatina, 
que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Na madrugada de 7 de abril 
de 1931, D. Pedro I renunciou em favor de seu filho D. Pedro de Alcântara, de cinco 
anos de idade, que ficou sob a tutela de José Bonifácio.

proclamou a Confederação do Equador (nome derivado do fato de a região rebelde 
estar na linha do equador).

Após a publicação de um manifesto, as províncias do Ceará, Rio Grande do Norte 
e Paraíba se juntaram à causa. Outras províncias, como Piauí, que contava com 
governos rebeldes paralelos, também aderiram à revolta. Após sua formalização,  a 
Confederação do Equador adotou regime republicano e, de forma provisória, utilizou 
a Constituição da Colômbia. Com empréstimo de 1 milhão de libras contraído com 
bancos ingleses, D. Pedro I contratou mercenários que colocaram um fim à rebelião. 

No terreno da economia, o Brasil estava estagnado. As sucessivas quedas nos 
preços do açúcar e do algodão afetavam e muito a pauta de exportação, que estava 
apoiada nestes dois produtos. O endividamento externo, em virtude das altas taxas 
de juros, passou a ser pago com novos empréstimos. Em 1829, foi decretada a 
falência do Banco do Brasil. Nesse contexto, ocorreu a aceleração da emissão de 
papel moeda, o que provocou inflação desenfreada. 

3.6 Guerra da Cisplatina (1825-1828)

Você sabia que D. Pedro I, que proclamou a Independência do Brasil, 
após sua abdicação também governou Portugal como D. Pedro IV? Saiba 
mais acessando o link indicado a seguir.

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_do_Brasil>. 
Acesso em: 28 mar. 2016.
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1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – O primeiro país a reconhecer a Independência do Brasil 
foram os Estados Unidos da América. 

II – O segundo país a reconhecer a Independência do Brasil foi 
a França. 

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas. 

e) As alternativas não têm relação com a Formação Histórica 
do Brasil.

2. Para a consolidação da independência, D. Pedro I precisou 
do auxílio de tropas militares:

a) francesas

b) inglesas

c) holandesas

d) portuguesas

e) polonesas
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Seção 4

Período regencial e o segundo reinado (1831-
-1889) 

Introdução à seção

Nesta seção, iremos ver que, quando D. Pedro I abdicou, o pequeno D. Pedro de 
Alcântara, herdeiro do trono, tinha apenas 5 anos, e durante sua menoridade o Brasil 
foi governado por regentes. 

Veremos que, no dia da abdicação de D. Pedro I, os parlamentares que se 
encontravam na capital do país reuniram-se às pressas e designaram uma Regência 
Trina Provisória.

Você saberá que no Brasil existiram duas Regências Unas: a Regência Una de Feijó 
e a Regência Una de Araújo Lima.

Terá a oportunidade de saber que no Brasil, entre 1835 e 1845, ocorreram quatro 
revoltas de grande porte: de Cabanagem, Balaiada, Sabinada e Guerra dos Farrapos.

Você verá, ao longo da seção, que, em 23 de julho de 1940, D. Pedro II, com 14 
anos, foi declarado maior de idade, e com essa idade organizou seu ministério.

Irá observar, no decorrer da seção, que no Brasil ocorreu o retorno da solução 
cafeeira, e poderá analisar o nascimento do surto industrial nacional.

Você saberá que durante o reinado de D. Pedro II ocorreu um grande conflito 
internacional, conhecido como a Guerra do Paraguai.

Poderá ver as características da campanha abolicionista e o fim da escravidão no 
Brasil.

Você verá que o trabalho dos imigrantes substituiu o trabalho escravo, e nesse 
contexto os novos trabalhadores recebiam salários.

Por fim, você verá que, pelo fato de não ter filhos homens, sempre que D. Pedro II 
se afastava do governo quem assumia o controle era sua filha, Princesa Isabel.
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Antes da abdicação de D. Pedro I, o Brasil tinha três correntes políticas: 

a) O Partido Brasileiro: representado pela aristocracia rural, era partidário de 
uma monarquia moderada e da centralização administrativa. Seus líderes 
mais expressivos foram: Evaristo da Veiga, Antonio Feijó e Bernardo Pereira de 
Vasconcelos. 

b) O Partido Liberal: representado pela aglutinação das camadas urbanas que 
reivindicavam autonomia para as províncias e expressavam interesses dos setores 
urbanos por meio de jornais. Borges da Fonseca e Lelis Augusto May eram os 
principais porta-vozes dessa corrente política.

c) Partido Português: favorável ao poder absoluto do Imperador. Era liderado 
pelos irmãos Andrada e tinha como principal objetivo o retorno de D. Pedro I ao 
Brasil. A morte precoce do ex-Imperador em 1934 praticamente dissolveu essa 
corrente política. 

No caso da impossibilidade do Imperador governar, a Constituição de 1824 
previa a eleição de três membros para a formação de uma regência. Em virtude da 
minoridade do Imperador, foi constituída uma Regência Trina Provisória, integrada 
pelos senadores Nicolau de Campos Vergueiro e Francisco de Lima e pelo brigadeiro 
Francisco de Lima e Silva. Essa regência durou de abril a julho de 1931.

A Lei Regencial, de 14 de junho de 1831, criou a Regência Trina Permanente, que 
atuou de 1831 a 1835. Era composta por José da Costa Carvalho, por Bráulio Muniz e 
pelo brigadeiro Lima e Silva. Em 12 de agosto de 1834, foi criado um Ato Adicional à 
Constituição, que substituía a Regência Trina pela Regência Una (COSTA, 1999, p. 171).

Ainda no período da minoridade de D. Pedro de Alcântara, o país teve duas 
Regências Unas:

a) A primeira teve como regente Diogo Antonio de Feijó, de 1835 a 1837.  
Apresentou como pontos de relevância a centralização do poder na figura do 
regente, ao mesmo tempo que concedia às províncias relativa autonomia política 
e administrativa.

b) A segunda teve como regente Pedro Araújo Lima, de 1837 a 1940. Sua 

4.1 As três correntes políticas

4.2 Período Regencial

4.3 As duas Regências Unas do Brasil 
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No período das Regência Unas, ocorreram quatro grandes conflitos internos: 

a) A Cabanagem (1835-1840): a população pobre do Pará não via mudanças sociais 
no Brasil independente. Em 6 de janeiro de 1835, os cabanos (população pobre que 
vivia em cabanas à margem dos rios) invadiram a capital e executaram o presidente 
da província e demais autoridades. Segundo os historiadores, foi uma verdadeira 
chacina (COSTA, 1999, p. 175).

Em abril de 1836, chegou ao Pará uma poderosa esquadra, impondo um novo 
presidente à província e restabelecendo a paz na região. Calcula-se que este conflito 
reduziu a população estimada em 100 mil habitantes para 60 mil. 

b) A Sabinada (1838-1941): o médico Francisco Sabino Álvares da Rocha liderou 
um movimento contra as autoridades nomeadas pelo governo regencial, que, 
segundo ele, eram excessivamente centralizadoras, levando os rebeldes a criarem a 
República Bahiense. A repressão do governo central foi violenta e reintegrou ao país 
a província separatista (COSTA, 1999, p. 178).

c) A Balaiada (1838-1841): foi um movimento de caráter popular ocorrido no 
Maranhão. Seus líderes foram Raimundo Gomes, um vaqueiro, Manuel Francisco 
dos Anjos, um fazedor de cestos chamados de balaios, e Cosme, líder negro de 
escravos foragidos.

 Os líderes incitaram a população da classe média a se revoltar contra a aristocracia 
rural local, a ponto de soltarem os presos da cadeia e tomarem para si o controle da 
cidade de Caxias, fundando no local uma Junta Provisória. 

O governo das províncias vizinhas envolveu-se nos combates, mas lutava sem 
obtenção de êxito. O Governo Central se viu obrigado a mandar para a região o 
experiente Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que acabou com o conflito e foi nomeado 
pelo império como governador do Maranhão. O desempenho militar do Coronel no 
conflito rendeu a ele o título de Barão de Caxias. Mais tarde, esse coronel se tornaria o 
Duque de Caxias. 

d) A Guerra dos Farrapos (1835-1945): foi a mais longa guerra civil brasileira. Seus 
idealizadores foram os estancieiros, criadores de gado gaúchos, classe dominante 
no Rio Grande do Sul. O objetivo era separar o Rio Grande do Brasil. 

administração foi considerada um retrocesso diante das conquistas liberais da 
regência de Feijó. Durante o período em que foi regente, Pedro Araújo Lima limitou 
a autonomia das províncias, restringindo os poderes das Assembleias Legislativas 
Provinciais. 

4.4 Conflitos ocorridos no período das Regências Unas
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Os rebeldes comandados por Bento Gonçalves tomaram a cidade de Porto Alegre 
e proclamaram a República de Piratini. Bento, que se tornou o primeiro Presidente da 
República de Piratini, foi preso e encaminhado para a prisão na Bahia, mas conseguiu 
escapar e retornou ao Rio Grande para prosseguir com o movimento. 

Em 1839, o italiano Giuseppe Garibaldi, que combatia ao lado dos rebeldes, chefiou, 
junto com Davi Canabarro, expedições militares que resultaram na conquista de Santa 
Catarina, onde proclamaram a República de Juliana.

Em 1840, com 14 anos de idade, D. Pedro II assumiu o trono com a intenção de 
estabilizar politicamente o país, oferecendo anistia aos revoltosos. 

A tentativa foi fracassada, e o jovem Imperador deslocou para a região o Barão de 
Caxias, que de forma hábil interceptou o intercâmbio entre o Rio Grande do Sul e o 
Uruguai. 

Caxias recorreu à luta armada e, ao mesmo tempo, passou a negociar acordos com 
as lideranças  rebeldes. 

Após ter sido firmado um acordo com Davi Canabarro em 1845, os revoltosos 
foram anistiados. 

Os soldados e oficiais farroupilhas foram incorporados ao exército imperial e as 
terras confiscadas foram devolvidas

A maioridade do herdeiro do trono D. Pedro de 
Alcântara interessava aos líderes liberais e aos líderes 
conservadores. O golpe da maioridade (por não 
constar na constituição) uniu em torno do menino 
Imperador os interesses da aristocracia rural, cujo 
objetivo era, por meio da monarquia, colocar um 
fim nas manifestações populares e resolver de 
forma definitiva as dissensões que ocorriam na 
política brasileira.

4.5 Declaração da maioridade de D. Pedro II

Figura 1.6 | Dom Pedro II com 
14 anos de idade

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Pedro_II_do_Brasil>. Acesso em: 27 mar. 
2016.



Formação econômica do Brasil

U1

39

Entre os anos de 1841 e 1850, o café se transformou na principal riqueza do Brasil 
e passou a ser chamado de ouro negro. As primeiras plantações de café no Brasil 
datam do período colonial, porém foi no século XIX que essa cultura passou a ter 
destaque na economia brasileira. 

Do Rio de Janeiro a cultura se espalhou para o Vale do Paraíba, uma região 
do estado de São Paulo, e rapidamente foi expandida para toda a região oeste do 
estado. Teve início o ciclo de uma nova aristocracia: a dos barões do café (SILVA; 
PASSOS, 2011, p. 30).

Solano Lópes defendia o Partido dos Blancos, que estava em constante conflito 
com o Partido Colorado no Uruguai. Na realidade, Lópes precisava de uma saída para 
o Atlântico e por isso necessitava conquistar o Uruguai. Um ano antes do conflito, foi 
assinado o Tratado da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, com apoio 
da Inglaterra, que não estava interessada em disputar mercado internacional com os 
sofisticados produtos do Paraguai.

O Brasil não admitia nenhum tipo de intervenção paraguaia na política interna do 
Uruguai, mas Lópes preferiu invadir a província de Corrientes na Argentina, com o 
objetivo de chegar por terra a Montevidéu, e ao mesmo tempo invadiu a província de 
Mato Grosso no Brasil. Foi o início de um conflito que durou seis longos anos (1864-
1870), e, mais uma vez, o Duque de Caxias foi destaque no comando do exército 
brasileiro ao lado do Almirante Barroso, herói na batalha de Riachuelo.   

4.6 Café: o principal produto do Segundo Reinado 

4.7 A Guerra do Paraguai (1864-1870)

Você sabia que a Guerra do Paraguai é considerada até hoje um dos 
combates mais violentos que ocorreram na América? Saiba mais sobre 
este conflito acessando o link a seguir. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Paraguai>. 
Acesso em: 26 mar. 2016. 
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No Brasil, desde a metade do século XVI, os escravos africanos podiam ser 
comprados, vendidos ou deixados como herança. Não tinham direitos e estavam 
sob as ordens e vontade de seus proprietários. 

 A escravidão foi terminando paulatinamente. A Lei do Ventre Livre, de 1872, 
declarou que estariam livres os filhos dos escravos. A Lei dos Sexagenários, em 1885, 
libertou os escravos com mais de 65 anos. Finalmente, a Lei Áurea, de 1888, assinada 
pela princesa Isabel, considerava extinta a escravidão no Brasil. 

Com o final da escravidão, a mão de obra escrava foi substituída pela mão de 
obra dos imigrantes, a maioria de origem italiana, espanhola e alemã. Nas fazendas 
de café, os imigrantes eram instalados em casas cedidas ou alugadas dentro das 
fazendas e tinham uma cota de pés de café para cuidar (cota ETA), que girava em 
torno de 8 mil pés. Por este trabalho, os imigrantes eram remunerados em dinheiro 
(SILVA; PASSOS, 2011, p. 37).

O exército brasileiro ganhou muito depois da guerra contra o Paraguai. Nas 
escolas militares, os jovens oficiais eram influenciados pelas ideias republicanas do 
professor Benjamin Constant Botelho de Magalhães. 

A Escola Militar era o local onde a classe média podia estudar, pois as faculdades 
de Direito eram frequentadas pelos filhos da aristocracia agrária, que detinha o poder 
durante o segundo império (MOCELLIN, 1987, p. 149).  

D. Pedro II estava sem o apoio dos liberais. Além disso, perdeu o apoio dos 
progressistas, dos abolicionistas, do alto clero e dos militares. A situação para o 
Imperador estava insustentável. 

Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a 
República. Dois dias depois, D. Pedro II e sua família partiram para o exílio. 

D. Pedro faleceu em Paris, no dia 5 de dezembro de 1891, e em seu caixão foi 
colocado um saco que continha um pouco de terra que ele carregou consigo desde 
que deixou o Brasil. Ser sepultado junto com a terra do Brasil foi seu último desejo. 

4.8 O fim da escravidão no Brasil

4.9 O trabalho assalariado

4.10 O isolamento da monarquia
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1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Ainda no período da minoridade de D. Pedro de Alcântara, o 
país teve duas Regências Unas.

II – A primeira Regência Una teve como regente Diogo Antonio 
de Feijó. 

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas. 

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil.

2. Um movimento armado de caráter popular ocorrido no 
Maranhão no século XIX recebeu o nome de: 

a) a Balaiada;

b) a Sabinada;

c) a Cabanagem;

d) a Revolução Farroupilha;

e) a Insurreição do Norte.

Os movimentos separatistas que ocorreram no Brasil após a 
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proclamação da independência poderiam ter fragmentado o país, 
da mesma forma que a América Espanhola foi fragmentada. Reflita 
sobre isso e responda para si: até que ponto os dois imperadores que 
governaram nossa nação foram importantes para a manutenção de 
um país com dimensões continentais?

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – O Brasil precisou recorrer a empréstimos de bancos da Europa 
para resolver a questão do financiamento e transporte do açúcar.

II – A partir da segunda metade do século XVII, a exportação do 
açúcar brasileiro decaiu devido à concorrência dos holandeses 
após se instalarem nas Antilhas.

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

Espero que você tenha observado nesta unidade a interface que 
existe entre a política e a economia em qualquer país. Nosso 
relato histórico mostrou, em diversos momentos, os impactos 
desencadeados pela política na economia do período colonial, 
e, posteriormente, os impactos que a política desencadeou 
na economia do Brasil independente. O mesmo podemos 
dizer em relação aos impactos causados pela economia no 
desenvolvimento da política nacional. Desejo a você bons 
estudos e muito sucesso!
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c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil. 

2. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Na guerra dos Farrapos, os rebeldes comandados por Bento 
Gonçalves tomaram a cidade de Porto Alegre e proclamaram a 
República de Piratini. 

II – Na guerra dos farrapos, os farroupilhas conquistaram a 
província de Santa Catarina e proclamaram a República de 
Juliana.

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a Formação Histórica do 
Brasil. 

3. Observe as afirmativas a seguir: 

I – No século XVI, o Brasil foi dividido em 18 capitanias hereditárias.

II – O primeiro Governador-Geral do Brasil foi Mem de Sá. 

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil. 
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4. Observe as afirmativas a seguir: 

I – A Família Real desembarcou em Salvador no dia 18 de janeiro 
de 1808. 

II –  Foi no Governo Duarte da Costa que ocorreu a invasão 
francesa no Rio de Janeiro. 

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil. 

5. Observe as afirmativas a seguir: 

I – No Primeiro Reinado, o Imperador do Brasil foi D. Pedro II.

II – No Segundo Reinado, o Imperador do Brasil foi D. Pedro I.

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil. 
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Unidade 2

INDUSTRIALIZAÇÃO NA 
PRIMEIRA REPÚBLICA

Ademir Cavalheiro Leite

Nesta seção, serão abordados: a instalação do Governo Provisório; as 
tentativas de industrialização; o Encilhamento; a elaboração da Constituição 
de 1891; a Revolução Federalista; a Guerra de Canudos; Floriano Peixoto, o 
Marechal de Ferro. 

Nesta seção, serão abordados: a ascensão das oligarquias; o coronelismo; o 
governo de Prudente de Morais; o governo de Campos Sales. 

Seção 1 | A república da espada (1889-1894)

Seção 2 | A Evolução política das oligarquias

Objetivos de aprendizagem

Olá, aluno. Bem-vindos à unidade 2. Nesta unidade, veremos: os marcos 
históricos e políticos da Primeira República, a economia agroexportadora, o 
fortalecimento da cafeicultura e as origens da industrialização.

Introdução ao estudo

Nesta unidade, você será levado a compreender os fatores de maior 
relevância que nortearam a Formação Econômica do Brasil, desde a 
Proclamação da República, em 1889, até a interrupção do governo 
de Washington Luiz, em 1930. Nossa abordagem obedecerá à ordem 
cronológica do tempo, dentro da sequência em que os fatos históricos do 
período em estudo aconteceram. A unidade está dividida em quatro seções:
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Nesta seção, serão abordados: o governo de Campos Sales; o governo de 
Rodrigues Alves; o Plano Nacional de Valorização do Café; a Revolta da Chibata; 
o governo de Hermes da Fonseca; o governo de Venceslau Brás.

Nesta seção, serão abordados: o governo de Epitácio Pessoa; a crise das 
Oligarquias e o crescimento da classe operária; o governo de Arthur Bernardes; o 
Movimento Tenentista; a Coluna Prestes; o governo de Washington Luiz.

Seção 3 | A política de valorização do café

Seção 4 | A crise da república velha
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Seção 1

A República da espada (1889-1894)

Introdução à seção

Nesta seção, iremos estudar a instalação de um governo provisório sob a liderança 
do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. 

Você saberá que, durante o governo provisório com Rui Barbosa, existiu no Brasil 
a tentativa de industrialização. Além disso, você entenderá o que realmente foi o 
Encilhamento.

Verá que em 24 de janeiro de 1891, foi promulgada a segunda Constituição 
Brasileira, com status de ser a primeira Constituição do Regime Republicano. 

Poderá observar que, em 1891, Deodoro da Fonseca foi eleito Presidente da 
República e renunciou ao cargo durante o mandato.

Você sabia que Floriano Peixoto, vice de Deodoro e conhecido como Marechal 
de Ferro, foi o segundo Presidente do Brasil?  

Saberá que no Rio Grande do Sul ocorreu uma revolta armada que durou 31 
meses, conhecida pelo nome de Revolução Federalista.

Terá a oportunidade de ver que, durante a Revolução Federalista, a Marinha 
Brasileira, sob o comando de Custódio de Melo, ameaçou bombardear o Rio de 
Janeiro.

Você saberá que o Marechal Floriano Peixoto, devido ao sucesso obtido com a 
pacificação do país, além de receber o apelido de Marechal de Ferro, também ficou 
conhecido como o Consolidador da República.

Por fim, você verá que durante o governo de Prudente de Morais, seu sucessor, 
muitos brasileiros achavam que por causa da existência de instabilidade política e da 
ocorrência de rebeliões Floriano Peixoto daria um golpe de Estado, fato que jamais 
aconteceu. 



Formação econômica do Brasil

U2

50

As diversas forças sociais da época, compostas pelas camadas médias urbanas, 
pelos fazendeiros do café e por militares do exército, se uniram para proclamar a 
República e se organizaram para formar um governo provisório, pois o imperador 
havia sido destituído e o país precisava de um governo de transição até a elaboração 
de uma nova Carta Magna. 

A administração do novo regime ficou sob a responsabilidade do Marechal Manuel 
Deodoro da Fonseca, que procurou conciliar os interesses dos grupos sociais que 
apoiaram a implantação da república no Brasil. 

 A primeira crise enfrentada pelo governo provisório foi desencadeada pela 
política financeira adotada pelo então Ministro da Fazenda Rui Barbosa.  

Rui Barbosa acreditava que o país não podia viver apenas em função da 
monocultura do café, e sua primeira medida foi aumentar as tarifas alfandegárias, 
com o objetivo de evitar a importação de gêneros de primeira necessidade que 
poderiam de forma natural ser produzidos no Brasil. Com essa medida, o ministro 

infraestrutura urbana, responsáveis por onerar ainda mais o tesouro nacional. O 
Ministério da Fazenda, durante o governo provisório, ficou nas mãos de Rui Barbosa. 

1.1 A instalação do governo provisório

1.2 A crise do Encilhamento

Entre as principais medidas implantadas 
pelo governo provisório estavam a extinção da 
vitaliciedade do Senado (os senadores tinham, 
até então, mandato pela vida inteira), a dissolução 
da Câmara, a expulsão da família real do Brasil e 
a grande naturalização, que concedia a todo 
estrangeiro residente no país a nacionalidade 
brasileira. 

Foi decretada a dissolução do vínculo entre 
Igreja e Estado (o Estado passou a ser laico). Além 
disso, foi implantada a liberdade de culto religioso 
e regulamentado o casamento civil (COSTA, 1999, 
p. 241).

É importante registrar que a República herdou 
da Monarquia um grande déficit no Balanço 
de Pagamentos e teve os gastos elevados, 
com aumento das importações e gastos com 

Figura 2.1 | Rui Barbosa: 
Ministro da Fazenda no 
governo provisório

Fonte: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/
paracriancas/interna.php?ID_M=3>. Acesso 
em: 30 mar. 2016.
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 Foi somente em junho de 1890 que o Marechal Deodoro convocou a reunião 
para a Assembleia Geral Constituinte. 

A demora para a convocação da reunião estava ocorrendo pelo fato de 
alguns ministros no governo republicano serem partidários de um governo forte 
e centralizado. A pressão da burguesia cafeeira, que temia a implantação de uma 
ditadura militar, fez com que Deodoro agilizasse o processo. Após três meses de 
intensos debates, foi promulgada a Constituição, em 24 de fevereiro de 1891. 

a)  O presidente seria eleito por intermédio de eleições diretas para um mandato 
de quatro anos, e como chefe de governo ele poderia nomear e demitir ministros.

 Poderia também intervir nos Estados, quando houvesse conflitos internos ou 
agressão estrangeira.

b) As antigas províncias passaram a ser chamadas de Estados (na época, 20 
ao todo). Os Estados teriam suas próprias constituições desde que estivessem 
alinhadas com a Constituição Federal. 

c) Independência entre os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

procurou proteger a embrionária indústria nacional. 

Nesse cenário, o então Ministro da Fazenda criou 10 bancos com autorização 
para emitir papel-moeda e vinculou o lastro dessas instituições aos títulos da dívida 
pública, em um período que as moedas ainda eram vinculadas ao lastro metálico (no 
caso brasileiro, lastro em ouro).  

O resultado foi catastrófico, pois desencadeou uma inflação desenfreada em 
razão da quantidade de moeda em circulação ser infinitamente superior à produção 
interna do país (LEITE, 2007, p. 24).

O fato de existir relativa facilidade para a criação de empresas em território 
nacional levou os especuladores a constituir firmas, imprimir ações e, em seguida, 
obter dinheiro fácil com sua venda e revenda. 

Este procedimento recebeu o nome de encilhamento, oriundo das jogatinas que 
ocorriam nas corridas de cavalo.

1.3 A Constituição de 1891

1.4 Algumas características da Constituição de 1891
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• Executivo exercido pelo Presidente.

• Legislativo exercido por uma Câmara de Deputados, com três anos de 
mandato, e por um Senado, com nove anos de mandato e três representantes 
por Estado.

• Judiciário deveria zelar pelo cumprimento das leis. 

d) Todos os cargos dos poderes Executivo e Legislativo deveriam ser ocupados 
por pessoas eleitas pelo povo. 

e) Podiam votar os maiores de 21 anos, desde que fossem alfabetizados e do 
sexo masculino. 

Conforme havia sido estabelecido, após a Constituição de 1891 a Assembleia 
Constituinte passou à condição de Congresso Nacional, e este, por sua vez, teria 
a incumbência de eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República, pois, 
conforme estava escrito na Constituição, a primeira eleição para Presidente seria 
indireta e as demais seriam diretas. 

Na realidade, seriam duas eleições, visto que as eleições para presidente e vice 
seriam separadas:

1.5 Eleição do Presidente

Figura 2.2 | Marechal Manuel 
Deodoro da Fonseca: Presidente 
do Brasil

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Deodoro_
da_Fonseca>. Acesso em: 19 mar. 2016.

A primeira com Deodoro da Fonseca para 
Presidente e o Almirante Eduardo Vandenkolk 
para vice. 

A segunda com Prudente de Morais para 
presidente e o então General Floriano Peixoto 
para vice. 

Para Presidente, Deodoro obteve 129 votos, 
contra 97 de Prudente de Morais.

Para vice-presidente, Floriano obteve 153 
votos, contra 57 conferidos ao Almirante 
(MOCELIN, 1987, p. 158). 

No dia da posse, Deodoro foi recebido com 
frieza pelo Congresso, enquanto Floriano foi 
recebido com aplausos. Você pode perguntar: 
por que isso aconteceu? A resposta é a seguinte: 
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no dia da eleição indireta, existia uma ameaça de golpe militar no país, e isso 
colocaria a república em situação delicada. A maioria do Congresso, que pertencia 
às oligarquias, optou pelo voto de segurança, elegendo Deodoro em detrimento do 
preferido Prudente de Morais. 

O que se observou nos meses seguintes foi que Deodoro tinha o poder político, 
mas as oligarquias continuaram com o poder econômico. 

O processo de desgaste do governo de Deodoro se acelerava. A crise econômica, 
derivada do encilhamento criado por Rui Barbosa, estava presente ao lado da 
hostilidade do congresso e da imprensa em geral. 

Para tentar reverter esse quadro, Deodoro pretendeu realizar uma demonstração 
de força, dissolvendo o Congresso em 03 de novembro de 1891. O resultado foi 
um desastre. O velho Marechal perdeu parte do apoio das forças armadas. Para 
evitar uma guerra civil, Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891, passando 
o poder para o vice. 

1.6 O Marechal de Ferro 

Figura 2.3 | Marechal Floriano 
Peixoto: Segundo Presidente do 
Brasil

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Floriano_
Peixoto>. Acesso em: 24 mar. 2016.

De acordo com o artigo 42 da Constituição, 
Floriano deveria convocar novas eleições, visto 
que Deodoro não havia completado dois anos 
de mandato. Porém, com a utilização do artigo 
1º da Constituição, o Congresso legalizou sua 
gestão. 

Floriano promoveu a substituição dos 
Presidentes Estaduais que haviam apoiado o 
golpe de Deodoro. 

Com tabelamento de preços dos gêneros 
alimentícios e dos aluguéis, procurou atender ao 
desejo das camadas mais pobres da população.

De forma enérgica, teve de enfrentar dois 
movimentos armados que abalaram o Brasil. 
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Após a Proclamação da República, a situação do Rio Grande do Sul estava sob 
grande turbulência política. 

O federalista Gaspar Silveira Martins,I, retornou do exílio na Europa em 1892 e se 
rebelou contra a República defendida pelo Presidente do Estado Júlio de Castilhos. A 
ideia de Gaspar Silveira era tornar o Rio Grande independente. 

O conflito tinha entre os comandados por Gaspar Silveira os chamados Maragatos, 
que usavam lenços vermelhos no pescoço para em combate não ser confundidos 
com o inimigo. Os Maragatos montaram uma base militar no Uruguai e a utilizavam 
como fonte de suprimentos. Há quem diga que lutavam pelo retorno da monarquia. 
Os comandados por Júlio de Castilhos ficaram conhecidos pelo nome de Chimangos, 
ou Pica-Paus, por causa da plumagem que existia nos bonés (MOCELLIN, 1987, p. 160). 

Os Maragatos conquistaram em pouco tempo Porto Alegre, Desterro (hoje 
Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto), Curitiba e o interior do Paraná. O 
plano dos rebeldes era atacar o Rio de Janeiro por terra e também o estado de São 
Paulo. 

O Rio de Janeiro estava sob ameaça de bombardeio da Marinha Brasileira, que 
havia se rebelado contra a República. 

Os amotinados, que eram comandados pelos Almirantes Saldanha da Gama e 
Custódio de Melo, rumaram para o sul e se juntaram aos federalistas. Havia na Marinha 
Brasileira muitos oficiais considerados monarquistas (COSTA, 1999, p. 246).

1.7 A Revolução Federalista no Sul e a Revolta Armada da 
Guanabara

Figura 2.4 | Chimangos e Maragatos

Fonte:<http://www.portaldasmissoes.com.br/site/view/
id/1291/chimangos-e-maragatos-origem-dos-termos..
html>. Acesso em: 30 mar. 2016.

Floriano precisou de ajuda da força 
naval de mercenários dos Estados 
Unidos, que saíram de Nova Iorque para 
furar o bloqueio feito pelos amotinados 
da marinha. Com esse arrojo, conseguiu 
equilibrar o confronto marítimo 
(MOCELLIN, 1987, p. 161).  

Observando a perda parcial de 
três Estados do Sul, o agora Marechal 
Floriano marchou com o apoio das 
tropas de São Paulo para liquidar com o 
movimento, que após 31 meses deixou 
aproximadamente 10.000 mortos. A 
rendição ocorreu na cidade de Pelotas, 
em 23 de agosto de 1895. 
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Na Figura 2.4, podemos observar o uniforme da república e o lenço vermelho no 
pescoço do federalista.

Foi um confronto de cunho sociorreligioso que teve início em 1893, no interior da 
Bahia. A princípio, a peregrinação de um místico conhecido pelo nome de Antônio 
Conselheiro parecia inofensiva. 

Durante a peregrinação, ele reuniu 8.000 pessoas, quase todas extremamente 
pobres. Eles invadiram uma fazenda abandonada junto ao rio Vaza-Barris e fundaram 
o povoado de Belo Monte, ou Arraial de Canudos (SILVA; PASSOS, 2011, p. 60). 

A população chegou a 30.000 homens, com 5.000 casas. Em Canudos, todos 
trabalhavam para a comunidade e a terra era de propriedade coletiva. Aos poucos, 
com o crescimento do Arraial, a população foi desobedecendo às ordens dos 
coronéis, do governo e até da Igreja. A situação foi se tornando insustentável com a 
ameaça de uma possível invasão da capital da Bahia. 

O governo resolveu intervir enviando tropas para Canudos, mas as três primeiras 
expedições foram derrotadas.

Somente na quarta expedição, em 1897, já no governo de Prudente de Morais, o 
Arraial foi destruído, deixando um saldo de aproximadamente 25.000 mortos (SILVA; 
PASSOS, 2011, p. 60). 

Com a oposição de Floriano, Prudente de Morais, representante da oligarquia 
cafeeira, foi eleito de forma direta Presidente da República. Herdou do Marechal 
Floriano Peixoto um país tranquilo e com a paz restaurada.

1.8 Guerra de Canudos

1.9 A sucessão de Floriano

Floriano Peixoto assumiu a Presidência do Brasil com base no artigo 
1º da Constituição, pois o artigo 42 determinava que deveriam ter 
ocorrido novas eleições. Conheça melhor os detalhes da situação 
criada na época acessando o link a seguir. Nele, você encontrará, na 
íntegra, a Constituição de 1891.
Fonte: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao91.htm>.  Acesso em: 25 mar. 2016. 
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1.  Observe as afirmativas a seguir: 

I – A primeira crise enfrentada pelo governo provisório foi 
desencadeada pela política financeira adotada pelo então 
Ministro da Fazenda Prudente de Morais.

II – Para evitar uma guerra civil, Deodoro renunciou em 23 de 
novembro de 1894.

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a Formação Histórica 
do Brasil. 

2. Na Revolução Federalista, a Marinha do Brasil lutou contra 
a República, e o Marechal Floriano Peixoto precisou de ajuda 
naval:

a) francesa

b) inglesa

c) alemã

d) belga

e) norte-americana
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Seção 2

A Evolução Política das Oligarquias

Introdução à Seção

Nesta seção, veremos que no ano de 1894 foi eleito Prudente de Morais, o 
primeiro presidente civil do Brasil. 

Você saberá que foi no governo de Prudente de Morais que o Arraial de Canudos 
foi derrotado. 

Terá a oportunidade de saber que o novo presidente procurou equalizar com a 
Argentina a demarcação de fronteiras entre os dois países.  

Você verá que, em uma parada militar no Rio de Janeiro, Prudente de Morais 
sofreu um atentado que vitimou o então Ministro da Guerra Marechal Machado 
Bittencourt, que morreu tentando proteger o presidente. 

Irá observar que, do ponto de vista econômico, a expansão industrial foi 
alavancada com a concessão de financiamentos governamentais e aumento das 
taxas alfandegárias, para proteger a embrionária indústria nacional. 

Você saberá que no governo de Campos Sales foi resolvida a questão da 
demarcação da fronteira entre Amapá e Guiana Francesa.

Poderá ver que, logo após ser eleito, Campos Sales embarcou para a Europa em 
busca de empréstimos. Retornou ao Brasil com empréstimo obtido dos Rotschild, 
banqueiros da Inglaterra (MOCELLIN, 1987, p. 165). 

Você verá ainda que, durante seu mandato, Campos Sales acertou com credores 
internacionais moratória de três anos para pagamento da dívida externa.
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Por definição, oligarquia significa a existência de um governo em que o poder 
político está concentrado nas mãos de um número reduzido de pessoas. Já governo 
oligárquico, também por definição, é um governo controlado pela elite (famílias ricas 
que se perpetuam no poder de geração em geração).

Quase sempre, os governos oligárquicos conseguem fazer com que a distribuição 
da renda no país seja realizada de maneira “mais ou menos” satisfatória.

Prudente de Morais nasceu em Itu, interior de São Paulo, no dia 14 de outubro 
de 1841. 

Era Bacharel em Direito, e em 1863 foi Presidente da Câmara Municipal de 
Piracicaba, cidade do interior de São Paulo, onde viveu durante a infância e 
adolescência. Tornou-se deputado em 1868 pelo Partido Liberal, mudando no ano 
de 1876 para o Partido Republicano Paulista. 

Em 1889, foi nomeado Governador da Província de São Paulo pelo Marechal 
Deodoro da Fonseca, exercendo o cargo até 1890, ano em que se tornou Senador 
da República.  

2.1 A ascensão das oligarquias no Brasil

2.2 O governo de Prudente de Morais (1894 -1898)

Figura 2.5 | Prudente de Morais

Fonte: <http://brasilescola.uol.com.br/
historiab/prudente-morais.htm>. Acesso em: 
30 jun. 2015.

No início do mandato, Prudente de Morais 
nomeou para cargos importantes em seu governo 
homens de confiança do Marechal Floriano, mas 
paulatinamente foi criando condições que, no 
futuro, iriam privilegiar a oligarquia cafeeira de São 
Paulo (COSTA, 1999, p. 265).

Com relação à economia, procurou, com a 
concessão de financiamentos governamentais 
e aumento das taxas alfandegárias, incentivar o 
embrionário setor industrial que estava nascendo 
no Brasil. Por meio dos financiamentos, o 
segmento iria adquirir bens de capital, e com o 
aumento da tributação a indústria nacional seria 
protegida no que se refere a artigos importados. 

Essas medidas não foram aceitas de maneira 
positiva pelas oligarquias rurais por dois motivos:
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A situação do Arraial de Canudos, que havia sido implantado no governo de 
Floriano Peixoto, teve reflexos no governo de Prudente de Morais. 

O Arraial havia se transformado em um “caldeirão de pólvora” no sertão da Bahia. 
Fazendeiros da região reclamavam da ameaça de invasão de terras, e, contando 
com 30.000 habitantes, Canudos precisava expandir. Seus representantes acenavam 
com a proposta de novas invasões de terras que seus líderes julgavam improdutivas. 

Prudente de Morais adoeceu, e o vice-presidente Manuel Vitorino assumiu com 
a missão de acabar com a rebelião. 

Vitorino enviou três destacamentos militares, que foram massacrados em 
Canudos. Os rebeldes, além de causar baixas nas tropas do governo quando 
obtiveram a vitória, se apoderaram das armas. 

Prudente de Morais foi obrigado a retornar às pressas ao governo, em virtude do 
fracasso de Vitorino em Canudos.

As medidas econômicas adotadas para resolver a má situação financeira do país, 
somadas ao problema de Canudos, criaram um cenário em que o desentendimento 
entre a oligarquia cafeeira e os florianistas ficava cada vez mais insustentável (COSTA, 
1999, p. 266).

A vitória das tropas federais em Canudos ajudou Prudente de Morais a superar 
parte das pressões, mas não foi suficiente para evitar o atentado que o presidente 
viria a sofrer no Rio de Janeiro.

No instante em que Prudente de Morais passava em revista as tropas que haviam 
combatido em Canudos, um suboficial do exército disparou contra o presidente, 
ferindo mortalmente o Ministro da Guerra Marechal Bittencourt (COSTA, 1999, p. 266).

Existem versões sobre a morte do militar. Alguns autores afirmam que a arma 

2.3 O reflexo de Canudos

a) As oligarquias rurais solicitavam a concessão de financiamentos do governo 
para o setor rural, e não para o setor industrial. 

b) Eram as oligarquias rurais que compravam os produtos manufaturados do 
exterior, e não estavam dispostas a aceitar o aumento das tarifas.

O grande objetivo da oligarquia rural era o de compensar a perda de parte dos 
lucros, em virtude da queda dos preços internacionais do café, com o controle do 
aparelho estatal. Dessa forma, a oligarquia teria a máquina administrativa do Estado 
operando em seu benefício. 
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do assassino não disparou, e no instante em que Bittencourt tentou tomá-la do 
suboficial recebeu cinco golpes de punhal. 

Apesar das versões contraditórias, o que importa é que o Brasil perdeu um 
Marechal de Exército durante o cumprimento do dever.

O atentado deu condições para que Prudente de Morais decretasse o estado de sítio. 

Dessa forma e com amplos poderes, o presidente combateu seus adversários 
políticos e assegurou o completo domínio da oligarquia cafeeira paulista sobre a 
nação (COSTA, 1999, p. 266).

Em 17 de dezembro de 1897, foi promulgado um decreto que aniquilava o 
protecionismo. O decreto reduziu em 25% as taxas em geral, chegando em casos 
especiais à redução de 80%. 

A sucessão de Prudente de Morais foi satisfatória aos interesses das oligarquias 
rurais, particularmente da oligarquia cafeeira paulista. Venceu as eleições o ex- 
-governador de São Paulo Manuel Ferraz de Campos Sales. 

Campos Sales discordava de forma plena dos ministros da República da Espada, 
que se preocupavam demais com o processo de industrialização do Brasil. 

2.4 O governo de Campos Sales

Figura 2.6 | Campos Sales

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_
Sales>. Acesso em: 30 mar. 2016.

Há uma corrente de pensamento que 
acredita que industrializar o Brasil de maneira 
brusca, como Rui Barbosa tentou, no momento 
tumultuado de uma pós-monarquia e com alto 
grau de endividamento, realmente era uma 
temeridade. A colocação de um volume de 
moeda superior ao produto interno só poderia 
apresentar como resultado o que chamamos de 
inflação (LEITE, 2007, p. 24). 

Um dos principais objetivos do governo de 
Campos Sales era colocar o Brasil  na condição 
de especialista na produção de produtos 
agrícolas e minérios voltados para exportação. 
Os principais produtos agrícolas que seriam 
exportados são: 

a) Algodão.
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Campos Sales, antes de assumir a presidência, viajou para a Europa com o 
objetivo de negociar com os credores. Nessa viagem, ele conseguiu firmar acordos 
com banqueiros ingleses, abrangendo:

a) empréstimo de 10 milhões de libras;

Quando Campos Sales assumiu a presidência, a situação financeira era crítica 
e a inflação avançava de maneira intensa, com o preço do café despencando no 
mercado internacional. Nesse contexto, amortizar parte da dívida externa ficava cada 
vez mais difícil. 

Joaquim Murtinho acreditava que a solução seria encontrada com medidas 
drásticas, que incluíam:

a) Corte de crédito ao setor industrial.

b) Paralisação da emissão de papel-moeda.

c) Criação de novos tributos (de consumo e do selo).

d) Redução das despesas públicas.

e) Contenção dos salários dos trabalhadores.

Essas medidas, voltadas para o combate da inflação, buscaram frear bruscamente o 
poder aquisitivo da população assalariada, mas sem ferir os interesses da oligarquia rural.

b) Açúcar.

c) Erva-Mate.

d) Borracha.

e) Cacau.

f) Café. 

Ao mesmo tempo, seu governo tinha como objetivo concentrar esforços na 
importação de máquinas, ferramentas e bens industrializados de todos os tipos. 

2.6 Funding-Loan 

2.5 Cenário econômico no governo de Campos Sales



Formação econômica do Brasil

U2

62

b) moratória de três anos para pagamento do serviço da dívida externa;

c) prazo de 13 anos para iniciar e 63 anos para liquidar o pagamento da dívida externa;

A negociação de Sales com os ingleses recebeu o nome de Funding-Loan. 

A concentração econômica do governo em áreas geográficas definidas 
desencadeou no país uma estrutura regional de classes, criando conflitos por interesses 
regionais divergentes. Esses conflitos tinham reflexo na esfera institucional, acentuando 
as contradições entre o legislativo e o executivo e, ao mesmo tempo, entre os 
poderes estaduais e federais. Sales estava com dificuldades de governar, sofrendo com 
manifestações de hostilidades em várias frentes. A forma encontrada para reduzir a 
pressão foi a política dos governadores. Essa política estava apoiada na troca de favores 
entre o presidente e os governadores estaduais, o que permitiu a estabilização do 
governo federal, fato esse que resultou na Política do Café com Leite.

2.7 Política dos governadores

Entenda a política do Café com Leite lendo a matéria indicada no link a 
seguir.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_do_
caf%C3%A9_com_leite> . Acesso em: 01 abr. 2016.

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – O grande objetivo da oligarquia rural era o de compensar 
a perda de parte dos lucros, em virtude da queda dos preços 
internacionais do café, com o controle do aparelho estatal. 

II – No governo de Prudente de Morais, foi resolvida a questão 
da demarcação da fronteira entre Amapá e Guiana Francesa.
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2. No governo de Prudente de Morais, foram acertadas as 
demarcações de terras entre: 

a) Brasil e Paraguai

b) Brasil e Argentina

c) Brasil e Uruguai

d) Brasil e Bolívia

e) Brasil e Peru

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a Formação Histórica 
do Brasil. 
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Seção 3

A Política de valorização do café

Introdução à seção

Nesta seção, veremos que Rodrigues Alves teve a “sorte” de governar o Brasil 
durante o surto da Borracha. 

Veremos que no governo de Rodrigues Alves ocorreu o combate à varíola e à 
febre amarela por meio de vacinação obrigatória.

Você saberá que no governo de Rodrigues Alves foi inaugurada a política de 
valorização do café. 

Terá a oportunidade de saber que foi no governo de Rodrigues Alves que o Barão 
do Rio Branco conseguiu anexar o Acre ao Brasil.

Você verá que Afonso Pena foi o sucessor de Rodrigues Alves, em 1906.

Irá observar, ao longo da seção, que no governo de Afonso Pena foi implantado 
o plano de valorização do café.

Você poderá analisar a importância do título que Rui Barbosa recebeu na 
Conferência da Paz de Haia.

Saberá que Afonso Pena faleceu antes do fim do seu mandato, sendo substituído 
por Nilo Peçanha. 

Você poderá ver que no governo do Marechal Hermes da Fonseca o Brasil voltou 
a ter um presidente militar.

Verá que o Marechal Hermes da Fonseca teve de enfrentar a revolta da Chibata 
em pleno século XX.

Você estudará que no governo de Venceslau Brás o Brasil esteve envolvido na 
Primeira Guerra Mundial. 

Por fim, você verá que no governo de Venceslau Brás ocorreu o avanço da 
industrialização e do movimento da classe operária no Brasil.
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Rodrigues Alves governou o Brasil na época do surto da borracha, o que, junto com 
os empréstimos externos, deu a ele condições de investir no setor público.

Ambicionando transformar a capital do Rio de Janeiro em um grande local voltado 
para visitação pública, o prefeito Pereira Bastos, apoiado nas metas presidenciais, não 
mediu consequências para realizar seus projetos. Este fato transformou a cidade em 
um verdadeiro canteiro de obras.

Em fevereiro de 1906, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro firmaram o 
Convênio de Taubaté, visando impedir a elevação do câmbio e restringir a oferta 
por meio de operações de compra pelo governo, para venda no momento mais 
conveniente (COSTA, 1999, p. 272).

É importante destacar que, na política externa desse período, o Barão de Rio 
Branco, ministro das relações exteriores, intermediou as negociações para anexação 
do Acre ao território brasileiro.

3.1 O Governo de Rodrigues Alves (1902 -1906) 

3.2 O convênio de Taubaté

Figura 2.7  | Rodrigues Alves

Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/
Rodrigues_Alves>. Acesso em: 30 mar. 
2016.

As desapropriações desordenadas voltadas 
para o alargamento das ruas e construção de 
praças transformaram rapidamente o local em um 
mar de entulho repleto de desabrigados.

Enquanto Pereira Bastos demolia casas e 
abria avenidas, o médico sanitarista Osvaldo 
Cruz procurava sanear a cidade, combatendo a 
varíola e a febre amarela por meio de vacinação 
obrigatória.

A vacinação obrigatória gerou inconformismo 
e, consequentemente, a revolta da vacina. Durante 
quatro dias, os populares do Rio de Janeiro 
enfrentaram policiais utilizando o entulho das 
demolições como barricadas, levando o centro da 
cidade a se transformar em uma verdadeira praça 
de guerra (SILVA; PASSOS, 2011, p. 62).
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Embora tenha recebido grande votação, Rui Barbosa não conseguiu vencer a 
máquina oligárquica que conduziu Hermes da Fonseca ao poder.

3.3 Governo de Afonso Pena (1906-1909)

3.4 Governo de Nilo Peçanha (1909-1910)

Figura 2.8  | Afonso Pena

Figura 2.9  | Nilo Peçanha

Fonte:<https://en.wikipedia.org/wiki/Afonso_
Pena>. Acesso em: 30 mar. 2016.

Fonte:<http://www.infoescola.com/historia-
do-brasil/governo-de-nilo-pecanha/>. Acesso 
em: 30 mar. 2016.

Em 1906, assumiu a Presidência do Brasil 
Afonso Augusto Moreira Pena, que implantou o 
plano nacional de valorização do café, passando a 
comprar toda a safra do produto para armazená-la 
e vendê-la no final da crise a preços mais baixos. 
Para executar esse plano, Afonso Pena precisou 
contrair mais empréstimos junto aos bancos 
ingleses.

Em 1907, representado por Rui Barbosa, o 
Brasil participou da II Conferência de Paz em 
Haia, nos Países Baixos (Holanda). Grande orador, 
Rui Barbosa defendeu os interesses das nações 
exploradas, e sua intervenção na conferência lhe 
valeu o título de Águia de Haia.

Afonso Pena faleceu antes do fim de seu 
mandato, sendo substituído pelo vice-presidente 
Nilo Peçanha.

Em sua gestão, foram criados os Serviços 
de Proteção do Índio, presididos pelo Marechal 
Candido Mariano da Silva Rondon e pelo Ministério 
da Agricultura, Indústria e Comércio.

O governo de Nilo Peçanha foi marcado pela 
agitação em torno da luta sucessória. 

Nessa disputa, romperam-se as relações 
entre São Paulo e Minas Gerais. Uma parcela da 
oligarquia paulista, de comum acordo com a 
Bahia, lançou como candidato Rui Barbosa. Minas 
Gerais, em aliança com o Rio Grande do Sul, 
apoiou o Marechal Hermes da Fonseca.
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Com a eleição do Marechal Hermes da Fonseca, o Brasil voltava a ter um 
presidente militar.

Para diminuir a influência de Pinheiro Machado, o Presidente instituiu uma prática 
que ficou conhecida como Política Salvacionista, com o objetivo de eliminar a 
corrupção e salvar a pureza das instituições republicanas.

Em alguns estados, foram necessárias intervenções de tropas federais para 
substituir uma oligarquia por outra. Mantinha-se, assim, a desigualdade, mudando 
apenas os beneficiados (COSTA, 1999, p. 274).

A política salvacionista gerou inúmeras revoltas, das quais a mais violenta ocorreu 
no Ceará, envolvendo o padre Cícero, que na região era considerado fazedor de 
milagres e santo.

Venceslau Brás governou o Brasil no período da Primeira Guerra Mundial, ocorrida 
na Europa e iniciada pelo Império Austro-Húngaro, que havia declarado guerra à 
Servia. O fato da etnia da Sérvia ser semelhante à da Rússia levou os soviéticos a 

3.5 Governo de Hermes da Fonseca (1910-1914)

3.6 O governo de Venceslau Brás (1914-1918)

Figura 2.10  | Marechal Hermes da 
Fonseca

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Hermes_
da_Fonseca>. Acesso em: 30 mar. 2016.

Outra revolta enfrentada pelo governo Hermes 
da Fonseca foi conhecida como a Revolta da 
Chibata, em pleno século XX. Apesar do Brasil ter 
modernizado sua esquadra e se transformado em 
uma das potências navais da época, o Código 
Disciplinar da Marinha continuava sendo o 
mesmo do período do Império e o recrutamento 
mantinha-se arbitrário, com serviço obrigatório 
por 10 a 15 anos. 

O Minas Gerais, um dos maiores encouraçados 
do mundo, foi o palco da cena que se tornou o 
estopim da revolta, quando o marinheiro Marcelino 
Rodrigues foi açoitado com 250 chibatadas.

A rebelião recebeu o apoio de alguns 
parlamentares e de parte da população do Rio de 
Janeiro. Sem forças para dominá-la, o Marechal 
Hermes deu fim aos açoites e concedeu anistia 
aos revoltosos.
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Com o desenvolvimento da indústria, ocorreu o crescimento da classe operária 
no Brasil, que de 54.000 operários (em 1880) passou a 200.000 operários (em 1920). 
O surto industrial ocorreu de forma desordenada, com precárias condições de vida 
aos trabalhadores.

As jornadas de trabalho eram de 14 a 16 horas por dia, não existia salário mínimo, 
as férias não eram remuneradas e não havia indenização nos casos de acidente 
de trabalho. Esses fatos desencadearam sucessivas greves que exigiam melhores 
condições de trabalho.

entrar no conflito. A existência de um acordo entre o Império Austro-Húngaro e 
a Alemanha acabou deslocando o foco da guerra na direção da Rússia contra a 
Alemanha. 

Em um segundo momento, entraram no conflito Inglaterra e Estados Unidos, e, 
para acompanhar os EUA, o Brasil passou a fazer parte da guerra contra o estado 
alemão no ano de 1917.

3.7 A classe operária entra em cena

Figura 2.11  | Venceslau Brás

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Venceslau_Br%C3%A1s>. Acesso em: 30 mar. 
2016.

Com a guerra, o Brasil ficou impossibilitado 
de importar produtos manufaturados, passando 
a ter necessidade de fabricá-los em território 
nacional. As oficinas que existiam no país foram 
transformadas em fábricas, fazendo nascer uma 
classe operária e uma burguesia industrial.

A participação do Brasil na Primeira Guerra 
Mundial restringiu-se ao fornecimento de 
alimentos e matéria-prima aos países da Tríplice 
Aliança (Inglaterra, França e Rússia), além da 
colaboração no policiamento do Oceano 
Atlântico.

Foi no governo de Venceslau Brás que ocorreu 
a denominada “Guerra Santa” do contestado, 
iniciada na gestão de Hermes da Fonseca. Essa 
revolta foi semelhante ao movimento religioso de 
Canudos, e ocorreu em uma região que era foco 
de disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina. 
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1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Afonso Pena faleceu antes do fim de seu mandato, sendo 
substituído pelo vice-presidente Hermes da Fonseca.

II – No governo de Prudente de Morais, o Brasil esteve envolvido 
na Primeira Guerra Mundial.

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas. 

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil.

2. Na República Velha, o Presidente da República que morreu 
durante o mandato foi: 

a) Hermes da Fonseca

b) Artur Bernardes

c) Afonso Pena

d) Prudente de Morais

e) Nilo Peçanha

Leia a matéria disponível no link a seguir e conheça um pouco mais da 
biografia de Venceslau Brás.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Venceslau_Br%C3%A1s>. 
Acesso em: 30 mar. 2016.
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Seção 4

A crise da república velha 

Introdução à seção

Nesta seção, veremos que como sucessor de Venceslau Brás a política do Café 
com Leite elegeu pela segunda vez Rodrigues Alves.

Veremos que, tentando resolver os problemas do Nordeste, Epitácio criou a 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas.

Você saberá que, no fim do governo de Epitácio Pessoa, a crise das oligarquias se 
tornava nítida: um de seus reflexos foi o movimento tenentista, que teve sua primeira 
manifestação em 1922.

Terá a oportunidade de saber que Artur Bernardes, durante seu governo, procurou 
se vingar dos ataques sofridos durante sua campanha presidencial.

Você verá, ao longo da seção, que o movimento tenentista pode ser definido 
como um movimento político e ideologicamente difuso de características 
predominantemente militares.

Ainda no decorrer da seção, você irá observar que, acompanhando a tendência 
mundial após a Primeira Guerra, a economia brasileira também passou da 
dependência em relação à Inglaterra para a dependência em relação à economia 
norte-americana.

Saberá que Luís Carlos Prestes, entre abril de 1925 e fevereiro 1927, liderou a mais 
importante demonstração de guerrilha no continente sul-americano. (COSTA, 1999, 
p. 241). 

Você poderá ver que, sob o lema “Governar é Abrir Estradas”, Washington Luís 
implementou a construção das rodovias Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis. (COSTA, 
1999, p. 289). 

Verá que, em relação ao crescente movimento operário, Washington Luís 
declarava que a questão operária era uma questão de polícia.
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Por fim, você verá que Washington Luís foi o último presidente da República 
Velha do Brasil. 

4.1  O governo de Delfim Moreira (1918-1919)

4.2 Governo de Epitácio Pessoa (1919-1922)

Figura 2.12  | Delfim Moreira

Figura 2.13 | Epitácio Pessoa

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Delfim_
Moreira>. Acesso em: 30 mar. 2016.

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Epit%C3%A1cio_Pessoa>. Acesso em: 30 mar. 
2016.

Como sucessor de Venceslau Brás, a política 
do Café com Leite elegeu, pela segunda vez, 
Rodrigues Alves, que faleceu no início da gestão. 
Delfim Moreira era o vice-presidente e assumiu o 
poder em um contexto no qual teria de convocar 
eleições. Desencadeou-se, então, uma nova 
crise sucessória, e Rui Barbosa apresentou-se 
como candidato à presidência pela terceira vez. 
Contra ele, os cafeicultores lançaram Epitácio 
Pessoa, que estava representando o Brasil na 
Conferência de Paz em Versalhes, no final da 
Primeira Guerra Mundial. O resultado foi mais 
uma vez favorável às oligarquias do Café com 
Leite (COSTA, 1999, p. 278).

Epitácio Pessoa, que era totalmente contrário 
às políticas inflacionárias, em sua primeira 
medida substituiu os ministros militares por 
civis nas pastas tradicionalmente ocupadas por 
membros das forças armadas.

Para o Ministério da Marinha, indicou Raul 
Soares, e, para o da Guerra, indicou Pandiá 
Calógeras, ambos mineiros. Essa atitude causou 
descontentamento nos meios militares. 

Tentando resolver os problemas do Nordeste, 
Epitácio criou a Inspetoria Federal de Obras 
Contra as Secas e reiniciou as importações 
de manufaturados, prejudicando a balança 
comercial brasileira e enfraquecendo a indústria 
nacional (COSTA, 1999, p. 279).
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Isso acirrou ainda mais as conspirações civis e militares, que continuaram se 
espalhando pelo Brasil. Nesse período, foram intensificados o tenentismo e a 
aliança libertadora.

4.3  O governo de Artur Bernardes (1922-1926)

Figura 2.14 | Artur Bernardes

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_
Bernardes>. Acesso em: 30 mar. 2016.

Os quatro anos de mandato do ex-governador 
de Minas Gerais Artur Bernardes foram de 
permanente estado de sítio (refere-se a um estado 
de exceção, instaurado como uma medida 
provisória de proteção do Estado, quando esse 
está sob uma determinada ameaça, como uma 
guerra ou uma calamidade pública), sem garantias 
de liberdades individuais, acompanhado pelos 
movimentos revolucionários de 1922 no Rio de 
Janeiro de 1923 no Rio Grande do Sul de 1924 em 
São Paulo.

Artur Bernardes, durante seu governo, 
procurou se vingar dos ataques sofridos 
durante a campanha presidencial. Tentou 
desmontar as máquinas administrativas dos 
governos estaduais adversários por meio de leis 
repressivas, calando a imprensa e restringindo 
as garantias individuais dos cidadãos.

Acompanhando a tendência mundial após a Primeira Guerra, a economia 
brasileira também passou da dependência em relação à Inglaterra para a dependência 
em relação à economia norte-americana. Vários empréstimos foram obtidos dos 
Estados Unidos, a maioria destinada à política de valorização do café.

A inflação aumentou e o custo de vida subiu, mas Epitácio Pessoa se recusou 
a conceder aumentos salariais, inclusive do soldo militar, agravando a indisposição 
com o exército.

No fim do governo de Epitácio Pessoa, a crise das oligarquias se tornava nítida: 
um de seus reflexos foi o movimento tenentista, que teve sua primeira manifestação 
em 1922.

O movimento tenentista pode ser definido como um movimento político e 
ideologicamente difuso de características predominantemente militares, no qual 

4.4 O movimento tenentista
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as tendências reformistas e autoritárias apareciam de forma que os tenentes se 
identificavam como responsáveis pela salvação nacional e guardiões da pureza das 
instituições republicanas. Foi um movimento substitutivo e não organizado pelo povo.

4.5 Luís Carlos Prestes (1926-1930)

Figura 2.15 | Luís Carlos Prestes

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Lu%C3%ADs_Carlos_Prestes>. Acesso em: 30 
mar. 2016.

Luís Carlos Prestes, entre abril de 1925 
e fevereiro 1927, liderou a mais importante 
demonstração de guerrilha no continente 
sul-americano. Os rebeldes percorreram 
24.000 km incitando a população dos locais 
por onde passavam a se insurgir contra as 
oligarquias. Formando um contingente de 
800 a 1.500 homens, entre civis e militares, 
esse movimento recebeu o nome de Coluna 
Prestes. Seus homens não perderam nenhum 
dos 53 combates em que enfrentaram as tropas 
governamentais ou os jagunços organizados 
pelos coronéis (COSTA, 1999, p. 288).

Ainda incorporado nos princípios da política do Café com Leite, Washington 
Luís foi indicado para substituir Artur Bernardes. Embora nascido no Rio de Janeiro, 
Washington Luís foi politicamente atuante em São Paulo. 

Sob o lema “Governar é Abrir Estradas”, implementou a construção das rodovias 
Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis. Objetivando dar continuidade à política de combate 
à inflação de seu antecessor, Washington Luís procurou realizar uma reforma 
financeira voltada para a estabilização da moeda nacional.

Para isso, criou a caixa de estabilização, com a missão de emitir papel-moeda, 
lastreada no ouro que o país possuísse ou que fosse depositado no exterior no nome 
do Brasil.

A crise econômica mundial, que reduziu as reservas auríferas e os empréstimos 
de países estrangeiros, inviabilizou a caixa de estabilização, levando-a à extinção 
(COSTA, 1999, p. 289).

4.6 O governo de Washington Luís (1926-1930)



Formação econômica do Brasil Formação econômica do Brasil

U2

75

Figura 2.16 | Washington Luís

Fonte: <http://www.infoescola.com/historia-
do-brasil/governo-de-washington-luis/>. 
Acesso em: 30 mar. 2016.

Em relação ao crescente movimento 
operário, Washington Luís declarava que a 
questão operária era uma questão de polícia.

O final da presidência de Washington Luís foi 
marcado por uma grave crise econômica, em 
parte decorrente da situação externa e em parte 
devida ao insipiente controle econômico.

A quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, 
em 1929, resultou em uma crise mundial que 
abalou os Estados Unidos e a Europa. Nesse 
cenário, o Brasil teve comprometida sua 
exportação de café (os Estados Unidos eram os 
maiores importadores).

Ao mesmo tempo, com a crise de 1929 o Brasil 
passou a ter dificuldades em contrair empréstimos 
junto à Inglaterra (COSTA, 1999, p. 289).

Washington Luís representava os paulistas na política do Café com Leite, e os 
mineiros aguardavam com ansiedade o ingresso do próximo presidente responsável 
por representar o estado.

Contrariando as expectativas de Minas Gerais, Washington Luís lançou para sua 
sucessão o paulista Júlio Prestes.

Diante de um estado de convulsão social, Washington Luís teve seu mandato 
cassado, e, no dia 03 de novembro de 1930, a junta pacificadora entregou 
provisoriamente o poder a Getúlio Vargas (MOCELLIN, 1987, p. 217). 

Saiba mais sobre a Coluna Prestes acessando o link a seguir. 
Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Carlos_Prestes>. Acesso 
em: 30 mar. 2016.
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1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Luís Carlos Prestes, entre abril de 1925 e fevereiro de 1927, 
liderou a mais importante demonstração de guerrilha no 
continente sul-americano. (COSTA, 1999, p. 288). 

II – Sob o lema “Governar é Abrir Estradas”, Washington Luís 
implementou a construção das rodovias Rio-São Paulo e Rio-
Petrópolis COSTA (1999, p. 289). 

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas. 

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil.

2. O último Presidente da República Velha do Brasil foi:

a) Hermes da Fonseca

b) Artur Bernardes

c) Afonso Pena

d) Prudente de Morais

e) Washington Luiz
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Esperamos que você tenha observado nesta unidade as 
dificuldades encontradas pelos republicanos em relação à 
implantação da República em nosso país. Acreditamos que 
você tenha percebido a falta de sinergia existente entre os 
presidentes da República Velha, que praticamente governavam 
sem um programa de governo. Gostaria que você fizesse uma 
comparação entre a crise política da República Velha e a crise 
política dos dias atuais, analisando as correlações entre ambos 
os períodos e considerando as diferenças de contexto. Naquela 
época, o mundo era um, e na atualidade já é bem diferente. 
Desejamos a você bons estudos e muito sucesso.

A transição da Monarquia para a República não foi tão simples 
como imaginavam, e, para aqueles que pensam que a história 
do Brasil é uma história calma e tranquila, o recado é o seguinte: 
fiquem ligados, pois não foi assim. Nossa história, principalmente 
na República Velha, foi marcada por muitos conflitos. O 
processo da industrialização brasileira, em conformidade com 
os fatos históricos (políticos e sociais), também foi tumultuado 
e não aconteceu conforme o pouco (ou nenhum) planejamento 
existente à época, e até hoje podemos sentir o reflexo disso. 

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Em 24 de janeiro de 1891, foi promulgada a segunda 
Constituição Brasileira, com status de ser a primeira 
Constituição do Regime Republicano. 



Formação econômica do Brasil

U2

78

II – Em 1891, Deodoro da Fonseca foi eleito Presidente da 
República e renunciou ao cargo durante o mandato.

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas. 

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil.

2. Observe as afirmativas a seguir: 

I – No Rio Grande do Sul, ocorreu uma revolta armada 
que durou 31 meses, conhecida pelo nome de Revolução 
Federalista.

II – Na Revolução Federalista, a Marinha brasileira, sob 
o comando do Almirante Custódio de Melo, ameaçou 
bombardear o Rio de Janeiro.

Assinale a alternativa correta: 

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil. 

3. Observe as afirmativas a seguir: 

I – No governo de Prudente de Morais foi resolvida a questão 
da demarcação da fronteira entre Amapá e Guiana Francesa.
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4. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Afonso Pena foi sucessor de Rodrigues Alves em 1906.

II – No governo de Afonso Pena, foi implantado o plano de 
valorização do café.

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil. 

5. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Em relação ao crescente movimento operário, Artur 
Bernardes declarava que a questão operária era uma questão 
de polícia.

II – Afonso Pena foi o último Presidente da República Velha 
do Brasil. 

II – Logo após ser eleito, Prudente de Morais embarcou para 
a Europa em busca de empréstimos. Retornou ao Brasil com 
empréstimo obtido dos Rotschild, banqueiros da Inglaterra.

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil. 
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Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil. 
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Unidade 3

O BRASIL DE 1930-1964

Ademir Cavalheiro Leite 

Nesta seção, serão abordados: a interrupção do mandato do então 
presidente da República Washington Luis e o ingresso provisório de Getúlio 
Vargas no poder; o Plano Cohen de 1938, que concedeu a presidência a Getúlio 
sem a existência de eleições; e a  criação da CLT e a implantação dos institutos 
de aposentadorias e pensões

Nesta seção, serão abordados: a Política Conservadora do governo do General 
Eurico Gaspar Dutra, que governou o Brasil de 1946 a 1951; o retorno de Getúlio 

Seção 1 | A era Vargas e o Estado Novo

Seção 2 | A política liberal de Gaspar Dutra e o retorno de 
Vargas

Objetivos de aprendizagem 

Nesta unidade, veremos: os principais marcos históricos e políticos do período; 
a crise cafeeira, o setor externo e o desenvolvimento da indústria de 1930-1964 e 
as interpretações do desenvolvimento industrial brasileiro no período.

Introdução ao estudo

Nesta unidade, você será levado a compreender os fatores de maior 
relevância que nortearam a formação econômica do Brasil no início do 
século XX. Nossa abordagem obedecerá à ordem cronológica do tempo, 
dentro de uma sequência em que os fatos históricos do período em estudo 
aconteceram e está dividida em quatro seções:



Nesta seção, serão abordados: o governo de Juscelino Kubitschek; a 
implantação do Plano de Metas; e a Construção de Brasília.

Nesta seção, serão abordados: a renúncia de Jânio Quadros e a 
consequente implantação do Regime Militar no Brasil.

Vargas à presidência da república, através de eleições diretas; e o consequente 
suicídio do ilustre estadista, para muitos considerado um ditador.

Seção 3 | O plano de metas de Juscelino Kubitscheck 

Seção 4 | O fracasso do parlamentarismo implantado no 
Brasil
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Seção 1

A era Vargas e o Estado novo 

Introdução à seção

Você sabia que ocorreram eleições diretas no Brasil no ano de 1930 e que os 
candidatos eleitos não conseguiram tomar posse? Esse fato realmente aconteceu e 
determinou o fim da chamada República Velha.

Apesar do rompimento de Washington Luis com a conhecida política do café com 
leite, não existiam diferenças essenciais entre as duas candidaturas que disputaram 
o pleito em 1 de março de 1930. 

Enquanto Júlio Prestes e Vital Soares representavam os interesses da oligarquia 
cafeeira, Getúlio Vargas e João Pessoa defendiam os interesses das oligarquias 
dissidentes. O resultado apontou Júlio Prestes e Vital Soares como vencedores.

Os derrotados nas urnas aceitaram a derrota de forma natural, porém o 
assassinato de João Pessoa, ocorrido em 26 de julho de 1930, provocou enorme 
comoção popular, criando uma situação em que, segundo Mocellin (1987, p. 216), 
uma revolução deveria ser feita antes que o povo a fizesse. 

Segundo Mocellin (1987, p. 216), após o homicídio de João Pessoa, surgiram 
rumores de que a eleição havia sido fraudulenta, fato este que desencadeou uma 
série de conflitos armados em Porto Alegre, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, 
Paraná e Santa Catarina. 

Todos esses conflitos foram provocados por grupos revolucionários que 
desejavam profundas mudanças sociais.

Nesse contexto, Washington Luis foi deposto por uma Junta Militar, antes do final 
do mandato, e uma Junta Pacificadora entregou provisoriamente o poder a Getúlio 
Dornelles Vargas, sem que os vencedores da eleição ocorrida em 1 de março de 
1930 pudessem assumir. 
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O Governo Provisório de Vargas

1.1 Antecedentes históricos

De longe, Getúlio Vargas observava a maneira como o presidente Franklin Delano 
Roosevelt lidava com o problema em seu país, e verificou que a intervenção do 
Estado superavitário na economia estava aos poucos criando condições de solução 
para uma situação considerada impossível. 

A lógica levou Vargas a fazer a mesma coisa no Brasil, com o diferencial de que o 
Estado brasileiro não era superavitário, e sim deficitário. O que você faria se estivesse 
no lugar dele?

Com a perda de grande parcela da participação no mercado internacional, 
em decorrência da queda nas exportações, o país precisou buscar alternativas no 
mercado interno para que o nível de renda pudesse ser mantido. 

O sucesso só poderia ser obtido com a manutenção da estrutura da monocultura 
cafeeira. E foi isso que Getúlio fez.

Com essa atitude, além de manter a produção em um patamar satisfatório, seria 
possível garantir a empregabilidade da mão de obra da lavoura, a pujança do setor 
de transportes e, concomitantemente, a sobrevivência das pequenas indústrias que 
forneciam insumos ao setor agrícola.

Figura 3.1 | Getúlio Vargas

Fonte: Djalma Gomes Netto. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_
Vargas>. Acesso em: 17 mar. 2016.

A crise que ocorreu nos Estados Unidos no ano 
de 1929 modificou de forma drástica o cenário 
econômico daquele país. O modelo liberal de 
Adam Smith, apoiado nas leis de mercado e na 
livre concorrência, foi posto em xeque com a 
conjugação da superprodução e o baixo consumo. 
Como resultado, a população norte-americana 
ficou subjugada a um contexto de recessão. 

A princípio, você poderá pensar que tudo não 
passou de um fato isolado, mas naquele período 
a relação que existia entre os Estados Unidos e 
o resto do mundo era demasiadamente estreita. 
Matérias-primas do exterior que davam suporte 
ao processo de industrialização instalado na maior 
potência econômica do planeta deixaram de ser 
adquiridas, e no bojo desse processo ocorreu uma 
queda considerável no consumo do café oriundo 
do Brasil. 
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É importante destacar que buscar alternativas para o aumento da renda no mercado 
interno, em detrimento do mercado externo, foi um processo que Celso Furtado 
denominou de Deslocamento do Centro Dinâmico (GREMAUD, 2014, p. 348).

Nesse contexto, diante da importância do café para o sistema econômico 
nacional, o governo estipulou para o produto uma política de preço mínimo e 
passou a comprar todo o excedente de produção existente no país. 

O preço mínimo tinha a capacidade de manter os cafeicultores estimulados a 
produzir e evitava o risco da destruição dos pés de café.

A política de aquisição do excedente de produção criou uma série de problemas 
para o governo, entre eles:

a) Necessidade da criação de armazéns para estocar o produto.

b) Necessidade da criação de uma estrutura para gerenciar o processo.

c) Necessidade da utilização do dinheiro público para manter o subsídio.

d) Necessidade de queimar o café estocado, por falta de espaço nos armazéns.

A política de subsídio da compra do café com sucessivas destruições por meio de 
queimadas existiu durante o período de 1931 a 1944. Foram 14 anos.

A produção total de café no período, em escala nacional, foi de 17.403 milhões 
de toneladas, e a quantidade de produtos comprados e incinerados pelo governo 
atingiu o patamar de 4.692 milhões de toneladas, ou seja, 26,96% da produção 
foiram queimadas (GREMAUD, 2014, p. 350).

Todo o esforço do governo para manter a renda e o consumo interno não 
conseguiu conter o desequilíbrio do balanço de pagamentos do país. A queda das 
exportações e o aumento das importações foram considerados responsáveis pelo 
problema. Vargas estava diante de outro desafio.  

A solução encontrada pode ser resumida em três medidas que foram adotadas 
pelo governo: 

a) Solicitação de moratória de parte da dívida externa.

b) Desvalorização da moeda nacional.

c) Contingenciamento em relação a recursos externos.

1.2 Problemas do governo com o estoque de café
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As três medidas resolveram os problemas de curto prazo da economia brasileira. 

Com a moratória, o país conseguiu prolongar alguns pagamentos em moeda 
estrangeira que deveriam ser feitos a credores internacionais. 

Com a desvalorização da moeda nacional, os preços dos produtos destinados 
à exportação ficaram mais acessíveis ao mercado externo, o que possibilitou maior 
entrada de divisas e, ao mesmo tempo, elevou o preço dos produtos importados, 
forçando a diminuição das importações. 

Com o contingenciamento, o governo passou a destinar os recursos externos 
que entravam no país ao pagamento de compromissos internacionais. Em suma, as 
três medidas visavam melhorar a situação do balanço de pagamentos. 

É importante destacar que o ano de 1932 
foi turbulento no que se refere à luta armada. O 
governo de Vargas foi desafiado militarmente pelo 
estado de São Paulo no dia 9 de julho de 1932. 

São Paulo, com 35 mil homens, entrou em 
combate contra 100 mil soldados do governo. O 
motivo do conflito estava relacionado com dois 
fatores:

a) Descontentamento com a interrupção 
do mandato de Washington Luis, que 
impossibilitou a posse de Júlio Prestes, eleito 
na eleição presidencial de 1º de março de 
1930. 

b) Insatisfação com a Revolução de 1930, que 
depôs o mandato de vários governadores, 
inclusive o de São Paulo, e consequentemente 
nomeou interventores nos estados que tiveram 
seus governantes afastados.

1.3 O levante paulista de 1932 

Figura 3.2 | Cartaz de convocação 
de voluntários para a revolução

Fonte: CPDoc FGV. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Revolu%C3%A7%C3%A3o_Constitucionalista_
de_1932>.  Acesso em: 17 mar. 2016.

c) Objeção ao fato de Getúlio Vargas, segundo os revolucionários, governar de 
forma autoritária e sem consultas eleitorais. 

d) Reivindicação de uma nova Constituição, capaz de devolver a democracia ao 
Brasil. 
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A Revolução Constitucionalista, que teve início em 9 de julho de 1932 e terminou 
em 2 de outubro de 1932, não tinha como objetivo alterar as relações de poder, mas 
apenas reivindicava a normatização da legislação e o retorno do processo eleitoral. 

Nesse período, Getúlio vivenciou um estado de guerra que colocou o país 
durante três meses em uma situação delicada.

Vimos que a Constituição de 1891 perdurou até 1930, ano em que uma Junta 
Militar colocou Getúlio Vargas no poder. A Carta Magna de 1891 apresentava alguns 
pontos vulneráveis que foram apontados 39 anos depois. São eles:

a) Esgotamento do modelo político que representava as oligarquias.

b) Eleições através de voto aberto, o que provocou muitas fraudes eleitorais na 
época.

O embrião da Constituição de 1934 surgiu com a Revolução Constitucionalista 
de 1932, que desencadeou a instalação da Assembleia Nacional Constituinte em 15 
de novembro de 1933. Em 16 de julho de 1934, foram convocados, pelo governo 
provisório, os membros da Revolução Constitucionalista de 1933 que se reuniram e 
redigiram a Carta Magna de 1934. 

A estrutura da nova Constituição acabou ficando bem parecida com a anterior de 

Na década de 1930, começou a ocorrer no Brasil um forte avanço do setor industrial, 
que apresentou algumas peculiaridades e, graças a elas, o processo recebeu o nome 
de industrialização por substituição de importações. A principal característica desse 
modelo está no fato de o contexto apresentar uma industrialização fechada. A partir 
disso, é possível fazer uma indagação: o que seria uma industrialização fechada?

Podemos responder dizendo que é considerada fechada por estar apoiada em 
dois elementos: 

a) Ser desenvolvida especificamente para o atendimento do mercado interno, 
sem preocupação nenhuma com exportação.

b) Ser protegida da concorrência internacional por meio de medidas típicas de 
proteção da indústria nacional. 

1.4 Industrialização por substituição de importações

1.5 Constituição de 1934 e Vargas Presidente
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1891, mas apresentou alguns fatos que merecem ser registrados:

a) Manteve a Federação e a República como forma de Estado, com regime 
presidencialista. 

b) Incluiu em seu texto normativo a possibilidade do Estado intervir na ordem 
econômica e social. 

c) Manteve as eleições diretas, com inclusão do voto secreto.

d) Estabeleceu a escolha do presidente na primeira eleição por meio de Assembleia 
Constituinte e, nas eleições subsequentes, por voto direto.

e) Garantiu o direito de voto às mulheres.

f) Assegurou a criação de um ensino primário gratuito e obrigatório.

É importante destacar que, após a elaboração da Constituição de 1934, Getúlio 
Vargas foi eleito, de forma indireta, Presidente do Brasil. 

O avanço das tendências totalitárias de direita após a posse de Vargas desencadeou 
o nascimento de uma forte coligação das forças de esquerda (MOCELLIN, 1987, p. 224). 

Em março de 1935, no estado do Rio de Janeiro, foi criada, no Brasil, a Aliança 
Nacional Libertadora (ANL),

Três meses depois de sua criação, a ANL contava com 1.600 sedes e quase 
um milhão de filiados. Tal sucesso em tão pouco tempo levou os conservadores 
e também o presidente Getúlio Vargas a colocar um fim nessa instituição, sendo 
determinada sua ilegalidade (MOCELLIN, 1987, p. 226).

Com o fechamento da ANL, o Partido Comunista do Brasil partiu para a luta 
armada. Em novembro de 1935, exoneraram o governador do Rio Grande do 

1.6 A Aliança Nacional Libertadora

“que tinha como presidente de honra Luis Carlos Prestes. 
Trata-se do mesmo personagem que, com a Coluna Prestes, 
provocou o estopim da Revolução de 1924. Revolução que 
levou o presidente Arthur Bernardes a governar o país, em 
estado de sítio, por quase quatro anos” (COSTA, 1999, p. 286).
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As revoltas de 1935 favoreceram os planos continuístas de Vargas, que alegava a 
necessidade de frear a subversão e impedir a guerra civil (MOCELLIN, 1987, p. 228). 

As eleições presidenciais já estavam marcadas. Armando Sales Oliveira, José Américo 
de Almeida e Plínio Salgado estavam em campanha, até que surgiu um documento, 
denominado de Plano Cohen, afirmando a existência de um plano de tomada do 
poder pelos comunistas. 

Esse documento foi publicado em todos os jornais e divulgado no rádio (criado em 
1936) através do programa A Hora do Brasil, que nos dias de hoje recebe o nome de A 
Voz do Brasil. 

O Plano Cohen apresentou como consequência a efetivação de Getúlio Vargas 
como presidente, após a suspensão das eleições diretas no Brasil. 

O Estado Novo é retratado na história como a fase da Ditadura Civil comandada 
por Getúlio Vargas. Não entraremos no mérito sobre a postura de Vargas. Se Getúlio 
foi ditador, estadista, nacionalista, intervencionista ou um bom presidente, será você, 
por meio de um processo de reflexão, quem irá avaliar. O que realmente importa 
para nossa seção de estudo é saber o que de relevante foi feito durante o Estado 
Novo, com relação à política e à economia. 

A primeira medida tomada por Vargas no Estado Novo foi anular a Constituição 
de 1934 e implantar outra em seu lugar. A nova Constituição, promulgada em 10 
de novembro de 1937, foi a quarta implantada no Brasil e a terceira do período pós- 
-República. Foi redigida pelo Ministro da Justiça Francisco Campos e aprovada por 

Norte, destituíram a Assembleia Legislativa do estado e criaram o Governo Popular 
Revolucionário. 

As rebeliões de 1935 se constituíram em um dos mais graves erros do Partido 
Comunista. O fracasso para as forças de esquerda foi o pior possível. O governo 
desencadeou enorme onda repressiva, que culminou com a prisão de Prestes e de 
sua esposa em março de 1936. 

Aproveite este momento e reflita: Quem estava certo e quem estava errado? 
Busque justificar sua reflexão.

1.7 O Plano Cohen

1.8 O Estado Novo
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Getúlio e também pelo Ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra. 

Essa foi uma Constituição que concentrou poderes nas mãos do executivo. 
Seguem os cinco pontos de maior relevância na nova Carta Magna:

a) Fortalecimento do poder Executivo.

b) Diminuição da autonomia dos estados e municípios. 

c) Governadores eleitos apenas seriam colocados no cargo com a aprovação de 
Vargas.

d) Praticamente foram eliminados os poderes do legislativo.

e) Foram extintos os partidos políticos.

Na extinção dos partidos políticos, encontramos uma curiosidade: até mesmo 
o partido da Ação Integralista Brasileiro (AIB), que ajudou o governo a combater os 
comunistas da Aliança Nacional Libertadora e que apoiou Vargas na implantação do 
Estado Novo, foi extinto. Você já deve ter em mente o tamanho da indignação dos 
Integralistas. Esse é mais um ponto da seção que merece sua reflexão.

Outro ponto de relevância nesse período foi a criação do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), órgão do governo responsável pelo monitoramento 
e censura dos meios de comunicação. A DIP também era responsável pela 
propaganda do governo e pela criação do programa A Hora do Brasil, momento em 
que o governo falava diretamente com o povo utilizando a única mídia eletrônica da 
época: o rádio.

A classe média e a classe operária, juntamente com o exército que estava 
marginalizado na República Velha, ganharam destaque com Vargas: 

a) As forças armadas passaram por profundas modernizações com a aquisição 
de novas armas, novos equipamentos, tanques, navios e aviões de guerra. Essa 
modernização foi fundamental para a criação da Companhia Siderúrgica de 
Volta redonda (CSN), que seria responsável pela produção de aço (matéria-prima 
necessária para a produção de armas e munições, tanques, aviões e navios).  

b) A classe média foi beneficiada com a criação do Departamento Administrativo 
do Serviço Público. Com a existência da DASP, só poderia trabalhar nas 
empresas públicas quem fosse aprovado no então criado concurso público. Essa 
contribuição de Getúlio está em vigor até os dias de hoje.

c) A classe operária era o ponto vulnerável do país para a implantação do 
comunismo. Sabendo disso, Vargas criou um conjunto de leis que, em seguida, 
deram origem à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que também vigora até 
os dias de hoje. 
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Não nos estenderemos com relação ao conteúdo da CLT, criada por meio 
do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Porém, citaremos alguns pontos 
relevantes que vigoram até os dias atuais:

a) Salário mínimo.                                              

b) Carteira de trabalho.

c) Jornada de oito horas.                                     

d) Férias remuneradas.

e) Previdência Social.                                           

f) Descanso semanal.

g) Regulamentação do trabalho da mulher.

h) Regulamentação do trabalho do menor de idade.

i) Obrigatoriedade do recolhimento do FGTS.

Getúlio tinha receio de que as ideias socialistas migrassem para os sindicatos e 
contaminassem o pensamento da classe do meio operário urbano. Com a intenção 
de evitar esse perigo, foi criado o Princípio da Unicidade Sindical. 

Antes de Vargas, os sindicatos eram vinculados ao Ministério do Trabalho e o 
trabalhador tinha o direito de escolher o sindicato que mais lhe agradasse. Após 
Vargas, passaram a existir sindicatos únicos por categoria. 

Foram colocadas propagandas em livros didáticos para popularizar Vargas e 
torná-lo conhecido pelo termo “pai dos pobres”.

No dia 21 de janeiro de 1939, foi descoberta a primeira jazida de petróleo em solo 
brasileiro, mais especificamente em Salvador, capital do estado da Bahia. 

A alegria da grande descoberta foi ofuscada pelo início da Segunda Guerra 
Mundial, em 1º de setembro de 1939, quando Adolf Hitler ordenou a invasão da 

1.9 Pontos de relevância da consolidação das leis trabalhistas

1.10 Unicidade sindical 

1.11 O Brasil na Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas
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Polônia. O conflito tinha de um lado Alemanha, Itália e Japão, países que fizeram parte 
do chamado Eixo, e de outro lado os países considerados aliados: Grã-Bretanha, França, 
Bélgica e, mais tarde, Estados Unidos, União Soviética e Brasil. 

Em nosso país, principalmente no Sul, existiam simpatizantes das doutrinas 
nazistas e fascistas. A extrema direita não poupava elogios a Hitler e Mussolini. 
Getúlio, apesar de sua simpatia pelos regimes totalitários, foi obrigado a se alinhar 
com os norte-americanos em razão da forte dependência econômica com os Estados 
Unidos da América do Norte (MOCELLIN, 1987, p. 235).

Em 1942, o Brasil rompeu relações com os países do Eixo, e como resposta, em 
22 de agosto de 1942 os alemães torpedearam 10 navios brasileiros.

 Após esse episódio, Vargas, que vinha sustentando uma política de neutralidade, 
foi obrigado a colocar o Brasil na guerra (MOCELLIN, 1987, p. 235). 

A Força Expedicionária Brasileira foi criada em julho de 1944, e ao todo foram 
enviados para a Itália 25.000 brasileiros, sob o comando do General de Divisão João 
Batista Mascarenha de Moraes (MOCELLIN, 1987, p. 236). 

Com a derrota do nazismo e do fascismo, o governo de Vargas passou a ser 
questionado, pois não se admitia que soldados brasileiros morressem lutando contra 
regimes totalitários quando, internamente, o Brasil vivia sob a opressão de uma ditadura. 
Nesse contexto, em 29 de outubro de 1945, Vargas apresentou sua renúncia. 

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – O Presidente da República Washington Luis foi deposto por 
uma Junta Militar, antes do final do mandato.

II – A política de subsídio da compra do café com sucessivas 
destruições por meio de queimadas existiu durante o período 
de 1931 a 1944. 

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.
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2. A Aliança Nacional da Libertação, conhecida pela sigla ANL, 
tinha como presidente de honra: 

a) Júlio Prestes

b) Armando Sales Oliveira

c) José Américo de Almeida

d) Luis Carlos Prestes

e) Francisco Prestes Maia 

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil.
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Seção 2

A política liberal de Gaspar Dutra e o retorno de 
Vargas

Introdução à seção

Você sabia que, com a renúncia de Getúlio, o Brasil, além de elaborar e implantar 
a quarta Carta Magna, teve como presidente eleito o ex-ministro da guerra do 
governo Vargas? 

Essa afirmação exige um momento de reflexão: como Vargas, considerado 
ditador, conseguiu por meio de eleições diretas eleger como sucessor o candidato 
que praticamente esteve ao seu lado durante todo o governo do Estado Novo?

Você sabia que Luis Carlos Prestes, que morou e trabalhou na União Soviética de 
1931 a 1934, tinha apoio de Moscou para comandar um golpe comunista no ano de 
1935 no Brasil? 

Você tinha conhecimento de que foi a tentativa de golpe da esquerda, com apoio 
do soviético Joseph Stalin, que levou o governo do Brasil a colocar Prestes na cadeia 
em 1936? 

Você verá, nesta seção, que Prestes foi libertado em 1946 e, com o retorno da 
democracia, foi beneficiado por ela, conseguindo ser eleito Senador da República de 
1946 a 1948. Saberá que com a cassação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), em 
1947, Prestes, que era seu Secretário Geral, teve o mandato de Senador interrompido. 

Nesta seção, você verá que Dutra desenvolveu uma política socioeconômica 
alinhada com os interesses dos Estados Unidos da América, proibiu os cassinos 
em Território Nacional e, do ponto de vista econômico, resgatou a política liberal, 
facilitando as importações, fato esse que esgotou o superávit de reservas cambiais 
do Brasil, obtidas na Segunda Guerra Mundial. 

Nas páginas finais desta seção, você verá que Vargas retornou à presidência da 
República por meio de voto direto e faleceu durante o mandato.
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Simultaneamente à posse de Dutra em 1946, foi organizada uma Assembleia Geral 
Constituinte, que elaborou no mesmo ano a quarta Constituição do Brasil.

A gestão Dutra (1945-1951)

Após a renúncia de Getúlio Vargas em 1945, 
quem assumiu a presidência do Brasil em caráter 
temporário, até que novas eleições fossem 
realizadas, foi o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) José Linhares.

Para a sucessão de Vargas surgiram dois 
candidatos: 

a) General Eurico Gaspar Dutra, pelo Partido 
Social Democrático (PSD).

b) Brigadeiro Eduardo Gomes, pela União 
Democrática Nacional (UDN).

O General Dutra, que havia sido ministro da 
guerra no Estado Novo, foi eleito presidente 
com o apoio de Getúlio. 

Figura  3.4 | General Eurico Gaspar 
Dutra

Fonte: Governo do Brasil - Galeria de 
Presidentes. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Eurico_Gaspar_Dutra>. 
Acesso em: 17 mar. 2016.

A Constituição de 1946, segundo Mocellin (1987, p. 243), entre vários aspectos, 
manteve: 

a) a estrutura da propriedade de terra;

b) um poder executivo forte;

c) o estabelecimento de eleições diretas em todos os níveis;

d) mandato presidencial de cinco anos.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil exportou grandes quantidades 
de produtos aos países envolvidos diretamente no conflito. Os resultados dessas 

2.1 Características da Constituição de 1946

2.2 Retorno da política de importações
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Durante o governo Dutra foi criado o Plano Salte (Saúde, Alimentação, Transportes 
e Energia). A meta desse plano era a resolução, em cinco anos, dos programas por 
ele contemplados. No final do período, o resultado apresentado foi modesto, devido 
à falta de recursos financeiros e à desorganização administrativa.

A política do Brasil com o exterior aproximou – e muito – nosso país dos 
Estados Unidos, causando uma subordinação econômica. Um dos reflexos dessa 
subordinação desencadeou o rompimento, por parte de nosso país, com a URSS. 
A causa desse rompimento foi curiosa: o secretário da Embaixada Brasileira em 
Moscou, Soares Pina, completamente embriagado, depredou um bar naquela 
cidade. As autoridades russas o prenderam e exigiram uma indenização. O governo 
brasileiro, se sentindo ultrajado, rompeu relações diplomáticas com os soviéticos, 
fato esse que inseriu o Brasil no contexto da Guerra Fria, que foi o conflito não 
declarado entre Estados Unidos e União Soviética (MOCELLIN, 1987, p. 245). 

Como resultado do rompimento com a URSS, o Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), que havia colocado no Congresso Nacional 14 deputados e um senador 
(Luis Carlos Prestes) nas eleições de 1946, foi posto na ilegalidade, e o mandato 
dos candidatos eleitos foi cassado. Assim, o Partido mergulhou novamente na 
clandestinidade (MOCELLIN, 1987, p. 246).

Segundo Passos e Silva (2011, p. 78), dentro do país os militares estavam divididos 
em dois grupos:

a) Grupo Entreguista, que defendia a ideia de que nosso país deveria fazer mais 
negócios com empresas estrangeiras, sem o controle do governo nessas atividades.

exportações desencadearam o aumento de divisas no país.

Com a Constituição de 1946 e a consequente extinção do controle cambial, 
aumentaram as importações de produtos considerados supérfluos, como brinquedos, 
bebidas, alguns alimentos e outros produtos sem relevância, o que levou, em pouco 
tempo, ao exaurimento das reservas cambiais disponíveis. 

Como consequência, o governo Dutra teve de conviver com a dependência 
externa no setor financeiro e tecnológico, aumentando cada vez mais a dependência 
do Brasil em relação a empréstimos externos. 

2.3 Plano Salte

2.4 Política Exterior
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b) Grupo dos Nacionalistas, que apostava na industrialização, mas com o controle 
do governo em relação à entrada das empresas estrangeiras no país. 

A produção e a riqueza do Brasil, apesar de algumas críticas, cresceram durante 
o governo Dutra, mas os trabalhadores assalariados e os que viviam no campo não 
participaram da distribuição dessa riqueza. Como exemplo, pode-se citar que os 
salários de todas as categorias não foram aumentados desde 1943. É importante 
destacar que nessa época não existia a correção monetária. Dessa forma, o governo 
Dutra foi caminhando para seu final. 

Em 1950, começou a luta pela sucessão presidencial e Getúlio Vargas retornou 
ao poder, mas, dessa vez, por meio de voto direto.

As eleições de 3 de outubro de 1950 deram vitória esmagadora a Getúlio Vargas, 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que com 48,7% dos votos, ao lado de seu 
vice João Café Filho, do Partido Social Progressista (PSP), tornou-se novamente 
Presidente do Brasil, com o diferencial de ter sido eleito pelo voto direto. 

Alguns opositores tentaram impugnar as eleições, alegando que Vargas não havia 
obtido maioria absoluta (mais de 50%). É importante destacar que a solicitação da 
oposição não tinha base legal. O resultado estava de acordo com o que se verificava 
na Constituição. Observe os números oficiais, expostos a seguir: 

Getúlio Vargas ............................................................... 3.849.040 votos

Eduardo Gomes ............................................................. 2.342.384 votos

Cristiano Machado ......................................................... 1.697.173 votos

João Mangabeira ............................................................. 9.466 votos

Ao assumir, Vargas formou um Ministério levando em consideração as forças 
políticas presentes no Congresso Nacional, que era extremamente conservador. 
Mas, apesar da composição do Ministério, Getúlio, mesmo dentro de um Regime 
Democrático, pretendia levar adiante a política que havia implantado no final do 
Estado Novo. 

A União Democrática Nacional (UDN), que havia lançado como candidato o 
Brigadeiro Eduardo Gomes, desde o dia da posse e por meio de udenista Carlos 

2.5 A volta de Getúlio Vargas como Presidente do Brasil (1951-1954)

Fonte: MOCELLIN (1987, p. 246).
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Lacerda passou a escrever em seu jornal  A Tribuna da Imprensa artigos inflamados 
e caluniosos contra Getúlio Vargas (MOCELLIN, 1987, p. 248). 

A descoberta do poço de petróleo na Bahia em 1938 e a consequente criação do 
Conselho Nacional do Petróleo no mesmo ano não foram suficientes para sensibilizar 
o país no processo de levar adiante o programa do petróleo. Com o retorno de 
Vargas ao poder, a luta pelo petróleo ganhou novo alento até que, finalmente, pela 
Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, foi fundada a Petrobras, cabendo a ela a 
pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos, fluidos e gases 
raros em território nacional.

Além da criação da Petrobras, outras realizações marcaram o governo 
democrático de Vargas:

a) A expansão da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda.

b) A Organização da Companhia Vale do Rio Doce, atualmente apenas com 
nome de Vale.

c) Criação da Eletrobras.

d) Criação do Serviço Social Rural.

e) Criação do Seguro Agrícola.

f) Fundação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDE 
(BNDES a partir de 1982). 

Pressionado pelo então Ministro do Trabalho João Goulart, Getúlio concedeu 
reajuste de 100% do valor do salário mínimo, mas, em decorrência da pressão dos 
empresários e latifundiários, foi obrigado a demitir Goulart. 

2.6 O Petróleo é Nosso

Em agosto de 1954, aconteceu um episódio que mudaria a história do Brasil. Um 
fiel servidor do presidente resolveu matar, por conta própria, o mais “barulhento” 
opositor do governo: o jornalista Carlos Lacerda. 

A emboscada na rua dos Toneleros, no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, 
foi um desastre. 

2.7 Atentado da Rua dos Toneleros
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Lacerda saiu ferido de raspão, mas o major da Aeronáutica Rubens Tolentino Vaz 
que o acompanhava foi morto (PASSOS; SILVA, 2011, p. 81).

Os meios de comunicação atribuíram ao presidente a responsabilidade pelo ato 
criminoso. Nesse contexto, o movimento pela renúncia de Vargas tomou proporções 
gigantescas.

De um lado, Getúlio resistia, e, do outro, as forças armadas articulavam um golpe 
para tirá-lo do poder (PASSOS; SILVA, 2011, p. 81).

No dia 23 de agosto de 1954, teve início uma reunião que se estendeu até a 
madrugada do dia 24, quando Vargas concordou em se licenciar. 

A UDN já começava a festejar, mas o velho caudilho ainda faria uma surpresa 
para seus fiéis adversários políticos. Vargas disse a seu irmão que a UDN estava 
preparando o seu banquete e que, na última hora, ele iria puxar a toalha. E de fato 
puxou. Seu suicídio acabou com a festa da UDN (MOCELLIN, 1987, p. 250). 

Você deve ter ouvido versões das mais diversas sobre o suicídio de Vargas, mas 
um fato é intrigante. Antes de morrer, na madrugada de 24 de agosto de 1954, 
Getúlio escreveu uma carta-testamento na qual registrou a seguinte frase: Saio da 
vida para entrar na história. Vargas teria tido tempo de escrever uma carta e depois 
ser assassinado, ou realmente se suicidou? 

Seu gesto teve consequências imediatas: a população das grandes cidades foram 
às ruas contra os jornais da oposição e também contra as forças armadas.  

Operários entraram em greve e uma grande multidão acompanhou o cortejo 
fúnebre na cidade do Rio de Janeiro, cortejo esse que saiu do Palácio do Catete e 
seguiu até o aeroporto Santos Dumont. De lá o corpo de Getúlio foi levado à sua 
cidade natal, no Rio Grande do Sul.

João Fernandes Campos Café Filho, seu vice-presidente, completou o mandato 
de Vargas até a realização de novas eleições. Dizem as más línguas que Café Filho 
subterraneamente participava das manobras contra Vargas, e, assim que tomou 
posse, organizou um Ministério extremamente conservador, em que a UDN era 
majoritária. 

Durante o período transitório do governo democrático, o Ministro da Fazenda 
Eugênio Gudin baixou um decreto que determinou que a SUMOC (Superintendência 
da Moeda e do Crédito) deveria facilitar o ingresso de capital estrangeiro no Brasil. A 
SUMOC foi substituída em 1964 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

No curto espaço de tempo em que Café Filho governou, as empresas estrangeiras 
pagavam apenas uma parte da importação de máquinas, quase sempre obsoletas, 
vindas das matrizes localizadas fora do país, fato esse que não ocorria com as 
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importações de máquinas realizadas por empresas nacionais, sendo que essas eram 
obrigadas a pagar a totalidade dos tributos de importação (MOCELLIN, 1987, p. 251). 

Figura  3.5  | Velório de Getúlio Dornelles Vargas

Fonte: <http://newsrondonia.com.br/imagensNoticias/image/getulionocaixc3a3o.jpg>. Acesso em: 4 mar. 2016.

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – A política do Brasil com o exterior aproximou e muito 
nosso país dos Estados Unidos, causando uma subordinação 
econômica. 

II – A União Democrática Nacional (UDN), que havia lançado 
como candidato o Brigadeiro Eduardo Gomes, desde o dia 
da posse e por meio de Udenista Carlos Lacerda, passou a 
escrever em seu jornal artigos inflamados rasgando elogios ao 
governo de Vargas. 

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.
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c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil.

2. Após a renúncia de Getúlio Vargas em 1945, quem assumiu 
a presidência do Brasil em caráter temporário, até que novas 
eleições fossem realizadas, foi: 

a) João Café Filho

b) José Linhares

c) Eduardo Gomes

d) Cristiano Machado

e) João Mangabeira
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Seção 3

O Plano de Metas de Juscelino Kubitscheck 

Introdução à seção

Nesta seção, você irá descobrir que, após a morte de Getúlio, muitas mudanças 
ocorreram em todos os aspectos da sociedade brasileira.

 Fica neste momento uma indagação: qual deveria ser a postura do sucessor de 
uma pessoa tão carismática como foi Vargas?

Em 1954, após João Café Filho completar o mandato de Getúlio, foi eleito em 
1955, por meio de voto secreto, direto e universal o vigésimo Presidente do Brasil: 
Juscelino Kubitschek, que ficou conhecido como JK. 

Com o objetivo de dar nova dinâmica ao crescimento e desenvolvimento do 
Brasil, Juscelino criou o Plano de Metas que prometia fazer com que o país crescesse 
cinquenta anos em cinco. Será que esse plano deu certo?

Veremos que Juscelino conseguiu realizar o sonho de construir Brasília e deslocar 
a capital para a região Centro-Oeste do país. 

Você acredita que muitos militares não gostavam de JK, por acharem que ele 
tinha características parecidas com as de Getúlio Vargas?

Poucos sabem, mas o projeto da construção de uma nova capital já era cogitado 
desde o início do século XIX, sendo mencionado na Constituição Republicana de 
1891. Será que essa afirmativa é verdadeira?

Você sabia que Kubitscheck, em junho de 1959, rompeu com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI)? Sabia que essa atitude lhe permitiu colher alguns dividendos 
políticos?

Finalizando, você poderá observar que o Plano de Metas não foi considerado um 
plano bem-sucedido, por ter desencadeado o aumento do endividamento externo.  
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O Plano de Metas

O Plano de Metas no governo de Juscelino 
Kubitschek pode ser considerado o auge da 
industrialização brasileira na década de 1950. 

Juscelino não se limitou a apenas realizar 
um trabalho de substituição das importações, 
nem se restringiu a coordenar o crescimento 
exponencial da indústria brasileira. Na realidade, o 
objetivo do Plano de Metas estava na montagem 
integrada de uma estrutura de produção, 
estratégia até então inédita no Brasil. 

Figura  3.6 | Juscelino Kubitschek

Fonte: Governo do Brasil - Galeria de 
Presidentes. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek>. 
Acesso em: 05 mar. 2016.

O Plano de Metas foi elaborado por setores e pode ser resumido em cinco etapas: 

a) Setor de Energia, com destaque para a duplicação da produção da Eletrobras. 

b) Setor de Transportes, com investimentos na estrutura rodoviária, cujo destaque 
fica para a construção da rodovia Belém-Brasília.

c) Setor de Alimentação, que evoluiu com a expansão da fronteira agrícola.

d) Setor da Indústria de Base, que evoluiu com investimentos na Companhia 
Siderúrgica Nacional e na Belgo Mineira, companhia de capital misto que 
apresentou crescimento de 80% no período.

e) Setor da Educação, que teve como ponto de relevância o aumento de 
investimentos em cursos profissionalizantes.

Como complemento, pode-se citar que existiram investimentos no setor de 
comunicações, com a criação da Embratel, além da expansão do setor de saúde, 
com aumento de 70% dos leitos nos hospitais.    

3.1 Pontos de destaque do Plano de Metas
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Os investimentos concentrados em moradia popular e saneamento básico, na 
região Sudeste, com o avanço da industrialização tiveram um aumento que originou 
a concentração da população na zona urbana.

A construção de Brasília merece um comentário à parte, pois no Plano de Metas 
de Juscelino existiam, como vimos, 30 metas estratificadas em setores. Brasília 
entrou no contexto como meta de número 31. 

A Constituição de 1891 teve a incumbência de fixar legalmente a região onde 
deveria ser instalada a futura capital do Brasil, que vinha sendo discutida desde 
os tempos do Marquês de Pombal no século XVII, pelos inconfidentes e até pelo 
imperador Dom João Sexto, mas foi construída e inaugurada como sede do governo 
brasileiro em 21 de abril de 1960, por iniciativa do então Presidente da República 
Juscelino Kubitscheck.

Com a construção de Brasília no meio do cerrado e longe das grandes cidades, 
existia a expectativa de que os políticos seriam afetados de forma mais branda pelas 
rebeliões, manifestações e greves.

Assim que foi definido o local onde seria construída a nova sede do governo 
nacional, milhares de migrantes, a maioria oriunda dos locais secos do Nordeste, 
foram atraídos para a região. Essas pessoas ficaram conhecidas como candangos, 
os verdadeiros construtores de Brasília.   

Figura  3.7  | Construção de Brasília

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Bras%C3%ADlia>. 
Acesso em: 05 mar. 2016.
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O projeto de construção da cidade previu tudo o que seria necessário para o 
conforto dos funcionários do governo que lá iriam se estabelecer, levando em 
consideração os:

a) locais de trabalho

b) locais de moradia

c) locais de lazer 

Além de abastecimento, serviços e vias de transporte, Brasília passou a ter tudo o 
que uma cidade considerada grande precisa ter.

Figura  3.8 | Brasília construída

Fonte: Congresso Nacional – Naiara Pontes (15 abr. 2015). Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/
naiarapontes/23686151422/in/photostream/>. Acesso em: 05 mar. 2016.

A cidade recém-inaugurada ficou linda, mas, no momento de seu planejamento, 
o projeto não previu para onde iriam os milhares de candangos que construíram a 
capital do Brasil. 

Como resultado negativo, a grande obra produzida por Oscar Niemeyer e Lúcio 
Costa acabou ganhando em seu entorno alguns bolsões de pobreza. Fica para você 
essa afirmação como tema para o momento de reflexão. 

Para acelerar o crescimento obtido às custas dos investimentos das empresas 
estatais e do crédito com prazo longo de carência e juros módicos, concedidos pelo 
Banco do Brasil e pelo BNDE, Juscelino contou com empréstimos externos. 

Kubitscheck adotou uma política de incentivos à entrada do capital estrangeiro, 
que permitia o investimento estrangeiro direto sem cobertura cambial, além de 
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Tabela 3.1  | Taxa de crescimento do produto e setores em porcentagem (1955-1961)

Fonte: Gremaud (2014, p. 367).

protecionismo para os novos setores industriais que iriam se instalar no Brasil. 
Essas medidas atraíram para o país um grande número de empresas multinacionais 
(GREMAUD, 2014, p. 336). As indústrias que chegaram iriam produzir desde produtos 
farmacêuticos até veículos automotores (PASSOS; SILVA, 2011, p. 87).

A implantação da indústria automobilística no Brasil era uma das principais metas 
de Juscelino Kubitscheck. Em poucos anos, automóveis e caminhões passaram 
a liderar o transporte de passageiros e mercadorias no país. Coincidência ou não, 
com a chegada da indústria de veículos automotores ao Brasil, o setor de transporte 
ferroviário, que Getúlio considerava ideal, foi sendo marginalizado. Para você, esse é 
mais um assunto para reflexão e questionamento.

Em uma avaliação final, o Plano de Metas foi satisfatório e, em alguns setores, as 
expectativas foram superadas. Ocorreu rápido crescimento econômico no período, 
com profundas mudanças estruturais em termos de base produtiva.

Os números foram considerados espetaculares para o período, fato esse que 
colocou Juscelino no rol dos melhores presidentes que governaram o Brasil.

3.2 Resultados do Plano de Metas

Ano PIB Indústria Agricultura Serviços

1955 8,8 11,1 7,7 9,2

1956 2,9 5,5 -2,4 0

1957 7,7 5,4 9,3 10,5

1958 10,8 16,8 2 10,0

1959 9,8 12,9 5,3 10,7

1960 9,4 10,6 4,9 9,1

1961 8,6 11,1 7,6 8,1

Total 58 73,4 34.4 57.6
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Tabela 3.2 | Inflação anual em porcentagem (1955 -1961)

Fonte: Gremaud (2014, p. 368)

Ano Inflação em %

1955 23

1956 21

1957 16,1

1958 14,8

1959 39.2

1960 29.5

1961 33.2

Algumas críticas ao governo de Kubitscheck foram as seguintes: 

a) Surgiu inflação considerada galopante, a qual contribuiu para o brutal aumento 
do custo de vida.

b) Não foi realizada a reforma agrária necessária para dar suporte ao novo parque 
industrial instalado.  

c) As regiões Norte e Nordeste se sentiram abandonadas, mesmo com a criação 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

d) Permitiu a desnacionalização da indústria e a enorme desvalorização do 
cruzeiro (moeda da época), fato este que iria trazer problemas para o governo de 
seu sucessor. 

1. Apesar de atender aos objetivos políticos e constitucionais, 
Brasília apresentou uma falha em seu projeto. Essa falha foi: 
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2. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Kubitscheck adotou uma política de incentivos à entrada 
do capital estrangeiro, que permitia o investimento estrangeiro 
direto sem cobertura cambial. 

II – No Plano de Metas de Juscelino, existiam 20 metas, 
estratificadas em setores. Brasília entrou no contexto como 
meta de número 21. 

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil.

a) Fixou-se longe demais das grandes cidades do Brasil.

b) Não ofereceu aos parlamentares boas condições de trabalho.

c) Não se preocupou em estipular um local para alocar os 
candangos.

d) Não tinha estrutura de transporte interno para o deslocamento 
dos parlamentares.

e) Não tinha sistema de comunicação para manter contato 
com o resto do país.
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Seção 4

O fracasso do parlamentarismo implantado no 
Brasil

Introdução à seção

Nesta seção, você verá que Jânio Quadros foi eleito para a sucessão de Juscelino 
e obteve a maior votação dada a um candidato até então.

Você sabia que, no dia da posse, Jânio fez críticas contundentes à gestão anterior, 
alegando que estava herdando um país endividado?

Nesta seção, você verá que, para a surpresa de muitos, após oito meses de 
mandato Jânio renunciou ao cargo de Presidente e foi ser professor na Universidade 
de Oxford, na Inglaterra. 

Você sabia que o vice de Jânio era considerado herdeiro direto das ideias de 
Getúlio Vargas e foi aceito pela população para dar continuidade ao mandato?

Durante este estudo, você entenderá os motivos que levaram João Goulart, 
conhecido como Jango, a substituir Jânio não como Presidente da República, e sim 
como Presidente de um Regime Parlamentarista implantado no Brasil. 

Saberá que no Regime Parlamentarista implantado no Brasil, após a renúncia de 
Jânio, o primeiro ministro foi Tancredo Neves.

Por ter sido Ministro do Trabalho no governo de Getúlio, João Goulart tentou 
conciliar a relação capital-trabalho que sofria com o desequilíbrio dos governos 
anteriores. Será que ele obteve sucesso?

Você observará que durante o governo de João Goulart, no ano de 1963, o Brasil 
passou pela primeira crise econômica na era pós-industrial. 

Verá que com o pretexto de que a democracia no Brasil precisava ser salva, o 
exército colocou tanques de guerra nas ruas em 31 de março de 1964. 
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Para evitar a luta armada, Jango optou por renunciar e procurar exílio no Uruguai. 
Você acha que ele agiu de maneira correta? 

Finalmente, você saberá que, pela primeira vez na história do Brasil, o cargo de 
Presidente da República ficou vago.

A postura de Jânio deixou claro que a corrupção estava contaminando o país já 
nos anos 1960. Seria a corrupção um problema crônico do Brasil até os dias de hoje?

Jânio trazia para o povo brasileiro a esperança de dias melhores, pois, mesmo com 
o avanço econômico promovido por Juscelino, o custo de vida estava insuportável.

O Marechal Teixeira Lott foi prejudicado por ser candidato do governo, em 
virtude da política econômica de Juscelino. O povo queria votar contra o governo, 
e a opção foi votar contra Lott. 

Nesse contexto, Jânio Quadros foi eleito com 5.636 milhões de votos, 
representando 48% do total dos votos válidos.

4.1 Eleições Presidenciais de 1960

Nas eleições presidenciais de 1960 os setores do 
governo escolheram o Marechal Henrique Teixeira 
Lott como candidato para representar as legendas 
PSB e PTB, tendo João Goulart, ex-ministro do 
trabalho do governo Vargas, como vice. Lott e 
Goulart tinham o apoio dos nacionalistas e do líder 
comunista Luis Carlos Prestes. 

Na ânsia de vencer as eleições, a UDN indicou 
um candidato que não pertencia a suas fileiras. 
Esse personagem era Jânio da Silva Quadros, 
governador de São Paulo e astro da política 
nacional daquela época (MOCELLIN, 1987 p. 256). 

O PSP, mais uma vez, se fazia representar 
através da figura de Ademar de Barros. 

Durante a campanha, Jânio se apresentou 
como candidato moralizador da política nacional 
e usou como slogan de campanha uma vassoura, 
fazendo o povo cantar uma marchinha que dizia 
que com ela o candidato iria varrer a bandalheira. 

Figura  3.9 | Jânio da Silva Quadros

Fonte: Governo do Brasil - Galeria de 
Presidentes. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros>. 
Acesso em: 15 mar. 2016.
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É importante destacar que nesse período existiam duas eleições: uma para 
presidente e outra para vice. Na eleição de vice, Milton Campos, do partido de Jânio, 
foi derrotado por Goulart, vice de Lott, que foi eleito Vice-Presidente da República. O 
Brasil ficou com presidente de um partido e vice de outro, considerado de oposição.

O ministério formado por Jânio era constituído 
por conservadores, reacionários, liberais e 
golpistas de todos os matizes (MOCELLIN, 1987 
p. 257). Com um ministério desse tipo, seria difícil 
governar, mas Jânio assumiu fazendo críticas 
contundentes ao antecessor, afirmando que 
estava herdando um país endividado. 

Medidas econômicas tomadas pelo governo:

a) Iniciou o governo com política de austeridade, 
e sua primeira medida foi o congelamento dos 
salários.

b) Restrições ao crédito.

c) Corte de subsídios federais.

d) Desvalorização do Cruzeiro.

Todas essas medidas provocaram desencanto 
popular, causando desapontamento em todos 
os que haviam votado nele com a esperança de 
dias melhores.

Outro fato que merece registro foi a adoção 
de uma política externa independente, que 
aproximou o Brasil do bloco dos países socialistas.

Com essas atitudes, Jânio passou a enfrentar 
problemas sérios.

 A UDN de Carlos Lacerda, o mesmo que 
forçou a saída de Getúlio e emprestou a sigla 
para a eleição de Jânio, se transformou em 
oposição e passou a trabalhar uma política 
contrária à gestão janista.

Como demonstrado pela história, ter Carlos 
Lacerda como inimigo político não foi um bom 
negócio.

Figura  3.10 | João Goulart

Figura  3.11 | Condecoração de 
Che Guevara

Fonte: Governo do Brasil - Galeria de 
Presidentes. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart>.  
Acesso em: 05 mar. 2016.

Fonte: ULBRA. Disponível em: <http://ulbra-to.
br/encena/uploads/janio-che.jpg>. Acesso em: 
05 mar. 2016.
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A campanha contra Jânio se intensificou quando ele, sem consultar as bases, 
condecorou Ernesto “Che Guevara” com a ordem do Cruzeiro do Sul. 

Com essa atitude, Jânio desafiou de forma clara os Estados Unidos, que não 
mantinham boas relações com o governo cubano.

No dia 25 de agosto de 1961, depois de participar de comemorações alusivas 
ao dia do soldado, Jânio renunciou. Segundo versão que se tornou popular, o 
Presidente se demitiu na esperança de ser recolocado no poder pelo povo. Com 
isso, ele poderia estabelecer um governo controlado por sua autoridade pessoal. 
Segundo o General da Guerra Odylio Denis, Jânio havia confidenciado que, com o 
Congresso liderado por Lacerda, seria impossível governar. 

Em 7 de setembro de 1961, João Goulart assumiu a Presidência da República na 
condição de Presidente Parlamentarista, com Tancredo de Almeida Neves no posto 
de primeiro ministro. 

Nesse contexto, foi criado um cenário no qual os proprietários de terras 
começaram a se armar, com o objetivo de evitar invasões de terras que eram 
organizadas pelas Ligas Camponesas. Além disso, operários intensificaram as 
greves em decorrência dos achatamentos salariais, e tanto a classe média como os 
empresários se afastaram do presidente. 

A partir de 1963, a situação do país foi se tornando mais difícil com a inflação 
corroendo o salário dos trabalhadores. Em 1961, o Brasil teve 33,2% de inflação no 
ano; em 1962, a inflação foi de 49,4%; em 1963, foi de 72,8%; em 1964, de 91,8%; 
e, em 1965, a inflação atingiu os 65,7%, configurando uma situação insustentável 
(GREMAUD, 2014, p. 372). 

Em 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, Jango organizou um comício em 
que prometia reformas na estrutura política do Brasil. 

Preocupadas com a promessa de reformas, as chamadas elites passaram a se 
organizar para evitar que, por intermédio dessas reformas, o comunismo fosse 
implantado no país. Nesse contexto, no dia 31 de março de 1964 os militares 
colocaram tanques de guerra nas ruas, com o pretexto de preservar a democracia.

 Essa atitude forçaria Jango a renunciar. Mesmo contando com o apoio do 
exército do Rio Grande do Sul, Goulart preferiu seguir para o Uruguai, deixando pela 
primeira vez, na história do Brasil, o cargo de presidente vago. 

4.2 Armas entram em cena 
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Leia o texto do link a seguir e veja que Kennedy, 46 dias antes de ser 
assassinado, discutia uma ação militar para derrubar o governo brasileiro.

Fonte: <http://www.esquerda.net/dossier/kennedy-discutiu-
a%C3%A7%C3%A3o-militar-para-derrubar-governo-brasileiro/31954>. 
Acesso em: 09 mar. 2016.

1. Nas eleições presidenciais de 1960, os partidos do governo 
escolheram como candidato: 

a) Jânio Quadros

b) Carlos Lacerda

c) Teixeira Lott

d) carvalho Pinto

e) Ademar de Barros

2. A campanha contra Jânio se intensificou quando ele, sem 
consultar as bases, condecorou com a comenda Cruzeiro do 
Sul: 

a) Fidel Castro

b) Che Guevara

c) Joseph Stalin

d) Churchill

e) Delano Roosevelt
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Durante o desenvolvimento da unidade, foi realizado um 
alinhamento entre história, política e economia. Optou-se por 
essa metodologia para que você tenha maior facilidade de 
localizar, na linha do tempo, algum fato abordado nesta unidade 
que desperte a necessidade da ampliação do seu conhecimento.

Desejamos muito sucesso a você, e na continuação do material 
estão cinco questões para que você possa refletir mais um pouco 
sobre a formação econômica do Brasil (1930-1964). 

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – A crise que ocorreu nos Estados Unidos no ano de 1929 
não modificou o cenário econômico daquele país. O modelo 
liberal de Adam Smith, apoiado nas leis de mercado e na livre 
concorrência, continuou sendo a base da política liberal dos 
Estados Unidos da América.

II – Diante da importância do café para o sistema econômico 
nacional, o governo brasileiro não precisou estipular uma 
política de preço mínimo para o produto.

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil.
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2. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Com o Contingenciamento, o governo passou a destinar 
os recursos externos que entravam no país para pagamento 
de compromissos internacionais. 

II – A política de subsídio da compra do café com sucessivas 
destruições por meio de queimadas existiu durante o período 
de 1931 a 1944.

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas. 

d) As afirmativas I e II estão corretas. 

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil.

3. Observe as afirmativas a seguir: 

I – A Constituição de 1891 perdurou até 1930, ano em que 
uma Junta Militar colocou Getúlio Vargas no poder. 

II – No dia 21 de janeiro de 1939, foi descoberta a primeira 
jazida de petróleo em solo brasileiro, na bacia de Campos, 
estado do Rio de Janeiro. 

Assinale a alternativa correta: 

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas. 

d) As afirmativas I e II estão corretas. 

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil.
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4. Assinale V para verdadeiro e F para falso na afirmativa a 
seguir: 

Durante o período transitório do governo democrático, o 
Ministro da Fazenda Eugênio Gudin baixou um decreto que 
determinou que a SUMOC (Superintendência da Moeda e 
do Crédito) deveria facilitar o ingresso de capital estrangeiro 
no Brasil. A SUMOC foi substituída em 1984 pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN). 

(   ) Verdadeiro           (   ) Falso

5. Assinale V para verdadeiro e F para falso na afirmativa a 
seguir: 

Após a renúncia de Getúlio Vargas em 1945, quem assumiu 
a presidência do Brasil em caráter temporário, até que novas 
eleições fossem realizadas, foi o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) José Linhares.

(   ) Verdadeiro           (   ) Falso
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O BRASIL E OS PLANOS DE 
DESENVOLVIMENTO

Unidade 4

Nesta seção, serão abordados: a posse do Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco, que assumiu a continuidade do governo de Jango, que 
se encerraria em 1966; o Plano de Ação Econômica do Governo, que ficou 
conhecido como PAEG; a implantação de quatro Atos Institucionais; a criação 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Correção Monetária; a 
mudança na Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. 

Seção 1 | A ascensão de Castelo Branco e o Regime Militar 
no Brasil

Objetivos de aprendizagem

Nesta unidade, veremos: o I PND e seus desdobramentos, o milagre, o II PND 
e a crise, a modernização agrícola, o financiamento do crescimento e a crise da 
década de 1980. 

Introdução ao estudo

Nesta unidade, você será levado a compreender os fatores de maior 
relevância que nortearam a Formação Econômica do Brasil no período de 
1964 a 1985. Nossa abordagem obedecerá à ordem cronológica do tempo, 
dentro da sequência em que os fatos históricos do período em estudo 
aconteceram. A unidade está dividida em quatro sessões:

Ademir Cavalheiro Leite
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Nesta seção, serão abordados: o governo do Marechal Artur da Costa e Silva; 
a implantação do Ato Institucional número 5; a reação armada e os movimentos 
revolucionários; a posse do General de Exército Emílio Garrastazu Médici, que 
completou o mandato de Costa e Silva. 

Nesta seção, serão abordados: o choque do petróleo; a Lei Falcão; o II PND, que 
concedeu prioridade ao setor energético, com destaque para o setor de prospecção 
do petróleo e para a produção de energia elétrica e nuclear.

Nesta seção, serão abordados: a abertura política voltada para a redemocratização 
do país; o movimento das Diretas Já; a extinção do Bipartidarismo e a criação do 
Pluripartidarismo; o retorno das taxas elevadas de inflação; o término do Regime 
Militar no Brasil. 

Seção 2 | O primeiro plano Nacional de desenvolvimento e o 
milagre econômico 

Seção 3 | Ernesto Geisel e a crise do petróleo 

Seção 4 | João Baptista Figueiredo e a redemocratização do 
Brasil 
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Seção 1

A ascensão de Castelo Branco e o Regime 
Militar no Brasil 

Introdução à seção

Nesta seção, veremos que, em 1 de abril de 1964, o Congresso Nacional elegeu 
para Presidente da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que 
passaria a governar o Brasil a partir de 15 de abril do mesmo ano. 

Você saberá que dentro das forças armadas da época existiam duas correntes 
políticas com pensamentos antagônicos entre si. Uma era a linha considerada 
moderada, com militares oriundos da escola Superior de Guerra (ESG), e a outra era 
a considerada linha dura. 

Castelo fazia parte da linha moderada, e isso não significa dizer que os militares 
da ESG eram mais brandos que os militares da linha dura, afinal o exército nunca foi 
e nem poderá ser brando.

A diferença estava no fato de que os moderados tinham a proposta de organizar o 
quadro político por meio de um processo de transição lento, gradual e seguro, para 
em seguida promover o retorno de um governo civil. Por outro lado, os militares da 
considerada linha dura tinham a proposta de zelar pela segurança Nacional sem a 
preocupação com o tempo de duração do processo.

Nesse contexto, você saberá que, dos presidentes militares que governaram o 
Brasil, Castello, Geisel e Figueiredo pertenciam à linha moderada, enquanto Costa e 
Silva e Emílio G. Médici pertenciam à linha dura. 

Você terá a oportunidade de ver que Castelo implantou no início de seu governo 
quatro atos institucionais, além do Plano de Ação Econômica do Governo, que 
ficou conhecido como PAEG, e saberá que, para investigar o comportamento das 
lideranças “comunistas” que ameaçavam o país, foi criado em 13 de junho de 1964 o 
Serviço Nacional de Informação (SNI).
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1.1 Antecedentes históricos ao Regime Militar

O Brasil passava por dias difíceis desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O 
governo do General Eurico Gaspar Dutra, o retorno de Getúlio e a consequente 
morte do caudilho desencadearam um processo de deterioração da economia 
nacional, fato esse que afetou diretamente o contexto político e social.

Após a construção de Brasília, o país teve suas contas internas e externas 
colocadas em um contexto de desequilíbrio, provocando uma situação que obrigou 
o então presidente Jânio Quadros a praticar uma política de austeridade, que afetou 
diretamente o valor dos salários corroídos pela inflação. Nesse contexto, o custo de 
vida foi afetado de maneira significativa.

A renúncia de Jânio e o consequente ingresso de João Goulart na presidência 
estenderam as dimensões da crise econômica, que passou também a ter conotação 
de crise política.

No segundo semestre de 1963, a situação se agravou com a revolta dos sargentos 
em Brasília, que ocorreu pelo fato de os sargentos eleitos deputados por voto direto 
terem sido considerados inelegíveis e impedidos de assumir seus mandatos. Os 
rebeldes foram dominados com um saldo de dois mortos (MOCELLIN, 1987, p. 263). 

Você verá ainda que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi criado 
no Governo de Castelo Branco. 

Perante uma multidão de 200 mil pessoas, 
no dia 13 de março de 1964, Goulart pregou 
a necessidade de mudanças na Constituição. 
Decretou a encampação das refinarias 
particulares, o tabelamento dos aluguéis dos 
imóveis desocupados e a desapropriação de 
terras, às margens dos eixos rodoviários e dos 
açudes. 

A reunião de 13 de março, que ficou 
conhecida como Comício da Central do Brasil, 
assustou os opositores de Jango, que passaram a 
organizar atos contra o governo. A manifestação 
considerada mais expressiva foi a Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade, organizada por 
senhoras da alta sociedade que contavam com o 

Figura 4.1 | General Vernon 
Walters

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Vernon_A._Walters>. Acesso em: 09 mar. 2016.
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apoio de uma assustada classe média, dos políticos da UDN, de militares da direita e 
de padres conservadores (MOCELLIN, 1987, p. 263).

Como afirma Mocellin (1987, p. 263), o desejo de conspiração – que já era antigo 
– se intensificou após o dia do evento na Central do Brasil. A situação que já era grave 
piorou com o episódio ocorrido entre 25 e 26 de março, conhecido como “O Motim 
dos Marinheiros”.

Nesse episódio, o governo concedeu apoio aos rebeldes, provocando grande 
descontentamento entre os oficiais. O governador Mineiro Magalhães Pinto 
mobilizou a 4ª Região Militar, com o objetivo de proteger Minas Gerais. 

O governador do estado de São Paulo, Ademar de Barros, com o apoio do II 
Exército, e o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, com o apoio do IV Exército, 
deram início a uma mobilização militar, que levou Goulart, mesmo com o apoio do 
III Exército do Rio Grande do Sul, a optar pelo exílio no Uruguai. 

Nesse contexto, pela primeira vez na história do Brasil o cargo de Presidente da 
República ficou vago. 

É importante destacar que, a partir do ano de 1961, os Estados Unidos infiltraram 
no Brasil um grande número de norte-americanos disfarçados de jornalistas, 
comerciantes, religiosos etc. Eles entraram no Brasil para tramar contra o governo 
nacionalista de Jango (MOCELLIN, 1987, p. 264).

 Fica claro que Ademar de Barros, Magalhães Pinto e Carlos Lacerda, hostis 
ao governo de Goulart, receberam ajuda financeira dos norte-americanos para 
pressionar a renúncia de Jango (MOCELLIN, 1987, p. 264).

Segundo Mocellin (1987, p. 264), o General Vernon Walters, militar e diplomata 
dos Estados Unidos no Brasil no período de 1962 a 1967, participou de diversas 
reuniões com os generais Castelo Branco, Golbery do Couto e Silva, Luís Guedes, 
entre outros. O objetivo dessas reuniões, segundo Mocellin (1987, p. 264), era incitar 
os generais a forçar a renúncia de João Goulart.

Se porventura Jango resistisse, os norte-americanos interviriam militarmente no 
Brasil, com o objetivo de dar legitimidade ao governo de Castelo Branco (MOCELLIN, 
1987, p. 264).

Uma força-tarefa com um porta-aviões de grande porte, mísseis teleguiados, 
navios carregados de armas e quatro petroleiros transportando combustíveis, além 
de um porta-aviões pequeno que seria utilizado para intervenção rápida, estava 
se deslocando para o Brasil. Essa operação foi denominada de Brother Sam e só 
retornou aos Estados Unidos após a notícia de que Castelo Branco estava no poder 
(MOCELLIN, 1987, p. 264).
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Jango acertou ao ir para o exílio, e Castelo acertou em assumir (MOCELLIN, 
1987, p. 265).

A maioria dos políticos dos partidos cassados migrou para a ARENA, com destaque 
para a UDN, que teve 91% do seu quadro direcionados para o partido do governo.

b) Ato Institucional número 3 (AI-3), de 5 de fevereiro de 1966, que estabeleceu 
eleições indiretas para governadores. A história relata que esse Ato ocorreu em 
virtude da vitória dos governadores da oposição nos estados de Minas Gerais e 
Guanabara, mais tarde incorporado ao estado do Rio de Janeiro.

c) Ato Institucional número 4 (AI-4), de 7 de dezembro de 1966, que convocou 
o Congresso Nacional para a implantação da Constituição de 1967, revogando a 
anterior, de 1966. A Constituição de 1967 incorporou os Atos Institucionais: AI-2, 
AI-3 e AI-4.

É importante destacar que, por definição, um Ato Institucional é um instrumento 
jurídico, por meio do qual o executivo baixa um decreto que tem poder de lei, que 
não pode ser contestada pelo poder legislativo nem pelo poder judiciário. 

Eleito Presidente da República pelo Congresso 
Nacional em 1º de abril de 1964, Castelo instituiu 
em 9 de abril do mesmo ano o Ato Institucional 
número 1 (AI-1), que dava legitimidade ao seu 
governo.  

Em seguida, vieram os Atos Institucionais: 

a) Ato Institucional número 2 (AI-2), de 
1º de novembro de 1964, que extinguiu o 
pluripartidarismo e criou o bipartidarismo. A 
partir desse Ato, o país passou a ter apenas 
dois partidos políticos: a Aliança Renovadora 
Nacional (ARENA) e o Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB).

Figura 4.2 | Marechal Umberto de 
Alencar Castelo Branco

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Humberto_de_Alencar_Castelo_Branco>. 
Acesso em: 05 mar. 2016. 

1.2 Posse de Castelo Branco 

1.3 Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) 

O Plano de Ação Econômica (PAEG) foi o primeiro projeto voltado para o 
Desenvolvimento Econômico no período militar. Foi elaborado por Roberto Campos 
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(ministro do planejamento) e Octávio Gouveia de Bulhões (ministro da fazenda).

As principais reformas instituídas pelo PAEG foram: 

a) Reforma tributária

O objetivo era alterar o formato do sistema tributário, transformando os impostos 
do tipo cascata em impostos do tipo valor adicionado. Nesse contexto, surgiram 
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICM) e o Imposto sobre Serviços (ISS). É importante destacar que os 
atuais ICMS e ISS continuam na condição de impostos cascata. 

O PAEG também redistribuiu os tributos. A união passou a ficar com o IPI, o 
Imposto de Renda, os impostos únicos, os impostos oriundos do comércio exterior 
e o Imposto Territorial Rural (ITR). Para os estados, foi concedido o ICM, que mais 
tarde, na década de 1980, se transformaria em ICMS. Para os municípios, restaram o 
ISS e o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

No PAEG, foram criados o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o 
Programa de Integração Social (PIS). Ambos eram excelentes fontes de poupança 
compulsória (GREMAUD, 2014, p. 381).

b) Reforma monetária e financeira 

Essa reforma criou as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). A 
ORTN passou a ampliar a poupança e a capacidade de financiamento da economia, 
e com base nela era possível realizar a correção monetária.

O Sistema Financeiro Nacional sofreu modificações com o estabelecimento do 
Conselho Monetário Nacional (CMN), criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, em substituição à antiga Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC). 
O Conselho Monetário Nacional passou a ser o órgão normativo da economia 
brasileira, e exerce essa função até os dias de hoje (LEITE, 2007, p.18).

Na mesma data, 31 de março de 1964, foi criado o Banco Central do Brasil 
(BACEN), com a missão de fiscalizar os intermediários financeiros no Brasil e realizar 
uma série de atividades pertinentes para economia monetária. Nesse contexto, é 
atribuição do BACEN o controle das atividades da Casa da Moeda, fundada em 8 de 
março de 1694 (LEITE, 2007, p. 18).

Por intermédio da Lei nº 4.320, foram criados o Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH) e o Banco Nacional da Habitação (BNH). As duas instituições foram concebidas 
com o objetivo de eliminar o déficit habitacional. Essa estrutura ainda existe, porém 
com outras instituições desempenhando essas funções (GREMAUD, 2014, p. 382). 

c) Reforma da política externa 
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A reforma do setor externo teve como base o objetivo de estimular o 
desenvolvimento econômico para equilibrar o balanço de pagamentos. Nesse 
contexto, destacaram-se duas linhas de atuação:

a) Melhorar a balança comercial com o aumento das exportações.

b) Atrair o capital estrangeiro para beneficiar a conta de capitais líquidos. 

1.4 Outras Contribuições de Castelo Branco

a) Implantou o Cruzeiro Novo como moeda nacional. 

b) Realizou uma reforma que unificou o sistema de previdência, transformando o 
IAPI, o IAPC, o IAPETEC, entre outros, em um único sistema: o INPS, atual INSS.  

c) Aprovou o regulamento geral do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), 
que deu origem ao INCRA.

d) Concedeu crédito para a classe média aumentar o consumo de bens duráveis, 
especialmente eletrodomésticos. 

A disputa militar para a sucessão de Castelo foi acirrada. O vencedor foi o Marechal 
Artur da Costa e Silva, considerado um general de linha dura.

É importante destacar que os generais de linha dura seguiam a doutrina da Escola 
de Guerra de Fort Leavenworth, do Centro de Inteligência do Exército Americano, 
situada no estado do Kansas e especializada em táticas e estratégias militares. 

Figura 4.3 | Roberto Campos: Ministro do Planejamento no PAEG

Fonte: Roberto Campos: Ministro do Planejamento no PAEG
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1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – AI-2. Extinguiu o bipartidarismo e criou o pluripartidarismo.

II – AI-3. Ratificou a implantação da Constituição de 1967. 

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a Formação Histórica 
do Brasil.

2. Entre 25 e 26 de março de 1964, ocorreu um episódio que 
ficou conhecido como:

a) Revolução dos Sargentos.

b) Motim dos Marinheiros.

c) Comício da Central do Brasil.

d) Comício das Diretas Já.

e) Revolução dos tenentes. 
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Seção 2

O primeiro plano nacional de desenvolvimento 
e o milagre econômico 

Introdução à seção

Nesta seção, veremos que o segundo presidente do regime militar foi o Marechal 
Artur da Costa e Silva, que tomou posse no dia 15 de março de 1967. 

Você saberá que, ao contrário de Castelo Branco, que fazia parte do contingente 
do exército considerado moderado, Costa e Silva seguia a doutrina da facção da 
linha dura, que se preocupava em manter a segurança nacional, independentemente 
do tempo que fosse necessário para a realização da tarefa. 

Com a entrada de Costa e Silva, a população começou a perceber que o regime 
militar prometia ser longo.

Você terá a oportunidade de ver que, em, dezembro de 1968, foi implantado no 
Brasil o AI-5, considerado um Ato Institucional extremamente repressor.

Verá que em 1968, com o endurecimento do regime militar, setores da esquerda 
brasileira optaram pela luta armada. 

Você irá observar que o mandato de Costa e Silva não foi concluído por ele, e sim 
pelo General de Exército Emílio Garrastazu Médici, que também seguia a doutrina 
da linha dura.

Do ponto de vista econômico, você poderá analisar as particularidades do I Plano 
Nacional de Desenvolvimento, instituído pela Lei nº 5.727, promulgada em 4 de 
novembro de 1971.

Você saberá que a chegada em grande escala das multinacionais, aliada ao fluxo 
de capital estrangeiro que entrou no Brasil, fez com que o país passasse a crescer 
mais de 9% ao ano (vide Tabela 4.1). No governo Médici, o PIB praticamente dobrou 
e uma onda de nacionalismo surgiu. A história registra o fato como o “Milagre 
Econômico”.
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Você verá que grandes obras de infraestrutura foram feitas, tal como a Ponte Rio-
-Niterói. Por fim, você poderá observar que, antes do término do mandato, Médici 
teve contato com o início da Crise do Petróleo.

d) As greves voltaram a ocorrer.

e) Estudantes saíam às ruas, clamando pelo retorno da democracia.

Nesse contexto, o deputado Márcio Moreira Alves, eleito pelo MDB da Guanabara, 
proferiu no início de setembro de 1968 um discurso em que convidou a população a 
não participar da parada militar de 7 de setembro daquele ano, e foi além, solicitando 
que as mulheres brasileiras não namorassem oficiais comprometidos com o regime. 
A não concessão pelo Congresso Nacional do pedido de licença para processar 
o deputado, aliada aos problemas sociais que o governo enfrentava, apressou o 
advento do Ato Institucional número 5 (AI-5) (MOCELLIN, 1987, p. 272). 

No dia 15 de março de 1967, foi realizada 
a cerimônia de sucessão de Castelo Branco, e 
em seu lugar tomou posse o Marechal Artur da 
Costa e Silva. Com a posse, Costa e Silva foi o 
segundo presidente do Regime Militar do Brasil.

Após a posse, Costa e Silva passou a enfrentar 
em seu governo uma série de problemas: 

a) A agitação social e política foi intensificada.

b) Setores da classe média que haviam 
apoiado a entrada de Castelo Branco estavam 
insatisfeitos com o regime. 

c) Carlos Lacerda voltou a ganhar relevância 
na política nacional.

Figura 4.4 | Marechal Artur da 
Costa e Silva

Fonte::.<https://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_e_
Silva>. Acesso em: 06 mar. 2016.

2 Costa e Silva na Presidência

2.1 O Ato Institucional número 5 

O Ato Institucional número 5, redigido em 13 de dezembro de 1968, concedia 
ao Presidente da República na condição de executivo amplos poderes, tais como: 

a) Poder de fechar o Congresso Nacional.
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2.2 A reação armada e os movimentos revolucionários

Em 1968, com o endurecimento do regime militar, setores da esquerda brasileira 
optaram pela luta armada. 

O Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luis Carlos Prestes, manifestou-se 
de forma contrária a esse tipo de luta. 

No ano de 1968, surgiram diversas organizações guerrilheiras (muitos brasileiros 
que costumam criticar o regime militar não sabem que elas existiram). 

a) A primeira organização guerrilheira foi o Movimento Revolucionário 8 – o 
famoso MR-8. Recebeu no final do nome o número oito em homenagem ao 
líder comunista Che Guevara, que faleceu na Bolívia no dia 8 de outubro, durante 
um conflito armado com as forças regulares do exército daquele país. 

b) A segunda organização guerrilheira recebeu o nome de Ação Libertadora 
Nacional – a famosa ALN. 

c) A terceira organização guerrilheira foi a Vanguarda Popular Revolucionária, 
popularmente conhecida por VPR.

d) A quarta organização guerrilheira foi o Comando de Libertação Nacional, 
conhecida pelo nome de Colina.

e) A quinta organização guerrilheira foi a Vanguarda Armada Revolucionária, 
conhecida pelo nome de VAR Palmares.

f) A sexta organização guerrilheira foi o Partido Comunista Brasileiro – o 
revolucionário e conhecido PCBR. 

E muitas outras organizações que, operando na clandestinidade, jamais foram 
descobertas (MOCELLIN, 1987, p. 273). 

Um dos livros da coleção Lutas do Nosso Povo, escrito por Renato Mocellin e 
distribuído no país pela Editora do Brasil no ano de 1987, tinha o seguinte título:  A 

b) Poder de demitir, remover ou aposentar quaisquer funcionários públicos.

c) Poder de cassar mandatos parlamentares.

d) Poder de suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer pessoa.

e) Poder de decretar estado de sítio.

f) Poder de determinar o julgamento de crimes políticos por tribunais militares.
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Reação armada ao Regime de 1964: foi Guerrilha ou Terror? 

Gostaria que você fizesse uma reflexão sobre esse tema. Os militares tinham rosto, 
usavam farda e a maioria deles sempre foi identificada pelo nome. A guerrilha, por sua 
vez, era uma espécie de fantasma. 

Ninguém sabe até hoje o nome dos membros e o número do contingente armado 
de cada facção. O que se sabe é que ocorreram diversos assaltos a bancos, o sequestro 
de embaixadores de nações amigas e a morte de soldados e civis inocentes.  

Os militares são citados na história com adjetivos pejorativos, e os poucos que foram 
identificados na guerrilha se transformaram em mártires ou heróis. Será que, durante os 
21 anos de Regime Militar, não aconteceu nada de bom no país?  Deixo para você esse 
tema e peço, mais uma vez, que realize uma reflexão.

Investigue a morte do soldado Mario Kosel Filho, de 18 anos, que estava de serviço 
no quartel general em São Paulo, no bairro do Ibirapuera. 

Você vai descobrir que ele morreu vítima da explosão de um carro-bomba que foi 
enviado por guerrilheiros na direção do posto de serviço onde o jovem militar estava. O 
link está disponibilizado a seguir.

Nesse contexto turbulento, o Marechal Artur da 
Costa e Silva sofreu um acidente vascular cerebral, 
foi afastado da presidência e, em seguida, veio 
a falecer. O vice-presidente civil Pedro Aleixo foi 
impedido de assumir, e em seu lugar uma Junta 
Militar assumiu temporariamente o poder. 

Por meio do Ato Institucional número 16, a 
Câmara dos Deputados e o Senado, que haviam 
sido fechados no AI-5, foram reabertos para a 
eleição do novo Presidente da República.

A votação ocorreu em 25 de outubro de 1969, e 
Médici, também da doutrina considerada linha dura, 
tomou posse em 30 de outubro do mesmo mês.

Acesse o link: <https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Kozel_Filho> 
(Acesso em: 07 mar. 2016) e conheça detalhes do episódio.

Figura 4.5 | General de Exército 
Emílio Garrastazu Médici

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Costa_e_Silva>. Acesso em: 06 mar. 2016.
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No governo Médici, ocorreu uma inovação: o 
governo iria atuar em duas frentes, de modo que 
a política seria tratada pelos órgãos considerados 
repressivos e a economia ficaria a cargo dos 
tecnocratas. Médici não mediu esforços e manteve 
como ministro da fazenda Antônio Delfim Netto, 
que vinha realizando um bom trabalho no governo 
Costa e Silva.  

Figura 4.6 | Antônio Delfim 
Netto: Ministro da Fazenda 
(1967 a 1974)

Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/
Costa_e_Silva>. Acesso em: 06 mar. 2016.

2.3 O Milagre Econômico

O período de 1968 a 1973 caracterizou-se pelas maiores taxas de crescimento do 
PIB na história recente do Brasil. 

Com relativa estabilidade de preços, a taxa de crescimento médio se posicionou 
no patamar de 10% ao ano, com destaque para a indústria. 

É importante destacar que a inflação esteve entre 15 e 20% nesse período. 

Tabela 4.1  | Produto – taxa de crescimento em porcentagem (1968 a 1973)

Fonte: Gremaud (2014, p. 385).

Ano PIB Indústria Agricultura Serviços

1968 9,8 14,2 1,4 9,9

1969 9,5 11,2 6,0 9,5

1970 10,4 11,9 5,6 10,5

1971 11,3 11,9 10,2 11,5

1972 12,1 14,0 4,0 12,1

1973 14,0 16,6 0,0 13,4
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Com Antônio Delfim Netto, o governo já vinha tomando algumas medidas desde 
1967: 

a) Contenção da inflação, sendo que se admitia uma variação de 20% a 30% ao ano.

b) Identificação de que não era a demanda que causava a inflação e sim o excesso 
de custos. 

c) A política de contenção da demanda foi abandonada, dando lugar à expansão 
do crédito.

d) Continuação da política de arrocho salarial. 

e) Controle de preços, sendo que os produtos apenas poderiam sofrer reajustes 
com autorização do governo. 

A busca pelo crescimento, segundo o governo, deveria estar apoiada em 
investimentos diversificados do setor privado. 

É importante destacar que o crescimento era colocado também como uma 
necessidade para dar legitimidade ao regime militar, pois a promessa de implantação do 
regime estava apoiada na necessidade de eliminar a desordem econômica e político-
-institucional.

 Outros fatores relacionados ao crescimento foram: 

a) Retomada do investimento público em infraestrutura, sendo que essa recuperação 
foi realizada com reforma fiscal, por meio de financiamento não inflacionário dos 
déficits.

b) Aumento dos investimentos nas empresas estatais. 

c) Aumento da demanda por bens duráveis, que ocorreu com a expansão do 
crédito. Esse setor cresceu em média 23,6% ao ano no período do milagre.

d) Crescimento da construção civil no patamar de 15% ao ano. Tal crescimento foi 
reflexo da demanda por habitações provocada pela expansão do crédito do SFH.

e) Crescimento das exportações, que ocorreu em virtude do crescimento do 
comércio mundial (GREMAUD, 2014, p. 386). 

2.4 O Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento foi instituído pela Lei nº 5.727, de 4 de 
setembro de 1971. 
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Por coincidência, foi elaborado pelo então Ministro do Planejamento João Paulo 
dos Reis Veloso, e tinha os seguintes pontos de apoio: 

a) Duplicar a renda per capita do país no período de 1969 a 1980.

b) Expandir o PIB em 42% no período de 1972 a 1974.

c) Realizar investimentos nas áreas de siderurgia, petroquímica, transporte e 
indústria naval.

d) Ampliar o mercado consumidor e a Poupança com recursos do PIS e do PASEP.

e) Aumentar o Investimento Bruto de 17% em 1970 para 19% em 1974.

Para obter sucesso, o plano pressupunha taxas anuais de crescimento do PIB 
entre 8% e 10%, além de redução da inflação ao patamar de 10%.

Pelo fato de ter visão de médio e longo prazo 
apurada, João Paulo dos Reis Veloso foi Ministro 
do Planejamento durante o mandato de dois 
presidentes militares: Médici e Geisel. 

Figura 4.7 | João Paulo dos Reis Veloso Ministro do Planejamento 1969 -1979 nos governos 
de Emílio G. Médici e Ernesto Geisel

Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/
Jo%C3%A3o_Paulo_dos_Reis_Veloso>. 
Acesso em: 06 mar. 2016.

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – O período de 1968 a 1973 caracterizou-se pelas maiores 
taxas de crescimento do PIB na história recente do Brasil.
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II – No governo Médici, ocorreu uma inovação: o governo iria 
atuar em duas frentes, de modo que a política seria tratada 
pelos órgãos considerados repressivos e a economia ficaria a 
cargo dos tecnocratas. 

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil. 

2. O Milagre Econômico ocorreu no período de:

a) 1967 a 1973.

b) 1967 a 1974.

c) 1968 a 1973.

d) 1969 a 1973.

e) 1967 a 1972. 
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Seção 3

Ernesto Geisel e a Crise do Petróleo

Introdução à seção

Nesta seção, veremos que no dia 15 de março de 1974 tomou posse o General 
Ernesto Geisel, quarto presidente militar. A seção apresenta como novidade o 
retorno de um militar da linha moderada ao poder.

Você verá que a grande ideia de Geisel era devolver o governo aos civis de 
forma lenta e paulatina, e isso em história é chamado de transição, pois a passagem 
sem critério e de forma rápida causaria danos ao país, que precisava ser preparado 
novamente para ser comandado por um governo democrático.

Além disso, você saberá que a oposição logo percebeu que estava diante de um 
presidente que acreditava na república e tinha simpatia pela democracia. 

Terá a oportunidade de saber que os líderes da oposição, percebendo a intenção 
de Geisel em preparar o terreno para a democratização do Brasil, passaram a 
pressionar o presidente para acelerar o processo. 

Você entenderá que a Lei Falcão de 1976, que será vista de maneira específica 
ao longo da seção 3, tinha como ponto de apoio acalmar a pressa da oposição pela 
redemocratização prematura do país. 

Terá a oportunidade de observar que o período do governo Geisel foi marcado 
por uma crise econômica desencadeada pelo aumento internacional do preço do 
petróleo, pelos juros altos, pela inflação e pelo aumento do desemprego.

Nesse contexto, você entenderá os motivos que levaram um período do governo 
de Geisel a ser considerado impopular. 

Durante o governo de Geisel, ocorreu o “suicídio” de Vladimir Herzog, o que foi 
considerado dentro das forças armadas como um golpe da linha dura contra o setor 
moderado.
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Você entenderá que a morte do jornalista Vladimir Herzog e do metalúrgico 
Manuel Fiel Filho foi um dos motivos que levaram Geisel a afastar Ednardo D’Ávila 
Mello do comando do segundo exército.

Perceberá que o Regime Militar, internamente, tinha situação e oposição, e muita 
coisa que uma facção fazia não tinha a aprovação da outra.

Verá que um General da linha moderada revogou, em 1968, o Ato Institucional 
número 5, implantado por um general da linha dura. O ato de revogar o AI-5 deixou 
claro que a abertura política, lenta, gradual e segura, estava por vir. 

Saberá que o II Plano Nacional de Desenvolvimento surgiu no governo Geisel.

Você verá ainda que, no final do ano de 1978, o movimento sindical reprimido em 
1964 voltava a se apresentar por meio de manifestações, provocando enfrentamento 
na relação capital-trabalho.

Saberá, por fim, que nesse período de greves e manifestações os principais focos 
estavam no ABC paulista (Santo André, São Bernardo e São Caetano), e o líder do 
processo, Luis Inácio da Silva, na época não militava na política nem tinha filiação 
partidária: era simplesmente Lula.  

3 A posse de Geisel 

O General Ernesto Geisel assumiu a Presidência 
da República em 15 de março de 1974.

Com Geisel, a linha moderada das forças armadas 
retornou ao poder e a ideia da redemocratização do 
país voltou a ganhar força. Porém, o processo exigia 
cautela e a transição deveria ser feita de maneira 
lenta, gradual e segura. 

Os políticos da chamada velha guarda, 
considerados os mais experientes, perceberam essa 
tendência e passaram a pressionar o governo para 
acelerar o processo de transição, que deveria ser 
feito sem atropelos. 

Figura 4.8 | General de Exército 
Ernesto Beckmann Geisel

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Ernesto_Geisel>. Acesso em: 07 mar. 2016.

Geisel sabia que uma redemocratização prematura iria deixar a situação política 
instável, até porque existia a necessidade de sensibilizar internamente os partidários 
da linha dura. Não podemos esquecer que o choque de raspão de um avião da FAB 
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contra a aeronave onde estava Castelo Branco foi o suficiente para derrubá-la e 
provocar a morte do ex-presidente, três meses após ter exercido o mandato. 

Nesse contexto, ocorreu a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de 
outubro de 1975, e do metalúrgico Manuel Fiel Filho, três meses depois. A opinião 
pública atacou o regime, mas não observou que o governo afastou o comandante 
do segundo exército 20 dias após a morte do metalúrgico. Existia um conflito de 
ideias e atitudes dentro das forças armadas.

Com o objetivo de estender o mandato, pelo fato do momento da 
redemocratização estar prematuro e da situação interna nas forças armadas estar 
turbulenta, Geisel implantou a Lei Falcão.

A Lei Falcão foi implantada em 1976 e limitava os candidatos nas eleições a falar 
apenas de seu currículo pessoal e nada mais. 

Foi uma estratégia utilizada para evitar situações de tumulto em um cenário já 
conturbado.

Além da lei Falcão, foram criados outros mecanismos de censura política. A 
redemocratização passou a ser trabalhada para o governo do sucessor. 

Você poderá ver no link a seguir a matéria de jornal com a notícia do 
“acidente” que vitimou o ex-presidente Castelo Branco. A relação entre 
moderados e linha dura não era tranquila. 
Disponível em:
<http://www.jornaldocommercio.com.br/pesquisahistorica/

leitura/134655>. Acesso em: 07 mar. 2016.

Acesse o link que está disponível a seguir. Seu conteúdo fundamenta a 
afirmação do texto anterior. 
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ednardo_D%27%C3%81vila_Mello>. 
Acesso em: 07 mar. 2016. 
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3.1 Problemas com a economia

3.2 II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND, de 1975 a 1979)

No ano de 1974, ocorreu o choque do petróleo com a elevação substancial do 
preço do elemento fundamental da matriz energética mundial. Desde o ano de 1972, 
a Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) vinha se organizando para 
elevar de maneira expressiva o preço do produto no mercado mundial. 

A economia brasileira, que apresentava grande crescimento apoiada no baixo 
preço do produto e também nos financiamentos externos, entrou em colapso, e 
Geisel foi obrigado a criar um plano econômico de emergência, até porque todos 
os presidentes militares eleitos eram obrigados a apresentar um Plano Nacional de 
Desenvolvimento no início de seus mandatos.

O rápido crescimento econômico ao longo do milagre e o pleno emprego dos 
fatores de produção no Brasil não podiam ser interrompidos com a crise do petróleo. 

Tudo o que havia sido feito poderia ser perdido, e Geisel preferiu continuar 
seguindo com a manutenção do crescimento econômico no patamar de 10%, 
mesmo com o mundo em crise. 

Essa atitude, que ele denominou de “marcha forçada”, provocou desequilíbrios 
no Balanço de Pagamentos do país, além de um surto inflacionário. 

A inflação passou do patamar de 15% ao ano no final do período do milagre, e 
atingiu o valor de 40% ao ano em 1975. 

Para manter os níveis de produção no contexto de pleno emprego, o país recorreu 
a recursos externos de longo prazo (Petrodólares) e a recursos internos também de 
longo prazo no BNDES, que na época se chamava apenas BNDE – Banco Nacional 
do Desenvolvimento (o BNDE ganharia a letra S de Social no ano de 1982).

Em relação ao BNDE, o resultado foi positivo, mas os petrodólares criaram um 
clima de desconforto na Balança Comercial pelo fato do Brasil importar na época 
80% do petróleo que precisava. 

Com os petrodólares, o ciclo financeiro internacional funcionava da seguinte 
maneira: 

a) O Brasil comprava petróleo dos árabes.

b) O país tomava empréstimo nos bancos internacionais, nos quais os países 
árabes aplicavam o dinheiro oriundo da venda do óleo. 
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c) O dinheiro dos empréstimos internacionais retornava para os países árabes, que 
o aplicavam novamente. 

No momento da nova compra, o ciclo reiniciava. Nesse contexto, os países árabes 
ganhavam com a venda do petróleo e com o spread bancário. O que foi um bom 
negócio para eles comprometeu a Balança Comercial do Brasil. 

O II PND foi considerado o melhor plano econômico brasileiro, depois do Plano 
de Metas de Juscelino. Simonsen e Veloso, que haviam articulado o II PND, sabiam 
que a crise seria longa, e na elaboração do projeto deram prioridade não ao contexto 
estrutural, mas sim ao conjuntural. 

O Brasil precisava construir um parque industrial avançado para se livrar da condição 
de país periférico. O país não chegou ao status de oitava economia do mundo por 
acaso. 

O II PND deu prioridade ao setor energético e ao setor de prospecção do petróleo e 
produção de energia elétrica e nuclear. Propunha a inserção de tecnologia na indústria 
petroquímica e também no setor de siderurgia. 

O sucesso apareceu nos anos posteriores, com a energia elétrica produzida 
em Itaipu, com o avanço tecnológico da Petrobrás, com o sucesso do nosso setor 
siderúrgico, que chegou a ofuscar a siderurgia dos Estado Unidos, e também com o 
importante “domínio” da tecnologia das usinas nucleares. 

É importante destacar que, devido a seu gigantismo, o II PNB não pôde ser 
implantado da maneira que o governo queria, pois esbarrou na crise internacional do 
petróleo, que afetou a maior parte dos países do ocidente. Mas mesmo assim, cumpriu 
seu papel. 

Tabela 4.2 | Balança Comercial em US$ milhões – Brasil (1974-1979)

Fonte: Gremaud (2014, p. 400).

Ano Exportações Importações Balança comercial

1974 7.951 12.641 - 4 690

1975 8.669 12.210 -3.540

1976 10128 12.383 -2255

1977 12.120 12.023 97

1978 12.659 13.683 -1.024

1979 15.244 18.083 -2.839
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Figura 4.9 | Mario Henrique Simonsen: um dos autores do II PND 

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Henrique_Simonsen>. Acesso em: 08 mar. 2016.

1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – A Lei Falcão, implantada em 1976, limitava os candidatos nas 
eleições a falar apenas do seu currículo pessoal e nada mais. 

II – A inflação passou do patamar de 15% ao ano no final do 
período do milagre e atingiu o valor de 90% ao ano em 1975.

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas. 

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica do 
Brasil.
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2. O II PND foi considerado o melhor plano econômico 
brasileiro, depois do Plano de Metas de Juscelino. Foi criado 
no período de: 

a) 1974 a 1979.

b) 1975 a 1978.

c) 1974 a 1978.

d) 1973 a 1978.

e) 1975 a 1979.
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Seção 4

João Baptista Figueiredo e a Redemocratização 
do Brasil 

Introdução à seção

Nesta seção, você verá que o General João Batista Figueiredo assumiu a 
Presidência da República em 15 de março de 1979, após ter sido chefe do Serviço 
Nacional de Informações do governo Geisel.

Saberá que em seu discurso de posse, Figueiredo, entre outras coisas, falou uma 
frase considerada sintomática: “Hei de fazer deste país uma Democracia”.

Pelo estudo que estamos realizando, há algumas seções você já deve ter 
percebido que Figueiredo, assim com Castelo e Geisel, fazia parte da ala moderada 
do Regime Militar e estava com a missão de redemocratizar o Brasil.

Não podemos esquecer que o aumento da dívida externa, desencadeado no 
governo do seu antecessor, causou problemas sérios ao seu governo, da mesma 
forma que as greves provocadas pelos metalúrgicos em São Bernardo por pouco 
não complicaram o processo da transição democrática. 

Foi  Figueiredo que,  em 1979, implantou a  anistia política  no Brasil. Para muitos, 
a anistia acabou não sendo ampla, geral e irrestrita.  

Verá que foi com Figueiredo que ocorreu o retorno do pluripartidarismo no Brasil. 

Verá que com a extinção da ARENA e do MDB foram criados o Partido Democrático 
Social (PDS) para substituir a ARENA e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) em substituição ao MDB. 

Por fim, você saberá que foi no mandato de Figueiredo que retornaram as 
eleições diretas para governador.
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O período de Figueiredo

Apesar de politicamente o país ainda estar 
tumultuado, a ameaça comunista estava mais 
distante e já estava chegando o momento de o 
Brasil, junto com os vizinhos da América do Sul, 
ir retomando o rumo da democracia, que é uma 
marca dos países do ocidente.

A missão de Figueiredo de promover a abertura 
política no Brasil e comandar a economia não era 
simples. 

A crise do petróleo aumentou e muito, a dívida 
externa brasileira fazia com que o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) constantemente solicitasse 
cartas de intenções e era preciso coordenar o fluxo 
de exilados que retornavam ao país: essa não era 
tarefa fácil. 

Figura 4.10 | João Batista de 
Oliveira Figueiredo

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Jo%C3%A3o_Figueiredo>. Acesso em: 07 
mar. 2016.

A princípio, era esperado que um fluxo de políticos que retornavam do exílio 
fosse atrás da filiação junto ao PMDB, mas a ganância e a vontade da disputa pelo 
poder eram mais fortes. Os exilados, dentro do possível, foram organizando seus 
espaços com outras siglas. 

O retorno dos exilados mostrou que a anistia de 1979 não foi ampla, geral e 
irrestrita, pois ficaram excluídos os indivíduos que participaram de luta armada e os 
militares punidos pelo regime, que passaram a receber aposentadoria, mas foram 
impedidos de assumir seus cargos.  

O que você pensa sobre esse assunto?

O retorno do pluripartidarismo deu origem a seis partidos políticos:

a) Partido Social Democrático (PDS), que substituiu a ARENA.

b) Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que substituiu o MDB. 

c) Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 

d) Partido Popular (PP).

e) Partido Democrático Trabalhista (PDT). 
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f) Partido dos Trabalhadores (PT). 

Foi criado o voto vinculado, em que os eleitores só poderiam votar em candidatos 
do mesmo partido. Foram também proibidas as coligações. Diante da nova situação 
política, o PP se incorporou ao PMDB. 

Com as eleições 1982, as capitais mais populosas do Brasil elegeram governadores. 
Porém, apesar da vitória oposicionista, o PDS ainda tinha maior representatividade 
no Congresso Nacional. 

É importante destacar que, pela Constituição vigente na época, o futuro presidente 
civil seria eleito por meio de voto direto pelo Congresso Nacional apenas na próxima 
eleição, em 1990. 

Parte da linha dura do exército, contrária ao trabalho de democratização que 
Figueiredo estava implantando, promoveu o atentado do Rio Centro (em que dois 
militares que carregavam uma bomba tinham como objetivo lançá-la no centro do 
Rio de Janeiro, onde estava sendo realizada uma manifestação popular). 

A bomba acabou explodindo dentro do carro, matando um dos militares. Esse 
fato criou problemas para Figueiredo, que acabou ficando com a culpa. 

Enganou-se quem pensava que redemocratizar o Brasil seria fácil. Deixo para 
você essa reflexão.

4.1 Diretas Já

Dante de Oliveira, deputado 
federal do estado do Mato Grosso, 
entrou com um pedido no Congresso 
Nacional solicitando a alteração dos 
artigos 74 e 148 da Constituição, 
alegando que a tradição democrática 
do país havia sido interrompida por 
um golpe militar. 

O Congresso Nacional vetou o 
pedido e um grande movimento 
popular foi desencadeado, solicitando 
“Diretas Já”. 

Figura 4.11 | Diretas Já

Fonte: <http://www.cnmcut.org.br/conteudo/comicio-pelas-
diretas-ja-na-praca-da-se-completa-25-anos>. Acesso em: 
08 mar. 2016. 
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Estava difícil para o governo controlar a multidão, que, de certa forma, estava 
“forçando a barra”. 

Nesse contexto, a economia foi ficando de lado diante de uma das maiores crises 
internacionais já vistas, que havia começado com a Crise do Petróleo.

Em 1979, a embaixada dos Estados Unidos no Irã foi invadida e os reféns ficaram 
presos por 14 meses. 

A invasão da embaixada dos Estados Unidos no Irã acabou desencadeando a 
Guerra Irã-Iraque em 1979. 

Com a guerra no Oriente Médio, a taxa de juros a nível mundial subiu. O Brasil, 
por sua vez, com a dívida externa elevada dos tempos da taxa de câmbio flutuante 
em um patamar de juros baixos, viu sua dívida praticamente dobrar, com a flutuação 
do câmbio no contexto de juros altos. O país passou a viver momentos difíceis com 
relação à manutenção das reservas cambiais.

Saiba mais sobre a invasão da Embaixada dos Estados Unidos no Irã 
acessando o link a seguir. 
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_de_ref%C3%A9ns_no_Ir%C3%A3>. 
Acesso em:  08 mar. 2016.

4.2 Ajustamento voluntário

O cenário adverso levou o Brasil a adotar medidas internas, voltadas para a 
solução do problema com ações que receberam o nome de ajustamento voluntário. 
Segundo Gremaud (2014, p. 410), as mais importantes foram: 

a) Redução dos gastos públicos.

b) Aumento da taxa de juros interna, para atrair investimentos em moeda 
estrangeira. 

c) Redução dos salários reais, com a adoção de uma política de subdesindexação. 

d) Desvalorização da moeda nacional, visando ao aumento das exportações.
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Esse balanço mostra que o Superávit da Balança Comercial em 1984 ocorreu 
graças ao bom resultado das exportações e à restrição das importações (Balança 
Comercial = Exportações - Importações).

 O superávit da balança comercial de 1984 foi suficiente para saldar o valor negativo 
da balança de serviços, em que os juros da dívida externa, por caracterizarem serviços 
financeiros, são registrados (Serviços Recebidos – Serviços Pagos  apresentou como 
resultado ( -13.074). 

Portanto, os juros deixaram o valor negativo, e mesmo assim você poderá 

e) Elevação dos preços dos derivados do petróleo, que estavam sendo até então 
subsidiados.

f)  Aumento da competitividade da indústria brasileira, por meio da contenção de 
alguns preços públicos.

O resultado da política de ajustamento foi uma profunda recessão em 1981 e 
1983, e baixo crescimento em 1982, com grande queda na renda per capita do 
período. 

A política com relação ao exterior obteve relativo sucesso. O Brasil, que apresentou 
déficit no saldo da Balança Comercial em 1980, obteve superávit de US$ 6,5 bilhões 
em 1983 e de US$ 13 bilhões em 1984. 

Parte do superávit que ocorreu nos anos 1983 e 1984 foi obtido com a queda 
das importações e os estímulos às exportações. Alguns dos setores que foram 
contemplados com a política de substituição das importações no II PND ajudaram e 
muito a eliminar o desequilíbrio do balanço de pagamentos do Brasil. 

Tabela 4.3 | Balanço de pagamentos do Brasil em 1984, em US$ bilhões

Fonte: Leite (2007, p. 27).

Contas Período

1-   Balança Comercial              13.068

      Exportações              27.005

      Importações             -13937

2 -  Balança de Serviços             -13.074

3-  Transferências Unilaterais                  172

4 -  Transações Correntes                  166

5 -  Capitais Líquidos              - 1822

6 – Erros e Omissões                  215

7 – Saldo              - 1441
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observar que ocorreu superávit de US$ 166 bilhões na conta transações correntes. 

A  conta capitais líquidos foi afetada de maneira negativa, pelo fato do Brasil não 
ter efetuado grandes empréstimos no período.  

 Essa conta registra: o capital estrangeiro que entra no país, subtraído do capital 
estrangeiro que sai do país.  

O saldo final do balanço de pagamentos do ano de 1984, foi negativo em US$ 
-1.441 bilhões, valor bem menor que o saldo negativo dos anos anteriores. 

No cenário político, o PMDB unido com o PFL (Partido da Frente Liberal, composto 
por dissidentes do PDS) elegeu Tancredo Neves como Presidente do Brasil. 

Tancredo faleceu antes de assumir o mandato, e em seu lugar assumiu a 
Presidência da República o ex-presidente do PDS José Sarney. 

Assim terminou o Regime Militar. 

Figura 4.12 | Presidentes do Regime Militar no Brasil 

Fonte:  <https://paxbrasiliana.wordpress.com>. Acesso em: 08 mar. 2016.

Para concluir a unidade, espero que, seguindo a ordem 
cronológica dos fatos, você possa ter ideia do que foi a história 
do Brasil do ponto de vista político e social no período de 1964 a 
1985. Você pôde ver que foram 21 anos em que ocorreram erros 
e acertos, tanto na política como na economia. A maioria das 
decisões tomadas nesse período e que normatizam a economia 
vigoram até os dias de hoje. Pense nesse tema e reflita sobre 
ele com muito carinho. Desejamos a você bons estudos e muito 
sucesso.
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1. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Após a construção de Brasília, o país teve suas contas 
internas e externas colocadas em um contexto de desequilíbrio, 
desencadeando uma situação que obrigou o então presidente 
Jânio Quadros a praticar uma política de austeridade.

II – Uma força-tarefa com um porta-aviões de grande porte, 
mísseis teleguiados, navios carregados de armas e quatro 
petroleiros transportando combustíveis, além de um porta-
-aviões pequeno que seria utilizado para intervenção rápida, 
estava se deslocando para o Brasil. 

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil. 

2. Observe as afirmativas a seguir: 

I – O Ato Institucional número 2 extinguiu o pluripartidarismo 
e criou o bipartidarismo. A partir desse Ato, o país passou a ter 
apenas dois partidos políticos: a Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

II – O Ato Institucional número 5, redigido em 13 de dezembro 
de 1968, concedia amplos poderes ao poder legislativo.

Assinale a alternativa correta: 

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.
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c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil. 

3. Observe as afirmativas a seguir: 

I – O Sistema Financeiro Nacional sofreu modificações com 
o estabelecimento do Conselho Monetário Nacional (CMN), 
criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, em 
substituição à antiga Superintendência da Moeda e do Crédito 
(SUMOC).

II – O período de 1968 a 1973 caracterizou-se pelas maiores 
taxas de crescimento do PIB na história recente do Brasil. Com 
relativa estabilidade de preços, a taxa de crescimento médio 
se posicionou no patamar de 10% ao ano, com destaque para 
a indústria.

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil. 

4. Observe as afirmativas a seguir: 

I – O II PND foi considerado o pior plano econômico brasileiro, 
depois do Plano de Metas de Juscelino.

II –  O retorno dos exilados mostrou que a anistia política de 
1979 foi ampla, geral e irrestrita.

Assinale a alternativa correta:

a)  A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.
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5. Observe as afirmativas a seguir: 

I – Dante de Oliveira, deputado federal do estado do Mato 
Grosso, entrou com um pedido no Congresso Nacional 
solicitando a alteração dos artigos 74 e 148 da Constituição, 
alegando que a tradição democrática do país havia sido 
interrompida por um golpe militar. 

II – Com a guerra no Oriente Médio, a taxa de juros em nível 
mundial subiu. O Brasil, por sua vez, com a dívida externa 
elevada dos tempos da taxa de câmbio flutuante em um 
patamar de juros baixos, viu sua dívida praticamente dobrar, 
com a flutuação do câmbio no contexto de juros altos.

Assinale a alternativa correta:

a) A afirmativa I está correta e a afirmativa II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil. 

b) A afirmativa I está incorreta e a afirmativa II está correta.

c) As afirmativas I e II estão incorretas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

e) As alternativas não têm relação com a formação histórica 
do Brasil. 
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