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APRESENTAÇÃO
Caros (as) Acadêmicos (as)

Apresentamos o livro de História II, organizado em quatro unidades e suas 
respectivas subunidades, dentro da disciplina de História II. Estudaremos ini-
cialmente As Constituições dos Estados Nacionais, ainda durante a chamada 

Idade Moderna, tratamos da experiência onde o pensamento antropocêntrico será a 
visão predominante nessa fase da História. Em seguida refletiremos sobre a História do 
Brasil e suas diferentes fases, período colonial, período imperial e período republicano. 
A seguir os nossos estudos estarão voltados para a História da América, desde a fase da 
colonização, o período das independências e o período republicano. Finalizaremos 
nossa reflexão histórica como último tema a ser abordado: o Pensamento e a Prática 
dos Historiadores do Século XXI, em que estaremos estudando o pensamento e a 
prática dos historiadores do século XXI, bem como quando do início do estudo de 
História como ciência como fase introdutória no século XIX, perpassando o século 
XX e chegando ao século XXI, dentro de um processo histórico, como suas diferentes 
correntes de pensamento ainda muito presentes no nosso século.

Desejamos a todos ótimos estudos e a devida compreensão dos diferentes temas 
abordados, para que dessa forma possamos ter os conteúdos necessários, dentro 
da disciplina de História II no curso de Licenciatura em Educação do Campo. A 
referida abordagem procura estar em sintonia com o curso, dentro de um proces-
so metodológico para que os acadêmicos (as) tenham, nesse livro, os conteúdos 
necessários dentro do programa da disciplina de História II.



ENTENDA OS ÍCONES

ATENção: faz uma chamada ao leitor sobre um assunto, 
abordado no texto, que merece destaque pela relevância.

iNTErATividAdE: aponta recursos disponíveis na internet 
(sites, vídeos, jogos, artigos, objetos de aprendizagem) que 
auxiliam na compreensão do conteúdo da disciplina.

sAiBA mAis: traz sugestões de conhecimentos relacionados 
ao tema abordado, facilitando a aprendizagem do aluno.

TErmo do glossário: indica definição mais detalhada de 
um termo, palavra ou expressão utilizada no texto.
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INTRODUÇÃO

A  s Constituições dos Estados Nacionais fazem parte da chamada Idade Mo-
derna, isto é, da passagem do período histórico chamado de Idade Média, 
através da visão teocêntrica (centralidade de um pensamento em Deus) 

para uma visão antropocêntrica (centralidade no homem). No livro de História I 
tivemos uma abordagem inicial sobre essa temática, mas nesse livro de História II 
veremos uma relação importante entre a formação de Estados absolutistas europeus 
com a formação de estados nacionais latino-americanos, traçando um paralelo 
com suas particularidades culturais, sociais e políticas. Em ambas as experiências 
históricas o poder da Igreja Católica permanece como um aliado dos governantes, 
porém mais restrita ao campo religioso, embora sua força institucional continue 
significativa junto à população, mas não menos importante em face da relação 
intrínseca entre os poderes civis, representados pelos Estados Nacionais e o poder 
religioso como aliado do novo projeto de sociedade. Dentro desse contexto uma 
terceira força surgirá como uma nova classe social que é a burguesia. A experiência 
europeia, quanto à experiência latino-americana, abordaremos com o necessário 
olhar histórico, para entendermos a constituição desses estados nacionais. A origem 
desse processo histórico na América está relacionada à fase inicial de colonização 
europeia espanhola e portuguesa que através do padroado régio selava um acordo 
de interesses entre essas monarquias e a Igreja Católica. Esse acordo foi concretizado 
na América com o advento das grandes navegações e sua política mercantilista de 
cunho metalista, para favorecer o poder político e econômico dessas metrópoles 
europeias e, de outro, lado à conversão de nativos americanos ao cristianismo ca-
tólico, como forma de compensar a perda de fiéis na Europa para o protestantismo. 
Essa relação no processo de independência das antigas colônias na América e a 
influência europeia de suas antigas metrópoles, destacando a elite criolla na Amé-
rica espanhola e a nobreza portuguesa com sua família real na América portuguesa, 
proporcionou a formação desses novos estados modernos.
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A EXPERIÊNCIA EUROPEIA
O mundo urbano será o palco social e político dentro da Europa, onde ocorrerá a 
constituição dos estados nacionais. O processo histórico decorrente é fruto da pas-
sagem do mundo rural da Idade Média para o mundo urbano da Idade Moderno. Os 
feudos rurais como núcleos econômicos perderão sua importância para os burgos 
urbanos, isto é, pequenas experiências iniciais de feiras livres e comércio. Essas 
mudanças vão ocorrer também em termos de mentalidade, pois a centralidade do 
religioso (teocentrismo), através do Deus cristão da Igreja Católica será gradativa-
mente substituída pela mentalidade no ser humano (antropocentrismo). Os burgos 
darão origem a uma nova classe social que terá nessa nova fase da história o poder 
comercial, aliada aos reis absolutistas (poder absoluto). A Igreja Católica que ao perder 
o poder religioso, ganha um poder político de interesses mútuos, em países como a 
Espanha e os cristãos protestantes como na Alemanha, além da nobreza como alia-
da à matriz do poder real. Essa nova configuração política: reis, nobreza, burguesia, 
Igreja Católica e as igrejas protestantes formaram uma aliança estratégia de governo.

1.1.1 Configuração política

a) Reis: centro do poder político, junto com a nobreza, origem dos reis para repro-
duzir o sistema absolutista. 

b) Burguesia: aliada dos reis, na medida em que o desenvolvimento comercial, 
através do mercantilismo (comércio via navegação em busca de pedras preciosas, 
especiarias e demais produtos) e o comércio interno desses novos estados mo-
dernos. O comércio exercido pela burguesia na busca do lucro de seus produtos 
comercializados será a base de sua riqueza, cuja parte desse lucro ficará com o rei, 
através de impostos e investimento financeiro nessa nova classe social. Essa mes-
ma classe social terá na Idade Contemporânea um poder político, além do poder 
comercial, com o advento da Revolução Francesa, portanto na Idade Moderna essa 
aliança é muito mais tática do que estratégica. A busca pelo poder tem sido ao longo 
da história um objetivo constante, seja ele político, social, econômico e religioso. 

c) A Igreja Católica e as Igrejas Protestantes: aliadas do rei para ter a força junto 
ao povo, pois a religiosidade terá nas constituições dos estados nacionais europeus 
uma força importante para fortalecer o poder real e suas hierarquias uma força 
política de interesses de poder financeiro e político, além do religioso.

1.1
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1.1.2 As monarquias europeias 
e o sistema absolutista

As monarquias europeias tiveram no sistema absolutista dos reis uma centralidade 
política absoluta. O Estado absolutista começa a se formar no Ocidente após uma 
longa crise na sociedade europeia, como guerras, dificuldades de cobrar impostos, 
pestes, falta de fertilidade dos solos com diminuição da área de produção na terra, 
gerando problemas na economia e tendo como consequência revoltas camponesas 
e fragmentação da estrutura feudal no último período da Idade Média, durante os 
séculos XIV e XV. Neste sentido, os senhores feudais tem uma perda do seu poder, 
na medida em que as monarquias centralizadas na Europa representavam uma 
ruptura decisiva com a soberania piramidal e parcelada das formações sociais 
medievais, com seus sistemas de vassalagem e de propriedade. 

O trabalho servil na Idade Média é ligado à exploração econômica, onde o servo 
cultiva a terra do Senhor tirando o mínimo para ele, mas com as mudanças ocorridas 
no século XIV causadas pela diminuição da produção da terra, os senhores feudais 
passam a exigir dinheiro, com isso o que o servo produzir ele vende. Ocorre assim 
o desaparecimento gradual da servidão, sendo necessário reordenar o sistema de 
produção, a servidão não é mais o objetivo, deslocando o político legal (controle) 
em direção a cúpula centralizada e militarizada do Estado Absolutista. 

O Renascimento urbano ocorrido na Europa, cuja maior concentração ocorre 
na segunda metade do século XV, foi um fator importante em termos de rupturas 
técnicas para uma recombinação dos fatores de produção, onde os avanços técnicos 
provenientes das cidades desempenharam o papel principal, onde as invenções 
coincidem com a articulação da Idade Média com a Idade Moderna. Podemos assim 
destacar o processo “seiger” para separar a prata do minério de cobre, reabrindo 
as minas da Europa central e restabelecendo o fluxo de metais para economia 
internacional com a produção de moedas, bem como a invenção da imprensa e a 
construção do galeão de três mastros, com leme à popa, o que tornou os oceanos 
navegáveis, facilitando as conquistas ultramarinas.

A nobreza que perdeu constantemente direitos políticos de representação na 
Idade Moderna, registrou ganhos econômicos na propriedade, com o reverso do 
processo histórico. O efeito último desta reorganização geral do poder social da no-
breza foi a máquina do Estado e a ordem jurídica do absolutismo, cuja coordenação 
iria aumentar a eficácia da dominação aristocrática ao sujeitar um campesinato 
não servil a novas formas de dependência e exploração. Outro fator importante a 
se considerar foi a aristocracia feudal que tinha no poder absoluto dos reis uma 
forma de evitar rebeliões de campesinos, cujo Estado Absolutista também tinha 
interesse. A nova forma de governo teve na nobreza o setor mais favorecido, que 
precisou também adaptar-se aos interesses da burguesia mercantil que se desen-
volvera nas cidades. O Estado Absolutista é reformado para favorecer a nobreza (o 
Rei é um nobre), serve à nobreza e não à burguesia, a burguesia é um problema 
que deve-se lidar, portanto o Absolutismo é o aparelho de dominação da nobreza.

Na segunda metade do século XV dentro do ambiente europeu renascentista 
ocorreu uma súbita e simultânea restauração da autoridade e da unidade política, 
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num país após outro. De situações caóticas e turbulências medievais da Guerra 
dos Cem Anos, Guerra das Duas Rosas e da segunda Guerra Civil de Castela, as 
primeiras novas monarquias erguem-se praticamente ao mesmo tempo, durante 
os reinados de Luís XI, na França, Fernando e Isabel na Espanha, Henrique VII, 
na Inglaterra e Maximiliano na Áustria. Assim, quando os Estados absolutistas se 
constituíram no Ocidente, a sua estrutura foi fundamentalmente determinada 
pelo reagrupamento feudal contra o campesinato, após a dissolução da servidão; 
mas ela foi secundariamente sobre determinada pela ascensão de uma burguesia 
urbana que, depois de uma série de avanços técnicos e comerciais, evoluía agora 
em direção às manufaturas pré-industriais numa escala considerável. 

A Incorporação do Divino Romano, foi a forma encontrada pelas forças duais 
que produziram as novas monarquias da Europa renascentista através de uma 
condensação jurídica única. O reflorescimento do direito romano, um dos grandes 
movimentos culturais da época, correspondeu ambiguamente as necessidades de 
ambas as classes sociais, cuja posição e poder desiguais moldaram as estruturas 
do Estado Absolutista no Ocidente. 

A “assimilação” decisiva do direito romano ocorreu através de um triunfo jurídico 
(leis que regem a sociedade), generalizado na época do Renascimento (mudança de 
mentalidade baseada na razão humana), concomitantemente à vitória do Absolu-
tismo (vontade do soberano tem força de lei). Como forma concreta de aplicação 
na Idade Moderna, o novo ordenamento jurídico teve como marca distintiva do 
direito civil romano a concepção de propriedade privada absoluta e incondicional. 
Desta forma os antigos senhores feudais (nobres), agora com propriedades priva-
das garantida em lei reciclam-se dentro de uma nova estrutura, mas mantém o 
seu poder, agora mais econômico que político, onde os antigos servos mudam de 
posição tornam-se “trabalhadores livres”, ocorrem assim acomodações sociais, no 
qual o Rei tem também interesse, desta forma todos ganham e perdem um pouco.

Baseado no sistema jurídico romano a nova ordem jurídica compreendia dois 
setores distintos e aparentemente contraditórios: o direito civil para os cidadãos 
nas transações econômicas e o direito público na concentração do poder da classe 
aristocrática no aparelho centralizado do Estado absoluto.

A estrutura das monarquias absolutistas teve um efeito supremo de moderni-
zação jurídica através do reforço do poder da classe feudal tradicional, esta reali-
dade caracteriza o surgimento de inovações institucionais (estatal) como exército, 
burocracia, tributação, comércio e diplomacia.

A burocracia enquanto sistema tornou-se um esteio fundamental no Estado 
Absolutista com caráter flagrantemente parasitário e a aquisição de “cargos”, que 
são criados e vendidos pelo Estado Absolutista como coleta de impostos, foi a forma 
predominante de integração da nobreza feudal com o Estado. O sistema fiscal e 
burocrático civil característico do Absolutismo nasceu enquanto sistema no século 
XVI e tornou-se esteio financeiro fundamental no século XVII.

A classe senhorial estava, em toda a parte, efetivamente isenta de impostos 
diretos, com o advento dos Estados absolutistas surgiram novas taxas impostas 
por estes estados de “rendas feudais centralizadas” em oposição às obrigações 
senhoriais que constituíam a “renda feudal local”.

Na época do Absolutismo a doutrina dominante em relação ao comércio foi o 
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mercantilismo com a venda de produtos com altos preços e compra de produtos 
com baixo preço, criado com o objetivo de aumentar o poder do Estado diante de 
outros Estados, encorajando a exportação de mercadorias ao mesmo tempo em 
que proibia exportações de ouro e prata e de moeda, na crença de que existia uma 
quantidade fixa de comércio e riqueza no mundo, onde o estado era o sujeito e o 
objeto da política econômica mercantilista.

A diplomacia foi inspirada pelo espírito resolutamente secular de egoísmo polí-
tico, sendo que o primeiro teórico foi Ermolão Barbado que afirmava: “O primeiro 
dever de um embaixador  é exatamente o mesmo de qualquer outro servidor de um 
governo, isto é, aconselhar e pensar aquilo que possa melhor servir á preservação 
e ao engrandecimento de seu próprio Estado”. 

As guerras de sucessão da Espanha, Áustria ou da Baviera ilustram conflitos que 
fazem parte constante da história do Absolutismo, onde o resultado destes conflitos 
podia acentuar a “flutuação” de dinastias sobre os territórios que os ocasionara. 
A dinastia estava ligada a sobrevivência do Estado Absolutista, pois desta forma a 
nação se expressa de forma dinástica.

A ligação entre o Estado Absoluto e o capital tem como elemento fundamental 
a aliança entre o Rei e a nobreza, sendo que a acumulação de capital não é o fim, 
mas consequência de engrandecimento do Estado, onde a burguesia conquistava 
terras, pagava impostos e financiava desta forma o exército. O pensamento não 
é a concorrência, é soma zero, “eu tenho e tu não tens”, isto é, o Estado ganha o 
outro perde. Nunca ocorreu nenhuma derrogação “política” da classe nobre no 
Estado absolutista. O seu caráter feudal acabava constantemente por frustrar ou 
falsificar as suas promessas ao capital, pois com o tempo a burguesia comercial 
passa a ter grandes lucros, fortalecendo assim o seu poder econômico, mas aos 
poucos a burguesia começa a almejar o poder político que até então está com o 
rei e a nobreza, comprando títulos de nobreza.

O Estado Absolutista deve estabelecer a paz e a segurança, coordenando a vida 
das pessoas aos mínimos detalhes como, por exemplo, o casamento, onde a popu-
lação vê no estado ganhos para suas vidas em relação a Idade Média. No século XV 
as virtudes para o homem comum e o rei são as mesmas, sendo que o rei é o mais 
correto dos homens (o rei não é dado a errar), mas a partir do século XVI ocorre um 
questionamento sobre as virtudes do rei, sendo diferente do homem comum, pois 
segundo Maquiavel o rei não precisa ter virtudes, seria fenômeno de fraqueza, e sim 
aparentar ser virtuoso, moldando-se na política para ser às vezes generoso (bom) 
ou cruel (mal), saber usar a virtude quando necessário para manter o governo (não 
ser melhor dos homens mas ser melhor dos reis).

O Estado Moderno Absolutista desenvolveu a noção de soberania pelo qual 
o soberano (o governante) tinha o direito de fazer valer suas decisões perante os 
súditos (os governados) que habitavam o território do Estado, segundo Jacques 
Boussuet (Bispo francês, teórico do Absolutismo) “O rei vê de mais longe e de 
mais alto, por isso, ele vê melhor”.

Podemos considerar que a centralização do Estado durante a Idade Moderna 
na forma absolutista, concentrou poder político no rei e nos nobres através de um 
aparato jurídico e burocrático em relação à fragmentação da estrutura feudal da 
Idade Média, tendo na burguesia o poder econômico como aliado através de uma 
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economia mercantilista, tendo na base social o avanço na transformação de servos 
em trabalhadores mais livres em relação ao trabalho. Desta forma esta estrutura 
pode ser mantida durante a Idade Moderna, através de acordos e tratados dentro 
de uma estratégia política de interesses convergentes e divergentes entre o rei, a 
nobreza (a verdadeira beneficiada) e a burguesia.

Em um país como a Alemanha a força dos reis terá no protestantismo da Igreja 
Luterana uma aliada estratégia. Martim Lutero ao romper com a Igreja Católica e 
fundar o luteranismo levou essa nova corrente religiosa a uma submissão ao Estado 
e os reis ao aderirem a esse protestantismo, bem como grande parte da população 
e a nobreza serão favorecidos por sua vontade de ter as terras da Igreja Católica sob 
seu controle. O Anglicanismo na Inglaterra e o Calvinismo na Suíça serão os demais 
ramos protestantes europeus que vão seguir no mesmo caminho. A burguesia como 
aliada será favorecida, na medida em que na visão protestante da riqueza material, 
do lucro e o trabalho é a base econômica e ascensão social. Nesse sentido a ética 
protestante terá na burguesia um completo e uma finalidade comum. Em relação 
ao sistema absolutista, propriamente dito, a monarquia francesa durante o reinado 
de Luis XIII, sob a liderança do cardeal Richelieu. Por delegação do rei procurou 
transformar esse país em uma grande potência europeia. 

Com o rei Luis XIV ocorreu a fase culminante o absolutismo francês, tendo no 
seu ministro Colbert o início do chamado mercantilismo francês, ao fazer aliança 
com a burguesia, na busca de colônias e manufaturas, dentro da ótica comercial, 
favorecendo o lucro da burguesia e o poder dos reis. Em relação ao absolutismo 
inglês é importante destacar que Henrique viii, embora tenha na motivação pessoal 
para a separação política e religiosa em relação à Igreja Católica, que teve seu pedi-
do negado para anular seu casamento com Catarina de Aragão, havia um objetivo 
maior, isso é confiscar os bens da Igreja Católica na Inglaterra, distribuindo esses 
bens pelo reino. Esse fato também favoreceu a burguesia inglesa, na medida em que, 
essas novas terras estavam a disposição da produção de alimentos e do comércio.

FigUrA 1 – Rei Henrique viii com sua corte, rei absolutista da Inglaterra criador da Igreja Anglicana

FoNTE: História sem Limites. Disponível em: <http://historiasemlimites.com.br/wp/as-monarquias-
-nacionais-absolutistas>. Acesso em: 04/09/2018
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Outra parte das monarquias europeias terá como forte aliada a Igreja Católica, de 
modo especial Portugal e Espanha. Nesses países, a centralidade do absolutismo 
dos reis e o papel da burguesia terão pesos semelhantes, além da nobreza como 
principal aliada dos reis. No entanto em vez das Igrejas protestantes será a Igreja 
Católica a aliada estratégica, pois podemos verificar que ainda hoje a força do cato-
licismo é determinante nesses países. Como exemplo desse processo podemos citar 
a monarquia espanhola sob o reinado de Felipe II, rei católico, que para consolidar 
a aliança com a Igreja Católica e seu reinado propriamente dito, realiza uma série 
de perseguições religiosas, dentro da centralidade do absolutismo espanhol, com as 
várias denominações protestantes, além de judeus e muçulmanos, inclusive ainda 
sob o advento da Inquisição, como política de estado oriundo da Idade Média, em 
consonância com a Igreja Católica.

A diferença maior em relação aos protestantes é que a Igreja Católica ao per-
der parte de seus fiéis com essa nova corrente religiosa cristã tenta recuperar seu 
espaço político e religioso com os reis espanhóis e portugueses, que vão financiar 
juntamente com a burguesia desses países as grandes navegações nas buscas ba-
sicamente de ouro e prata como riqueza, dentro do mercantismo metalista. Como 
forma de aliança a Igreja Católica vai selar tanto com Portugal quanto com a Espa-
nha o chamado “padroado régio”, ou seja, a tomar novas terras em nome dos reis a 
Igreja Católica será a religião oficial desse projeto na busca de novos fiéis perdidos 
pelo protestantismo. A catequese será um meio para a conversão ao catolicismo e 
a centralidade das monarquias a força política aliada.



18 ·

A EXPERIÊNCIA LATINO-AMERICANA
A experiência latino-americana dos estados modernos está relacionada inicialmente 
à expansão marítima ligada as grandes navegações e ao padroado-régio. As grandes 
navegações (ancoradas pela Escola de Sagres com técnicas de navegação) estão 
intrinsicamente ligadas ao sistema econômico mercantilista europeu no aspecto 
metalista, isto é, descobrir novas terras em nome dos reis absolutistas europeus 
para fortalecer esses estados modernos (metrópoles), para tornar essas novas terras 
a serem descobertas (colônias) sob seus domínios. A busca por riquezas e produtos 
não produzidos na Europa vai favorecer o interesse da burguesia desses países, no 
caso específico Portugal e Espanha. Dentro desse projeto político e religioso um 
terceiro aliado será a Igreja Católica, pois esses novos estados modernos europeus 
têm entre seus reis e a maioria da população a relação direta com a Igreja Católica. 
A Igreja Católica através do padroado-régio buscará fortalecer-se dentro desses es-
tados europeus, tendo como objetivos em terras a serem descobertas recuperar fiéis 
e converter novos adeptos, pois na Europa estava perdendo para o protestantismo.
Ao contrário da Europa que já tinha passado pela fase da Pré-história, História An-
tiga e Idade Média e agora Idade Moderna, no qual estava em formação o chamado 
Estado Moderno, os colonizadores entraram em choque com um novo continente 
a ser desbravado, pois pela visão europeia devia ser transformado em colônias para 
seus interesses comerciais, sociais, políticos e religiosos. A formação do estado 
moderno europeu português e espanhol tem nas colônias o suporte econômico e 
religioso como base de seu fortalecimento e consolidação.

1.2.1 Estado moderno português na América

Dentro de um processo histórico na América Latina de colonização por Portugal, 
no território que formará o Brasil e os demais territórios que estarão sob o domínio 
colonial da Espanha dentro da América Latina, servirá de base para a formação dos 
estados modernos latino-americanos em um processo de independência colonial.

No caso do Brasil a formação do estado moderno se dará através da monarquia 
em seu processo de independência da colonização portuguesa. Através de um perí-
odo histórico baseado na mão de obra escrava, onde parte da nobreza portuguesa 
em nome dos reis de Portugal manterão os vínculos coloniais, sendo que em 1822 
o príncipe herdeiro português que receberá no Brasil o título de D. Pedro I fará a 
independência brasileira perante Portugal. Com esse acontecimento, o Brasil terá 
sua formação como Estado Moderno, com vínculos familiares em relação à sua 
antiga metrópole. c) A Igreja Católica e as Igrejas Protestantes: aliadas do rei para ter 
a força junto ao povo, pois a religiosidade terá nas constituições dos estados nacio-
nais europeus uma força importante para fortalecer o poder real e suas hierarquias 
uma força política de interesses de poder financeiro e político, além do religioso.

1.2
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1.2.2 Estado moderno espanhol na América 

Os demais países latino-americanos terão um processo diferente de formação de 
seus estados modernos. O processo de independência da Espanha nesses países 
se dará através da república, tendo a formação de oligarquias rurais escravocratas 
em termos de mão de obra a base desse processo. Essas oligarquias possuem por 
origem famílias de descendentes espanhóis chamadas de “criollos”. Os criollos 
gradativamente perderam seus vínculos políticos com a metrópole espanhola, onde 
os mesmos farão a independência desses países de acordo com seus interesses 
oligárquicos e para evitar que homens livres ou até mesmo escravos possam gerar 
um processo de independência sem os vínculos políticos, sociais, econômicos e 
religiosos dessas famílias.

FigUrA 2 – Estado Nacional na América a partir da Independência com a figura de um criollo e a 
liderança da Igreja Católica.

FoNTE: Blog Um Pouco Mais de História. Disponível em: <http://wearewhowecanbe.blogspot.com.
br/2011/09/independencia-latina.html>. Acesso em: 04/09/2018.

A presença da hierarquia Católica junto à elite criolla em seu processo oligárquico 
foi uma aliança que serviu de base tanto no processo de independência das antigas 
colônias espanholas, quanto para a formação dos estados nacionais na América 
espanhola. Nesse sentido consolida-se uma visão conservadora de poder tanto no 
aspecto religioso, econômico e político, evitando dessa forma a presença popular 
que possa contrariar interesses dessas elites, como perda de poder e influência 
sobre uma a maioria da população.
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ATIVIDADES – Unidade 1
1. Elabore um mapa conceitual com os principais aspectos políticos da monarquia 
europeia.

2. Crie uma história em quadrinhos sobre o sistema absolutista. Seja criativo (a), 
utilize diversos recursos.

3. Faça um quadro comparativo entre o Estado Moderno Português na América e o 
Estado Moderno Espanhol na América elencando pelo menos 3 aspectos de cada 
um, por exemplo: social, econômico e político.



2
HISTÓRIA DO BRASIL
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INTRODUÇÃO

A História do Brasil está dividida em três grandes períodos, Brasil Colônia, 
Brasil Império e Brasil República. O período colonial se dará a partir do cha-
mado “descobrimento do Brasil” e sua fase em que o país torna-se colônia 

de Portugal, que tinha nos reis absolutistas portugueses o governo até a Indepen-
dência com o advento da monarquia brasileira chamada de período imperial, que 
teve entre seus governantes os imperadores Pedro i e Pedro ii, passando entre esses 
períodos pelo período regencial.

O período republicano passará por diferentes fases. Inicialmente após a procla-
mação da república em 1889 iniciará sua primeira fase com a chamada “República 
Velha” que vai até 1930. Durante a República Velha ocorrerá a chamada “política 
do café com leite”, isto é, o domínio econômico e político das oligarquias rurais de 
São Paulo com a produção de café e as oligarquias rurais de Minas Gerais com a 
produção de leite. A República Velha também ficou conhecida como república das 
oligarquias, ou seja, famílias que dominavam a cena política dos diferentes estados 
ou regiões do Brasil, com destaque para as oligarquias paulistas e mineiras. Uma 
segunda fase do Brasil República se dará a partir da chamada “Revolução de 30”, 
ocorrida em 1930 com o rompimento oligárquico brasileiro e o início do processo 
de urbanização e industrialização do Brasil. 

Entre 1930 e 1945 o Brasil viverá a fase chamada “Era Vargas”, isto é, um período 
histórico sob o governo do presidente Getúlio Vargas. A Era Vargas será subdividida 
em três grandes períodos, o governo provisório que vai de 1930 a 1937, o Estado Novo 
que vai de 1937 a 1945 e durante a fase chamada de redemocratização do Brasil após 
o período ditatorial o Estado Novo entre 1950 e 1954.

A fase de redemocratização do Brasil após o Estado Novo irá de 1945 até 1964, 
com um golpe militar que vai derrubar o último presidente eleito do Brasil nessa 
fase, João Goulart. Com esse golpe no processo democrático teremos de 1964 a 
1985 a chamada “ditadura civil-militar”. O processo de redemocratização do país 
ocorrerá de 1985 até a atualidade.



24 ·

BRASIL COLÔNIA
No período colonial o Brasil viveu sob o domínio português a partir do ano de 
1500, fazendo parte de um projeto político europeu do absolutismo monárquico, 
cuja metrópole era Portugal, centralizado no poder absoluto dos reis. Em relação 
ao sistema econômico era o mercantilismo de vertente metalista, isto é, busca de 
metais preciosos como ouro e prata que vigorava nesse período histórico. Esse 
sistema econômico tinha como meio, que foi alcançado em nome dos reis de Por-
tugal, um projeto expansionista chamado de “grandes navegações”, que resultaria 
nos grandes descobrimentos. Junto a esse projeto português havia um interesse 
específico da igreja Católica, através do “padroado régio”. 

O padroado-régio era uma aliança entre os reis católicos portugueses e a Igreja 
Católica, enquanto instituição. Nessa aliança o interesse dos reis era a descoberta de 
terras novas para fortalecer o absolutismo monárquico, enquanto que para a Igreja 
Católica o interesse era catequizar novos fiéis e converter infiéis para sua causa religio-
sa. Como os reis eram católicos em Portugal e a Igreja Católica havia perdido muitos 
de seus fiéis para o protestantismo europeu, essa aliança gerou mútuos interesses.

O Brasil, pela ótica portuguesa e seu projeto colonizador a partir das grandes 
navegações, terá na sua origem um desvio de rota da esquadra do navegador 
Pedro Álvares Cabral no Oceano Atlântico, que tinha por objetivo chegar até as 
Índias e acaba chegando ao Brasil. Esse acontecimento ficou conhecido como 
“Descobrimento do Brasil”. Devemos considerar também que pela ótica dos na-
tivos que viviam no Brasil, desde a chamada Pré-história o que de fato ocorreu 
foi uma invasão de portugueses, pois os mesmos não conheciam a propriedade 
privada dos meios de produção, tendo na comunidade coletiva e na crença reli-
giosa junto à natureza sua base cultural. 

Os nativos brasileiros, denominados de povos indígenas pelos colonizadores 
portugueses têm sido desde a chegada dos colonizadores europeus, vítimas de 
preconceito, eles ficam à margem de direitos fundamentais a todos os cidadãos e 
de seus direitos específicos previstos. Ao desembarcar, há cinco séculos, nas terras 
brasileiras, os navegantes portugueses encontraram comunidades indígenas fir-
memente estabelecidas. As comunidades indígenas com suas tradições milenares, 
ritos, danças, idiomas tinham uma forma de viver e agir diferente dos europeus 
que colonizaram o Brasil. As tribos que mostraram resistência, que não se deixaram 
subjugar, foram dizimadas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia em 
torno de 1.300 línguas indígenas, hoje temos em torno de cento e setenta.

Em relação à Europa o modo de viver dos povos indígenas praticamente não 
se alterou desde a Pré-história, pois seu modo de vida se manteve sempre ligado à 
natureza e seus costumes permaneciam inalterados ao longo dos séculos. O choque 
cultural entre essas duas visões de mundo vai causar a dominação portuguesa, a 
partir da metrópole em Portugal e de outro lado o genocídio e a resistência dos 
habitantes locais chamados de “índios” pelos colonizadores, pois os mesmos 
achavam que tinham chegado para conquistar as Índias. É importante destacar 

2.1



educação do campo |  História II · 25

que o conceito de desenvolvimento tem diferentes variações ao longo da história, 
o mesmo serve para processos evolutivos em termos tecnológicos ou de costu-
mes. No caso do Brasil, enquanto os nativos manteriam suas tradições e costumes 
praticamente inalterados e os colonizadores europeus tiveram grandes mudanças 
nos mesmos períodos históricos, não significa que haja de acordo com diferentes 
culturas necessidades de mudanças.

2.1.1 A colonização portuguesa no Brasil

A colonização portuguesa se dará pela vinda de famílias portuguesas ligadas à 
nobreza, para que, em nome do rei de Portugal, colonize essa nova terra, a partir 
do chamado “descobrimento do Brasil”, na visão portuguesa, pois não conheciam 
essa nova terra habitada por nativos chamados de indígenas pela frota de Pedro 
Álvares Cabral. Esse navegador português imaginava ter chegado as Índias, por isso 
nossos nativos foram chamados de indígenas ou índios.

FigUrA 3 – Descobrimento do Brasil com a frota de Pedro Álvares Cabral e a observação dos indígenas.

FoNTE: Info Enem. Disponível em: <https://www.infoenem.com.br/historia-no-enem-colonizacao-
-do-brasil>. Acesso em: 04/09/2018.

A distância geográfica entre Portugal e Brasil proporcionou a vinda dessas famílias, 
que recebiam terras chamadas de “sesmarias”, em forma inicialmente de doação, 
como forma de motivação. Nesse sentido em relação ao mundo rural brasileiro, 
essas doações geraram as grandes propriedades rurais, que no Rio Grande do 
Sul de hoje chamamos de estâncias ou fazendas. Pela proximidade geográfica e 
dentro do desvio de rota da esquadra portuguesa no Brasil o início desse processo 
colonial, com grandes propriedades de terras, ocorreu no que chamamos hoje 
de nordeste brasileiro. Em termos de produção em grande escala, isto é, a grande 
produção monopolizada para a metrópole portuguesa inicialmente era a cana-de-
-açúcar. Além dessa produção significativa de exportação de um só produto, havia 
também a produção de subsistência, ou seja, uma diversidade de produtos para 
a alimentação nessas fazendas, como feijão, mandioca e milho. Esses produtos 
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de subsistência vão aos poucos dentro da colonização, entre diferentes climas e 
solos, proporcionar outros produtos como o arroz, naquilo que podemos chamar 
hoje de mercado interno. Produtos esses oriundos hoje da agricultura familiar de 
modo mais significativo, mas que para época da colonização eram produtos com-
plementares para a alimentação das pessoas nas fazendas, sejam os proprietários 
quanto os trabalhadores.

Nesse processo de colonização, que ocorreu inicialmente no nordeste brasileiro, 
as grandes propriedades rurais tinham na produção da cana-de-açúcar seu princi-
pal produto, onde os fazendeiros eram chamados de “senhores de engenho”, pois 
os engenhos de açúcar eram a base econômica e os trabalhadores rurais viviam 
dentro de um sistema escravocrata, isto é, mão de obra escrava, inicialmente pela 
escravidão indígena e depois pela escravidão negra. 

Após a tomada de terras pelos colonizadores e o processo inicial de produção, 
Portugal vai organizar no Brasil de forma mais sistematizada no governo colonial, 
as chamadas “Capitanias Hereditárias”, a partir da divisão e distribuição geográfica 
do território Brasil em grandes faixas territoriais com a finalidade política de or-
ganização da colônia em seu território até então conhecido e colonizado. Apenas 
teve sucesso duas capitanias, a de São Vicente no litoral paulista e a de Pernambuco 
no litoral nordestino. A falta de interesse pelos donatários e as grandes distâncias, 
em um território pouco povoado no interior foi um dos fatores do fracasso dessa 
experiência inicial de colonização. Os donatários deveriam proteger as colônias de 
possíveis ataques estrangeiros, proteger os colonos e suas terras e manter o mo-
nopólio do comércio colonial, que além do açúcar também existia o de pau-brasil, 
madeira nativa que originou o nome do país.

Dentro do Brasil Colônia uma segunda tentativa de governo sob a orientação 
da metrópole portuguesa será dos Governos Gerais, tendo como destaque os go-
vernos de Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de Sá. Nesses governos gerais os 
governadores possuíam muitos poderes, mas também possuíam muitos deveres 
ou atribuições como fundar povoações, incentivar o plantio de cana-de-açúcar, 
além procurar metais preciosos. 

2.1.2 A mão de obra escrava

A mão de obra escrava era a base de toda produção colonial, inicialmente com os 
nativos indígenas aprendidos através de um aparato de armas e cavalos, que os na-
tivos não conheciam, com isso tornavam-se mais vulneráveis para serem caçados e 
tornarem-se escravos. Em uma segunda fase a mão de obra ficou a cargo dos escravos 
negros, que ao contrário dos indígenas que periodicamente fugiam das fazendas 
para voltarem para a selva, habitat natural desses povos nômades e autóctones, 
primitivos no sentido que conheciam melhor as terras de sua origem ao contrário 
dos colonizadores portugueses e também porque o processo de colonização ocorreu 
lentamente do litoral para o interior, região mais conhecida dos indígenas.
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FigUrA 4 – Escravidão negra no Brasil retratando o trabalho nos engenhos de cana de açúcar no 
nordeste brasileiro.

FoNTE: Escola Educação. Disponível em: <http://escolaeducacao.com.br/atividades-economicas-na-
-america-portuguesa>. Acesso em: 04/09/2018.

Os escravos negros eram comercializados diretamente da África, no qual eram 
comprados para o trabalho e não conheciam como os indígenas o território brasi-
leiro. Viviam nas fazendas para o trabalho e tinham por habitação a “senzala”, onde 
eram vigiados e controlados pelos seus senhores de engenho que administravam 
as fazendas e viviam na “casa grande”.

2.1.3 A Inconfidência Mineira

Em 1789 ocorreu no Brasil a chamada “Inconfidência Mineira”, também conhecida 
como “Conjuração Mineira”, como princípios republicanos em um movimento 
ocorrido em Minas Gerais liderado por José Joaquim da Silva Xavier, conhecido 
como Tiradentes, cujo lema era Liberdade ainda que tardia. Embora de caráter repu-
blicano o principal motivo dessa revolta era a chamada “derrama”, isto é, cobrança 
abusiva em Minas Gerais de impostos pela produção de ouro. A causa republicana 
era também baseada na independência do Brasil de Portugal. O movimento foi der-
rotado pelas tropas colônias e seu líder foi enfocado em praça pública. Tiradentes 
é lembrado ainda hoje como mártir da Independência do Brasil.
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FigUrA 5 – Tiradentes líder da Inconfidência Mineira, mártir da Independência do Brasil.

FoNTE: Minas Inconfidência. Disponível em: <http://www.minas-gerais.info/inconfidencia.htm>. 

Acesso em: 04/09/2018.

A relevância histórica de Tiradentes como líder da Inconfidência Mineira assumiu 
um destaque maior na medida em que, ao contrário das demais lideranças desse 
movimento que foram perdoados ou degredados, ele foi enforcado em praça pú-
blica, simbolizando dessa forma a vitória das forças portuguesas. 
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BRASIL IMPÉRIO
FigUrA 6 – Proclamação da Independência do Brasil por D. Pedro I às margens do Riacho Ipiranga 
em São Paulo. 

FoNTE: Notícias ao Minuto. Disponível em: <https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/440624/
independencia-do-brasil-tem-fatos-pouco-conhecidos>. Acesso em: 04/09/2018.

Após o período colonial, o Brasil passou a viver uma segunda grande fase em sua 
História, o chamado “Brasil Império”. Essa fase terá início com a proclamação da 
Independência do Brasil em 1822 por Dom Pedro I. O processo de independência 
do Brasil está ligado a diferentes fatores, como o esgotamento do processo colonial 
português, bem como a insatisfação dos brasileiros de continuarem a ser colônia de 
Portugal. Um fato não menos importante nesse processo foi que a Independência 
do Brasil estava ligada a laços familiares com Portugal. O rei de Portugal D. João vi, 
que governava Portugal e esteve no Brasil com a família real portuguesa em 1808, 
em função da invasão francesa em Portugal em disputa de poder com  Inglaterra, 
principal país aliado de Portugal era pai de Pedro de Alcântara, herdeiro do trono 
português. O mesmo Pedro de Alcântara rompeu os laços coloniais com Portugal, 
tornando o Brasil independente da metrópole portuguesa, recebendo o título de 
D. Pedro i, imperador do Brasil. 

2. 2.1 Primeiro Reinado

Em 1824, de forma outorgada, isto é, determinada pelo imperador e não demo-
crática e elaborada por um conselho, foi promulgada a primeira Constituição do 
Brasil. Essa primeira constituição, isto é, um conjunto de leis para o país, teve como 
principais características a criação de um poder moderador, centralizado na figura 
do imperador, que passou a governar o país de forma centralizada.

2.2
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FigUrA 7 – Imperador D. Pedro I com sua coroa tendo ao fundo a imagem do Rio de Janeiro, a 
capital do Brasil.

FoNTE: Página da História. Disponível em:  <http://www.paginadahistoria.com.br/exibe_historia_
brasil/100/16.-primeiro-reinado.html>. Acesso em: 04/09/2018.

A Igreja Católica que fora aliada do governo colonial, continuou com esse poder 
junto aos governos Imperiais brasileiros, sendo subordinada ao Estado, tonan-
do-se a religião oficial do Império do Brasil. Além do poder moderador, também 
foi criado o poder executivo, legislativo e judiciário, onde o voto era censitário, 
isto é, pertencente à aristocracia imperial, através da renda familiar. A criação 
de províncias foi outra criação da Constituição de 1824. A sucessão do imperador 
era feita de forma hereditária entre seus familiares. 
A Construção do Estado no Brasil durante a primeira metade do século XIX tem como 
marco inicial o primeiro reinado que tem como período histórico 1822 a 1831, onde 
ocorre o predomínio da centralização administrativa tendo como figura central o 
imperador D. Pedro I. Em 1822 D. Pedro convoca uma assembleia constituinte com 
deputados representantes da nação, mas neste processo o imperador aproxima-se 
de setores mais conservadores ligados a seu pai chamados “pés de chumbo” ou 
“partido português” (é uma facção e não um partido formal). A elite letrada faz 
a diferença entre brasileiros e portugueses com ideias de brasilidade. Em 1824 é 
dissolvida a Constituinte com apoio do Exército, sendo que D. Pedro I outorga uma 
Constituição, tendo como consequência a força do “partido brasileiro” (outra facção 
política, adversária do partido português) inflando a população. A Constituição de 
1824 tem como exemplo de seu caráter centralizador a nomeação dos presidentes 
das províncias pelo poder central.
O período regencial entre 1831 e 1840 teve como marco inicial a abdicação de D. 
Pedro I em 1831. Este acontecimento proporcionou politicamente a ascensão ao 
poder central dos liberais moderados, tendo na oposição tanto o partido dos por-
tugueses que apoiavam o imperador quanto os liberais exaltados que inicialmente 
estavam juntos em aliança com os novos políticos que assumiram o poder. Este 
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período regencial teve como marca a descentralização política aliada a reformas 
políticas. Entre as realizações políticas deste período podemos destacar a força 
política dos juízes de paz a nível local em detrimento aos delegados de polícia do 
período anterior. Na década de 30 foi criada a guarda nacional, no qual os oficiais 
eram eleitos nas próprias localidades, coronel e capitão votavam e o poder aquisitivo 
muda economicamente. Outra mudança foi a criação das Assembleias Provinciais 
com poder legislativo na sede da província.
       Entre os principais grupos políticos existentes no período regencial podemos 
destacar os restauradores ou caramurus que queriam a volta de D. Pedro I a partir de 
1831 com a volta da centralização política, neste sentido este grupo cuja formação 
era o partido dos portugueses sentiu-se alijado do poder e de suas benesses. Outro 
grupo importante foram os liberais moderados que ao assumirem o poder em 1831 
procura fazer uma política descentralizada das elites regionais. Um terceiro grupo 
importante durante o período regencial foram os liberais exaltados chamados também 
de farroupilhas, com mais radicalidade política propondo inclusive a autonomia das 
províncias, com federalismo, sendo que alguns deste grupo propunham inclusive a 
república. Em 1840 com o advento do II Reinado volta a centralização política, onde 
a guarda nacional é indicada pelo governo central. Forma-se uma nova composição 
política dividida apenas entre Conservadores e Liberais, não tendo mais diferenças 
ideológicas ou pragmáticas, sendo que o que os diferencia basicamente é a disputa 
para estar no poder central. Os Conservadores reúnem os antigos restauradores 
(ocorre a morte de D.Pedro I), os liberais exaltados formam agora os Liberais, en-
quanto que os liberais moderados dividem-se entre os Conservadores e os Liberais.                          

O perfil absolutista de D. Pedro I, além de uma crescente impopularidade, de-
vido a própria centralidade de seu governo de forma autoritário, desde o processo 
constituinte, gerou uma crise interna, culminando com a ida do Imperador para 
Portugal, deixando no Brasil seu príncipe herdeiro. Como o príncipe herdeiro era 
menor de idade, tivemos no Brasil nesse período uma transição até a maioridade 
do príncipe , esse período ficou conhecido como Período Regencial.

2.2.2 Período Regencial

O Período Regencial foi um o período de várias crises, entre 1831 e 1840, causado 
principalmente por várias revoltas, como a Cabanagem (1835-1840) na província 
de Grão-Pará devido as condições de miserabilidade da população, a Balaiada 
(1838-1841) na província do Maranhão causada pela opressão das pessoas mais 
pobres diante da opressão causada pelos grandes produtores rurais e a Sabinada 
(1837-1838) na província da Bahia, causada pela insatisfação de militares e pessoas 
de classe média em relação `s regências. Devemos considerar também que o perí-
odo regencial foi marcado por disputas no poder central entre os que defendiam a 
volta de D. Pedro I como imperador e os que queriam melhorias para a maioria da 
população que passava necessidade, como também os que defendiam um governo 
ligado aos mais ricos para continuar a monarquia.
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FigUrA 8 – Período Regencial retratando a figura de D. Pedro II durante sua minoridade, antes de 
assumir o trono brasileiro.

FoNTE: NTE/UFsm.

Em vista dessa turbulência política e social, a solução encontrada após esse perí-
odo regencial foi a criação de uma lei que aceitava a posse do novo imperador D. 
Pedro II que até então não podia assumir o trono brasileiro por ser menor de idade 
(menos de 18 anos).

2.2.3 Segundo Reinado

O segundo reinado no Brasil durou de 1840 até 1889, com a proclamação da Repú-
blica e teve como governante o imperador D. Pedro II. Durante o segundo reinado 
o processo político foi alternado em termos partidários no poder legislativo entre o 
Partido Liberal e o Partido Conservador, embora quem realmente dava os ditames 
políticos e procurava manter um equilíbrio entre essas duas forças políticas era 
o Poder Moderador, criado desde o primeiro reinado, sob orientação de D. Pedro 
II. Embora as disputas entre os partidos políticos na essência defendiam pratica-
mente os mesmos interesses, isto é, pois os mesmos tinham origem nas oligarquias 
regionais. Ao final do segundo reinado tivemos uma experiência parlamentarista 
monárquica, em que havia um primeiro ministro que governava entre os partidos 
existentes e o chefe de estado que estava depositado na figura do imperador.
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FigUrA 9 – Imagem de D. Pedro II como segundo imperador do Brasil retratando ao fundo o povo 
ovacionando sua presença.

FoNTE: NTE/UFsm.

Durante o processo de centralização do poder no II Reinado no Brasil, as elites 
regionais aceitam o poder central por medo da desordem social, causada no enten-
dimento destas elites pelas revoltas na sua maioria populares, que ameaçavam o seu 
poder. Outro fator importante em relação à aceitação do poder central, por parte 
das elites regionais, foi a existência de estruturas locais de espaço para estas elites, 
favorecendo em nível local, desenvolver projetos políticos clientelistas em relação 
aos mais pobres da população. Este último motivo mostra a intenção das elites 
regionais de ligar no exercício do poder político práticas de receber e dar favores 
para benefício próprio, onde os partidos políticos nascidos desta conjuntura tem 
nestas práticas o fortalecimento de suas ações. Por fim as elites regionais também 
receberam cargos na estrutura do poder central fortalecendo neste sentindo uma 
rede política de vantagens e benefício.             

Embora com certa estabilidade política, o segundo reinado teve vários fatores 
de crises que causaram ao seu final a queda da monarquia brasileira. Entre esses 
fatores podemos destacar a luta pela abolição da escravatura, que desde a épo-
ca do Brasil Colonial permanecia no mundo do trabalho a escravidão negra. Os 
abolicionistas brasileiros gradativamente pregavam o fim da escravidão, em parte 
pela visão humanista liberal, baseado na influência europeia que via na escravidão 
uma forma desumana de tratamento, embora o principal motivo tenha sido a visão 
liberal política vigente na Europa. O Brasil vivia sob o domínio das oligarquias de 
fazendeiros, com seu poder político e econômico.  

Uma grande conversão à causa da libertação dos escravos deu-se com a adesão 
de Joaquim Nabuco, o tema da escravidão estava presente em sua obra literária 
desde seu primeiro trabalho, nunca publicado, chamado "A escravidão". Porém, 
teve sucesso quando, em 1883, publicou "O Abolicionismo", durante o período em 
que esteve em Londres.
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Quando retornou ao Brasil, seguiu carreira política. Foi um grande parlamentar, 
um excelente orador. Fez uso de seu reconhecido talento público para lutar pela 
causa abolicionista. É interessante observar que Nabuco era a favor da monarquia 
e ainda assim serviu fielmente à República como diplomata em Londres e Washin-
gton, após o fim do Império.

FigUrA 10 – Foto de Joaquim Nabuco, um dos principais abolicionistas brasileiros.

FoNTE: NTE/UFsm.

Leis foram criadas como paliativo em relação à escravidão como a Lei dos sexage-
nários (liberdade aos escravos com mais de 60 anos), Lei do Ventre Livre (liberdade 
aos futuros escravos nascidos de escravas) e a Lei Eusébio de Queirós, que proibiu 
o tráfico de escravos no Brasil. Os escravos em termos econômicos estavam muito 
caros e com isso havia dificuldade de substituição da mão de obra escrava. O pro-
cesso legal de mudanças foi lento, dentro de uma conjuntura social, econômica 
e política, tendo como pano de fundo a luta entre escravocratas e abolicionistas.

A Inglaterra principal parceira econômica no Brasil, com seus princípios liberais 
econômicos e políticos fazia pressão ao Brasil para substituir a mão de obra escrava 
por mão de obra livre, mais barato e dentro do capitalismo em formação na Europa, 
principalmente nesse país. A solução através da pressão interna e externa foi so-
mente encontrada em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que 
libertava todos os escravos no Brasil. No entanto nesse ano a monarquia já estava 
praticamente derrotada como forma de governo, pois um ano depois em 1889 caía 
a monarquia e passa a vigorar o regime republicano no Brasil. 

Durante o processo gradativo de liberdade para os escravos até a Lei Áurea, 
ocorreu no Brasil de forma paralela um processo migratório, através das imigrações 
alemãs e italianas, embora a unificação e a formação da Alemanha e da Itália só 
ocorressem no final do século XIX. Inicialmente os imigrantes italianos tinham como 
destino as fazendas de café no sudoeste do Brasil, como mão de obra livre, mas 
considerando que a mão de obra escrava estava se tornando muito cara. O governo 
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brasileiro incentivou as imigrações até a Lei de terras na metade do século XIX, que 
limitou as imigrações devido ao valor a ser pago pela terra. Os alemães chegaram 
ao Rio grande do Sul em 1824 na região de São Leopoldo, dirigindo-se após para 
região rural para a formação de colônias. Em seguida vieram os italianos para a 
região sul do Brasil. O objetivo do governo ao assentar colonos alemães e italianos 
no Rio grande do Sul era o processo de branqueamento da população, além de 
guarnecer possíveis fronteias na divisão do estado com os países da região platina. 

Entre outros fatores que levaram à crise do sistema imperial brasileiro, podemos 
destacar: a crise com Igreja Católica, aliada histórica desde o período colonial e 
também no Império, devido a intervenção do imperador em seus assuntos religiosos, 
causando um mal estar entre as lideranças dessa Igreja, bem como uma crise na 
área militar devido a corrupção na corte e a proibição de manifestação de oficiais 
descontentes na impressa, limitados a ordem do Ministério da Guerra. 

Durante o segundo reinado ocorreram significativas revoltas como a Revolução 
Farroupilha no Rio Grande do Sul (já em andamento quando D. Pedro II assume) 
pelo preço do “charque”, principal produto econômico dessa província, cujo valor 
comercial estava devassado. A revolta no Rio Grande do Sul teve um alcance político 
relevante em função de sua duração (1835-1845) e da proclamação da República Rio-
-Grandense enquanto ela esteve em andamento. A derrota dos chamados “farrapos” 
ocorreu na “Paz de Ponche Verde”, onde o barão de Caxias derrota os revoltosos e o 
Rio Grande do Sul volta ao regime monárquico. A Revolução Praieira ocorrida em 
Pernambuco de caráter liberal e federalista foi outra revolta significativa no segundo 
reinado. Além dessas revoltas ocorreu um conflito na América Latina que envolveu 
o Brasil que foi a Guerra do Paraguai, onde o Brasil lutava contra o Paraguai dentro 
da Tríplice Aliança, junto ao Uruguai e a Argentina com apoio da Inglaterra. 

As crises políticas e as revoltas internas levaram a um grande desgaste no Império 
Brasileiro, levando o exército brasileiro a proclamar a república em 1889, através 
do marechal Deodoro da Fonseca.
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BRASIL REPÚBLICA
A república brasileira, proclamada no dia 15 de novembro de 1889 pelo Marechal 
Deodoro da Fonseca, como qualquer ruptura na passagem de um sistema para 
outro vai sofrer continuidades e mudanças. Entre as mudanças mais significa-
tivas podemos verificar inicialmente no aspecto político, onde as antigas pro-
víncias serão transformadas em estados, com seus governos próprios, além da 
separação da Igreja católica do Estado (características da primeira constituição 
republicana brasileira de 1891). Nesse sentido a mudança do sistema monár-
quico para o republicano será significativo, como também a extinção do poder 
moderador, que na monarquia era atribuição dos imperadores. Como forma de 
continuidade está na chamada política dos governos oligárquicos regionais, cujo 
principal produto econômico de exportação é o café, desde o final do século XIX.

FigUrA 11 – Proclamação da República pelo marechal Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 
1889 na Praça da Aclamação, hoje Praça da República na cidade do Rio de Janeiro.

FoNTE: NTE/UFsm.

No começo da República, sob os governos militares de Deodoro da Fonseca e Flo-
riano Peixoto, haverá uma política de cunho positivista, uma elite militar e política 
inspirada nas ideias de Augusto Comte, corrente filosófica baseada no princípio da 
Ordem e do Progresso, cujo lema está incorporado na bandeira brasileira.

2.3
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2.3.1 República Velha (1889-1930)

Entre 1889 e 1930, isto é, a primeira fase do Brasil República caracteriza-se pela 
política do café com leite, liderada pelas oligarquias regionais e política dos gover-
nadores, principalmente de São Paulo, maior produtor de café do Brasil e de Minas 
Gerais, principal produtor de leite brasileiro. Esse período histórico também ficou 
conhecido como República Velha. Os presidentes civis da república velha terão 
alternância no poder entre paulistas e mineiros. É importante salientar que as 
eleições presidenciais no Brasil nessa fase não eram democráticas, pois o voto não 
era secreto, era chamado de “voto a cabresto”, isto é, havia fraudes e os eleitores ao 
votarem seguiam orientação dos chefes das oligarquias regionais, que no nordeste 
do Brasil eram chamados de coronéis.

FigUrA 12 – Quadro do pintor Portinari retratando a produção de café, principal produto brasileiro 
durante a República Velha.

FoNTE: Café Littera. Disponível em: <https://cafelittera.files.wordpress.com/2010/10/portinari_1.
jpg.>. Acesso em: 04/09/2018.

Durante a República Velha no Brasil várias revoltas ocorreram tanto no meio rural, 
como no meio urbano:

a) Revoltas rurais: Entre essas revoltas podemos destacar a revolta ocorrida no 
povoado de Juazeiro do Norte em 1889, sob a liderança do padre Cícero Romão Batista, 
liderança popular religiosa, devido aos chamados “milagres”, exercido por esse reli-
gioso junto ao povo simples e pobre. O Brasil a partir de sua colonização portuguesa 
teve como um de seus principais legados históricos a religiosidade cristã católica. No 
século XX o catolicismo brasileiro tem no meio urbano a força de sua tradição, através 
de lideranças como padres, bispos e religiosos ligados a setores médios e políticos 
tradicionais, enquanto que no meio rural a falta de sacerdotes, principalmente no 
nordeste brasileiro, onde o braço hierárquico da Igreja não alcança, o povo pobre e 
sacrificado se apega aos santos e lideranças populares para o exercício de sua reli-
giosidade. Padre Cícero é um exemplo concreto do catolicismo popular brasileiro. 

Outra revolta inserida nesse mesmo contexto histórico ocorre no interior da 
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Bahia em 1896, sob a liderança do beato Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido 
popularmente como Antônio Conselheiro. Essa revolta ocorre no povoado de Ca-
nudos. Além de ser um movimento messiânico, isto é, a procura da salvação eterna 
liderada por um líder carismático, representa também famílias que se unem para 
fugir da exploração dos latifundiários rurais, donos de muitas e melhores terras. 
Tanto a revolta liderada pelo padre Cícero como a revolta liderada por Antônio 
Conselheiro são derrotas pelo governo federal. 

Além do nordeste, o sul do Brasil também é palco de uma revolta de cunho re-
ligioso popular como a chamada “Guerra do Contestado” em 1911. Essa revolta foi 
liderada pelo monge José Maria, que tinha também como centralidade a disputa de 
terras entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. A construção de uma linha 
ferroviária nessa localidade foi o estopim dessa revolta armada, cujo desfecho foi 
a derrota do movimento por tropas estaduais e federais.

b) Revoltas urbanas: Entre as revoltas urbanas corridas no Brasil no início da 
República, podemos destacar a chamada “Revolta da vacina” em 1904. Dentro de 
um contexto urbano, a cidade do Rio de Janeiro, capital federal, para evitar uma 
epidemia de varíola, o governo federal cria uma lei que obrigava a vacinação da 
população. No entanto na época os benefícios de evitar doenças através de vacinas 
era um conhecimento restrito à área médica e às autoridades públicas. A revolta 
ocorreu pela falta de informações da população e pela maneira autoritária que a 
vacinação ocorreu. O povo, especialmente os mais pobres não aceitavam a invasão 
de privacidade em suas casas. A revolta foi contida pela repressão policial.

Na área militar em 1910 no Rio de Janeiro ocorreu a chamada “Revolta da Chibata”, 
sob a liderança do marinheiro João Candido, conhecido como “almirante negro”. 
Essa revolta foi causada devido às péssimas condições dos marujos da Marinha de 
Guerra brasileira, devido as condições de trabalho e financeira, além da alimenta-
ção. A opressão por parte de oficiais era constante, inclusive castigos físicos através 
da chibata (pequeno bastão com lingueta de couro). Esse instrumento de castigo 
levou o nome da revolta. Várias embarcações adeririam à revolta, João Candido foi 
preso, além de aproximadamente 600 marinheiros.

Em 1922, no Rio de janeiro setores médios e baixos entre os oficiais do Exército 
brasileiro, especialmente tenentes e capitães tomaram o Forte de Copacabana. 
Esse movimento ficou conhecido como “Tenentismo”, cujas causas eram a defesa 
no Brasil de um Estado forte, nacionalista e centralizado, além da defesa da educa-
ção do povo. Após tomarem o Forte de Copacabana, o presidente Epitácio Pessoa 
com a poio do Exército e da Marinha ordenou o bombardeamento do forte. Com 
esse fato muitos revoltosos abandonaram a causa. No entanto sobraram 17, que 
fizeram uma passeata nas ruas do Rio de Janeiro, com adesão de um civil. Esse 
acontecimento ficou conhecido como “Revolta dos 18 do Forte”. O movimento 
tenentista teve uma ressonância em São Paulo em 1924, cujo objetivo era tomar 
a cidade e derrubar o presidente da república Arthur Bernardes. No Rio Grande 
do Sul a revolta foi liderada pelo capitão do exército Luís Carlos Prestes, com a 
tomada de vários quartéis no interior do estado. 

Luís Carlos Prestes liderou uma coluna militar que saiu da cidade de Santo 
Ângelo no Rio Grande do Sul em direção a Foz do Iguaçu no Paraná, onde encon-
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tra rebelados paulistas. Essa união teve como consequência em 1925 da chamada 
“Coluna Prestes”, que vai percorrer grande parte do interior do Brasil com as ideias 
de mobilização da população brasileira contra o governo federal e as oligarquias 
brasileiras, que até então dominavam a cena política do país. Após longa marcha por 
diversos estados com cerca de 1.500 homens, a Coluna Prestes entra na Bolívia, onde 
conseguem asilo político. Seu líder ficou conhecido como “Cavaleiro da Esperança”.

No terreno das artes grandes mudanças ocorrem em 1922 em São Paulo, cujo 
movimento ficou conhecido como “o movimento modernista”, tendo ápice desse 
movimento cultural a “Semana de arte moderna” de 1922, no Teatro Municipal de 
São Paulo. Artistas e intelectuais brasileiros recusaram copiar padrões europeus, 
até então vigentes na elite brasileira. A valorização da arte nacional, protestos e 
jornais eram a prática dessa geração de artistas brasileiros. O teatro, a literatura e 
a pintura era a forma de dar o contraponto, com forte caráter nacionalista.

2.3.2 Governo provisório e constitucional de 
Getúlio Vargas (1930-1937)

A partir de 1930 as oligarquias da Republica Velha comandada pelos governadores 
de Minas Gerais e São Paulo, será rompida, pois no acordo de alternância da elei-
ção para presidente da república a indicação caberia a Minas Gerais, no entanto 
o candidato será Júlio Prestes de São Paulo, indicado pelo presidente paulista 
Washington Luís de São Paulo. O adversário de Júlio Prestes será o gaúcho Getúlio 
Vargas, tendo como vice João Pessoa, da Paraíba. A aliança entre Rio Grande do 
Sul, Paraíba e Minas Gerais (Aliança Liberal), liderada por Getúlio Vargas perde 
para Júlio Prestes. No entanto antes da eleição João Pessoa é assassinado e Getúlio 
Vargas com seus aliados alegam fraude. Esse processo histórico gerou a chamada 
“Revolução de 30”, liderada por Getúlio Vargas a partir do Rio Grande do Sul. Getúlio 
Vargas dá um golpe de estado, sob sua liderança, dando fim a “República Velha” e 
instaurando um “governo provisório”. É revogada também a Constituição de 1891. 
Esse acontecimento dará início à chamada “Era Vargas” (1930-1937).
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FigUrA 13 – Jornal Diário de Notícias dando destaque à posse do Presidente Getúlio Vargas no Gover-
no Provisório em 1930. 

FoNTE: Wikipédia Commons. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/1/10/Get%C3%BAlio_nomeando_os_Ministros_03-11-1930.jpg>. Acesso em: 04/09/2018.

O início do governo provisório de Getúlio Vargas é marcado pelo rompimento da 
política agrária brasileira, no qual o próprio Getúlio Vargas é oriundo como fazen-
deiro de São Borja no Rio Grande do Sul. Esse rompimento também é marcado 
pela queda da bolsa de valores de Nova York em 1929, onde nosso principal produto 
de exportação, o café, produzido principalmente pelos fazendeiros de São Paulo 
perde preço no mercado internacional. O café passa a valer quase nada no mer-
cado internacional, levando o Brasil a uma crise financeira. Inicia-se dessa forma 
um processo de urbanização do Brasil a partir das fábricas de São Paulo, que se 
transformará em uma megacidade. Essa política criada pelo presidente Vargas será 
chamada de desenvolvimentismo, sendo somente rompida em 1964, com o golpe 
civil-militar que depôs o presidente eleito João Goulart.

O desenvolvimentista na década de 1930 privilegia a industrialização brasileira, 
com base no capital nacional. Essa fase histórica acelera o desenvolvimento tardio 
do capitalismo brasileiro. A marca do presidente Vargas com sua política a partir 
de 1930 foi a grande aliança entre o capital, representado pela indústria nacional e 
os trabalhadores urbanos como força de trabalho.

Em 1932, ocorre em São Paulo a chamada “Revolução Constitucionalista de 
1932”, que tinha como reivindicação uma nova Constituição para o Brasil, pois a 
de 1891 foi revogada e Getúlio Vargas tinha prometido uma nova constituição para 
o Brasil, mas ainda não tinha encaminhado. Esse movimento revolucionário foi 
derrotado pelas forças militares federais leais ao presidente Vargas. No entanto em 
1933 finalmente é encaminhada uma constituinte para elaborar a nova constituição 
para o país. No ano de 1934 foi feita a nova constituição.

Entre as características dessa nova carta constitucional destaca-se: o sistema 
democrático baseado no liberalismo político e econômico, embora mantivesse como 
resquícios do governo provisório a interferência do governo federal nos assuntos 
sociais e econômicos. O presidente Getúlio Vargas se mantém no poder, agora de 
forma constitucional e não mais provisório, pois no dia seguinte à promulgação da 
nova constituição Getúlio Vargas foi eleito pelos parlamentares. 

A década de 1930 foi marcada no mundo pela ascensão de governos fascistas no 
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mundo, classificados ideologicamente como de extrema direita, por ter guardadas 
as suas particularidades um Estado forte, centralizado na figura de um grande líder 
para conduzir o povo ao nacionalismo extremado, propondo o fim dos partidos 
políticos, com exceção de um partido que se apoia o grande líder de caráter caris-
mático. Nessa ideologia política era combatido o liberalismo político e econômico, 
o socialismo e o comunismo. O capitalismo era a base dessa ideologia, na figura dos 
grandes empresários que sustentavam o novo regime político. Entre esses governos 
podemos destacar o fascismo italiano com seu líder Benito Mussolini, o nazismo 
com seu líder Adolf Hitler, o salazarismo com seu líder Antônio Salazar, o fascismo 
espanhol sob a liderança de Francisco Franco e o peronismo argentino com seu líder 
Juan Domingo Perón. No Brasil surge um movimento de cunho fascista liderado 
por Plínio Salgado chamado de “integralismo”.

Como resposta ao movimento fascista destacava-se os partidos socialistas e co-
munistas, inspirados pela União Soviética com seu Estado forte liderado pelo partido 
comunista, baseado na ditadura do proletariado com ascensão dos trabalhadores 
ao poder contra a burguesia, representada pelos donos dos meios de produção 
como empresários urbanos e rurais. No Brasil surge um movimento de esquerda 
que possui parte dessas características políticas liderado por Luiz Carlos Prestes. 
Esse movimento ficou conhecido como “Aliança Nacional Libertadora” (AlN). A 
disputa política entre integralista e os membros da AlN foi o pano de fundo nos 
anos de 1930 no Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas. Embora o presidente 
Vargas nesse período histórico tivesse uma proximidade ideológica com o fascismo 
dos integralistas, considerou essas duas forças políticas como seus adversários, 
principalmente como ameaça ao seu poder político.

2.3.3 O Estado Novo (1937-1945)

Em 1937 como pretexto de uma ameaça à democracia Getúlio Vargas forja o chamado 
“Plano Cohen”, que dizia que tanto os integralistas com os membros da AlN esta-
vam preparando um golpe de Estado baseado em suas ideologias autoritárias. Na 
verdade, o objetivo do presidente era dar um golpe de estado, que foi concretizado 
em 1937 com a criação do chamado “Estado Novo”. Esse novo regime tinha carac-
terísticas semelhantes aos estados fascistas europeus. O culto ao líder carismático, 
populista, com o fechamento do congresso nacional e dos partidos políticos e o 
combate aos liberais, socialistas, comunistas e de modo especial aos integralistas 
e aos membros da AlN. As bandeiras estaduais foram queimadas e os governado-
res passaram a ser indicados pelo presidente da república e não mais eleitos pela 
população. O Estado Novo durou de 1937 a 1945. Nesse período histórico a figura 
de Vargas transformou-se no chamado “pai dos pobres”, sendo depois conhecida 
também como “a mãe dos ricos”. Getúlio Vargas apoiado por uma constituição 
baseada na “carta de Lavoro” de Benito Mussolini. O equilíbrio entre o capital e o 
trabalho que teve início no governo provisório teve o seu auge durante o Estado 
Novo. Nesse período histórico o presidente Vargas criou as chamadas “leis traba-
lhistas” de amparo aos trabalhadores, mas sob o domínio do Estado, eliminando os 



42 ·

sindicatos. Carteira assinada, salário mínimo e férias foram algumas das políticas 
trabalhistas criadas por Vargas.

O presidente Getúlio Vargas com suas políticas de governo teve um forte apoio 
popular, através do amparo ao trabalhador, mas também estimulou a indústria 
nacional carro chefe de sua política econômica. O apoio das forças armadas e de 
políticos que se alinhavam ao seu pensamento político deram o apoio necessário 
para a longa duração do Estado Novo.

FigUrA 14 – Foto retratando a importância dos trabalhadores no Estado Novo sob a liderança do 
presidente Getúlio Vargas e suas leis trabalhistas.

FoNTE: Confianti. Disponível em: <https://confianti.com.br/2016/10/07/0016-precisamos-repensar-
-clt/>. Acesso em: 26/09/2018.

No final dos anos de 1930 eclode na Europa a II Guerra Mundial, entre os aliados 
liberais capitalistas como a França, Inglaterra e no final os Estados Unidos, além do 
governo comunista da União Soviética. Do outro lado da Guerra estão as “forças do 
eixo”, formada pela Itália fascista, Alemanha nazista e o nacionalismo do império 
Japonês. O mundo se divide em apoio e participação na Guerra. Inicialmente o 
governo de Getúlio Vargas do Estado Novo tende a apoiar os países próximos ao 
seu regime político da época, isto é, os governos fascistas europeus. 

Devido ao seu governo desenvolvimentista, onde as estatais brasileiras, através 
da indústria de base seria a matéria prima para a indústria nacional, Vargas resolve 
criar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Para a criação dessa Siderúrgica, 
Vargas, vai procurar no capital externo os recursos para essa indústria.  Inicialmente 
a Alemanha Nazista é a opção, mas a mesma se recusa. 

Como um grande objetivo político de ter o Brasil, principal país da América 
Latina como aliado e evitando a proximidade ideológica com os países do eixo, o 
presidente americano Franklin Delano Roosevelt resolve vir ao Brasil pessoalmente 
e ajudar a financiar o projeto da Siderúrgica Nacional proposto pelo Presidente 
Getúlio Vargas. Nesse sentido o Brasil torna-se aliado não apenas economicamente, 
mas também politicamente dos Estados Unidos. Nesse sentido o Brasil fica ao lado 
dos países aliados na II Guerra Mundial, pois além desse fato, submarinos brasileiros 
são abatidos pela Alemanha.
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A opção do presidente Vargas de ficar ao lado dos aliados, influenciado pelo seu 
forte nacionalismo, começa uma perseguição às colônias alemãs e italianas no Rio 
Grande do Sul e em Santa Catarina, pois acreditava que dessa forma evitaria uma 
possível revolta no sul do país de imigrantes que poderiam apoiar a Alemanha e 
a Itália que faziam parte dos países do Eixo, contrário aos aliados apoiados pelo 
governo brasileiro. A violência foi grande contra esses imigrantes que em muitos 
casos eram espancados e retirados da escola, pelo simples fato de falarem a língua 
de seus antepassados. 

Durante a II Guerra Mundial o Brasil envia para a Itália a FEB (Força Expedicio-
nária Brasileira) para lutar ao lado dos aliados. Com o final da Guerra e a vitória dos 
aliados os chamados “pracinhas” brasileiros oriundos da FEB, na sua vitória contra o 
nazi-fascismo e o restabelecimento da democracia como sistema político, encontram 
no Brasil um presidente sob a ditadura do Estado Novo. Getúlio Vargas diante de 
nova situação política é afastado pelos militares, retornando ao Rio Grande do Sul.

A influência da democracia liberal no Brasil torna-se significativa na medida em 
que com a vitória dos aliados na II guerra mundial e a liderança dos Estados Unidos 
na América, como um novo paradigma no país. É importante lembrar que durante 
a fase do Brasil Colônia nossa influência cultural e política vinham de Portugal, no 
final do Brasil Império e durante a primeira fase da república foi a Inglaterra e, a partir 
de 1945, passa a ser os Estados Unidos, inclusive pelo fato que essa adesão política 
e cultural é acrescida da ideologia vinculada à Guerra Fria, isto é, o Brasil defende o 
capitalismo e a democracia liberal e tem como adversário o comunismo soviético. 

2.3.4 Redemocratização do Brasil (1945-1964)

FigUrA 15 – Foto que destaca diferentes períodos no processo de democratização do Brasil entre 
1945 e 1964.

FoNTE: NTE/UFsm 
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No processo de redemocratização do Brasil entre 1945 e 1964 podemos destacar o 
voto das mulheres e a campanha “o petróleo é nosso” durante o governo de Getúlio 
Vargas, além da posse do presidente Jânio Quadros. Entre outros destaques dessa 
fase da História do Brasil cabe também destacar a construção da Avenida Perimetral 
em Brasília como nova capital da república; a participação de artistas populares; a 
produção de carros pelas multinacionais durante o governo de Jucelino Kubistschek 
de Oliveira para a classe média; a passeata no Rio de Janeiro pelas reformas de base 
durante o governo de João Goulart; sessão no Congresso Nacional durante o governo 
do presidente João Goulart; construção de Brasília como nova capital do Brasil e 
a construção do Congresso Nacional como sede do poder legislativo em Brasília.

Com a queda do presidente Getúlio Vargas em 1945, ocorre um processo de re-
democratização com eleições diretas para presidente da República e a formação de 
partidos políticos. Entre os novos partidos políticos surgem: O Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), partido que procura herdar dos governos de Getúlio Vargas as leis 
trabalhistas para os operários urbanos e o Partido Social Democrático (Psd), com fortes 
ligações nas oligarquias rurais de caráter conservador. Esses dois partidos políticos 
têm inspiração na Era Vargas, procurando conciliar capital e trabalho com apoio 
de seu grande líder. No meio urbano surge também a União Democrática Nacional 
(UdN), um partido urbano que defende o capitalismo liberal e a classe média, além 
do Partido Comunista Brasileiro (PCB), fundado em 1922, que retorna à legalidade. O 
PCB representa o pensamento comunista que tem como modelo a União Soviética.

Na primeira eleição nesse processo de redemocratização do Brasil em 1945 
é eleito o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Como um de suas primeiras ações o 
presidente Dutra convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova 
Constituição para o Brasil, pois a atual vem do Estado Novo, período autoritário 
sob a liderança de Getúlio Vargas. Entre as leis aprovadas nessa nova constituição 
republicana teremos os seguintes destaques: o poder Executivo, Legislativo e Judi-
ciário tornam-se independentes e harmônicos, a imprensa tinha uma amplitude 
de liberdade, os diretos sociais da classe dos trabalhadores, advindos do Estado 
Novo são preservados, bem como a liberdade política no país. 

No plano externo o governo do presidente Dutra, com aliado dos Estados 
Unidos e adversário da União Soviética, corta relações diplomáticas com o país 
comunista. O crescimento do sentimento anticomunista como fruto e propa-
ganda da Guerra Fria, sob a liderança dos Estados Unidos, terá uma repercussão 
significativa. Essa influência ocorre desde o temor que o comunismo possa ter 
influência no país devido a visão política liberal capitalista no governo e em grande 
parcela da população brasileira, bem como a influência da Igreja Católica sob o 
povo, pois o modelo soviético tinha como uma de suas características o combate 
à religião na sua pregação ateísta. Entre as consequências desse clima hostil às 
ideias comunistas, o PCB é proibido de participar da vida política brasileira. É 
importante salientar que a conjuntura política e cultural de cunho religioso está 
intrinsecamente ligada com a conjuntura nacional, ou seja, acontecimentos e 
processos históricos têm relações que proporcionam influências e interesses.

Em 1950 vai ocorrer no Brasil a continuidade do processo democrático no Brasil 
com novas eleições presidenciais no Brasil para um novo mandato político. Nesse 
processo teremos como candidato o ex-presidente Getúlio Vargas, que desde o 
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final do Estado Novo articula a sua volta ao poder dando aval para a formação 
do Psd e do PTB como partidos políticos. Embalado por um movimento chama-
do “Queremismo”, que tinha por objetivo a volta de Getúlio Vargas e sua grande 
popularidade junto às camadas mais pobres da população brasileira, em função 
de seu carisma populista e as leis trabalhistas criadas no seu governo, credência 
a Vargas para disputar as eleições de 1950.

Dentro do processo eleitoral Getúlio Vargas é eleito presidente pelo PTB em 
aliança com o Psd. Dessa forma a chamada “Era Vargas” terá continuidade, desta 
vez não mais por um governo provisório, constitucional ou ditatorial do Estado 
Novo, mas sim através de uma eleição democrática.

Ao se eleger pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Getúlio Vargas, além de 
dar continuidade ao seu projeto de desenvolvimentismo unindo capital e trabalho, 
sua plataforma de governo está inserida dentro da Guerra Fria, onde o presidente 
Vargas dará mais ênfase à sua ação política no capital nacional, fazendo uma 
crítica direta aos Estados Unidos e a política das multinacionais que exploram, 
na sua ótica política, os trabalhadores. 

A política Varguista nesse período histórico dará uma guinada ao aspecto ide-
ológico de esquerda reformista nacionalista, dentro dos parâmetros do PTB, mas 
dentro do sistema capitalista.

A oposição ao presidente Vargas, de forma mais significativa partirá da União 
Democrática Nacional (UdN), partido de linha liberal-capitalista com proximi-
dade ideologicamente com os Estados Unidos da América. Esse embate político, 
liderado por Carlos Lacerda, principal líder da UdN, jornalista e ferrenho opositor 
de Vargas, cuja principal crítica ao presidente está na denúncia de corrupção na 
ação governamental. Essas denúncias vão dar um novo fôlego à oposição a Getúlio 
Vargas. O assassinato do Major da Aeronáutica Rubem Vaz, que foi assassinado 
em uma suposta emboscada a mando do presidente Vargas que teria como alvo 
matar Carlos Lacerda, que é alvejado e ferido. A oposição civil, principalmente 
das camadas médias urbanas da população ao governo federal, juntamente com 
setores militares torna-se significativo.

A oposição militar crescente ao presidente Vargas tem com uma de suas origens 
a formação militar brasileira após o final da segunda guerra mundial, com o treina-
mento na chamada “Escola das Américas” no Panamá, sob o comando dos Estados 
Unidos, na luta do capitalismo contra a possibilidade emergente da ascensão do 
comunismo na América Latina. Os militares latino-americanos, incluindo os brasilei-
ros, terão treinamento especial para evitar que o comunismo instale em seus países. 
A “Escola Superior de Guerra” no Brasil será a reprodução nacional desse objetivo.

O governo Vargas tem no nacionalismo e seu desenvolvimentismo a força polí-
tica, tendo no movimento chamado “o petróleo é nosso” uma força considerável. 
Esse movimento tem um apoio fundamental do presidente Vargas com a fundação 
da Petrobrás, estatal brasileira criada pra exploração do petróleo no país, como 
base energética de desenvolvimento de seu projeto político.

Apesar de sua empatia com os mais pobres e a criação da Petrobrás, Getúlio 
Vargas sofre cada vez mais oposição da UdN de Carlos Lacerda. A morte do major 
Vaz e novas denúncias de corrupção. Inclusive ligadas ao chefe de ordens presi-
dencial Gregório Fortunato, os jornais de oposição denunciam o chamado “mar 
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de lama” no governo federal. Todos esses fatos levam tanto a UdN quanto amplos 
setores militares a pedirem a renúncia do presidente Vargas.

Em 24 de agosto de 1954, após uma reunião ministerial no Palácio do Catete. 
Então sede do governo federal no Rio de Janeiro, o presidente Vargas é pressionado 
a renunciar. No entanto após a reunião, o maior mandatário do país, comete um 
suicídio, levando o Brasil a uma convulsão política e emocional.

Ao suicidar-se o presidente Getúlio Vargas deixa uma “carta testamento”, na 
qual denuncia uma trama nacional e internacional para desestabilizar seu gover-
no. Nessa carta Getúlio Vargas afirma que sempre defendeu os trabalhadores e os 
mais humildes e com seu ato sai da vida para entrar na História.

O presidente Juscelino Kubitschek governou o Brasil como presidente da Re-
pública entre 1956 e 1961. Sua trajetória política esteve sempre ligada a elite polí-
tica de Minas Gerais, tendo como principal protetor Benedito Valadares, um dos 
fundadores do Psd Partido Social Democrático, antigo aliado de Getúlio Vargas. 
Após ser prefeito de Minas Gerais, Juscelino torna-se governador mineiro, onde 
ganhou fama e reputação de administrador, com projetos na área de transportes 
e energia. Governar Minas Gerais foi preparo excelente para a tarefa maior de 
governar o Brasil, sendo capaz de trazer para a presidência o sólido apoio do Psd 
mineiro, uma das forças políticas mais coesas do Brasil.

A frente do Brasil o presidente Kubitschek tornou-se conhecido por suas reali-
zações econômicas, onde o dinâmico presidente tinha como promessa “cinquenta 
anos de progresso em cinco anos de governo”. A base do progresso foi uma extra-
ordinária expansão da produção industrial. Este crescimento teve circunstâncias 
básicas favoráveis, como um grande mercado interno, maior capacidade em áreas-
-chaves, tais como a produção de ferro e aço, além de uma política de nacionalismo 
desenvolvimentista. Foi uma aproximação pragmática a uma economia já mista, 
dirigida no sentido de conseguir a mais rápida taxa de crescimento possível.

Os anos JK (como era conhecido o presidente) ocorreram em uma nova fase, as 
substituições das importações com maior ênfase na criação de indústria de bens de 
capital, com apelo direto aos investidores privados, tanto nacionais como estran-
geiros, oferecendo uma política de créditos liberais com investimentos privados 
para as indústrias básicas. As empresas estrangeiras ganharam incentivo especial 
para investir na indústria brasileira.

Politicamente a estratégia de Kubitschek não estava apenas no setor privado, 
mas também em investimentos públicos, procurando superar o estrangulamento 
estrutural nas áreas dos transportes e produção de energia.

A visão nacional desenvolvimentista de JK procurava uma solução para o 
subdesenvolvimento nacional, com todas as suas injustiças sociais e tensões 
políticas que visualizava com urgência a industrialização. O sucesso da política 
econômica foi o resultado no sentido de manter a estabilidade política, com a 
união das alianças getulistas.

O estilo Kubitschek na sua essência era a improvisação, tendo no entusiasmo sua 
principal arma, no qual refletia confiança entre os brasileiros, afirmando sua fé no 
processo democrático. O símbolo que JK escolhe para seu governo é a construção de 
Brasília como a nova capital do país, cuja construção serviu também para desviar a 
atenção de muitos problemas difíceis no setor social e econômico. Na esfera edu-
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cacional, os entusiastas de Brasília apontavam a universidade radicalmente nova 
que lá se instalaria como modelo para a reforma do ensino através de todo o país.

O presidente JK adaptou cuidadosamente o seu nacionalismo desenvolvimentista, 
a fim de ganhar a máxima simpatia de cada classe. Com a classe trabalhadora, Jus-
celino adotou uma política cautelosa de generosos aumentos salariais e continuou 
com o controle governamental da estrutura sindical. Para a classe média urbana, 
havia dificuldade para agradar, trazendo muitos resquícios de épocas anteriores, 
como corrupção e favoritismo político, questões censuradas pela classe média.

A intelectualidade brasileira foi atraída pela entusiástica fé do presidente no futuro 
do Brasil. Em relação aos militares JK esteve sempre cortejando este segmento da so-
ciedade, através de pagamento de aumentos e de modernos equipamentos. Juscelino 
procurou esforçar-se para tranquilizar fanáticos anticomunistas nas forças armadas, 
através de repetidas declarações anticomunistas e sua política exterior ortodoxa.

Para governar a sua coalizão política do Psd e do PTB provou ser um veículo seguro, 
embora frequentemente votasse verbas federais e aumentos salariais mais altos do que 
o presidente pedia. O presidente dava concessões liberais para convencer políticos, 
tendo uma boa relação com os governos estaduais e com os Estados Unidos, no qual 
propôs a Operação Pan-americana, que propunha, juntamente com toda a América 
Latina, um programa de desenvolvimento econômico multilateral, em longo prazo.

Com o final do Governo JK ocorre no Brasil novas eleições, com mandato entre 
1961 e 1965, tendo sido eleito o paulista Jânio Quadros do Partido Democrata Cris-
tão (PdC) aliado da UdN, sendo seu vice João Goulart do PTB, gaúcho que procura 
levar o legado histórico de Getúlio Vargas e o trabalhismo, como ideologia política 
de esquerda para a época. Nessa época tanto o presidente como o vice-presidente 
eram eleitos diretamente e separadamente. Essa questão legal explica para a época 
como presidente eleito era de um partido oposto ao vice-presidente, não apenas 
em siglas partidárias ou alianças, mas também ideologicamente.

Após seis meses de um governo controvertido, que internamente trará mais de 
questões morais e no plano externo aproximação com Cuba, isto é, liberal-con-
servador internamente e independente no plano externo, renuncia seu mandato 
alegando que forças ocultas o impedem de governar.

Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, legalmente quem deveria assumir 
a presidência da república é o vice-presidente João Goulart, conhecido popular-
mente de Jango. No entanto, dentro do contexto da guerra fria, entre capitalismo 
e comunismo, o vice-presidente João Goulart que se encontrava no momento da 
renúncia em uma missão diplomática na China Comunista, sofre grande oposição 
na área militar para impedir a posse de Jango como presidente do Brasil.

No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, cunhado e membro da 
ala mais radical do PTB, mesmo partido de Jango, cria um movimento pela posse 
constitucional do vice-presidente João Goulart, como presidente da república. Esse 
movimento toma força em várias partes do país e fica conhecido como “Campanha 
da Legalidade”, tendo seu comando em Porto Alegre com o governador gaúcho.

A crise política é instalada no Brasil e a solução conciliatória, com o consentimento 
do presidente João Goulart, foi a instalação no Brasil do regime parlamentarista, isto 
é, o presidente torna-se apenas chefe de Estado, com funções representativas, mas 
quem governará será o primeiro ministro. Com essa solução política é empossado 
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João Goulart com presidente da República. Após uma experiência inicial o regime 
parlamentarista entra em crise e é encaminhado um plebiscito para a população 
votar se prefere manter o parlamentarismo ou a volta do presidencialismo. Por 
ampla maioria o presidencialismo ganha o plebiscito e o presidente João Goulart 
assume sua condição de chefe de estado e de governo ao mesmo tempo. 

O governo de João Goulart é marcado por crises constante, pois propõe as cha-
madas “reformas de base”, que inclui reforma agrária, reforma urbana e a reforma 
educacional entre outras. Essa política agrada os setores mais populares e os par-
tidos de esquerda, além dos movimentos sociais que defendem essas causas. Por 
outro lado, os setores mais conservadores e liberais, planejam uma forte oposição, 
culminando com a radicalização do governo no Comício da Central do Brasil no rio 
de Janeiro, em que Jango radicaliza o seu discurso ideologicamente mais a esquerda.

Os setores mais conservadores, principalmente da Igreja Católica apoiam a 
passeata de mulheres católicas pedindo intervenção militar para evitar o comu-
nismo. Os militares desde o fim da segunda guerra mundial estavam em alerta 
com a possibilidade de o comunismo ser instaurado no Brasil. Dentro da crise 
política e a inclinação do governo Goulart à esquerda, como as fontes históricas 
vão comprovar depois, estava sendo gestado um golpe militar, sendo o governo 
Goulart o estopim para essa ação.

No final de março e princípio de abril, depende da historiografia, militares lidera-
dos pelo general Mourão Filho a partir de Minas Gerais deslocam tropas em direção 
ao Rio de Janeiro e dessa forma sem resistência o golpe militar é realizado. Além das 
forças militares, vários civis apoiaram o golpe militar, como o governador Magalhães 
Pinto de Minas Gerais, Ademar de Barros em São Paulo e Ildo Meneghetti no Rio 
Grande do Sul, como vários empresários e de modo majoritário a Igreja Católica.

2.3.5 A ditadura civil-militar (1964-1985)

Em 1964 com a ocorrência no Brasil um golpe militar, cujo primeiro presidente foi o 
general Castelo Branco foi instaurada uma ditadura civil-militar marcada por autori-
tarismo e repressão sobre qualquer tipo de oposição, ao mesmo tempo uma aliança 
entre militares, tecnocratas e empresários dão sustentação a um regime centrado na 
concentração do capital com arrocho salarial e fortalecimento das multinacionais.
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FigUrA 16 – Manifestação nas ruas na cidade do Rio de Janeiro após o golpe civil-militar no Brasil.

FoNTE: Wiki Commons. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=-
ditadura+militar&title=Special:Search&go=Go&searchToken=d3q13k2crinlvdkbek0o1xkzj#/media/
File:Norma_Bengell_em_manifesta%C3%A7%C3%A3o_contra_a_Ditadura_Militar,_1968.tif>. Acesso 
em: 05/09/2018.

Este processo histórico vai até o início da década de 80, precisamente 1985, inician-
do uma fase lenta de redemocratização na vida brasileira com marcas profundas 
na vida de um povo, cujas elites mostraram que qualquer movimento que possa 
causar transformações políticas e sociais é barrado por interesses de poder para 
manter privilégios de poucos em detrimento da maioria.

A ruptura democrática no Brasil em 1964 marcou uma alteração significativa no 
processo político que teve no populismo, uma forma de desenvolvimento econômico 
e social com participação de um Estado regulador da vida nacional, mas ao mesmo 
tempo uma fase de ascensão e tomada de consciência dos movimentos sociais na 
participação e lutas por mudanças estruturais e por justiça social.

As causas dessa ruptura democrática estão associadas, no plano interno, às 
disputas partidárias, à inflação e às greves e, no plano internacional à vigência do 
fortalecimento da guerra fria, trazendo para o imaginário da sociedade brasileira 
o fantasma do comunismo.

A atmosfera política brasileira pré-golpe civil-militar estava dividida entre par-
tidos políticos que atuavam no início dos anos 60, tendo de um lado a aliança PTB 
(Partido Trabalhista Brasileiro) que incorporava e representava no cenário político os 
trabalhadores urbanos e o Psd (Partido Social Democrático) oriundo das oligarquias 
agrárias de corte conservador, e de outro lado a UdN (União Democrática Nacional) 
que representava a elite urbana, através de um programa liberal e moralizante.

A proposta política das reformas de base e a luta anti-imperialista são as grandes 
bandeiras que vão causar temor dos setores mais conservadores, que contribuem 
para a tomada do poder pelos militares, com apoio de civis, de modo especial o 
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governador Carlos Lacerda da Guanabara.
Em termos de ação política e suas respectivas forças hegemônicas que estive-

ram à frente do golpe de 64, que congregadas por militares, empresários e políticos 
conservadores fundaram em 1961 duas instituições que lhe deram toda a base 
ideológica, política e militar, trata-se do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais 
(iPEs) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (iBAd). Estas forças políticas 
tinham como alvo principal o governo João Goulart, com suas reformas de base a 
nível eleitoral, econômica, educacional, democrática, agrária e urbana, sendo que 
o acontecimento que culminou na ação golpista foi o discurso do presidente na 
Central do Brasil no Rio de Janeiro. O temor da classe média e dos militares. Es-
pecialmente com o apoio governamental à revolta dos marinheiros por melhores 
condições de vida, sob a liderança de cabo Anselmo, foi o estopim de uma crise, que 
na versão militar estava o combate à chamada República Sindicalista, semelhante 
à que ocorreu com Perón na Argentina, onde o governo teve apoio para mudanças 
dos sindicatos. O corporativismo sindical fortalecia-se, especialmente com a criação 
do Comando Geral dos Trabalhadores (CgT), que procurava aliar as lutas salariais e 
o trabalho nas empresas com uma luta mais geral de mudanças estruturais no país.

No nordeste do Brasil as Ligas Camponesas, lideradas por Francisco, que vinham 
lutando pela reforma agrária, a pressão no Congresso Nacional realizado pelo PTB 
liderado por Leonel Brizola, que já havia realizado a Campanha da Legalidade 
no sul do país, aliado ao movimento estudantil e o Partido Comunista que estava 
na ilegalidade, deram o tom do confronto, que teve como consequência o golpe 
militar no Brasil em 1964.

As consequências na reordenação política do país após golpe de 1964, dentro 
da ditadura civil-militar teve como eixo a repressão aos movimentos populares e 
a hegemonia do capital monopolista sobre os demais segmentos da sociedade. A 
estabilidade do emprego para trabalhadores foi quebrada e a criação do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FgTs) foi a alternativa dada pelo novo regime. O 
fim dos direitos políticos, de greve, de associação de camponeses e toda a forma de 
representação da oposição, incluindo Atos Institucionais que perseguiam e cassavam 
políticos que representasse força contra o regime militar tornou-se a ordem do dia 
nesta nova fase da política brasileira. A chamada Lei de Segurança Nacional, tendo 
por base a Escola Superior de Guerra (Esg), foi o pano de fundo criado pelo regime 
militar para dar sustentação a nova ordem, tendo entre os militares três segmentos 
expressivos, os nacionalistas de direita, os “linha-dura” e as chefias de comando.

O aspecto econômico dessa fase da vida nacional tinha como desafio inicial conter 
a inflação, além de uma política monetária conhecida como “milagre econômico”, 
que criava alternativas de financiamento, tanto interna como externamente, com 
garantias de lucros fáceis para as empresas oligopolistas, nacionais e estrangeiras. 
A nova política econômica provocou um arrocho salarial na classe trabalhadora, e 
um controle inicial sobre o crédito. A economia brasileira era ancorada no proces-
so de acumulação do setor de bens de capital predominantemente vinculado ao 
Estado, além dos bens duráveis das multinacionais e no setor de bens de consumo 
baseado no capital nacional. A partir de 1967 o “milagre econômico” consolida-se, 
onde os créditos são liberados, os gastos governamentais ampliaram-se e o controle 
da inflação foi reduzido, instituindo-se a correção monetária. As exportações e seu 



educação do campo |  História II · 51

favorecimento com financiamentos e subsídios teve ao longo prazo um crescente 
fluxo de saídas aumentando a dependência externa.

A ditadura procurou uma busca para a sua legitimidade através de duas grandes 
questões: a ascensão de elementos das Forças Armadas aos postos chaves do governo 
e a preocupação em se manterem as instituições políticas herdadas do regime anterior, 
ainda que modificadas suas funções e posição na estrutura de poder. Na América 
latina a militarização dos regimes políticos apoiado pelos Estados Unidos, ocorre em 
bloco com a queda do populismo, enquanto forma política ligada às massas populares.

No núcleo militar estava a Escola Superior de Guerra, marcada pela chamada 
“guerra fria” e ligada ao capitalismo americano, tem no Brasil uma força importante 
para a consolidação do Estado, enquanto espaço político-ideológico contra todas as 
forças que de uma forma ou de outro são contrárias ao regime autoritário e repressivo.

A coalizão de força durante a ditadura dentro do próprio regime na área militar, 
englobando pelo menos três segmentos mais significativos: os nacionalistas de 
direita, os chamados “linhas duras” e as chefias, com interesses distintos e mui-
tas vezes em oposição. O grupo de apoio de Castelo Branco foi predominante no 
início do regime, enquanto que a chamada “linha dura” consolidou-se a partir 
do governo Costa e Silva, tendo seu auge no governo Médici. Com o início da 
abertura política a partir do Governo Geisel e a redemocratização com o governo 
Figueiredo ocorre a reversão do processo revolucionário.

Um movimento repressivo em termos políticos motivou uma conjuntura 
favorável à articulação de uma aliança informal de vários setores da oposição, 
iniciada por volta de 1967 e transformada em movimento de massas em 1968. Foi 
incorporado também o movimento estudantil, o dos trabalhadores e a Frente 
Ampla (incluindo antigos defensores do golpe como Carlos Lacerda e Magalhães 
Pinto), lutando contra o regime implantado. Esta conjuntura política também é 
agregada ao apoio de parlamentares do Congresso Nacional a crescentes movi-
mentos de protestos, denunciando atos repressivos do governo. Enquanto isso, a 
“linha dura” militar organiza uma série de ações terroristas visando a supressão 
dos resquícios liberais remanescentes. O resultado de todas estas ações gera a 
edição do Ato Institucional nº 5, no final de 1968, consolidando a hipertrofia do 
poder Executivo e de seus poderes de exceção. Os militares transformaram-se em 
poder dirigente sobre a Nação, em nome da Segurança Nacional.

Considerado por muitos historiadores uma segunda fase dentro da própria 
ditadura a partir de 1968 completou-se o movimento de expansão de papéis e fun-
ções da corporação armada, face ao leque de atribuições que lhe cabiam, desde o 
fortalecimento do Estado a neutralização das tensões sociais. O grande paradoxo 
do sistema está entre o papel profissional e o papel político dos militares.

O governo institucionalizado no Estado brasileiro ocorre em três fases distintas. 
A primeira fase abrange os governos Castello Branco e Costa e Silva que lançou as 
bases do Estado de Segurança Nacional corporificando-as na Constituição de 1967. 
A segunda, compreendida entre 1969 a 1973, desenvolvendo o modelo econômico e 
o aparato repressivo, ampliando tanto o quadro legal, quanto a prática da coerção. 
A terceira fase que ocorre nos governos Geisel e Figueiredo de 1974 a 1984, corres-
pondem ao estabelecimento das estruturas mais permanentes e flexíveis de poder, 
consubstanciadas na política de “distensão”.
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Em termos constitucionais implantados pela ditadura, o marco inicial foi Ato 
Institucional nº 2 que consagra a supremacia do Executivo sobre os demais pode-
res e eliminou as organizações político-partidárias, instituindo o bipartidarismo, 
Aliança Renovadora Nacional (ArENA), situacionista e o Movimento Democrático 
Brasileiro (mdB), oposição. A Constituição de 1967 formaliza as mudanças sofridas 
pela estrutura de poder, coroada pela hipertrofia do Executivo. O movimento es-
tudantil sofre perseguições, principalmente no Congresso clandestino na União 
Nacional dos Estudantes (UNE), assim como a repressão aos sindicatos.

O marco mais repressivo em termos institucionais foi a violência do Ato Institu-
cional número 5, conhecido na época como Ai-5 que procurou convencer amplos 
segmentos de que a ditadura assim fortalecida só poderia ser derrubada pela luta 
armada, usando violência contra aqueles que inicialmente praticavam violência. 
A partir de 1969 a guerrilha teve início de forma efetiva a nível urbano e rural. 
Várias organizações de esquerda pulverizam a luta contra o regime, como a Ação 
Libertadora Nacional (AlN) organizada em torno de Carlos Marighela e a Vanguarda 
Revolucionária Palmares, resultado de várias organizações, além do Movimento 
Revolucionário 8 de Outubro (mr 8) e a Guerrilha do Araguaia organizada pelo 
Partido Comunista do Brasil ( PC do B). Surgem operações de detenção dos oposi-
tores, com atos de tortura, envolvendo setores das Forças Armadas como o Centro 
de Operação de Defesa Interna (doi-Codis), Centro de Informação da Marinha 
(Cenimar) e o Centro de Informação da Aeronáutica (CisA). Durante o governo 
Médici (1970 a 1973) ocorre a chamada “guerra suja”, que culminou com a morte 
dos principais líderes e o desmantelamento dos grupos revolucionários armados. 
Em 1973 as oposições procuram mudar de rumo, enquanto o governo apoia-se no 
binômio segurança nacional/desenvolvimento.

Em termos externos dentro do projeto de desenvolvimento da ditadura, a cha-
mada “crise do petróleo” ocorrida por volta de 1973, causa a queda do chamado 
“milagre econômico” brasileiro, transformando o dinheiro para o desenvolvimento 
de obras, que favorecem a classe média, em uma grande dívida externa, que será 
cobrada dos trabalhadores. A crise do petróleo internacional ajuda a construir a 
crise brasileira, onde o Estado atuou no sentido de compensar a queda dos inves-
timentos privados através da sustentação dos gastos públicos. A inflação ascendeu 
vertiginosamente, provocando a desvalorização do câmbio, que por sua vez, onerava 
ainda mais o serviço da dívida externa.

No setor empresarial a dissidência da burguesia industrial é decorrente da 
disputa pelos excedentes econômicos numa situação de crise. A crise começa 
atingir o governo militar de forma mais significativa, acumulando desconten-
tamento, até que em 1984 ocorre a chamada “transição democrática”, quando o 
país em termos econômicos entra em recessão.

No início dos anos 1970, os salários tornam-se ainda mais aviltados, atingindo 
níveis baixíssimos, enquanto os sindicatos estão sob intervenção, prisões lotadas 
e muitos exilados. As perseguições policiais não precisavam fundamentar-se em 
provas. O medo pairava no ar e a ditadura militar indicava seus limites, juntamente 
com o fim do milagre econômico. A reação popular torna-se cada vez mais expressi-
va, com violentos quebra-quebras em trens e ônibus no Rio de Janeiro e São Paulo. 
A carência da população mais pobre gera a organização de entidades populares, 
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como Associação de Moradores e Sociedades de Amigos de Bairro.
Em São Paulo, o setor automobilístico na região metropolitana, onde se concentra 

a maior parte das grandes montadoras, com um grande número de trabalhadores 
organizados em sindicatos, encontra-se a Oposição Sindical e a Pastoral Operária, que 
procuram fugir do sindicalismo oficial, surgindo assim o chamado “novo sindicalismo”.

Uma onda inusitada de greves nos anos de 1978 e 1979 foi uma marca desse novo 
sindicalismo, tendo como núcleo inicial o setor moderno do parque industrial. A 
crise marcada pelas explosivas manifestações das massas populares e a redefinição 
política da oposição legal pelo novo papel do mdB contribuíram para trazer à tona 
as fissuras existentes no interior das classes dominantes e para demonstrar o ponto 
de inflexão do modelo político até então vigente. 

As crises econômicas e políticas, além das pressões populares e sindicais, 
fez com que a ditadura opta-se pela liberalização, com um projeto de distensão 
lenta, gradual e segura. A distensão entre 1974 e 1978 promovida pelo presidente 
Geisel, inicia a terceira fase de institucionalização do Estado, com flexibilização 
e a representação política mais estável, a primeira fase foi de 1964 a 1967 (Estado 
de Segurança Nacional) e a segunda de 1969 a 1973 através da vinculação entre o 
modelo econômico/aparato repressivo.

A distensão e a abertura política foram marcadas por idas e vindas, enquanto o 
aparente patrocínio do estado encobriria a pressão das reivindicações sociais. Dos 
advogados aos estudantes, da comunidade científica ao movimento social, obser-
vava-se o despertar da sociedade civil e a maior guinada na conjuntura política de 
até então. Com o fim Do Ai-5, adesão de setores liberais ao projeto de abertura, fim 
da censura e a reposição das liberdades legais, além da atuação contra o regime 
militar de setores de elite da oposição não partidária, como a Confederação nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), Ordem dos Advogados do Brasil (oAB) e a Associação 
Brasileira de Imprensa (ABi), coloca o regime militar em cheque.

A anistia é decretada em 1979, beneficiando os opositores ao regime, além do 
surgimento do pluripartidarismo oriundo tanto da situação como da oposição, 
como O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Democrático Trabalhista (PdT), 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PmdB) e o Partido Popular (PP). Além 
do Partido dos Trabalhadores (PT) oriundo do novo sindicalismo. Os movimentos 
populares começam a rearticular-se em frentes de oposição.

O regime político instaurado em 1964 não correspondeu a nenhuma mudança 
estrutural no país, foi muito mais um retrocesso político, onde lideranças e organi-
zações partidárias, populares e sindicais foram afastadas do processo democrático 
em nome da chamada Segurança Nacional, transformando a vida de muitos brasi-
leiros em uma fase longa de arbítrio, torturas e repressões. O processo de redemo-
cratização é lento, mas depende de cada um construir uma sociedade mais justa e 
fraterna, onde a tolerância e a democracia possam ser sinais de uma convivência 
social mais digna e verdadeira. 
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2.3.6 O processo de redemocratização após a 
ditadura civil – militar

Com o final da ditadura militar em 1985, começa no Brasil republicano a fase da 
redemocratização do país. O processo é antecedido em 1984 com a campanha das 
“Diretas Já” para presidente da República, em que partidos de oposição ao regime 
militar, movimentos sociais e entidades representativas da sociedade brasileira 
como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Ordem dos Advogados 
do Brasil (oAB) e Associação Brasileira de Imprensa (ABi), junto com grande parcela 
da população brasileira toma conta das ruas do país. 

FigUrA 17 – Campanha das “Diretas Já” em 1984 visando a eleição direta para presidente da república 
durante a ditadura civil-militar.

FoNTE: Wiki Commons. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/
Diretas_J%C3%A1.jpg>.

Dentro de um processo, chamado de lento e gradual de abertura política, o regime 
militar com sua força dentro do Congresso Nacional e nas esferas de poder, derrota 
a emenda à constituição que estabelecia eleições diretas para presidente no Brasil. 
Nesse sentido um movimento político se desenvolve como alternativa que envolve 
setores governamentais e parte da oposição para a eleição de presidente da república. 
O regime militar indica o ex-governador Paulo Maluf de São Paulo, enquanto que 
a oposição indica o ex-governador de Minas Gerais Tancredo Neves, mas em vez 
de eleição direta ocorre eleição indireta em um Colégio Eleitoral com membros do 
Congresso nacional. Vence o candidato da oposição Tancredo Neves. O presidente 
eleito não chega a assumir, pois morre antes da posse. Assume o vice-presidente 
eleito José Sarney, ex-aliado do regime militar, sendo seu governo embalado pelo 
plano cruzado na área econômica.

Em 1989, finalmente ocorrem eleições diretas no Brasil para presidente, sendo eleito 
Fernando Collor de Melo pelo partido da renovação Nacional (PrN). O presidente 
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Collor é eleito em segundo turno com a bandeira política de terma com a corrupção 
política no Brasil, sob o lema “caçador de marajás”. Durante seu governo o próprio 
presidente Collor é acusado de corrupção. Nesse sentido começa um movimento 
popular, principalmente de jovens identificados como “cara pintada”, que ao final 
via Congresso nacional encaminham o “Impeachment” do presidente, afastando o 
mesmo do governo. Assume o governo o vice-presidente Itamar Franco (1992-1995) 
com o objetivo de diminuir a inflação econômica e reorganizar politicamente o país. 

Novas eleições ocorrem no país sendo eleito e após reeleito o sociólogo presidente 
Fernando Henrique Cardoso do Partido da Social Democracia Brasileira (PsdB), co-
nhecido como FHC (1995-2003). Os governos de Fernando Henrique foram marcados 
pelo chamado “Plano Real”, que além de mudar a moeda brasileira termina com 
uma inflação que corroía a economia brasileira, além de ser governos neoliberais 
com forte assento em privatizações e livre mercado. Na sequência democrática é 
eleito e reeleito como presidente do Brasil o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da 
Silva pelo Partido dos Trabalhadores (PT) (2003-2011). Os governos de Lula, como 
o presidente, eram popularmente reconhecidos e foram marcados por políticas 
públicas como Bolsa Família e Luz Para Todos.

FigUrA 18 – Presidentes brasileiros dentro do processo de redemocratização do Brasil após o governo 
civil-militar entre 1985 e 2016

FoNTE: NTE/UFsm

Novas eleições ocorrem no Brasil sendo eleita e reeleita a presidenta Dilma Rousseff do partido 
dos Trabalhadores (PT) (2011-2016), dando continuidade ao governo de seu antecessor em 
termos de políticas públicas, tendo como carro chefe de seu governo o programa “Minha 
casa minha vida”. No início de seu segundo mandato a presidente Dilma Rouseff sofre um 
processo de “impeachment”, sendo afastada do governo pelas chamadas “pedaladas fiscais”. 
Assume o vice-presidente Michel Temer do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PmdB). Seu governo tem por meta reformas no Brasil, como a Lei Trabalhista e a reforma 
da Previdência Social. Em termos políticos ideológicos, seu governo tem como princípios 
políticas neoliberais e fortalecimento do mercado liberal capitalista.
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ATIVIDADES – Unidade 2
1. Pesquise filmes sobre o Brasil Colônia, escolha um e elabore um plano de aula 
para ser aplicado em sala de aula. (O modelo de plano de aula será disponibilizado 
pelo professor no sistema).

2. Elabore uma linha do tempo sobre o período do Brasil Império apresentando: 
primeiro reinado, período de regencial e segundo reinado citando personagens 
que influenciaram a História do Brasil nesse período.

3. As leis trabalhistas são resultado do governo de Getúlio Vargas. Em uma página, 
escreva um texto explicando como se deu esse processo, quais avanços proporcio-
nou ao povo e como está atualmente a situação das leis trabalhistas com a atual 
Reforma Trabalhista.

4. O Estado Novo foi um período marcado por eventos significativos para a política 
e para a cultura do Brasil, cite e explique brevemente alguns desses eventos.

5. Crie um fanzine sobre o período da ditadura civil-militar. (As orientações sobre 
a criação dos fanzines serão disponibilizadas pelo professor no sistema).

6. Elabore slides (em PPT), como um recurso didático para auxiliar numa aula, sobre 
o processo de redemocratização após a ditadura civil-militar.



3
HISTÓRIA DA AMÉRICA
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INTRODUÇÃO

A História da América está relacionada ao continente americano, que geogra-
ficamente está dividido em América do Sul e América Central que formam 
a América Latina, isto é, em termos de colonização referem-se a povos de 

origem latina como Portugal e Espanha, e América do Norte referente à colonização 
anglo-saxã com os ingleses e franceses. Nesta unidade estudaremos inicialmente 
a América pré-colonial, com destaque para os chamados povos pré-colombianos, 
ou seja, povos que viviam na América antes da chegada do colonizador Cristóvão 
Colombo, no acontecimento chamado “descobrimento da América”. Entre esses 
povos destacamos a Civilização Asteca e Maia na América Central e o Império Inca 
na América do Sul, além dos povos nativos na América do Norte.

Em seguida estudaremos a América Colonial, a partir do processo de colonização 
europeia na América, precisamente a colonização espanhola, inglesa e francesa. 
Esse processo de colonização está ligado à visão colonizadora da Europa na cha-
mada “Idade Moderna”, onde os colonizadores buscavam descobrir novas terras a 
serem exploradas em nome dos reis absolutistas europeus, tendo como aliados a 
Igreja Católica do lado espanhol e protestantes do lado inglês e francês de forma 
determinante, além da burguesia comercial que tinha no mercantilismo metalista 
sua principal expressão econômica. 

Veremos também nessa unidade o processo de independência dos Estados 
Unidos da América e sua influência e características no século XIX e XX. O advento 
do populismo no século XIX e XX será abordado com suas influências na América 
Latina, de modo especial no México e na Guatemala. Finalizaremos o estudo dessa 
parte da unidade com o processo de independência da América do Sul e um quadro 
comparativo do processo revolucionário latino-americano. 

É importante salientar que o estudo da História da América na unidade 3, refe-
rente às fases pré-colonial, colonial e independente, não aborda a parte portuguesa 
nesse período, pois o mesma é abordado em História do Brasil na Unidade 2. Esse 
fator explica-se porque a parte portuguesa refere-se ao Brasil, único país da América 
colonizado por portugueses.
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AMÉRICA PRÉ-COLONIAL

3.1.1 Civilização Asteca

A civilização Asteca, desenvolvida na América Central, especialmente onde hoje fica 
o México tinha como um de suas principais características a religiosidade. A religião 
asteca está ligada ao culto de muitos deuses, tinham a característica de realizarem 
as cerimônias corretas nas épocas certas e, neste sentido, tinham um grande medo 
dos deuses se estas cerimônias não fossem realizadas neste período determinado. 
Os astecas tinham a visão de serem os indígenas mais religiosos do México, assim 
como, os muitos deuses que acreditavam controlariam todas as coisas.

FigUrA 19 – Mapa da localização da civilização Asteca onde atualmente localiza-se o México na 
América Central.

FoNTE: NTE/UFsm

A religião dos astecas era muito simples, mas com o tempo através do contato com 
outras civilizações e povos sedentários do Centro a sua religiosidade complicou-se 
bastante. No início do século XVI, a religião tinha uma característica de dominar 
todos os aspectos de suas vidas, tendo uma síntese imperfeita de vários cultos e 
crenças de origens muito diversas. Para a alta cultura indígena, havia uma crença 
que se os homens não interferissem no mundo, os deuses ficariam sempre imóveis, 
onde a criação é tarefa dos homens. Por este motivo muitos estudiosos afirmam 
que as diferenças essenciais de compreender as sociedades indígenas americanas 
é o grande dinamismo dos astecas.

3.1
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Os diversos deuses cultuados pelos astecas tinham diferentes nomes, dependen-
do da época do ano e de onde aquele deus em particular estava para ser adorado, 
sendo que a maioria absorveu dos olmecas e dos toltecas. Os deuses mais antigos 
eram “Senhor Dois” e “Senhora Dois”, segundo a crença seus quatro filhos, por sua 
vez, criaram todos os outros deuses, o mundo e a raça humana.

Existiam na sociedade asteca muitas lendas sobre os deuses, onde eles acredi-
tavam, por exemplo, que Quetzalcoatl e Tezcatlipoca Preto estavam travando uma 
batalha eterna para controlar o Universo, o qual eles já tinham destruído quatro 
vezes, sendo que cada vez que ocorria a destruição do Universo, os deuses recons-
truíam novamente. Esses indígenas acreditavam que estavam vivendo no quinto 
Universo, cuja criação dos humanos fora feito por Quetzalcoat. Os principais deuses 
criaram muitos outros deuses, cada um dos quais controlava pelo menos uma força 
da natureza ou um tipo de comportamento humano. O disco solar era adorado com 
o nome de Tonatiuh e Uizilopochtli, deus guia da tribo que encarnava o Sol do meio 
dia. Uitzilopochtli dominava o panteão asteca e Tezcatlipoca quase igualavam em 
importância, segundo algumas especulações teológicas dos sacerdotes.

Em um país de clima seco, rendia-se culto a Tlaloc, o antiquíssimo deus da água 
e da chuva, cuja adoração em Teotihuacán durou um milênio e também adoravam 
a Chalchiuhtlicue (que usa saia de jade), prestando um culto muito fervoroso, mas 
que dependia da boa vontade deste deus a vida dos homens em clima seco.

Havia dezenas de milhares de sacerdotes, sacerdotisas e astrólogos no Império 
Asteca. Aproximadamente cinco mil trabalhavam apenas no templo de Huitzilopo-
chtli. Eram pessoas muito importantes na sociedade asteca e eram tratados como 
nobres. Existiam muitas classes de sacerdotes, como o sumo sacerdote Tlaloc e 
Huitzilopochtli no topo, e estagiários abaixo. A maioria dos sacerdotes trabalhava 
nos templos e sua principal tarefa era organizar as cerimônias e participar delas.

O sacrifício humano era uma prática religiosa dos Astecas, pois acreditavam que 
as oferendas regulares de sangue e de corações humanos eram o único modo seguro 
de manter o sol movendo-se, neste sentido os sacrifícios humanos eram oferendas 
duplas, ao sol e a mãe terra, para encorajá-los a fornecer comida aos humanos. As 
vítimas do sacrifício eram seguradas pelos sacerdotes, com o rosto virado para cima 
sobre a pedra de sacrifício, enquanto outro sacerdote lhes cortava o peito e puxava 
o coração. O coração era levantado em direção ao sol e então levantado dentro de 
um prato sagrado. Os corpos eram rolados escada abaixo no templo onde se empi-
lhavam. Em alguns sacrifícios os membros e a cabeça eram cortados e as cabeças 
eram colocadas em prateleiras de caveiras, sendo que a maioria das vítimas tinha 
a certeza de ir direto para o mais alto do céu, por isso havia a felicidade em direção 
à morte. Os rituais eram marcados por danças, cantos e oferendas de milho, flores 
e animais enquanto se mantinha aceso o fogo no cume das pirâmides.

O conceito de Céu e inferno para os Astecas era baseado na crença que o mundo 
era plano, e que acima da terra havia treze céus e abaixo nove infernos. Acreditavam 
que quando as pessoas morriam suas almas vagavam, sofrendo todo tipo de julga-
mento, inclusive o “Vento das Facas”, que despojava a carne dos ossos. Finalmente 
o morto chegava ao céu ou inferno mais adequado a ele. Morrer na guerra ou em 
sacrifícios permitia ao morto desfrutar da companhia do sol no céu oriental, e 
depois de quatro anos voltar para a terra em forma de colibri.
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A religião asteca, através de sua crença, com seus ritos e valores, deveria ser 
respeitada como qualquer outra civilização ao longo da história humana de acordo 
com o seu tempo e espaço, mas com a invasão dos espanhóis, no qual a fé cristã era 
a única que deveria ser cultuada, ocorreu um verdadeiro combate contra esse povo 
indígena. O sacrifício humano praticado pelos astecas dentro de seu ritual religioso 
foi o mais combatido, pois a crença cristã aliada ao processo de dominação não 
era assimilada pelos invasores, pois para os cristãos o mundo foi criado por Deus, 
enquanto para os indígenas o homem faz parte da criação do mundo. Desde as 
primeiras civilizações, os seres humanos têm formas diferentes de crenças e práticas 
religiosas, onde cada povo tem suas particularidades, ligadas muitas vezes à cultura 
e a necessidade de ter uma espiritualidade, mas infelizmente quando ocorre uma 
dominação da forma como foi feito dos espanhóis sobre os astecas, os vencedores 
oprimem os vencidos e banalizam sua religião.

3.1.2 Civilização Maia

A civilização Maia geograficamente estava localizada na região conhecida como 
Mesoamérica, região conhecida hoje como América Central, onde atualmente lo-
caliza-se basicamente a Guatemala e o sudoeste do México na península de Iucatã. 
Essa civilização desenvolveu-se entre os séculos III e o século X.

FigUrA 20 – Localização da Civilização Maia onde hoje localiza-se parte do México e da Guatemala 
na América Central.

FoNTE: NTE/UFsm
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Entre as características da civilização Maia, podemos destacar a organização em 
cidades-Estado. Esse tipo de organização era muito comum no mundo antigo, 
principalmente na Grécia, em Roma e na antiga Mesopotâmia. Uma organização 
com autonomia em relação à própria civilização. A direção das cidades cabia a um 
halach e seu respectivo conselho. Nesse aspecto não havia uma direção absoluta 
como ocorreu na Europa, porém o halach tinha uma direção de caráter hereditário. 

Os Maias enquanto civilização pré-colombiana na América possuíam uma 
hierarquia social dividida por estratos ou estamentos, isto é, uma divisão social 
própria, em que cada estamento tinha diferentes características. Havia aldeias 
onde os camponeses eram submetidos à servidão coletiva.

A divisão social era formada basicamente por quatro estamentos divididos da 
seguinte forma: nobres, sacerdotes, o povo e os escravos. É importante destacar 
que a divisão social e o processo de escravidão que ocorreram nas civilizações 
europeias também ocorreram na América, como podemos identificar entre os 
Maias. Entre esses estamentos, que podemos também analisar como uma pi-
râmide social, na sequência descrita os primeiros dominavam os demais. Em 
relação aos sacerdotes, além das questões religiosas eles possuíam, como crença 
dessa civilização, o poder de prever o futuro, por isso dedicavam-se aos estudos 
de cronologia, adivinhação e Astronomia. 

Dentre outras características da civilização Maia a agricultura merece destaque. 
Essa atividade está intimamente ligada a um princípio básico das civilizações 
humanas, ou seja, a necessidade de alimentação em um mundo agrário e rural. 
Nesse sentido o aumento populacional favorece o cultivo agrícola de acordo com 
fatores climáticos, tipos de solo e formas de cultivo. O milho era a base alimentar 
dessa civilização, no entanto a produção e o cultivo de cacau eram significativos.

Os Maias tinham um tipo hieroglífico e também destacavam-se na Matemática, 
tendo criado a noção de número zero, embora isso fosse atribuído historicamente 
aos indianos.

3.1.3 Império Inca

O Império Inca localizou-se na região andina, isto é geograficamente na Cordi-
lheira dos Andes, a partir do século XII, especialmente nos territórios dos atuais 
Peru e Bolívia, mas considerando seu vasto império no aspecto geográfico parte 
de seu território também abrangia os atuais países Equador, parte do Chile, sul da 
Colômbia e até o noroeste da Argentina. 
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FigUrA 21 – Localização do Império Inca, onde hoje faz parte o Peru, a Bolívia, o Equador, sul da 
Colômbia, parte do Chile e noroeste da Argentina.

FoNTE: NTE/UFsm

O Império Inca teve como base étnica os grupos quíchuas e como centro do império 
a cidade de Cuzco. A religiosidade como um dos legados históricos das civilizações 
pré-colombianas, teve na civilização Inca como referência o deus Inti, o deus Sol.

Em termos de organização política o império Inca era chefiado por um im-
perador que possuía de acordo com a estrutura do Império a função de chefe 
militar. Na crença dessa civilização o imperador era considerado um deus na 
terra, chamado de “filho do sol”. Essa civilização pré-colombiana teve seu auge 
em termos civilizatórios nos séculos XV e XVI. O império era centralizado, milita-
rizado no controle de seus domínios.

O império Inca em relação à alimentação teve como base a agricultura com o 
cultivo de batatas, particularmente na região mais alta de seu território, cujo trans-
porte era feito basicamente no lombo de Lhamas, animal típico da região andina. 
A domesticação de animais foi uma das principais características dessa civilização. 

A tributação era uma das características importantes do Império Inca, na me-
dida que os tributos eram em forma de trabalho, conhecido como “mita”. Outra 
característica importante que podemos destacar desse império na América era o 
desenvolvimento de um sistema de contabilidade e comunicação. O tributo de cada 
aldeia era contabilizado através de uma tela de nós coloridos, para que dessa forma 
os números fossem identificados pela cor desses nós, cujo objetivo era facilitar o 
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próprio sistema contábil chamado de “quipos”. Havia um grupo de funcionários 
do império para essa tarefa chamado de “quiopacamayoc”.

Um acontecimento relevante na história do Império Inca foi o processo 
sucessório com a morte do imperador Huayna Cápac em 1525. Nesse processo 
ocorreu uma disputa acirrada entre seus filhos Atahualpa e Huascar, em função 
dos mesmos terem nascidos por esposas diferentes do Imperador Cápac. A con-
sequência desse acontecimento foi o abalo do Império Inca tendo sua origem na 
disputa do poder para governar.

Com a chegada do conquistador espanhol Francisco Pizarro, suas tropas eram 
vistas como aliados de Huascar, que como ato político prendem Atahualpa, assim 
os exércitos de Athaualpa como reação prenderam Huascar na cidade de Cuzco. 

Esses fatos e disputas tem ainda como desenrolar questões inusitadas como 
Huascar ser prisioneiro de Atahualpa, que por sua vez foi prisioneiro de Francisco 
Pizarro, em torno de um ano. Ainda como consequência desses acontecimentos o 
líder inca Huascar foi assassinado em 1533, em meio a disputas étnicas. Enquanto 
isso ocorria, o líder inca Atahualpa foi condenado à morte pelo conquistador 
espanhol Francisco Pizarro no mesmo ano da morte de Huascar. 

Os conquistadores espanhóis através de seus atos de dominação sobre o império 
Inca, até a conquista definitiva em 1572, encontraram uma forte resistência que 
durou em torno de 40 anos até a morte do último imperador inca Túpac Amaru. 
No império havia uma lenda de que um herói chamado “Viracocha” regressaria no 
fim do mundo. Parte dessa mitologia foi associada aos conquistadores espanhóis.

 

3.1.4 Grupos nativos na América do Norte

Os grupos nativos da América do Norte, que viviam antes da chegada dos coloni-
zadores europeus era de aproximadamente de 5 milhões de habitantes. Os grupos 
indígenas, denominação dada pelos colonizadores europeus na América, por ter 
imaginado conquistar as Índias e não um novo continente batizado de América, 
essas sociedades indígenas apresentavam estilos diferenciados de vida, dependendo 
da região onde viviam, dependendo de aspectos culturais e geográficos. Entende-se 
por América do Norte a região onde hoje estão localizados O Canadá, os Estados 
Unidos e parte do México.
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FigUrA 22 – Mapa que identifica uma representação de grupos nativos da América do Norte em 
diferentes regiões.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em:  <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/a/a5/Langs_N.Amer.png>. Acesso em: 11/09/2018.

Na região que ficava mais ao norte do continente, no extremo norte Ártico, de acordo 
com os arqueólogos, foi onde ocorreu o primeiro contato do novo continente com 
os grupos que vieram da Ásia. Sendo a base científica, e uma das hipóteses, para a 
chagada dos primeiros habitantes na América desde a chamada “pré-história”, através 
do Estreito de Bering, em uma fase de desgelo de milhares de anos, possibilitando a 
passagem desses primeiros habitantes. Não havia agricultura e a base alimentar era a 
caça e a pesca. Usavam trenós e pescavam em botes (caiaques) feitos de ossos e pele 
de foca. Esses nativos viviam em habitações (de gelo ou subterrâneas) com várias 
famílias, as famílias maiores viviam na zona onde o sol permanecia por mais tempo.

Logo abaixo dessa região, que podemos denominar de subártica, encontrare-
mos uma fauna muito variada com renas, alces, carneiros selvagens. Os habitantes 
viviam em pequenos grupos ou clãs de caça que seguiam as manadas. Não existia 
agricultura, eram grupos de caçadores e pescadores e o intercâmbio entre os grupos 
era mínimo. Utilizavam canoas feitas de casca de árvores. As tribos que se situam 
nas grandes planícies formam grupos de caçadores e agricultores, nômades e se-
minômades. Plantavam milho, feijão e abóbora e caçavam aves e animais como 
o bizão, o antílope, lobos e alces. A alimentação básica era o bisão. Esses grupos 
viviam em casas feitas de madeira e couro de bizão, o que permitia a fácil locomoção. 
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Habitavam a região, inúmeras nações como os crow, os pés-negros, os arapahoe, os 
cheyennes, os comanches, os Dakotas, os Sioux e os Missouri. Já na região Sudeste 
a chegada dos europeus no século XVI promoveu a aniquilação de muitas tribos 
dessa região, por esse motivo, se desconhece grupos e tradições dos primitivos 
habitantes. Foram dizimados principalmente pela gripe e pela sífilis. Era a região 
que concentrava o maior número de nativos, entre 150 a 200 nações indígenas. É 
uma região com muitos recursos e os grupos viviam da pesca e das frutas silvestres. 
Cultivavam abóbora, milho, feijão, caqui, girassol, melancia e tabaco. Suas casas 
eram retangulares, feitas de madeira com paredes revestidas de barro e mato. Cada 
casa era ocupada por várias famílias de um mesmo clã.

Por sua vez no nordeste da América do Norte as tribos que viviam nessa região 
eram caçadores e agricultores e, também, excelentes guerreiros. Eram nações de 
língua algonquina e iroquesas. Alimentavam-se da pesca e da caça e de arroz silvestre, 
também plantavam tabaco, feijão, abóbora e milho. As tribos dessa região tiveram 
grandes conflitos com os colonos pela posse de terras, com alianças conseguiram 
muitas vitórias, porém, em 1794 foram derrotados, tendo de aceitar duras condições 
e abandonar grande parte de suas terras. Os Cahokia viviam nessa região e eram 
chamados de “construtores de montes”.

Em termos geográficos na região Noroeste havia uma riqueza em recursos naturais. 
Os grupos eram caçadores e empregavam grande parte de seu tempo no desenvol-
vimento de expressões artísticas como cantos, danças e na construção de espetacu-
lares totens de madeira. Em relação a habitação construíam suas casas com grandes 
troncos de árvores e canoas de vinte metros de comprimento. A dieta básica provinha 
da pesca, armazenando alimento durante o verão, possibilitando a fixação na região.

Na América do Norte, precisamente na região sudoeste viviam dois grupos: os 
caçadores - coletores, como os navajos e os apaches e os agricultores como os zuni 
e hopi (pueblos). Os hopi e os zuni desenvolveram um sistema de aquecimento 
para suas casas, utilizando o calor do sol para aquecer os seus aposentos (foram 
dominados pelos navajos e apaches). Seu talento artístico também se revelava 
nos penteados e usavam joias com turquesas e contas. Os “pueblos” ficaram fa-
mosos por sua habilidade arquitetônica e artística, plantavam abóbora, milho, 
feijão e tabaco, e domesticaram o peru. Foi também a região dos anasazi que 
desenvolveram um sistema de irrigação para o desenvolvimento da agricultura, 
construíram casas de pedra e produziram cerâmica branca e preta, esses povos 
também foram dominados pelos navajos e apaches. Apesar da aridez da zona, 
a caça proporcionava alimentos como o veado, coelhos, pombas e perdizes. 
Alimentavam-se também de frutos e de grande variedade de répteis. Os apaches 
eram temíveis guerreiros. Por fim na região que hoje está localizado o Estado da 
Califórnia nos Estados Unidos, foi uma das zonas mais povoadas antes de sofrer 
com as epidemias como o sarampo, a varíola e a sífilis. Nessa região viviam os 
luiseños, os pomos, os chumash e os yurok. A região apresenta um clima ameno 
com grandes recursos alimentícios. O litoral oferece uma alimentação com ostras, 
focas e baleias. Eram grupos amistosos, por esse motivo as primeiras missões 
religiosas foram fundadas nessa zona. Esse contato entre nativos e religiosos foi 
intenso até o século XVIII. Nesse local surgiram as atuais cidades de São Diego, 
São Francisco e Los Angeles.
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AMÉRICA COLONIAL

3.2.1 A colonização espanhola na América

A colonização espanhola na América ocorreu como consequência do processo 
da expansão europeia que teve em sua origem a formação do Estado Moderno. 
Nesse processo a centralidade política desses estados estava na relação de poder 
entre as monarquias europeias e a burguesia desses estados como nova classe 
em ascensão em termos de poder comercial.

No caso da Espanha o poder comercial da burguesia junto à monarquia espa-
nhola estava relacionada ao mercantilismo de base metalista, isto é, uma política 
econômica de busca de novos mercados para suprir necessidades europeias como 
especiarias, mas de modo significativo a busca de metais como ouro e prata, como 
lastro econômico e riqueza material. Os interesses da monarquia e da burguesia 
eram os recursos monetários.

No projeto de colonização estavam inseridas as chamadas “grandes navegações”, 
que visavam desenvolver este projeto mercantilista. Assim como Portugal a Espanha 
se lança aos mares traçando rotas de navegação. A primeira viagem espanhola coube 
em 1492 ao navegador genovês Cristóvão Colombo, que partiu com três caravelas 
com o objetivo de chegar às Índias contornando o globo terrestre em direção ao 
ocidente, como rota alternativa desenvolvida por Portugal no sul ao redor da África.

Cristóvão Colombo chega até a América pensando inicialmente ter chegado às 
índias. Nessa travessia em 1492, Colombo chega a América em nome da monar-
quia espanhola a Ilha de Guanahani, atual São Salvador, nas Bahamas, onde hoje 
geograficamente é a América Central. Essa travessia para a monarquia espanhola 
no projeto europeu colonialista é considerada como o Descobrimento da América, 
cujo continente era desconhecido dos europeus. 

No processo de colonização espanhola na América, além da posse espanhola em 
nome da monarquia da Espanha, também estava definido pela coroa espanhola o 
padroado régio, termo de um acordo de poder entre a monarquia espanhola e a Igreja 
Católica. Pelo padroado régio a Igreja Católica teria uma participação significativa no 
processo de colonização para recuperar fiéis católicos perdidos pelo protestantismo 
histórico ocorrido na Europa, além de novos fiéis que deveriam ser catequizados 
para o catolicismo. Ao chegar à América, Colombo e sua frota encontram povos 
nativos que chamam de índios, por acharem terem chegado às Índias. Nessa frota 
chegam também padres católicos que procuram catequizar esses habitantes nativos.

No início do processo de colonização da América, os colonizadores espanhóis, 
especialmente nos séculos XVI e XVII, procuram desenvolver o seu projeto mercan-
tilista metalista na extração de metais preciosos como o ouro e prata, transferindo 
riquezas coloniais para a metrópole espanhola. Para esse projeto inicial os atuais 
México e Peru são os mais explorados. Além da exploração metalista também ocor-

3.2
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reu na colonização espanhola a distribuição de terras pela metrópole espanhola aos 
colonizadores em grandes propriedades de terras chamadas de “haciendas”, princi-
palmente na região onde hoje é o Chile e parte de México. O trabalho nas haciendas 
em termos de mão-de-obra era exercido por nativos, visando a monocultura, isto 
é, produção de um produto.

O trabalho nas regiões mineradoras era desenvolvido por indígenas que ao serem 
retirados de suas comunidades de origem tinham que trabalhar para os colonizadores 
em troca de uma pequena remuneração chamada de “mita”. Uma das consequências 
desse trabalho de exploração foi o enfraquecimento das comunidades indígenas 
originais com a utilização da “mita”, relacionando também as condições desuma-
nas de trabalho e remuneração, ocorrendo dessa forma a dizimação da população 
nativa e a estrutura comunitária desenvolvida pelos nativos em suas comunidades.

Outra forma de trabalho desenvolvida pelos colonizadores espanhóis no início 
do processo de colonização foi a chamada “encomienda”. A encomienda era uma 
forma desenvolvida na América colonial espanhola, onde o rei da Espanha, através 
de seus administradores coloniais distribuía a “encomenderos”, de modo obrigatório 
a espanhóis estabelecidos na América, o direito de explorar o trabalho indígena, 
tendo como troca oferecer aos nativos a educação cristã.

A sociedade espanhola na América era hierarquizada, tendo o seu controle em 
nome do Rei de Espanha os chamados “chapetones”, que eram espanhóis prove-
nientes da metrópole espanhola que tinha como função cuidar da administração, 
do exército e do clero. Abaixo estavam os chamados “criollos”, pertencentes a 
aristocracia colonial, formada por homens brancos, descendentes de espanhóis, 
mas nascidos na América.

Os criollos eram grandes proprietários de terras em uma realidade de poder por 
serem latifundiários, dedicavam-se ao comércio e politicamente tinham um espaço 
significativo na esfera local. Essa força política se materializou junto as câmaras 
municipais chamadas de “cabildos”.  Abaixo da pirâmide social em uma posição 
inferior estavam os “mestiços”, fruto da união de indígenas com espanhóis. Existia 
logo abaixo na escala social um número limitado de escravos africanos, cuja maior 
concentração ocorria na região do Caribe.

Em uma nova fase do processo de colonização na América espanhola ocorreu 
uma divisão política com o objetivo de favorecer em termos geográficos o domínio 
político em nome da metrópole espanhola os chamados “vice-reinados”. 
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FigUrA 23 – Mapa que identifica em termos administrativos a colonização espanhola na América.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/5/51/America_1794.png>. Acesso em: 11/09/2018

Os vice-reinados no seu início, como forma de domínio político da metrópole espanhola na 
América, dividiram seus domínios na América em dois vice-reinos, sendo um ao norte do atual 
Panamá chamado de “Vice-reinado de Nova Espanha” e do Panamá para o sul da América 
chamado “Vice-reinado do Peru” que foi subdividido posteriormente pelo “vice-reinado do 
Peru”, “Vice-reinado de Nova granada” e “Vice-reinado do Prata”, tendo como complemento 
administrativo as capitanias hereditárias. Entre os vice-reinados podemos destacar o “vice-
-reinado de Nova Espanha” ao norte e o “Vice-reinado de Nova Granada” ao sul. 
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3.2.2 Vice-reinado de Nova Espanha

Na Nova Espanha, no atual território do México, surgiu através das chamadas “clas-
ses perigosas”, bastante vigiadas pelas autoridades metropolitanas, uma insurreição 
tendo em sua primeira fase um caráter popular, radicalmente antipeninsular e um 
programa agrarista voltado para as demandas da massa de trabalhadores indígenas e 
mestiços. Essa revolta explodiu na região de El Bágio, onde se combinavam a atividade 
mineira, que já entrava em decadência, e os artesanatos que tiveram prosperidade até 
a implantação das reformas burbônicas e latifúndios agrícolas, que haviam crescido à 
custa das terras indígenas. Juntavam-se aos revoltosos os negros e mulatos, escravos 
e libertos, índios submetidos aos trabalhos compulsórios das minas, das haciendas 
e das “abrajes”, formando um substrato social adequado para uma rebelião.

Quem comandou o levante foi o padre Hidalgo y Castilla, um típico representante 
do baixo clero, cujo contato com os autores da Ilustração fez com que sua própria 
casa recebesse o apelido de “pequena França” e que tivesse sua carreira eclesiástica 
compreendida pela aversão a Igreja e às ideias racionalistas. 

 Hidalgo tinha propostas de conteúdo social como abolição dos tributos indígenas, 
abolição da escravatura e proibição do tráfico. O padre lutava contra dominação 
social dos criollos, e não apenas por uma mera Independência, teve feroz combate 
contra altos representantes do clero, além de ser abandonado por setores dos criollos 
que lutavam sempre pela manutenção das relações do Antigo Regime. Hidalgo foi 
preso e executado em 1811. Após a dispersão de seus seguidores o procedimento 
da luta é conduzido por Morelos.

Morelos era eficaz e organizador, tanto politicamente como nas conquistas, e 
tinha ampla adesão do vasto leque que compunha a sociedade mexicana, tendo 
como estratégia o enfrentamento do exército regular. Os combatentes atuaram nas 
terras acidentadas ao sul da cidade do México com táticas de guerrilhas e pequenos 
grupos contra o exército inimigo.

Entre as propostas políticas estava a combinação dos interesses dos criollos, 
com ênfase na Independência do país, além de divisão dos poderes, pautas sociais 
que motivavam os indígenas e ex-escravos e que sustentarem o movimento a pro-
clamar a Independência da Nova Espanha, bem como a abolição da escravatura e 
o fim do sistema de castas.

3.2.3 Vice-reinado de Nova Granada

O papel da economia exportadora na formulação de projeto de emancipação com base 
no processo de independência no vice-reinado de Nova Granada tem na produção 
de cacau o principal produto de exportação, embora tenha ocorrido neste período 
histórico mudanças políticas, através de várias insurreições como também dissidên-
cias entre cabildos, que não afetou de maneira substancial a economia de exportação.

O cultivo de cacau cuja importância ocorreu a partir do século XVIII, sendo an-
tes uma relação minoritária nos territórios espanhóis, rede comercial com outros 
produtos junto a um contínuo crescimento da população. A Venezuela exportava 
cacau para a Nova Granada e de contrabando para a ilha holandesa de Caraçau. O 
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contrabando era o dinamizador da economia venezuelana no começo do século 
XVIII. Os ministros da dinastia bubônica pretendiam, para acabar com o comércio 
ilegal, resolver a situação através da concessão do monopólio da comercialização 
do cacau e de outros produtos a uma companhia de comércio chamada Real 
Guipuzcosna de Caracas. A Coroa percebia que produtos coloniais como o cacau 
despertava quase tanto interesse quanto os metais no mercado europeu. Fomentar 
o cultivo e combater o contrabando eram metas que visavam reatar o comércio 
entre a falida Espanha e suas colônias americanas.

3.2.4 Guaranis na região do Rio da Prata no século 
XVII e século XVIII

Antes da colonização espanhola os guaranis, povos nativos que viviam na Amé-
rica do Sul não tinham noção de propriedade privada, possuíam uma produção 
comunitária onde predominavam a cooperação simples, com tradição agrícola de 
subsistência. Havia produção de milho, mandioca e batata-doce, não possuíam 
animais domésticos e obtinham proteínas da caça e da pesca. Com o processo de 
exaustão das terras e as disputas com outras tribos indígenas próximas, foi neces-
sário mudanças de habitat tornando-os seminômades.

Em relação aos jesuítas, dentro do processo da contra reforma na Europa, a 
Companhia de Jesus tinha um compromisso especial com o Papa, que por sua vez 
pelo padroado régio, tinha aliança religiosa e política com a Espanha. Os padres 
jesuítas vieram para América procurando levar a visão da cristandade para converter 
novos fiéis para a Igreja Católica.

Para a Espanha o sistema de “mita” e de “encomienda” (modalidades de traba-
lhado defina pelos colonizadores espanhóis aos nativos indígenas junto a mine-
ração) já não dava mais o resultado esperado dentro do processo de colonização, 
a solução encontrada foi o sistema de reduções onde os jesuítas foram as pessoas 
de confiança da coroa pra coordenar este sistema.

O início do processo das reduções jesuíticas com os guaranis ocorreu através das 
disputas territoriais entre a Espanha e Portugal na América, criando a necessidade 
de guarnecer as fronteiras, neste sentido teve uma importância estratégica para a 
Espanha a organização das reduções com a participação dos guaranis, que por sua 
vez tinham nesse novo modelo de produção uma alternativa contra o processo de 
apresamento organizado pelos bandeirantes do lado português que tinha como 
objetivo a escravidão destinado aos proprietários de áreas particulares. 

Os guaranis fizeram uma aliança com os espanhóis no processo de formação 
das reduções para evitar o regime de escravidão tendo como opção um sistema de 
servidão. As reduções foram distribuídas geograficamente na região platina em 
trinta povos missioneiros guaranis entre os séculos XVII e XVIII.



educação do campo |  História II · 73

FigUrA 24 – Mapa envolvendo a região platina onde se localizaram os trinta povos missioneiros gua-
ranis entre os séculos VII e VIII.

FoNTE: Adaptado de Wikipedia Commons. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_Po-
vos_das_Miss%C3%B5es#/media/File:Reducciones.PNG>. Acesso em: 11/09/2018.

Os jesuítas tiveram nas reduções uma alternativa para conversão dos chamados 
infiéis (guaranis) e também uma forma mais flexível de evangelização, embora tendo 
a estratégia de possuir o processo de coordenação das missões em suas mãos pela 
aliança com os caciques que estavam representados nos “cabildos” (poder local). Para 
consolidação do comando jesuíta sobre as reduções foi necessário um processo longo 
de evangelização para que os xamãs (líderes religiosos guaranis) tivessem menos 
influência. Dentro desse processo inicialmente foi admitida a poligamia e o culto 
os deuses guaranis, mesmo indo contra aos valores cristãos pregados pelos jesuítas.

O modelo de produção comunitária nas missões foi implantado favorecendo 
as potencialidades econômicas da região do Prata e pela experiência dos guaranis 
na agricultura. A organização comunitária caracterizava-se pela existência de um 
sistema de produção mista, composto pelo “Tupambaé” referente à produção co-
munitária, isto é, o trabalho coletivo em roças comunitárias, produção artesanal e 
têxtil, criação de gado e colheita de erva–mate. Esta produção era destinada para o 
consumo de todos, o excedente era reservado aos doentes, inválidos, órfãos, viúvas 
e como reservas em tempo de guerra.

Dentro da produção mista havia também o “Abambaé” referente à produção 
particular dos guaranis através da roça pessoal sem fins de acumulação e com 
mão de obra no núcleo familiar. Havia também uma divisão social do trabalho, 
com a formação de artesãos especializados em manufatura, que ao participar 
do sistema de comunidade mantinham também o trabalho no “Abambaé”. No 
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núcleo urbano a comunidade mantinha oficinas coletivas para complementar a 
alimentação dos índios guaranis.

Os jesuítas organizaram as grandes estâncias de reprodução de gado e as pe-
quenas estâncias de abastecimento, também existiam pequenas chácaras ligadas 
ao “Abambaé” e grandes chácaras ligadas ao “Tupambaé”. 

Existia uma espécie de burocracia indígena formada por caciques e corregedores, 
além dos caciques que representavam os guaranis nos “cabildos”. Esta estrutura era 
semelhante a administração das cidades coloniais espanholas, cuja função era de 
fiscalizar o trabalho e cuidar da distribuição dos produtos armazenados.

A representação das lideranças indígenas nos “cabildos” somados à coordenação 
dos jesuítas na produção, configurava uma estratégia jesuíta que deu certo, pois ao 
cooptar os caciques ficava fácil manter as reduções com três a quatro padres para três 
mil indígenas, como também a cooptação progressiva dos líderes religiosos indígenas. 
Deve-se salientar que os jesuítas também participavam do “cabildo” assim como os 
caciques da coordenação da produção. Parte do excedente da produção ficava divi-
dida entre a Companhia de Jesus, a Coroa e a burocracia indígena através de tributos.

Entre os manufaturados produzidos podemos citar as olarias, os fornos de 
fundição de ferro, os curtumes, os matadouros, os moinhos d’água, fábricas de 
carroças, de armas e pólvora e secadores de erva–mate. Para dar aporte às lavouras 
eram construídos banheiros, lavadeiras e instalações hidráulicas para irrigação.

As principais lavouras eram a de algodão, cana-de-açúcar e a de erva-mate. Havia 
potreiros de gado vacum, cavalos e mulas. Nas margens dos rios eram construídos 
pequenos estaleiros destinados a pequenas embarcações. 

Na produção a tecnologia do ferro forjado se introduz gradualmente passando a 
coexistir com implementos de madeira juntamente com a tradição indígena da pedra 
lascada e da pedra polida. As rodas de oleiro e fornos de cerâmica foram inovações 
na produção em série de telhas, recipientes e ladrilhos de acordo com modelos 
europeus. Paralelamente a produção manual da cerâmica indígena mantinha-se.

Na economia os padrões indígenas como horticultura de plantas tropicais, a 
caça, a pesca e a coleta persistiram. Ocorreu uma organização das estâncias base-
ado no gado vindo da Europa, bem como a implantação de arados na agricultura 
em áreas abertas. Em relação à organização política conciliaram-se tradições eu-
ropeias e indígenas através do caciquismo mesclado com a instituição espanhola 
do “cabildo” para o governo municipal dos povoados.

Na agricultura começa a diminuir a área de cultivo em sistema de policultura e 
avança a lavoura de trigo. A comercialização se dava através de um sistema de tro-
cas no rio da Prata entre as reduções com seus excedentes da propriedade coletiva 
através de sementes de erva – mate da região de Guairá e de gado da região de Tapes.

O modelo de produção comunitária entre jesuítas e guarani foi uma experiên-
cia e ao mesmo tempo um objetivo e uma resistência. Pode-se verificar através 
de diferentes historiografias com análises opostas ou com alguns elementos 
que possam ter certas semelhanças históricas, esta experiência teve como fator 
determinante um projeto colonial da Espanha que encontrou nas reduções um 
objetivo estratégico de uma forma de produção que se agrega aos guaranis através 
de sua cultura na produção de uma forma mais comunitária, superando desta 
forma experiências anteriores como a “mita” e a “encomienda” além de preservar 
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as fronteiras em disputas com Portugal. 
A presença dos jesuítas através do padroado régio possibilitou a implantação 

das reduções de converter os indígenas para a fé cristã dentro do projeto da contra 
reforma da Igreja Católica.

Os índios guaranis obtiveram um avanço em relação à ameaça dos bandeirantes 
em escravizá-los pelo processo de “apresamento”, no momento em que se tornaram 
a mão de obra servil nas reduções, pois naquele momento era melhor a servidão do 
que a escravidão. A experiência na agricultura também contribuiu neste processo. 

Podemos considerar como um fator não determinante, mas nem por isso menos 
importante, em relação à produção comunitária a questão da fé religiosa. Os guara-
nis não tinham a noção da propriedade privada, sendo que o verdadeiro dono das 
terras para eles era Tupã (Deus), inclusive o “Tupambaé” significa “terra de Deus”. 
Enquanto que os jesuítas tinham na Missão (projeto evangelizador) uma motivação 
mais humana, no exemplo dos primeiros cristãos que viviam em comunidade e 
entre eles ninguém passava fome e todos adoravam um único Deus.

Outro elemento a ser considerado é que nas reduções se fortaleceu a produção 
comunitária e a organização social e se criou certa autonomia em relação à coroa 
espanhola, esta criou em contraponto uma forte fiscalização. Outro alvo da metró-
pole para impor seu controle foi o acompanhamento dos jesuítas, pois em muitos 
casos estes religiosos foram substituídos por outros quando a coroa percebia que 
seus interesses eram contrariados.

As reduções jesuítas, com os guaranis, tiveram uma forma de planejamento que 
proporcionou uma vida longa, pois na sua estrutura aliava uma produção comuni-
tária e uma forte organização social ligada a uma missão religiosa. Essa experiência 
teve ao mesmo tempo acordos e flexibilizações com interesses da Igreja Católica, 
da colônia espanhola e dos guaranis.

3.2.5 O Caudilhismo na figura de Artigas

A origem do caudilho está ligada ao período colonial na América Latina, onde os 
chefes militares ganharam da coroa espanhola terras pelas conquistas de fronteiras 
contra indígenas. O caudilho era um chefe militar e político, que controlava uma 
determinada região rural. Estes caudilhos tiveram uma importância fundamental no 
processo de independência e formação dos estados platinos. Neste contexto histó-
rico, as oligarquias são formadas por pessoas ou grupos familiares que concentram 
poder político, econômico e social, tendo as chamadas classes subalternas sobre seu 
controle e, ao mesmo tempo, combatendo todo tipo de oposição à sua autoridade.

José Artigas representa a figura do caudilho, líder político militar rural, proeminente 
na América Latina no Século XIX, representando uma elite criolla, cuja preocupação 
principal é ter seus objetivos concretizados, em termos revolucionários, contra a 
oligarquia portenha de Buenos Aires, as forças espanholas e a invasão portuguesa.
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FigUrA 25 – O Caudilho Artigas, herói nacional da Banda Oriental, hoje Uruguai.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jos%-
C3%A9_Gervasio_Artigas#/media/File:Juan_Manuel_Blanes_-_Artigas_en_la_Ciudadela.jpg>. Acesso 
em: 11/09/2018.

O projeto artiguista é identificado com a participação dos menos favorecidos no 
processo de revolução ou sendo beneficiado com políticas neste projeto. Enquanto 
discurso, torna-se uma proposta considerada radical para os parâmetros de um 
processo de independência, no qual as classes sociais menos favorecidas econômica 
e politicamente, estiveram à margem de serem incluídas em um projeto político. 
Neste projeto uma provável participação dos menos favorecidos da história na 
América Lática, teria uma preocupação determinante em um ambiente de elites 
rurais, lideradas por caudilhos, que disputam na arena política hegemonia para 
realizar a independência da Banda Oriental (hoje Uruguai), em relação ao projeto 
colonial em curso no sul do continente americano no século XIX.

É importante destacar que os menos favorecidos seriam basicamente indíge-
nas, negros livres e escravos, com suas diversidades culturais, causando um medo 
constante na elite criolla, de que a classe subalterna em maioria, poderia causar 
aos seus privilégios. Estando preocupados em sedimentar um projeto republicano 
sob seu protagonismo político, econômico e social.  

O caudilhismo de Artigas possui um diferencial importante em relação aos 
demais caudilhos da região platina, pela aproximação deste líder com a camada 
popular, tornando-se um representante dos pobres. O projeto artiguista, é composto 

iNTErATividAdE: capítulo embasado no artigo “O projeto 
popular Artiguista numa visão da história vista de baixo” 
(mACHAdo, BiAsoli, 2011).
Para leitura do artigo na íntegra, acesse:
http://www.unifra.br/eventos/sepe2011/Trabalhos/1517.pdf
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por várias reivindicações populares, que compõe um projeto revolucionário para 
os padrões conservadores na arena política, em termos de mudanças no processo 
histórico de independência da Banda Oriental.

O reconhecimento dos direitos de igualdade, tem no projeto artiguista, uma 
via mais democrática no processo revolucionário em curso na região platina, 
assumindo um aspecto social, no momento que cria relações mais humanas em 
relação aos menos favorecidos, mas ao mesmo tempo mantém a propriedade 
privada, caracterizando certa aliança entre as classes sociais. A ordem social e a 
política foram bastante questionadas em 1811, na medida em que ocorre uma luta 
determinante por liberdade, com uma possibilidade concreta de tornar real uma 
ação revolucionária, através de grupos sociais insatisfeitos.

Entre os elementos fundamentais desta revolução radical está à defesa da so-
berania particular dos povos. A independência do sistema colonial e a troca por 
um regime republicano como forma de sobrepor a monarquia, também faz parte 
deste projeto de mudanças revolucionárias. 

A liberdade religiosa em toda a sua extensão e a união sobre a base da igualdade 
são elementos essências neste projeto radical, bem como a proposta que os infelizes, 
como indígenas, escravos e negros livres sejam privilegiados nesta proposta artiguista. 

O projeto proposto por Artigas é bastante avançado para época, considerando 
a possibilidade de incluir determinadas demandas das classes subalternas. Certo 
igualitarismo social, com uma revolução radical em um sistema republicano é 
proposto. As aspirações do povo mais sofrido e excluído socialmente encontram no 
projeto artiguista uma oportunidade que até então parecia remota, isto é, solucionar 
suas aspirações para ter mais dignidade e justiça. Por esta lógica, houve uma parti-
cipação maior dos grupos sociais minoritários em termos de participação política, 
podendo, desta forma, alcançar um estágio que possibilite que estes grupos sejam 
sujeitos sociais de sua história, dentro do projeto revolucionário radical proposto 
por Artigas, em uma fase mais avançada na sociedade.

As ideias de Thomas Paine, baseadas na igualdade e no direito, eram incentivadas 
por Artigas, pois defendia a participação política de todos os grupos sociais. Paine 
também era defensor da justiça agrária contra a pobreza, além da democracia e 
da participação popular. Este teórico também tinha uma preocupação especial 
com os menos favorecidos, afirmando a necessidade de uma revolução que dava 
ênfase à eliminação da pobreza e à busca da felicidade humana, contra toda forma 
de escravidão. Estas propostas humanistas e revolucionárias deram certa base para 
o projeto artiguista radical e circulavam na região platina. 

O projeto artiguista revolucionário radical tinha três vertentes principais: luta 
pela independência de um poder estrangeiro, luta para fundar uma república com 
uma nova base política e uma revolução social. Estas vertentes revolucionárias 
tinham inspiração na propriedade social, na Revolução Francesa e no cristianismo 
primitivo em termos de utopia.

O sufrágio universal e o Estado que proporcionasse os direitos dos excluídos 
socialmente era uma luta a ser alcançada pelo artiguismo. Havia uma compreen-
são que um homem não podia ter propriedade de outro homem e que a justiça 
agrária deveria ter o alcance de todos, de acesso igualitário.

A revolução artiguista tinha como meta acabar com a escravidão, tendo na 
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figura de Artigas o símbolo da unidade perante a desordem e o “protetor dos 
povos livres” na direção da guerra e em relação a outros governantes. Em relação 
às províncias o projeto artiguista defendia a união dos povos com autonomia 
política, em bases econômicas e sociais. O projeto artiguista buscava a soberania 
particular dos povos como dogma e não como objeto da revolução, como também 
a constituição de uma província composta de povos livres.

A participação dos menos favorecidos no processo da revolução e a diversidade 
cultural são elementos importantes neste contexto sul americano no século XIX. A 
participação de criollos pobres, negros livres, índios e escravos na revolução liderada 
por Artigas, tem no horizonte a mobilização desses chamados de “infelizes” para um 
ideário de justiça e liberdade para esta classe social mais excluída da sociedade. Estes 
grupos sociais, com seus diferentes valores culturais procuravam lutar, para alcançar 
suas reivindicações, baseada nos direitos e dignidade humana, onde suas reais espe-
ranças de uma vida melhor tinham no projeto artiguista uma possibilidade concreta.

Os indígenas eram um grupo social, cuja ancestralidade estava nos primórdios 
da história da América Latina, sendo apreendido e colonizado pelos espanhóis. A 
experiência dos povos missioneiros caracterizava uma sociedade comunal entre 
os índios guaranis, mas atacada e dizimada pelos colonizadores. Os charruas e 
minuanos eram índios combativos que também tinham sido oprimidos pelos 
colonizadores, nativos que perderam suas terras e direitos, mas viam no projeto 
artiguista uma possibilidade de ter uma vida mais digna.

Em uma sociedade colonial escravista na América latina, os escravos negros 
eram uma mão de obra barata e servil para fortalecer o projeto mercantilista 
da Coroa espanhola. Muitos negros livres tornam-se peões nas fazendas, sendo 
consideradas pessoas de segunda classe.

A diferença cultural destes grupos sociais historicamente oprimidos tem no 
projeto artiguista questões comuns como a possibilidade de superar as injustiças 
causadas pelos colonizadores na história da América Latina. Escravos negros trazidos 
da África, índios nativos com suas diferenças étnicas e traços culturais diferenciados, 
além de homens livres que trabalhavam em condições de inferioridade perante os 
fazendeiros criollos. Os criollos pobres também sofrem opressão da elite criolla em 
relação ao controle político e econômico com seus privilégios.

Entre estas reivindicações podemos considerar o direito ancestral de um 
mundo de mais justiça e práticas igualitárias, onde os ocupantes de terras que 
não tivessem título de propriedade, como peões e escravos fugitivos, tivessem a 
possibilidade de concretizar suas aspirações.

Esta conjuntura com a participação dos infelizes era analisada pela elite domi-
nante com certa apreensão por perceberem uma ameaça social aos seus privilégios, 
que também pleiteavam a titularidade de terras. As elites dirigentes para justiçar 
seus interesses ou pela preferência pelo regime monárquico utilizavam o discurso 
da desordem, anarquia, subversão social, saques, assassinatos, fugas de escravos 
e o avanço dos índios infiéis, para atacar aqueles que podiam ameaçá-los social e 
politicamente. Os proprietários viam este cenário de guerra dos infelizes, impul-
sionarem o reconhecimento de seus direitos ou simplesmente a oportunidade para 
a apropriação de recursos.

Em 1815, o artiguismo consegue passar para o seu controle a totalidade do 
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território da Província Oriental ao tomar Montevidéu. Com este acontecimento, o 
controle político passa para o domínio do grupo liderado por Artigas, que defendia 
certo igualitarismo. O discurso de Córdoba e Santa Fé, assim como a tomada do 
litoral favoreceu esta conquista pelo artiguismo. Neste mesmo ano foi aprovado o 
regulamento provisório da Província Oriental, composto de 21 artigos que visam 
uma sociedade mais igualitária. Entre estes artigos é dada ênfase à criação de gado 
de rodeio, além de fixar a população rural nas terras que iriam ser repartidas de 
forma mais justa. Estas terras ao serem desapropriadas, eram destinadas aos setores 
mais pobres e marginalizados da sociedade. Neste regulamento era textualmente 
identificado como infelizes, e que seriam beneficiados por estas mudanças os negros 
livres, cafuzos, índios e brancos pobres, setores até então mais marginalizados na 
hierarquia social deste período histórico.

Havia uma preocupação constante em relação ao caráter provisório deste 
regulamento liderado pelas forças artiguistas, pois gerava certa instabilidade 
política e social. Internamente dentro do grupo artiguista, havia preocupação 
com a radicalidade desta ação.

O medo de uma revolução social e a história vista de baixo, é um temor das elites 
rurais na América Latina no século XIX. O projeto artiguista radical revolucionário e 
suas tendências igualitárias eram um perigo para a ordem estabelecida, pois uma 
revolução social em 1825 poderia atingir o poder político e econômico das classes 
dirigentes na região platina, para manter suas posses e riquezas.

O medo de uma revolução social estava também centrado no temor de convivên-
cia entre a elite governante e as classes mais baixas da hierarquia social, principal-
mente em relação à divisão das propriedades rurais, base do poder das oligarquias.

A preocupação com o nacionalismo político refletia inclusive nas correntes 
historiográficas, dentro do contexto social e político em 1825. As ideias igualitárias 
do projeto artiguista em relação à ordem estabelecida representava um perigo 
constante, pois os chamados “argentinistas” combatiam os seguidores do ideário 
artiguista na Banda Oriental, procurando evitar que suas terras e seu gado fossem 
repartidos, em um eventual governo liderado por Artigas.

Dentro da Teoria da História, o conceito de “história vista de baixo” amplia a 
área de pesquisa entre os historiadores, pois além da análise das estruturas polí-
ticas que não são negadas, as pessoas comuns ou grupos sociais que estão mais 
abaixo da estrutura sociopolítica são historiados. A grande novidade, em termos 
de estudo da sociedade, em um determinado espaço histórico é todos aqueles 
que nunca tiveram voz e nem vez em um processo histórico, as pessoas comuns 
que muitas vezes são pobres e oprimidas. 

A luta dos grupos sociais por mais justiça e dignidade, considerados privilegiados 
em termos de igualdade no projeto artiguista enquadra-se nesta perspectiva histórica.

Historiadores da chamada história social inglesa, como Edward Palmer Thomp-
son, procuram em termos históricos verificar que a estrutura política que afeta a vida 
das pessoas, tidas como comuns em relação às elites políticas, deve ser analisada, 
mas também as relações culturais, os valores comunitários e religiosos. Eric Hobs-
bawn, que também pertence a esta linha de pensamento, evidencia que o espaço 
dos movimentos sociais é importante e não apenas os grandes feitos das elites em 
determinadas sociedades. Dentro desta análise, os índios e os negros que lutam 
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por seus direitos e veem no projeto artiguista uma alternativa para ter o respaldo 
de suas reivindicações, conectam-se com esta linha historiográfica inglesa.

3.2.6 A colonização inglesa na América

A colonização inglesa ocorreu na América do Norte e teve entre suas causas o 
cristianismo protestante como princípio, sendo uma religiosidade mais pluralista 
que o catolicismo. Considerando que no protestantismo existe uma liberdade de 
interpretação da Bíblia, onde a fé e as escrituras são os elementos essenciais de 
suas práticas de vida com liberdade, sem a centralização do cristianismo romano 
católico. Desde a chegada dos primeiros colonos ingleses em solo americano o as-
pecto religioso, foi marcante. A chegada à América do Norte dos primeiros colonos 
a bordo do navio Mayflower em solo americano, teve nas ideias dos peregrinos a 
assinatura do documento constitucional, chamado de “Mayflower Compact”, que 
inspirou as novas terras conquistadas sob a proteção de Deus, ligando estritamente 
os aspectos sociais e religiosos, como um comportamento, uma moral e uma ética.

Os colonos protestantes vindos para a América do Norte tinham princípios calvi-
nistas. Entre esses colonos havia determinadas diferenças, pois enquanto os quakers 
(sociedade de amigos) era um grupo religioso mais liberal que surgiu com a reforma 
protestante, possuindo a concepção de que cada homem é sacerdote de si mesmo, 
por outro lado existiam os puritanos que se consideravam um povo eleito e não acei-
tavam o pluralismo religioso, propagando uma Igreja fortificada ligada às leis civis.

A doutrina Calvinista, trazida pelos protestantes, tem no seu aspecto fundamental 
que devemos agradar a Deus pelo trabalho que vai dignificar o homem, trazendo para 
si e para a sociedade uma vida de riqueza material. Neste sentido a visão calvinista 
ligada às ideias liberais econômicas, que tinha no lucro sua essência, como políticas 
influenciadas pelas ideias de Looke consolidavam, no processo colonial inglês na 
América do Norte, ideias que foram adaptadas por uma burguesia nascente, favore-
cidos pela influência do mercantilismo comercial da Inglaterra na produção de ma-
nufaturas. Os princípios de lutar para adquirir melhorias de vida de forma individual 
teve na visão protestante uma ligação familiar em pequenas propriedades rurais na 
América, com os ideais cristãos de conquistar o pão nosso de cada dia pelo suor do 
trabalho. A diversidade de produtos de subsistência favoreceu o vínculo familiar.

A educação nas treze colônias trouxe para a formação da sociedade americana 
um baixo grau de analfabetismo, bem como um pensamento moderno que favo-
receu o desenvolvimento em relação ao restante da América. Uma nova realidade 
se coloca diante do ardor religioso de caráter popular e emocional com uma mo-
dernidade de prosperidade econômica. A relação entre a educação e a religião de 
cunho protestante foi intrínseca no processo de povoamento nas treze colônias, 
pois para interpretar a bíblia era necessário ler e escrever.

A influência protestante na colonização inglesa na América do Norte teve um 
caráter decisivo na formação das treze colônias, que iniciou o processo de coloni-
zação inglesa na América através do Oceano Atlântico tanto pelo aspecto religioso, 
social, econômico e político. 
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FigUrA 26 – Mapa que identifica o início da Colonização Inglesa na América através das Treze Colô-
nias no litoral do Oceano Atlântico.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_territo-
rial_growth_1775.svg>. Acesso em: 11/09/2018.

A ética protestante dos colonos ingleses que vieram para o continente americano 
forjou uma visão de mundo que tinha na religião de cunho liberal, tanto na in-
terpretação da Bíblia, com a fé de acreditar em um Deus que guiará os passos da 
humanidade, uma energia para lutar por uma vida de trabalho e prosperidade.

Um determinante grau de moralismo familiar agregado a uma organização social 
de autogoverno, baseado nos princípios do liberalismo econômico, formataram desde 
o início o surgimento de um capitalismo voltado para a produção interna, gerando 
com isso princípios de unidade e de nação. Neste sentido desde os primórdios da 
colonização a união, a organização e o trabalho eram práticas importantes para 
consolidação de uma pátria, valorizando ideias democráticas, com organizações 
de assembleias para deliberação de princípios gerais. As diferentes concepções 
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dentro do próprio protestantismo consolidavam-se e ao mesmo tempo criava nas 
diferentes colônias formas democráticas, que não necessariamente teriam que ser 
iguais para todas. Esta visão de democracia foi aos poucos consolidando nas treze 
colônias um ideal federalista em sua maioria.

É importante destacar que na América do Norte, o liberalismo agregado ao cal-
vinismo religioso, desenvolveu nos Estados Unidos, enquanto país e nação, ideais 
de liberdade e direitos civis, onde até hoje as leis estaduais são feitas de acordo com 
conjunturas particulares em relação à Constituição Federal, que procura apenas 
dar princípios gerais de funcionamento do país como um todo. Na verdade, o fe-
deralismo proporciona uma descentralização de poder e convivência legal.

3.2.7 A colonização francesa na América

A colonização francesa na América se deu através da iniciativa privada pela Companhia 
das Índias, tendo como objetivo o crescimento do mercantilismo e no comércio de 
peles negociado com os indígenas e sua exploração econômica na América do Norte.

FigUrA 27 – Mapa que identifica a Colonização Francesa na América nos atuais Estados Unidos e Canadá.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/French_colonization_of_
the_Americas#/media/File:Nouvelle-France_map-en.svg>. Acesso em: 11/09/2018. 

O processo de colonização teve sua organização com os representantes da metró-
pole e uma estrutura administrativa centralizada e não autônoma. No Canadá a 
administração foi semelhante à estrutura francesa, com Governador Geral, repre-
sentante do Rei, além de um Intendente, fazenda pública e vida civil, um Conselho 
e um tribunal de apelação. O Canadá foi dividido em paróquias que possuíam um 
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sacerdote, um juiz e um comandante de milícia. 
A participação da Igreja na colonização francesa na América do Norte foi centra-

lizada na Igreja Católica, principalmente nas Ordens religiosas como a dos jesuítas. 
A Igreja era uma das forças de concentração de riquezas e poder. Os sacerdotes 
também se encarregavam do ensino e de obras assistenciais. O processo de evan-
gelização dos indígenas era realizado pela Ordem Católica dos jesuítas.

A política imigratória era baseada na deportação de presos, estímulo às mulheres para 
matrimônio no Canadá, envio de 1200 homens para combater os iroqueses, contrato 
de camponeses para trabalhar durante três anos, recebendo terras e pagando impostos 
reduzidos. As rivalidades entre colonos franceses e ingleses desencadeou guerras onde 
a mais importante foi a Guerra dos Sete Anos (1756-1763), na qual a França, derrotada 
perdeu para a Inglaterra as suas mais importantes colônias: o Canadá, a Índia, as 
Antilhas, o Vale de Ohio e parte da Luisiana. Os franceses abriram mão de sua colônia 
no Novo Mundo, pois na visão francesa ela representava altos custos e pouco retorno.
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A AMÉRICA INDEPENDENTE
3.3.1 A independência dos EUA

Os Estados Unidos da América, e seu processo de independência da Inglaterra, 
foi marcado por vários acontecimentos tanto no plano local na América do Norte 
quanto no plano internacional na Europa. O envolvimento da Inglaterra nas guerras 
europeias no século XVII contribuiu para um menor envolvimento da metrópole 
inglesa com sua colônia na América. A dedicação à guerra com perdas humanas e 
a debilidade na fiscalização da colônia foi um dos fatores externos que facilitaram 
os movimentos na América do norte visando a independência. 

Enquanto a Inglaterra estava mais direcionada em combater seus inimigos 
europeus como a França, as ideias liberais econômicas estavam sendo aplicadas 
de uma forma mais eficaz e livre nos Estados Unidos. A partir da formação das 
treze colônias, no início da colonização, agora mais livres da exploração colonial, 
os Estados Unidos conquistaram um expressivo desenvolvimento econômico. 
O sul tornou-se agroexportador baseado principalmente na produção de algo-
dão em propriedades rurais, onde o trabalho escravo negro era uma realidade, 
enquanto que o norte havia uma intensa atividade comercial e manufatureira, 
base de um futuro desenvolvimento industrial. A expansão comercial do norte 
americano em seu processo acelerado de desenvolvimento comercial chegou a 
ter uma forte concorrência com a Europa, África, região do Caribe na América 
Central e também com a própria metrópole inglesa. 

A Inglaterra ao lutar e vencer a “Guerra dos Sete Anos” com a França ficou de-
bilitada economicamente. A saída do governo inglês através de seu parlamento foi 
criar uma política econômica visando cobrar de suas colônias impostos. Ao enca-
minhar essa política econômica a Inglaterra entra em um confronto direto com sua 
colônia na América. As ideias iluministas de liberdade e autodeterminação que se 
manteve desde o início da colonização foi rompida entre a metrópole e a colônia. 
Esse fato ajudou a desencadear um processo de indignação nos Estados Unidos em 
relação à Inglaterra. Para agravar a situação o governo inglês visando aumentar a 
arrecadação financeira na América para suprir sua crise econômica criou a chamada 
“Lei do Selo”. Essa lei estabelecia que todo o material impresso nas colônias teria 
que receber um selo vendido pela metrópole inglesa. Como consequência dessa 
lei os colonos reuniram-se em Nova York rejeitando o novo imposto. Em 1776 a Lei 
do Selo foi revogada, mas a Inglaterra criou novos impostos para essas colônias, 
aumentando a tensão entre os colonos nos Estados Unidos a metrópole inglesa. 

As relações entre a Inglaterra e os Estados Unidos, enquanto colônia inglesa 
cada vez foi mais de confronto. Em 1770 em uma manifestação de colonos ocorreu 
uma repressão da guarda metropolitana inglesa. Em 1773 foi elaborada a “Lei do 
chá” dando o monopólio desse produto para a Companhia das Índias Orientais, 
com sede em Londres, provocando uma violenta reação contra a metrópole inglesa.

3.3
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Como resultado desse processo histórico a reação política da colônia em rela-
ção à metrópole foi a realização do “primeiro congresso continental” da Filadélfia, 
cidade americana, em 1774 , cuja decisão foi boicotar os produtos ingleses. 

FigUrA 28 – Primeiro Congresso Continental na cidade americana da Filadélfia em 1774, cuja decisão 
foi boicotar os produtos ingleses no processo de Independência dos Estados Unidos.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em: < https://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolution#/
media/File:Declaration_of_Independence_(1819),_by_John_Trumbull.jpg>. Acesso em: 11/09/2018.

Seguiu-se um segundo congresso que determinou a separação da colônia em relação 
à metrópole inglesa. Esse processo teve a culminância em quatro de Julho de 1776, 
quando foi publicada a “Declaração de Independência dos Estados Unidos da América”.

Em 1781 através do Tratado de Versalhes na França a Inglaterra reconheceu a 
independência das treze colônias que com a independência passaram a deno-
minar-se Estados Unidos da América. Após a independência foi convocado na 
Filadélfia uma convenção constitucional para redigir a Constituição dos Estados 
Unidos, agora como um novo Estado independente. Pela constituição aprovada 
os Estados Unidos da América tornam-se uma república federativa, isto é, uma 
república com um forte poder central, mas ao mesmo tempo uma autonomia 
aos estados-membros. Por essas resoluções explica-se porque ainda hoje deter-
minadas leis existem em determinados estados-membros, enquanto que outras 
não existem em outros estados-membros.

O sistema político aprovado pela constituição americana foi o “presidencialista”, 
onde o chefe de Estado é o mesmo chefe de governo, sendo George Washington o 
primeiro presidente e os poderes constituídos foram o executivo, o legislativo e o 
judiciário. O processo de independência dos Estados Unidos foi um marco histó-
rico, na medida em que as propostas iluministas da Idade Moderna justificavam 
teoricamente a formação desse novo tipo de Estado.

Os Estados Unidos da América durante a metade do século XIX consolidou 
sua independência e unidade enquanto país em sua área territorial, bem como 
expandiu seus territórios. 
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3.3.2 Estados Unidos no Século XIX

Os Estados Unidos no século XIX, em termos de desenvolvimento econômico, foi 
marcadamente dividido entre o Sul predominantemente agrícola e a parte Norte 
industrial. O norte teve seu processo inicial de industrialização baseado em bens 
manufaturados com a maior parte da produção de variedade doméstica, tendo 
destaque à tecelagem, fiação, fabricação de calçados e de chapéus.

O progresso econômico torna-se uma força determinante no final da década 
de 1840 e durante a década de 1850, representou um vasto mercado lucrativo na-
cional, que preparou as condições para a revolução industrial nos Estados Unidos. 
As cidades cresceram no mesmo ritmo do processo industrial, ocorrendo a maior 
parte dessa urbanização após 1840, através do aumento do volume do comércio 
internacional e inter-regional, que se concentraram através das cidades, crian-
do desta forma novos empregos. É importante salientar que o desenvolvimento 
industrial e as novas tecnologias revestiram-se de importância da mesma forma 
que o crescimento urbano.

FigUrA 29 – Mapa identificando a expansão dos Estados Unidos da América no século XiX.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquisi%C3%A7%-
C3%B5es_territoriais_dos_Estados_Unidos#/media/File:U.S._Territorial_Acquisitions.png>. Acesso 
em: 11/09/2018.

O rápido desenvolvimento da indústria têxtil teve seu início com artigos de lã, sendo 
que na década de 1850 outros produtos foram importantes para o desenvolvimento 
industrial norte-americano, como relógios, implementos agrícolas, armas de fogo, 
vidro, ferro e máquinas de costura.

A riqueza baseada na indústria acelerou uma forte produção industrial, mas 
ao mesmo tempo gerou, à margem desse processo, condições de trabalho pre-
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cárias onde os operários não usufruíam economicamente desse progresso. Nas 
cidades de Nova York e Filadélfia, os sindicatos de ofício organizaram federações 
e os partidos de trabalhadores promoveram greves, sendo que 1834 foi fundado 
um sindicato nacional de trabalhadores.

O crescimento populacional favoreceu a ampliação de novos e maiores mer-
cados. Surgia o telégrafo, o telefone e as ferrovias que ligavam as cidades. Interna-
mente, o mercado americano era livre, enquanto que a concorrência estrangeira 
enfrentava barreiras tarifárias.

A industrialização norte-americana ocorreu em escala maior do que em qualquer 
outro país, entre 1865 e 1893 quando ocorre um grande triunfo neste setor econô-
mico, transformando inclusive a cultura nacional. O alicerce da indústria pesada 
nos Estados Unidos teve nos transportes uma grande revolução, onde as ferrovias 
foram às primeiras companhias a gerar grandes negócios em grande escala do país.

A indústria do norte dos Estados Unidos alcançou grande progresso e de-
senvolvimento, graças também às ferrovias, que possibilitaram uma verdadeira 
revolução nos transportes e nas comunicações. As ferrovias superavam os canais 
e as vias fluviais no transporte industrial. As estradas de ferro romperam barreiras 
e distâncias regionais internas, viabilizando o mercado nacional americano e 
apontando a direção da produção e do consumo de massa.

As indústrias das ferrovias em expansão foram beneficiadas pela política gover-
namental da época. Terras federais foram concedidas e verbas foram liberadas às 
companhias, gerando inclusive corrupção e desvio de dinheiro. Existiram também 
dificuldades de percurso, como a concorrência acirrada e a resistência dos índios. 
No entanto, apenas algumas companhias, com o apoio de banqueiros, conseguiram 
ter o monopólio dos transportes ferroviários nos Estados Unidos.

A partir de 1875, surgia a indústria dos inventos, contribuindo para o avanço da 
ciência mundial, favorecendo os Estados Unidos. Centenas de invenções começavam 
a ser patenteadas como: cabo transatlântico, que ligava a Europa aos Estados Uni-
dos, máquina de escrever, teletipo da bolsa de valores, caixa registradora, máquina 
de somar, teares de alta velocidade e máquinas de costura, além da conservação 
de alimentos transportados, como frutas e carne. As invenções mais importantes 
e revolucionárias, no entanto, foram o telefone e o uso da eletricidade.

A partir de 1876, primeiro centenário da independência dos Estados Unidos, 
os americanos recém-saídos da sua Guerra Civil (1861-1865) começavam a come-
morar o seu desenvolvimento. A civilização americana, especialmente na região 
norte, tinha nesse período a seu dispor vários produtos e novidades tecnológicas 
que revolucionariam o mundo em pouco tempo e beneficiariam principalmente 
os Estados Unidos na liderança econômica e política mundial.

Em 1890 além das ferrovias, o aço surgia como uma das principais alavancas 
do desenvolvimento industrial americano. Os Estados Unidos se tornava o líder 
mundial na fabricação de aço. A indústria americana do aço era dominada por 
grandes firmas, banqueiros investidores e administradores profissionais. Em 1900 
os americanos superaram o seu atraso econômico, característico no início da Guerra 
Civil, em relação às grandes potências europeias (Grã-Bretanha, Alemanha e França), 
graças ao rápido crescimento da sua indústria. Os americanos experimentaram um 
rápido crescimento e um acelerado progresso das suas cidades, de suas tecnologias 
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e de sua produção agrícola. A partir dos progressos na fabricação, mineração e 
agricultura, transporte e comunicações, a sociedade americana foi transformada. 

Neste período, o petróleo passa a lubrificar o maquinário da indústria americana. 
O querosene, derivado do petróleo, causou uma revolução nos padrões sociais, per-
mitindo aos americanos a vida noturna. Em poucos anos, o petróleo e seus derivados 
conquistavam o mercado mundial. Através da gestão do monopólio (trust), apenas 
algumas empresas, como a Standard Oil, detinham o controle da produção do petróleo.

O desenvolvimento industrial americano foi possível a partir de vários fatores. 
Havia abundância de recursos naturais como: carvão, ferro, madeira, petróleo e 
recursos hídricos, bem como mão de obra abundante.

A agricultura forte foi à base da segura e firme industrialização americana. 
Investidores americanos e europeus garantiam o capital necessário do desen-
volvimento interno. O governo, por sua vez, garantia à indústria estabilidade, 
propriedade privada e favorecimento na regulação das atividades industriais. 

As novas indústrias emergentes precisavam, no entanto, vender seus produtos. Daí 
surgia o marketing americano, baseado na publicidade que aproximava o produtor 
e o consumidor. Num curto espaço de tempo os americanos se tornaram consumi-
dores de produtos que, poucas décadas antes, não tinham condições de adquirir. 

A sociedade industrial americana foi possível graças ao trabalho de milhões de 
pessoas que, apenas no final do século XIX receberam alguns benefícios desse pro-
gresso. A indústria americana foi construída sobre a exploração e a injustiça para com 
os seus trabalhadores nesses aspectos: salários baixos, longa jornada de trabalho, 
poucos feriados ou férias, pouco descanso e rotina estafante, pouca segurança, 
doenças crônicas, acidentes de trabalho, pagamento menor às mulheres e crianças. 
De um modo geral, o branco, nativo e protestante tirava as maiores vantagens em 
relação às mulheres, crianças, negros e imigrantes. A industrialização americana 
mudou radicalmente os costumes da sociedade, quebrando padrões, costumes e 
mentalidades da população. Sobretudo a disciplina das fábricas e a escravidão do 
relógio fizeram com que o trabalho se tornasse cada vez mais impessoais.

Os trabalhadores, na esperança de condições melhores de vida, de progresso 
econômico e ascensão social, se submetiam às leis e ao sistema de trabalho da 
indústria, evitando inclusive a sindicalização. No entanto, apenas alguns trabalha-
dores conseguiam efetivamente ser promovidos a empregos e condições melhores. 
A grande maioria permanecia explorada e injustiçada pelo sistema industrial. 

A única forma de resistência e possibilidade de melhora para os trabalhadores 
eram os sindicatos. No entanto, os industriais não mediam esforços para inibir 
e reprimir a união dos operários, bem como as agitações e greves, utilizando-se 
inclusive de ações judiciais em favor de seus interesses. Essas medidas não foram 
suficientes para conter de todo as greves e a violência dos trabalhadores, gerando 
confrontos e mortes. Muitos americanos começavam a questionar o preço pago 
pelo crescimento industrial e econômico do país manifestado pelos distúrbios 
sociais, as tensões e conflitos.  

A era industrial americana, de um modo geral, melhorou a vida dos americanos 
e transformou os Estados Unidos na maior potência do mundo. No entanto, ob-
servou-se também o surgimento de muitos problemas como: instabilidade social, 
exploração dos trabalhadores, diferenças de renda entre ricos e pobres, concentração 



educação do campo |  História II · 89

da riqueza nas mãos de poucos e o crescimento do materialismo. Os americanos 
deviam se adaptar, não sem dificuldades, à sociedade industrial.

A descoberta de grandes recursos naturais no território norte-americano foi 
um elemento básico para fortalecer a indústria pesada, principalmente através de 
depósitos de carvão e ferro em distância acessível em numerosos locais, desde os 
Apalaches até os Grandes Lagos. Antes do fim do século XIX o crescimento industrial 
precisamente nas fábricas da Geórgia e Michigan atraía trabalhadores das aldeias e 
fazendas de todo o mundo, ligando fábricas a minas, florestas e portos, tendo como 
resultado a transformação dos Estados Unidos como um dos grandes produtores de 
riqueza do mundo. Em 1790 se deu início ao sistema fabril norte americano acionado 
por roda d’água, usando tecnologia britânica. Produzia-se o fio de algodão para o 
mercado de toda a Nova Inglaterra e os estados da zona intermediária. Depois en-
traram em operação várias empresas semelhantes, que produziam fios para pessoas 
que os transformariam em tecidos, em teares manuais, em suas residências.

No início do século XIX, com exceção do surgimento de cotonifícios e fundições 
de ferro na Nova Inglaterra e Pensilvânia, a maior parte da indústria era ainda 
variada. As principais atividades eram as seguintes: doméstica-fiação, tecelagem, 
fabricação de calçados, chapéus e incontáveis outras atividades que ocorriam em 
residências, em oficinas locais ou pequenas lojas de artesões que vendiam seus 
produtos no comércio local. Daí em diante a manufatura caseira declinou bastante, 
mediante o crescimento do número de fabris matérias-primas, o desenvolvimen-
to de transportes modernos, a economia de mercado e a expansão aceleravam a 
transição da produção manual para a mecânica.

A evolução da indústria caseira para o sistema fabril ocorreu inicialmente no 
Nordeste, onde havia um fácil acesso às matérias primas, um crescente mercado 
interno e abundância de energia hidráulica, bem como comerciante/investidores 
ianques, principalmente da Nova Inglaterra, que passaram sem maiores difi-
culdades do comércio à indústria. Com a suspensão da importação de tecidos 
britânicos durante a Guerra de 1812, houve a expansão da indústria têxtil para 
atender a demanda do mercado.

A revolução industrial em curso nos Estados Unidos gera cada vez mais lu-
cros para os empresários e aumento de trabalho em situação de exploração dos 
trabalhadores americanos, ocorrendo várias situações de desumanização nas 
décadas seguintes, onde cada vez aumenta a demanda de trabalho nas indústrias, 
gerando assim para os empresários a necessidade de aumentarem a mão de obra, 
sendo que a solução encontrada foi favorecer a imigração. Em 1813, a “Boston 
Manufacturing Comodpan Propriedy”, de propriedade de Francis Cabot Lowell, 
instalou o primeiro tear norte-americano a vapor e construiu a primeira fábrica 
autossuficiente em todo o mundo. A empresa logo entrou em rápido desenvolvi-
mento, abrindo novas fábricas, onde as máquinas eram operadas por mulheres. 
Eram contratadas moças ianques, solteiras entre o fim da adolescência e os 20 
anos. Elas trabalhavam 72 horas por semana, com salários baixíssimos. Em 1840, 
passou-se a contratar trabalhadores imigrantes mais baratos, maleáveis, mais 
abundantes e não especializados.

Depressões periódicas (1819, 1837, 1857) agravaram as condições de trabalho em 
toda a indústria têxtil em toda a Nova Inglaterra. Aumentando o número de empregos 
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com a quantidade sempre maior de imigrantes, e flutuando a demanda de algodão 
com os ciclos econômicos, os operários passaram a ser tratados como mercadorias 
e a serem comprados pelo preço mais baixo possível. Aumentou a taxa de produção, 
as fábricas tornaram-se locais de trabalho mais perigosos, estenderam-se as horas 
de trabalho, os salários caíram ainda mais baixo que os níveis irrisórios.

Neste processo surgiram nas décadas de 1829 e 1830 sindicatos de artesãos, 
especializados em ofícios tais como tipografia, sapataria, alfaiataria e construção 
civil. No “Pânico de 1837” os movimentos sindicais foram varridos, retornando 
novamente na década de 1840. Houve diversas greves que tiveram sucesso sufi-
ciente para reduzir as horas de trabalho para 10 horas.

Na década de 1840 a vida na Nova Inglaterra era de uma aparência triste e 
miserável, como de uma Guerra Civil. Uma numerosa classe social industrial 
urbana (incluindo mulheres e um crescente número de criança) já se acostumara 
às rigorosas exigências das máquinas. Enquanto os princípios de igualdade eram 
pregados na América, no Nordeste ocorria a desigualdade cada vez maior entre 
as classes, principalmente a classe de artesãos pré-industriais começava a decair 
para status de trabalhadores assalariados.

Após 1860 as indústrias passam a ser acionadas por caldeiras a vapor, explorando 
os recursos naturais excepcionalmente abundantes no país e usando a tecnologia 
britânica emprestada, principalmente de máquinas operatrizes. Grande parte do 
sucesso inicial da nação, talvez mesmo sua liderança econômica final, pode ser 
atribuída ao domínio precoce de princípios de manufatura essenciais à produção 
em massa. Baseados em inovações introduzidas em fins do século XVIII.

Com o crescimento da industrialização finalmente houve necessidade de mais 
mão de obra para operar as máquinas e engrossar o mercado. Em 1870 chegaram da 
Europa e da Ásia 26 milhões de imigrantes, destes ficaram 20 milhões. Entre 1870 e 
1900 a população aumentou de quase 40 milhões para cerca de 76 milhões, aumentada 
pela imigração. Só que nem sempre eles eram aceitos, a maioria dos norte-ameri-
canos especialmente os da stirpe dos “velhos imigrantes” (anglo-saxões), olhavam 
com desconfiança para estes camponeses malvestidos e aparentemente ignorantes.

A imigração afetou desigualmente o progresso ocupacional e social da po-
pulação nativa. Logo o grupo da velha cepa, que eram os mais desconfiados em 
relação aos imigrantes, se deu conta de que estes novos imigrantes se destacaram 
em seu trabalho subindo para cargos mais altos e ganhando mais que eles. Por 
outro lado, o pequeno número de negros se deu conta de que estes brancos imi-
grantes também os prejudicavam em suas ocupações, pelo fato de eles mesmo, 
não sabendo falar inglês, eram mais aceitáveis no mercado de trabalho do que os 
afro-nativos. Os próprios imigrantes, de maneira geral, careciam de mobilidade 
na carreira. Raramente organizados em sindicatos e frequentemente marcados 
por diferenças de língua. Costumes e religião atendiam à necessidade da indústria 
de uma força de trabalho barata estável.
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3.3.3 O populismo na América Latina

Os governos populistas surgem na América Latina, na primeira metade do século 
XX, como forma de superar os governos oligárquicos, visando ter uma relação di-
reta com as massas populares, que pela primeira vez tem a oportunidade de serem 
representadas em políticas sociais. O populismo é uma forma de governar, indepen-
dentemente da conotação ideológica seja de direita ou de esquerda, como também 
a forma ditatorial ou democrática. Entre as características básicas do populismo 
está o caráter urbano de sua atuação, diferentemente das oligarquias rurais, onde 
o líder carismático tem uma relação direta com as massas populares dentro de um 
processo de industrialização. No populismo a burguesia é favorecida na medida em 
que a relação com os trabalhadores assalariados é de atrelamento ao Estado com 
políticas sociais compensatórias, mas permanecendo no sistema capitalista, pois 
muitas vezes o custo social do sistema é pago pelo Estado e não pela iniciativa pri-
vada. O Estado populista é também o responsável pelo desenvolvimento industrial, 
no sentido de criar estatais de matéria prima para as indústrias desenvolverem-se.

O eixo da política populista está baseado no tripé Estado, sindicato e massas 
populares tornam-se, onde o Estado é o provedor das massas populares através 
de leis trabalhistas, sendo que os sindicatos são atrelados ao Estado com seu sis-
tema burocrático de troca de favores e as massas populares têm no Estado e no 
sindicato seus representantes em suas demandas e seus anseios. Para manter-se 
no poder o populismo procura congregar uma base ampla de apoio de forma 
heterogenia, com diferentes interesses de classes, indo desde a burguesia até os 
trabalhadores assalariados, onde a oposição é atacada de forma impiedosa pelo 
aparelho estatal. O Estado forte centralizado no líder carismático e no poder 
executivo é o mentor tanto da política quanto da economia.

A política baseada no “nacionalismo” é um aspecto importante do projeto 
populista, na medida em que o Estado é o condutor de uma política industrial 
para o desenvolvimento, favorecendo as empresas nacionais e criticando o capital 
internacional. Tanto os sindicatos quanto os trabalhadores são tutelados pelo 
Estado no populismo, como também as forças políticas que o apoiam. Podemos 
diferenciar duas formas de atuação do populismo no campo político, uma dita-
torial e outra democrática. Na forma ditatorial o Estado populista centraliza a sua 
forma de atuação eliminando toda forma de participação partidária e organização 
democrática, principalmente tudo que fizer oposição a este Estado. Os partidos 
políticos são extintos e os governos estaduais ou provinciais são governados por 
interventores federais nomeados pelo Estado. Os sindicados são permitidos, 
desde que ligados diretamente ao governo populista. Na forma democrática o 
pluripartidarismo é permitido, como também o processo de eleições, inclusive nos 
estados ou províncias. Através do populismo o poder executivo é forte, enquanto 
que o legislativo ocorre uma luta permanente de manter maioria com partidos 
políticos com interesses ou ideologias antagônicas, desde que apoiem o governo 
populista. Na sociedade a propaganda do regime e o carisma do líder são muito 
acentuados, tanto no populismo ditatorial como no populismo democrático.

A luta permanente em busca do equilíbrio entre capital e trabalho reproduzido 
nas forças que o apoiam, é uma característica do populismo. Este jogo de forças pode 
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ser também a causa da derrota do populismo, pois no momento que se acentua o 
conflito de interesses nesta base de apoio, pode gerar uma crise política. Quando os 
trabalhadores tomam consciência de seus direitos podem desestabilizar o governo 
que tem no Estado sua força e seu meio de sobrevivência.

FigUrA 30 – Presidente Juan Domingo Perón na Argentina ao microfone representa do populismo na 
América Latina.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Domingo_Per%-
C3%B3n#/media/File:Presidente_Juan_Domingo_Per%C3%B3n_(AGN_123768).jpg>. Acesso em: 
11/09/2018.

O populismo é uma forma de superar a força das oligarquias em um sistema capi-
talista emergente e ao mesmo tempo dar às massas populares a oportunidade de 
serem representadas, embora de forma assistencial, tendo como meio as leis traba-
lhistas conduzidas pelo Estado. Nesta forma de governar as lideranças populistas 
urbanas conduzem o processo político, os trabalhadores são favorecidos e classe 
média burguesa tem no desenvolvimento econômico promovido pelo Estado sua 
sustentação, mantendo na essência um capitalismo com feições nacionalistas. 
Entre as lideranças populistas na América Latina podemos destacar: Juan Peron 
na Argentina, Lázaro Cárdenas no México e Getúlio Vargas no Brasil.

3.3.4 A independência do México
O Vice-reinado de Nova Espanha, que deu origem ao México na América Central, 
foi palco de uma tentativa de independência em 1810. Esse processo histórico foi 
diferente dos demais processos de emancipação da América espanhola, pois o 
mesmo teve um caráter predominantemente rural, onde a massa popular teve a 
iniciativa de serem protagonistas por um determinado período.

Entre as lideranças da insurreição destacaram-se Miguel Hidalgo, Vicente 
Guerrero e padre Morelos. Tendo como propostas a igualdade de direitos, o fim da 
escravidão e também a luta de oposição à aristocracia fundiária que dominavam 
a vida agrária no México sob a colonização espanhola. 

O processo de independência do México com seus ideais populares tiveram 
uma divergência significativa das elites criollas na América, pois as mesmas que 
tinham origem junto ao chapetones em uma política de atrelamento.  Embora 
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nascidos na América os criollos, filhos da elite agrária espanhola, que procuravam 
participar de um processo de independência com certa base popular, mas sob sua 
tutela mantendo a estrutura agrária das grandes propriedades rurais no México.

A aristocracia rural que dominava liderada pelos chapetones, espanhóis que 
representavam a coroa espanhola controlava a maior parte das terras rurais me-
xicanas, enquanto que os mestiços e indígenas formavam entorno de 80%, de 
aproximadamente seis milhões, dos habitantes do território. 

Como forma política de evitar o protagonismo das massas populares, representadas 
basicamente por mestiços e indígenas. Nesse sentido ocorreu um movimento e aliança 
entre os criollos e espanhóis, dentro de uma tática que proporcionasse a indepen-
dência do México que na prática não mudaria na sua essência do governo colonial, 
pois o objetivo era fazer a independência, mas manter a mesma elite governando. 

Para desenvolver esse projeto de independência foi enviado pelo vice-rei para lutar 
contra os insurgentes populares mexicanos. Agustín Itúrbide, que fez aliança com 
Vicente Guerrero em 1821, no qual foi encaminhado o “Plano de Iguala”, que tinha por 
objetivo proclamar a independência do México traçando igualdade de direitos entre 
espanhóis e criollos. Dentro desse projeto político a Igreja Católica teria supremacia 
das propriedades rurais, que na prática já eram da Igreja, com metade do território 
agrário mexicano em um futuro governo monárquico. Essa aliança política em curso 
proporcionava a unidade entre criollos, chapetones e o clero, isto é, a elite mexicana.

Entretanto em 1822, Agustín Itúrbide proclamou-se imperador, cujo título foi 
de Agústin I, no entanto em seguida Itúrbide foi deposto e fuzilado por um levante 
republicano. Somente em 1824 o México tornava-se efetivamente independente 
como uma República e não como uma monarquia incialmente traçada pelo “Plano 
de Iguala”. No entanto, a estrutura agrária e social permaneceu ligada à elite mexi-
cana, que passou a controlar a população revoltosa desde a fase colonial e agora na 
fase republicana, tendo como primeiro presidente o general Guadalupe Victória.

FigUrA 31 – General Guadalupe Victória primeiro presidente do México após a consolidação da inde-
pendência mexicana.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Guadalupe_Vic-
toria_-_02.jpg>. Acesso em: 11/09/2018.
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O México embora tenha sua independência em 1821, de forma temporária através 
da monarquia, foi uma exceção em temos de independência na América espanhola 
que teve na república o regime que veio a substituir o período colonial. Embora 
essa fase inicial monárquica no México independente a república logo se instala 
como nos demais países na América.

Após a instalação da república no México, em 1834, Santa Ana chegou ao poder 
como ditador. Em seguida ocorreu uma guerra entre o México e os Estados Unidos 
que teve como resultado a derrota do México perdendo os territórios do Texas, Novo 
México e a Califórnia. Inaugurando na América Latina um processo de imperialismo 
norte-americano, sendo o México o primeiro país latino-americano vítima militar 
em direção ao sul do continente americano.

3.3.5 A revolução mexicana no século XX

O processo revolucionário no México no século XX teve várias etapas dentro de um 
processo histórico, no qual se tornou um marco na América Latina por ter sido a 
primeira grande revolução de caráter social do século XX, que poderemos classificar 
como populista, cuja inspiração foi importante para movimentos políticos como o 
Varguismo no Brasil, o Peronismo na Argentina e o Aprismo no Peru. Um sistema 
de gerência da sociedade com forte visão paternalista, onde as massas populares 
eram controladas pelo governo através da organização sindical e da legislação 
social, ambas evidenciam o caráter populista.

O processo revolucionário a sua base no México tem origem no século XIX, ins-
pirado de um lado por ideias liberais e republicanas e por outro na forte presença 
das oligarquias rurais, dividindo a cena política entre liberais e conservadores, 
tendo apenas nuances entre propostas. Os conservadores queriam manter uma 
sociedade sem mudanças com o apoio do Estado e da hierarquia da Igreja Católica, 
enquanto que os liberais queriam reformas com ideais capitalistas, expropriando 
os bens da Igreja Católica.

O governo de Porfírio Diaz, chamado de “Porfiriato” entre 1876 e 1911 foi um 
período em que socialmente o México teve como resultado político um pacto social 
entre os latifundiários, com suas grandes haciendas e o capital estrangeiro, cujas 
concessões eram dadas principalmente para os norte-americanos. A figura de Por-
fírio Diaz foi avalista desta “paz social”, assegurando o domínio das haciendas sobre 
a população camponesa. Foi um período de forte autoritarismo sobre opositores e 
repressão à marginalidade social imposta pelo sistema. A ideologia positivista com 
ordem interna e progresso econômico aliado à implantação do capitalismo pela 
via reacionária foi uma realidade, bem como a privatização da terra e a expansão 
do latifúndio, com influência da Igreja e a instalação de companhias estrangeiras.

No século XX em seu início o povo não aguentava mais os processos fraudulentos de 
reeleição de Porfírio Diaz, ocorrendo em torno de duzentas e cinquenta greves contra 
Porfírio a partir do século XIX, sendo todas sufocadas pelo ditador, cuja essência foi 
um governo oligárquico. Inicia-se desta forma um processo revolucionário contra a 
ditadura e o atraso, cujo desenvolvimento econômico beneficiava apenas as forças 
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que estavam ligadas ao poder de Porfírio, que ficou no poder por 34 anos, inicialmente 
foi um governo de cunho liberal passando após para uma visão conservadora.

O cenário era de revoltas, onde a região mais ao sul do território mexicano é 
essencialmente rural, onde a luta principal partia dos camponeses que queriam 
uma reforma agrária que pudesse ser devolvida as terras que foram usurpadas. É 
importante salientar que entre 1846 e 1848 o México perdeu quase a metade do seu 
território. A independência mexicana ocorreu em 1821. O poder da Igreja Católica 
sempre foi muito forte, sendo que na República Federal de 1824 permaneceu intacto 
com apoio de parte dos espanhóis no poder. Se ao sul de seu território a força das 
oligarquias rurais era muito forte, ao norte a maioria das políticas é populista com 
pequenas propriedades rurais. Estando do sétimo para o oitavo mandato Porfírio 
Diaz avisa que não vai mais concorrer, com isso estimula os liberais a fortalecer suas 
lutas para chegar ao poder. Madero candidata-se com um manifesto a Nação, Emilio 
Zapata manifesta-se contra a usurpação das terras indígenas ao sul, enquanto que 
ao norte Poncho Villa apoia Madero. As forças revolucionárias crescem a partir do 
Manifesto de São Luiz de Potosi contra o Porfiriato.

FigUrA 32 – Emiliano Zapatta líder revolucionário do México no XX contra o latifúndio.

FoNTE: NTE/UFsm

No ano de 1911 cai o presidente e seu vice, sendo eleito Madero, cujo governo teve 
um grave erro político de acomodar liberais e conservadores que apoiaram Porfírio 
Diaz apesar de ser um liberal. As forças estrangeiras tinham o apoio de Madero, 
que também colocou taxação sobre a exploração do petróleo. Em 1913 ocorre um 
golpe da Embaixada dos Estados Unidos e Huerta, que era chefe militar dele, dá 
um golpe. Madero cai por forças externas e internas. Huerta assume o governo 
com um caráter conservador, com o apoio das oligarquias, da Igreja, das grandes 
indústrias e de investidores estrangeiros. Os Estados Unidos possuem a sua “missão 
civilizatória”, cuja essência é apoiar quem apoia a sua política.

O processo da Revolução Mexicana foi travado em uma luta de líderes pelo poder, 
às vezes são aliados e outras vezes são oposição. Pancho Villa era um líder que atuava 
na ilegalidade chegando a ter mais de quarenta trens desviados em todo o norte do 
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México. Huerta fica pouco tempo no poder, assumindo Carranza, governando de 
1914 a 1920 defendendo os interesses da classe média com atendimento às reivin-
dicações populares sem atender as questões sociais. Seu governo foi marcado por 
disputas entre Convencionalistas (massas opositoras) e Constitucionalistas (Estado). 
Em 1919 ocorre o assassinato de Zapatta, sendo o primeiro líder assassinado, onde 
aos poucos serão depurados os líderes populares.

No ano de 1917 é aprovada uma nova constituição, tornando-se o documento 
máximo da Revolução de 1910, foi considerada uma das mais modernas e liberais 
Cartas Magnas da América Latina, tentando terminar com o aparato do porfíriato 
onde o Estado torna-se o árbitro dos conflitos da sociedade civil. A constituição 
termina com o grande latifúndio e o poder do exército, bem como a restrição ao 
poder da Igreja, fixando as relações entre capital e trabalho. Dentro dos limites 
da Revolução Burguesa, até a década de 30, o objetivo das classes dirigentes do 
México, além de procurar destruir o aparato político e econômico do governo 
de Porfírio Diaz foi contra às transformações exigidas pelas classes populares. 
As reivindicações são lentas, só ocorrendo de fato em 1934 com o governo de 
Cárdenas com a retomada da reforma agrária, a ampliação das leis sociais para 
trabalhadores urbanos e não repressão às greves.

O presidente Cárdenas foi um líder populista com um paternalismo em relação 
ao trabalho com sua chamada “Paz Social” e ao mesmo tempo viabilizar um capi-
talismo moderno, estimulando obras públicas e instituições financeiras. Através da 
PEmEX (Central mexicana na produção de petróleo), Cárdenas criou uma política de 
boa vizinhança com os Estados Unidos. Durante a Revolução Mexicana podemos 
considerar que os camponeses tiveram uma presença constante, enquanto que os 
operários estiveram mais ausentes. A classe operária no México não teve uma tradição 
de lutas e ao mesmo tempo não foi numérica. Muitas vezes os operários estiveram 
ao lado dos governistas, valorizando-se ao lado de Obregon-Calles que governou o 
país de 1920 a 1934, quando ocorreu o direito de formar sindicatos, mas atrelados ao 
partido governista. No período de Obregon-Calles ocorreu a estabilização da Revo-
lução através do constitucionalismo. Como consequência da revolução mexicana, 
apesar de não ter um projeto definido, podemos verificar que houve o surgimento 
de uma nova burguesia, que se apropriou das terras iniciando um processo de in-
tegração capitalista acelerado, onde a aristocracia fundiária foi duramente afetada. 
O apoio da burguesia foi importante para a concretização da classe média rural. 

Outro elemento que frutificou com a revolução mexicana foi o “pacto social” de 
longa duração organizado em sindicatos atrelados ao Estado e ao partido governista 
pelos trabalhadores, tendo um eixo sólido entre nova burguesia, classe média rural, 
comunheiros e trabalhadores. No aspecto político a revolução mexicana consolidou 
o poder central ligado ao partido da revolução hoje Pri (Partido Revolucionário 
Institucional), onde o controle dos sindicatos patronais e trabalhistas é forte em 
relação ao acesso de cargos públicos. O regime político mantidos pelos caciques do 
Pri mostrou flexibilização em conviver tanto com reformistas e nacionalistas, como 
com políticos reacionários, explicando desta forma que na América Latina ocorreu 
a mais longa durabilidade deste tipo de regime. A revolução mexicana revelou de 
um lado a luta dos camponeses contra um processo de exploração e humilhação, e 
por outro lado a firmação do poder de elites dissidentes com uma ideologia liberal 
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clássica sobre uma aristocracia rural. A participação ativa do povo no processo 
revolucionário modificou a feição do estado e suas relações com a sociedade civil.

3.3.6 A independência na América do Sul

O cenário das independências das colônias espanholas na América do Sul no século 
XIX teve inicialmente fatores importantes que levaram assim como na América Cen-
tral significativa influencia, além de particularidades históricas regionais. Dentro 
desse processo podemos citar o desenvolvimento capitalista europeu, o triunfo do 
liberalismo e uma forte efervescência nacionalista, que chegam ao continente ame-
ricano pelas mãos dos criollo, filhos dos chapetones, líderes políticos e rurais que 
formam uma elite de nascidos na América, mas com fortes influências europeias.

Essa conjuntura política com base econômica, considerando a influência agrá-
ria dos criollos em torno do latifúndio rural e sua hegemonia sobre a população 
pobre, mestiça e indígena na América latina como um todo, gera na América 
Latina o processo de independência da colônia espanhola em termos políticos, 
mas mantendo o controle sobre a população a fase colonial para a fase indepen-
dência em moldes republicanos.

Membros das elites hispano-americanas, os criollos tinham como objetivo romper 
com a metrópole espanhola em relação ao monopólio que a mesma exercia sobre 
as colônias na América do Sul. Esse monopólio político e econômico restringiu as 
transações comerciais principalmente com a Inglaterra, principal nação em termos 
de polo econômico do mundo no século XIX. 

A convergência entre os interesses da Inglaterra e as colônias espanholas na 
América do Sul gerou interesses comuns, na medida em que do lado inglês inte-
ressava a independência das colônias, uma vez que poderia eliminar as barreiras 
monopolistas espanholas comerciais e criaria novos mercados para comercialização 
de produtos, enquanto que para as colônias espanholas a independência poderia 
trazer mais liberdade de acesso aos setores produtivos para o comércio e mais 
acesso a cargos administrativos e políticos para o próprio exercício econômico 
com outros países e internamente.

Outro fator a ser considerando no processo de independência das colônias 
espanholas na América do sul foi a disputa política que gerou confronto  entre os 
chapetones, grupos minoritários, composto de espanhóis nascidos na metrópole 
espanhola, que ocupavam altos cargos da administração colonial e os criollos, elite 
local, guiada pelas  ideias iluministas liberais, influenciadas fortemente pelo exemplo 
dos Estados Unidos da América em seu processo de independência da colônia inglesa, 
embora os criollos não tinham como objetivo mudar a estrutura socioeconômica. 

Várias rebeliões locais ocorreram na América do Sul diante do esgotamento do 
sistema colonial espanhol, expressando vários projetos de independência contra 
o domínio espanhol. Esses projetos foram organizados tanto pelos criollos quanto 
por indígenas. Entre as rebeliões indígenas podemos destacar a que ocorreu no 
Vice-reinado do Peru, liderado pelo grupo Tupac Amaru em 1780, criando dificul-
dades para a metrópole espanhola. 
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A rebelião causada pelo grupo indígena Tupac Amaru tinha como origem as 
condições de trabalho submetidas aos indígenas, que desde o início da colonização 
possuíam jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas por dia, em troca de alguns 
benefícios como a redução de tributos. O indígena, José Gabriel Condacanqui No-
guera, liderou uma reação à tributação imposta pelas autoridades metropolitanas. 
O líder que afirmava ser descendentes de Tupac Amaru, um chefe Inca do século 
XVI que entrou em confronto em relação a conquista e dominação espanhola. Com 
apoio de muitos criollos e a elite branca da cidade de Lima no Peru deflagrou em 
1780 a rebelião, formada por dezenas de milhares de indígenas, alguns colonos 
empobrecidos, escravos e mestiços. O processo de rebelião tornou-se radical, le-
vando uma repressão ao movimento com a captura e a execução de seu líder, como 
também a morte de aproximadamente 80 mil rebeldes. Essa rebelião liderada por 
indígenas é considerada a maior revolta na fase colonial na América.

Embora as rebeliões indígenas como Tupac Amaru, que foram dizimadas 
pelas elites dos chapetones e parte dos criollos, no sentido de evitar rebeliões de 
cunho popular para obter um sistema mais plural valorizando a cultura indígena 
local como forma de independência da metrópole espanhola, as independências 
na América do Sul foram de caráter republicano sob a liderança da elite criolla, 
mantendo a estrutura socioeconômica de poder político sobre a população mes-
tiça e indígena nos respectivos países que vieram a substituir os Vice-reinados 
implantados pela colônia espanhola.

O Paraguai proclamou sua independência em 1813, liderada pelo criollo Gaspar 
Francia. A Argentina constituiu sua independência em 1816, cuja consolidação 
ocorreu com as vitórias militares lideradas por Manuel Belgrano e San Martí. 

O Chile tornou-se independente em 1818 liderado por San Marti, tendo a frente o 
chamado Exército dos Andes com cerca de 5 mil homens em luta, após as batalhas de 
Chacabuco e Maipíu. Bernardo O’Higgins foi o líder da independência do Chile em 
movimento de libertação, sendo depois nomeado dirigente do Estado Chileno. No 
caso do Uruguai o processo de independência foi atípico na medida em que desde 1821 
fazia parte do Brasil com o nome de Província Cisplatina, cuja transformação em um 
país independente ocorreu com o nome de República Oriental do Uruguai em 1828.

No Peru San Marti acompanhado do mercenário lorde inglês Cochrane liber-
tou a cidade de Lima em 1821, principal centro de resistência espanhola. Simón 
Bolivar considerado o grande “Libertador” da América do Sul da metrópole 
espanhola continuou sua luta alcançando a independência, desta vez com um 
exército regular ao chegar a Venezuela, libertando esse país em 1817, a Colômbia 
em 1819 e o Equador em 1821, sendo que o Peru vai atingir sua independência em 
1824 com a Batalha de Ayacucho.
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FigUrA 33 – Simon Bolívar responsável por liderar a maioria das independências espanholas na 
América do Sul.

FoNTE: Wikipedia Commons. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%-
C3%ADvar#/media/File:Bolivar_Arturo_Michelena.jpg >. Acesso em: 11/09/2018.

Em 1816 no Congresso do Panamá, quando quase toda a América Latina já estava 
independente da metrópole espanhola Simon Bolivar tentou concretizar seu ideal de 
unidade política, tendo como defesa alianças entre os novos países independentes com 
a abolição da escravatura e a criação de uma força militar. A luta de Bolivar dentro de 
um projeto de solidariedade continental sofreu forte oposição dos norte-americanos 
e ingleses, como também das próprias oligarquias locais e seus dirigentes.
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ATIVIDADES – Unidade 3
1. Complete o quadro com três características de cada civilização:

2. Escreva um pequeno texto dissertativo sobre Artigas e sua influência no Caudilhismo.

3. Na América ocorreu a colonização Espanhola, Francesa e Inglesa. Apresente, em 
forma de tópicos, os principais legados deste processo até hoje.

4. Assista ao filme Zorro e escreva o que aparece no filme que faz menção ao pro-
cesso de independência do México. (O link para o filme será disponibilizado pelo 
professor no sistema).

5. Crie um fanzine sobre o período da ditadura civil-militar. (As orientações sobre 
a criação dos fanzines serão disponibilizadas pelo professor no sistema).

6. A América, como já estudamos, passou por diversos processos de independência 
em relação às suas colônias europeias, pesquise e liste filmes que tratem sobre o 
assunto. Para cada filme preencha um quadro:

ASTECA MAIA INCA

CARACTERÍSTICA 1

CARACTERÍSTICA 2

CARACTERÍSTICA 3

NOME DO FILME

ANO

TEMA HISTÓRICO

SINOPSE



4
O PENSAMENTO 
E A PRÁTICA DOS 
HISTORIADORES 
DO SÉCULO XXI
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INTRODUÇÃO

Nessa unidade refletiremos sobre o “pensamento e a prática dos historiado-
res do século XXI” a partir dos diferentes pensamentos dentro da Teoria da 
História, a saber, o positivismo, que em termos históricos representa uma 

corrente de pensamento de caráter cientificista no qual considera que ao analisar 
a história, o historiador deve ser neutro nas suas interpretações perante as fontes. 
Influenciado pela sociologia moderna, onde a sociedade é regida por leis naturais, 
onde a história oficial deve levar em consideração os heróis da pátria dentro da 
Ordem e do Progresso.

No historicismo analisa as diferentes fontes históricas, considerando três aspectos 
constitutivos da ciência, como a metódica, a sistemática e a historiografia. O mar-
xismo ligado à concepção do materialismo histórico, onde a história é movida pela 
luta de classes entre a burguesia e o proletariado dentro de uma realidade histórica. 
Para Marx as representações que o processo histórico legou ao presente não podem 
servir de chave para o trabalho de reconstrução do passado por parte do historiador.

A chamada Guinada Cultural, refere-se à Escola dos Annales na França e suas 
diferentes fases, em substituição a uma história metódica por uma história pro-
blema, considerando as atitudes humanas e não apenas políticas que envolvem a 
trajetória dos grandes heróis, trazendo como relevância temas sociais, econômicos 
e culturais. Na primeira fase desse pensamento ligado às práticas dos historiadores 
do século XX, aborda a história das mentalidades, na segunda fase trata da história 
como ciência, onde a metodologia a ser empregada refere-se à história serial com 
análise de fontes abrangentes. Na terceira fase a Escola dos Annales os historiadores 
trabalham com a pluralidade temática e conceitual com a emergência de novos 
sujeitos históricos, onde a política retorna com ênfase, com uma história cultural 
e sua interdisciplinaridade.
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POSITIVISMO
O positivismo tem como época do seu surgimento o século XIX na França, fun-

damentado em algumas premissas como a visão que a sociedade é regida por leis 
naturais, isto é leis invariáveis  independentes da vontade e da ação do homem, 
onde a vida social reina em harmonia natural, ou seja, faz uma transferência direta 
da vida natural para vida social. Outra premissa desta escola afirma que a sociedade 
pode ser assimilada epistemologicamente pela natureza (naturalismo positivista) e 
ser estudada pelos mesmos métodos da natureza, onde atrás dos fatos não há teoria. 
Para o positivismo o tempo é linear e tem cronologia com causas e consequências, 
onde deve existir a Ordem e Progresso. Assim como na escola Historicista, o Positi-
vismo defende os interesses do poder estabelecido e consequentemente defende 
a história dos heróis (história oficial). O positivismo tem como objeto de estudo 
os fatos políticos e como método o empirismo da ciência positiva. O postulado de 
uma ciência axiologicamente neutra para a dimensão positivista é resgatada de 
Max Weber, sendo que o ideal da ciência neutra está no coração da problemática 
positivista durante dois séculos. O positivismo moderno nasceu como um legítimo 
descendente da filosofia do Iluminismo. 

Entre os precursores do positivismo está Condercet, cujo pensamento retrata 
que a economia política pode estar submetida à “precisão do cálculo” e ao método 
das ciências da natureza, onde o conjunto dos fenômenos sociais está submetido às 
operações da natureza, surgindo assim a ideia de uma ciência natural da sociedade 
ou de uma “matemática social” baseada no cálculo de probabilidades.

O cientificismo positivista é um instrumento de luta contra o obscurantismo 
clerical, isto é, as doutrinas teológicas. Condorcet censura Galileu por limitar-se 
exclusivamente às ciências físicas e matemáticas, trata-se agora de ampliar esta 
atitude apoiando-se no método de Bacon e Descartes. Saint-Simon também é 
considerado precursor do Positivismo e discípulo de Condorcet, onde como pen-
sador avalia que a ciência do homem apresentada como um ramo ora da física, ora 
da fisiologia, deve-se tornar “positiva”, sendo o primeiro a utilizar os métodos das 
ciências naturais. S. Simon crê que a ciência política poderá ser neutra e objetiva 
e a ciência da sociedade é definida como uma “fisiologia social”, constituída pelos 
fatos materiais que derivam da observação direta da sociedade.

Augusto Comte é considerado o fundador do Positivismo. Durkheim deve ser 
considerado o pai da sociologia positivista enquanto disciplina científica, enfatizando 
os fatos sociais como coisas. Podemos também destacar como principais repre-
sentantes da escola Positivista Rancke, Langlois, Seignobos, Max Weber e Popper. 
Devemos salientar que Max Weber está incluído nesta escola por ser incorporada 
sua teoria da neutralidade aos ideais positivistas, sendo que tanto Weber quanto 
Ranke também são considerados historicistas.

4.1
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O positivismo clássico de Comte ou Durkheim não é um a anacronismo do sé-
culo XIX, pois encontramos representantes dele até nossos dias e ele exerce uma 
influência considerável sobre a sociologia moderna, especialmente nos países an-
glo-saxões, considerando nesse sentido o que podemos chamar de Neopositivismo.
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HISTORICISMO
O Historicismo ou idealismo surge no final do século XVIII na Prússia e Estados 
germanos, tendo como método o racionalismo, onde o papel do historiador é de-
rivar das concepções que o próprio historiador tem sobre o tema. Esta escola tem 
como tese os fenômenos socioculturais, cuja distinção ocorre de forma qualitativa 
em relação aos fenômenos naturais, na medida em que constituem fenômenos 
espirituais dotados de significado humano. Outros pressupostos importantes são 
os fenômenos socioculturais que só podem ser estudados na sua historicidade, 
através da compreensão do seu significado vivido pelos contemporâneos mediados 
pelas fontes e o historiador encontra-se no fluxo da história, cuja determinação se 
dá em relação às suas perspectivas e conceitos de estudo. O culto aos heróis (his-
tória oficial) em detrimento de uma análise de vários fatores enquanto processo 
histórico, onde normalmente os vencidos não são mencionados. A história torna-
-se relativista, pois a verdade e o conhecimento são relativos do ponto de vista do 
historiador, onde a linearidade ocorre em relação ao tempo.

O precursor desta escola foi Giambatista Vico, que 
de uma maneira confusa anuncia que  a vida das nações é criada e transformada 

pela ações do homem, onde o homem é autor de sua própria história. Droysen reto-
ma o pensamento de Vico na historiografia moderna fazendo uma distinção entre 
as ciências naturais e as ciências históricas. Para Droysen o conhecimento histórico 
obedece a dois princípios históricos fundamentais, isto é, primeiro conhecer com 
base as fontes históricas (manifestações do espírito, de modo que é impossível 
reconstruir os fatos como eles efetivamente foram) e depois conhecer visando a 
compreensão do homem.

O historiador não pode senão compreender investigando a história, conforme os 
três componentes constitutivos de sua ciência: a metódica (conjunto de regras que 
comandam o trabalho de pesquisa do historiador), a sistemática (compreende os 
conceitos que definem a matéria do conhecimento histórico, servindo basicamente 
para o historiador contextualizar a interpretação das fontes) e a tópica da historiogra-
fia (conjunto das várias formas de exposição dos resultados da pesquisa histórica).                               

Wilhelm Dilthey procurou desenvolver os fundamentos da construção desse 
mundo nas ciências humanas e Simmel vê na história uma construção feita com 
matéria dada, que deve sua forma exclusivamente às exigências do conhecimento. 
Podemos também considerar entre os principais representantes do historicismo: 
Herder, Troeltch, Mannaheim, Croce e Collingwood.

O historicismo considera que quaisquer aspectos da vida social, de ideias 
culturais ao caráter estrutural de relações e instituições sociais são, sem exceção, 
historicamente “relativos” e não podem ser comparados com períodos históricos 
diferentes. O neohistoricismo ocorre na Idade Contemporânea, especificamente 
na visão chamada “pós-modernidade”, onde os fatos históricos estão sempre 
ligados às estruturas de poder.

4.2
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MARXISMO
O marxismo está ligado enquanto teoria da história à concepção do chamado “ma-
terialismo histórico”, enquanto escola ou tendência surge na Prússia/Alemanha no 
século XIX, através do estudo do desenvolvimento das sociedades em seu processo 
histórico com o conjunto de relações mútuas entre todos os aspectos da vida social, 
onde o tempo é visto de forma cíclico-circular na história. Entre seus precursores 
estão Marx e Engels, onde o método dialético serve de metodologia desta escola 
ou tendência, tendo como objeto de estudo o processo histórico e social. Pode-
mos considerar que entre os pressupostos desta escola está a explicação de que a 
sociedade parte da realidade concreta, e se dá através da visão totalizante (infra e 
superestrutura), onde o modo de vida material determina as ideias. Os indivíduos, 
segundo o materialismo histórico é real e sua ação e pensamentos (práxis), assim 
como, as condições materiais é que realizam o processo histórico, sendo que os 
níveis de tempo no processo histórico são o factual, o conjuntural e o estrutural. 
Dentro desta análise os agentes da história são as classes sociais em lutas (burguesia 
e proletariado) em constantes transformações.

O pensamento de Marx em sua primeira etapa rompe com seu passado filosófico, 
dominado pelas ideias de Hegel e Feuerbach. Para Marx a produção material das 
condições de existência é a base do processo vital dos homens, onde as formas de 
consciência política, moral, religiosa, jurídica e restantes se desenvolvem pela ati-
vidade prática sob condições concretas, formando um todo com elas na realidade, 
onde a ciência é uma forma de consciência que emerge dessa práxis humana. Para 
Marx, as representações que o processo histórico legou ao presente não podem 
servir de chave para o trabalho de reconstrução do passado por parte do historiador.

O materialismo dialético, sendo as lutas de ideias opostas entre forças sociais 
(tese e antítese, podendo gerar uma síntese), que resulta o processo contínuo de 
contradições internas na sociedade causada pela luta de classes que possibilita 
alguma forma de solução e que gera uma transformação social, mudando o rumo 
da história, gerando desta forma o materialismo histórico. Neste sentido ocorre 
uma mudança social, ao contrário do Historicismo e do Positivismo. Podemos 
considerar que em relação ao materialismo histórico temos também como prin-
cipais representantes Plckhanov, Lênin e Gramsci.

O materialismo histórico continua sendo nos dias de hoje uma análise atual 
da sociedade, considerando a sua grande contribuição como análise política do 
Capitalismo e suas grandes contradições como sistema político hegemônico, 
embora a crise do marxismo enquanto experiências concretas e alternativas para 
uma sociedade mais humana e justa.   

4.3
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GUINADA CULTURAL
A Guinada Cultural na teoria da História ocorreu a partir do século XX com a chama-
da “Escola dos Annales” na França em substituição a história tradicional narrativa 
(Metódica) por uma história-problema, é a história de todas as atitudes humanas 
e não apenas da história política. Essa escola tem por característica deixar um pou-
co de lado a política, Metódica. Valorizando a história-problema, temas sociais e 
econômicos, tudo na sociedade tem um objeto de estudo, sendo uma história não 
acabada, em que as questões científicas são hipóteses. Dentro desse contexto aborda 
a história das mentalidades, formas de ver, pensar e representar no mundo, sendo 
que existe algo que é comum a toda a sociedade. Um exemplo é o comandante e o 
soldado em uma guerra, a metódica histórica valoriza os grandes heróis, ou seja, 
o comandante, já os demais não são considerados. 

A escola dos Annales vê a crença no racionalismo (homem iluminado pela razão) 
e o Estado Nação serem quebrados com a II Guerra Mundial e a crise econômica 
de 1929 nos EUA. A ligação da história com as ciências sociais torna-se importante, 
enquanto que a Metódica analisa a história como narrativa. A virada cultural estuda 
a sociedade através do tempo e as transformações da sociedade de forma coletiva, 
estudando a história de todas as atividades humanas e não apenas os grandes feitos 
dos grandes heróis. Uma teoria sistemática torna-se significativa na inter-relação 
de vários elementos, que deve ser estudado em separado para entender a história, 
com a economia, o social e a cultura. Rejeita, a priori, qualquer sistema político, se 
baseia na amplitude de fontes históricas, tudo a princípio pode ser fonte e respeita 
a heterogeneidade da sociedade. A história pode ser vista de vários ângulos para 
entender como se organiza a sociedade e as massas anônimas, sendo que as forças 
conjunturais e estruturais fazem a história. A vinculação da história com o presente 
para entender o passado e a história social e de produção, onde o homem é valo-
rizado na pesquisa histórica com um ser social. De acordo com Broudel as forças 
sociais e econômicas é que movem a história e não o homem individualmente.

A Escola dos Annales foi dividida em três fases. A primeira fase entre 1929 e 1945 
é considerada rebelde em termos de novas abordagens como história das menta-
lidades (divisão de um mesmo pensamento compartilhado por toda a sociedade), 
formas de ver, pensar e representar no mundo existe algo que é comum a toda a 
sociedade; alargamento temático com ênfase para a história social e econômica. Uma 
história total e totalizante, como também uma história cultural. Nessa fase também 
faz parte em termos de inovação o teórico-metodológico, a interdisciplinaridade 
entre sociologia, economia e geografia; a pouca atenção aos aspectos políticos e 
a importância do historiador construir a história com referência a um método.

Na segunda fase da Escola dos Annales, entre 1945 e 1968 é dado ênfase aos 
aspectos teóricos; história ciência; história social, econômica e cultural com 
tendência ao determinismo. A tripla temporalidade, isto é, tempo curto, como 
evento, tempo médio como conjuntura e tempo longo como a estrutura. A política 
é abandonada e dentro dos aspectos metodológicos podemos destacar: construção 

4.4
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de séries (história serial); fontes reiterativas, homogêneas e abrangentes; região 
e síntese histórica; divisão da sociedade em grupos sócio profissionais e objeto 
é o homem em sociedade. 

Na terceira fase a partir de 1968 ocorrem as seguintes características como: 
pluralidade temática e conceitual; ampliação da busca por novos objetos de estu-
dos: emergência de novos sujeitos históricos; retorno ao político, a narrativa e ao 
geográfico; renúncia a ambição das sínteses; percurso da história das mentalidades 
à história cultural; radicalização e posterior crítica à serialização; a Nova História; 
interdisciplinaridade: antropologia; história da alimentação e história das saúde.
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ATIVIDADES – Unidade 4
1) Leia toda a unidade 4 e preencha o quadro conforme os itens solicitados:

2) Elabore um recurso didático sobre a Guinada Cultural (Exemplos: slides, 
fanzine, maquetes, portfólio, etc).

POSITIVISMO

ASPECTOS POLÍTICOS ASPECTOS SOCIAIS ASPECTOS CULTURAIS

HISTORICISMO

MARXISMO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente livro, intitulado História II, esperamos contribuir com a aprendi-
zagem dos alunos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo através 
de uma abordagem de conhecimentos que se tornem significativos, bem 

como suas análises históricas a respeito de diferentes temas, além de atividades 
propostas para complementar os estudos.

Ao tratarmos inicialmente das construções dos Estados Nacionais procuramos 
identificar a experiência europeia e latino-americana, baseado em pressupostos 
relativos ao sistema absolutista europeu e suas alianças tanto com a nobreza, a Igreja 
Católica e a burguesia comercial. É importante salientar que os estados nacionais 
latino-americanos derivam dos Estados Nacionais europeus dentro do processo 
de colonização na América de países europeus.

Ao estudarmos a História do Brasil procuramos dar a devida sistematização 
dos principais acontecimentos dentro de um processo histórico, tanto em relação 
ao Brasil Colônia em relação à metrópole portuguesa, em termos políticos e eco-
nômicos, tratando de especial à mão de obra escrava e a Inconfidência Mineira 
com pressuposto da Independência do Brasil. Em seguida tratamos do estudo do 
Brasil Império, com destaque para o processo de Independência do Brasil e suas 
relações internas e externas, trazendo presente o primeiro reinado sob o governo 
de D. Pedro I e a primeira constituição do Brasil, o período regencial como fase 
intermediária até a maioridade do imperador D. Pedro II. 

No segundo reinado foi identificado a formação dos primeiros partidos políticos 
com o controle do poder moderador, o processo gradativo das leis e pressão de 
abolicionista para chegarmos a abolição da escravatura, bem como a crise final da 
monarquia brasileira junto ao exército, os fazendeiros e a Igreja Católica, como antigos 
aliados. Na última fase da História do Brasil tratamos de vários períodos referentes 
ao Brasil República, como a República Velha das oligarquias rurais entre 1889 e 1930, 
a era Vargas de 1930 a 1945, passando por um governo provisório, constitucional e 
o ditatorial do Estado Novo até o período democrático de 1945 a 1954, passando 
também pelo período de redemocratização do Brasil e a fase populista, baseado 
no desenvolvimentismo culminando com as reformas de base de 1945 a 1964. Em 
seguida destacamos a ditadura civil-militar de 1964 a 1985 e suas consequências na 
vida nacional. Por fim dentro da História do Brasil refletimos sobre a redemocra-
tização do Brasil de 1985, com Constituição Cidadã de 1988, até a atualidade, com 
destaque para a participação popular, a estabilidade econômica e políticas públicas.

Na sequência de estudos abordamos a História da América, destacando o pe-
ríodo pré-colonial com as civilizações pré-colombianas astecas, maias e incas, na 
América Central e América do Sul, além dos grupos nativos da América do Norte, 
com suas características e aspectos étnicos culturais. A América Colonial foi objeto 
de estudo ao analisarmos a colonização espanhola na América e sua relação com 
a metrópole espanhola, assim como o Caudilhismo, fenômeno de centralização 
política, econômica e militar na América Latina na figura de Artigas. Na sequência 
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do conteúdo dessa temática analisamos a participação dos guaranis na região do Rio 
da Prata no século XVII e século XVIII, como experiência histórica junto aos jesuítas. 

A colonização inglesa e francesa na América do Norte foi também objeto de 
estudos e sua influência de modo especial nos Estados Unidos da América e 
Canadá. Na última parte dos estudos tratamos da América Impendente, com 
destaque para a Independência dos Estados Unidos da América e sua participação 
em termos de imperialismo, como também a independência do México com suas 
particularidades e a revolução mexicana no século XX. Finalizando essa temática 
analisamos A independência espanhola na América do Sul com a participação 
decisiva da elite criolla nesse processo histórico.

Por fim finalizamos o livro com os estudos sobre o pensamento e a prática dos 
historiadores do século XXI, baseado na Teoria da História e suas respectivas ver-
tentes como o positivismo, enquanto base científica baseada nos grandes heróis 
nacionais, o Historicismo com sua análise metódica, sistemática e historiográfica, 
o Marxismo baseado na luta de classes dentro da realidade histórica e a guinada 
ultural, baseada na Escola dos Annales, com sua abrangência de fontes históricas, 
levando em consideração aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais.

Esperamos que este Livro Didático possa ser útil nos estudos de História com 
sua abrangência temática, bem como as atividades propostas, para que dessa forma 
cumpra seu papel em relação ao conhecimento histórico e pedagógico.
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