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A construção da República do Brasil  

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem o objetivo de apresentar os projetos de república do Brasil no 

final do século XIX, relacionando-os com aspectos econômicos, sociais e políticos da República da 

Espada e da República Oligárquica. Além disso, os estudantes conhecerão as políticas praticadas pelo 

Estado em relação aos indígenas, sendo problematizado o papel dos órgãos de proteção, criados 

durante a república. As atividades didáticas contemplam a análise de três bandeiras brasileiras 

(Bandeira do Império, Bandeira Provisória da República e Bandeira Nacional atual), bem como de 

trechos da Constituição de 1891 e da Lei nº 426, de 1896. Por fim, esta sequência propõe que os 

alunos avaliem os dados demográficos da população indígena brasileira entre os anos de 1825 e 

1957. Por meio dessas fontes, os estudantes serão capazes de problematizar os projetos de 

república, relacioná-los ao sistema de governo atual e adotar uma postura crítica diante do 

extermínio da população indígena.   

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer as principais características do período inicial da República no Brasil. 

• Identificar os diferentes projetos que existiam para implantação do sistema republicano 
no país. 

• Conhecer as características econômicas, sociais e políticas da República da Espada e da 
República Oligárquica. 

• Analisar as principais propostas da Constituição de 1891. 

• Conhecer as políticas praticadas pelo Estado em relação aos indígenas durante o início da 
república. 

• Compreender os principais elementos que sustentavam o domínio da oligarquia 
latifundiária no poder: o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Experiências republicanas e práticas 

autoritárias: as tensões e disputas 

do mundo contemporâneo 

A proclamação da República e seus 

primeiros desdobramentos 

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. 

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, 
identificando particularidades da história local e regional até 1954. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A República da Espada e as bandeiras do Brasil 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras e depois organizados em dupla. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta.  

Materiais de referência:  

• SENADO FEDERAL. Bandeira nacional enfrentou resistências até ser aceita. Disponível em: 
<www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/10/31/bandeira-nacional-enfrentou-resistencias-ate-ser-aceita>.  

• BRASIL. Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-
1899/D0004.htm>.  

• PAUL, W. Ordem e progresso: origem e significado dos símbolos da bandeira nacional brasileira. Revista da Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, v. 95, p. 251-270, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2318-
8235.v95i0p251-270>.  

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil 500 Anos. Estatística de povoamento – evolução da 
população brasileira. Disponível em: <https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/evolucao-da-
populacao-brasileira.html>. (Acessos em: 3 set. 2018.)   

Inicie a aula realizando uma avaliação sobre os conhecimentos prévios dos alunos. Pergunte 

a eles o que é uma república e em quais aspectos ela se difere de uma monarquia. Ouça as respostas 

e verifique se os estudantes reconhecem que uma república implica o envolvimento da população no 

processo de escolha do chefe de Estado. Indague à turma sobre como funciona a República 

brasileira. O objetivo é que pensem sobre a ideia de que há vários tipos de república. Em seguida, 

afirme que, no Brasil, o povo elege (por meio do voto universal) o chefe de Estado – que é o 

presidente da República, cujo mandato é temporário e tem duração de quatro anos. Lembre-os de 

que, antes da república, a monarquia era a forma de governo que vigorava no país. 

Após essa sondagem, apresente, por meio de uma aula expositiva, o contexto da 

Proclamação da República. Explique que por meio de um golpe de Estado, no dia 15 de novembro de 

1889, foi proclamada a república, cuja configuração resultou do embate de diversos projetos de 

república para o Brasil. Depois, peça à turma que anote no caderno os principais aspectos de cada 

um desses projetos que serão abordados durante esta aula.  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/10/31/bandeira-nacional-enfrentou-resistencias-ate-ser-aceita
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D0004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D0004.htm
https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v95i0p251-270
https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v95i0p251-270
https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/evolucao-da-populacao-brasileira.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/evolucao-da-populacao-brasileira.html
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Comente que, durante os anos finais do século XIX, os grandes proprietários de terras, que 

contavam com o apoio de grupos liberais, defendiam o federalismo, pois nesse sistema as províncias 

teriam maior autonomia e poder político. Essa proposta foi fortemente influenciada pelo federalismo 

dos Estados Unidos.  

Outro projeto em disputa foi liderado pelos militares, que defendiam a centralização política. 

Nessa proposta de república, os militares se inspiraram no positivismo de Auguste Comte, filósofo 

francês, que escreveu em uma de suas obras a seguinte frase: “O amor por princípio e a ordem por 

base. O progresso por fim”. A frase sintetiza o pensamento militar positivista, que defendia um 

projeto que se aproximava de uma ditadura.  

O terceiro projeto de república era pleiteado por grupos urbanos, compostos por pequenos 

proprietários, que acreditavam em uma participação popular mais vigorosa na vida republicana. 

Considerado excessivamente radical, esse projeto foi combatido tanto pelos militares como pelos 

grandes proprietários de terra.  

Após essa breve contextualização, explique que, logo após a deposição de dom Pedro II, o 

marechal Deodoro da Fonseca foi empossado presidente do Brasil e assumiu esse cargo 

provisoriamente. Sua posse representou o marco do início do período republicano, caracterizado 

pela predominância da proposta militar, o que justifica a denominação do período: “República da 

Espada” (1889-1894). No início do governo, Deodoro da Fonseca exilou toda a família real, convocou 

uma Assembleia Constituinte, solicitou a criação de uma nova bandeira para o Brasil e determinou o 

fechamento da Câmara dos Deputados, do Senado e das Assembleias Provinciais.  

Esclareça também aos alunos que, durante a República da Espada, houve forte repressão aos 

movimentos que contestavam o governo, o que resultou em censura e prisão de monarquistas. O 

período também foi marcado por uma grave crise econômica, provocada pelo Encilhamento – 

política econômica do ministro Rui Barbosa, baseada na facilitação de crédito com o objetivo de 

fomentar a industrialização do Brasil. O aumento do crédito e da emissão de papel-moeda gerou 

uma inflação que durou até o fim da República da Espada, em 1894. Esse contexto de crise 

econômica e a eclosão de revoltas monarquistas, sobretudo na Marinha, levaram à renúncia de 

Deodoro da Fonseca em 1891. Em seu lugar, assumiu o vice, o militar e positivista Floriano Peixoto. 

Explique ainda que o governo de Floriano Peixoto foi marcado por atritos com o Congresso 

Nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado possuíam a maioria dos legisladores ligada aos 

proprietários rurais, que defendiam o federalismo. Ressalte também que, na época da Proclamação 

da República, o Brasil, segundo o Censo demográfico de 1890, tinha pouco mais de 14 milhões de 

habitantes. A maior parte dessa população vivia na área rural, o que significa que essa maioria estava 

submetida à influência direita ou indireta dos grandes fazendeiros. Além disso, a economia se 

manteve predominantemente agrária, sendo o café o principal produto exportado. Por esses 

motivos, os grandes proprietários rurais conseguiram eleger mais legisladores do que os militares e 

os grupos urbanos. Para se sobrepor ao Poder Legislativo, Floriano recorreu à força, o que lhe rendeu 

o apelido de Marechal de Ferro. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

Comente com a turma que, diante desse cenário de disputas, em 1893, parte da Marinha do 

Brasil exigiu a renúncia de Floriano na chamada Revolta da Armada, que foi contida violentamente 

pelo governo. No mesmo ano, estouraria no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista. Os conflitos 

na região começaram quando o positivista e então presidente do Rio Grande do Sul, Júlio de 

Castilhos, defendeu a centralização política do Estado brasileiro. Diante disso, os federalistas se 

empenharam em derrubá-lo do poder, exigindo mais autonomia para a província. Apenas em 1895, 

durante a República Oligárquica (1894-1930), os federalistas assinaram um tratado de paz.  

Após a explanação desse breve histórico sobre a República da Espada, explique aos alunos 

que em março de 1894 foram realizadas eleições presidenciais. Estas foram vencidas pelo civil 

Prudente de Moraes e marcaram o início da República Oligárquica (1894-1930), tema que será 

abordado na aula seguinte.  

Antes de iniciar a atividade didática, pergunte aos estudantes se eles sabem o que 

representa uma bandeira nacional, questionando sobre seu significado. Se possível, apresente as 

imagens da atual bandeira do Brasil e/ou dos Estados Unidos como exemplos. O objetivo é que os 

alunos compreendam que a bandeira é um dos símbolos construídos, de forma impositiva ou 

consensual, que refletem determinada identidade. Explique que logo após a Proclamação da 

República uma bandeira foi criada provisoriamente e em seguida foi lançada a atual bandeira 

nacional. Ressalte que, assim como havia diferentes projetos de república, existiram diversas 

propostas de bandeiras. Além disso, destaque que a proposta da atual bandeira apresentou 

resistência e críticas de diferentes partes.  

Na sequência, peça aos alunos que formem duplas e entregue uma cópia das imagens das 

bandeiras do Brasil desde o período imperial até os dias de hoje, com as respectivas legendas. 

Solicite que, em uma folha, eles preencham um cabeçalho com seus dados de identificação, e copiem 

e respondam ao questionário disponibilizado abaixo. 

Nome: Bandeira Imperial do Brasil Período de vigência: de 1822 a 1889 

Informações: foi produzida a pedido de dom Pedro I pelo artista francês Jean-Baptiste Debret. A 

cor verde ao fundo representava a casa de Bragança, família da qual dom Pedro I fazia parte. Esta 

bandeira possuía um brasão com uma coroa, a esfera armilar, ramos de tabaco e de café e um 

círculo com estrelas brancas que representavam as províncias do Brasil, hoje chamadas de 

estados.  

 

Nome: Bandeira Provisória da República 
Período de vigência: de 15 de novembro a 19 de 

novembro de 1889 

Informações: esta bandeira foi utilizada a partir da Proclamação da República e teve vida curta, 

menos de uma semana. A bandeira possuía 13 listras intercalando o verde e amarelo e, no canto 

superior esquerdo, um retângulo com 20 estrelas que representavam os estados do Brasil.  
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Nome: Bandeira Nacional brasileira 
Período de vigência: de 19 de novembro de 1889 até a 

atualidade 

Informações: esta passou a ser oficialmente a bandeira brasileira em 15 de novembro de 1889. Hoje é 

comemorado o Dia da Bandeira em 19 de novembro. Foi desenhada por Décio Vilares e projetada por 

Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Foi inspirada na antiga Bandeira do Império, tendo sido retirado o 

brasão imperial e, no lugar, colocada a esfera azul com a faixa em branco em que se lê “Ordem e 

Progresso”, além de conter também estrelas brancas, cada uma representando um estado. 

Atualmente, há 27 estrelas na bandeira, que representam os 26 estados e o Distrito Federal.  

 
Questionário  

1. Quais são as semelhanças entre essas três bandeiras? 

2. O que podemos inferir sobre a economia do período imperial ao analisar a bandeira do Império 
do Brasil? Ela sofreu alterações durante a República da Espada? 

3. Após a Proclamação da República, existiam três propostas: a dos grandes proprietários rurais, a 
dos militares e a dos grupos urbanos. A Bandeira Provisória da República representa as ideias de 
qual desses grupos políticos? Justifique sua resposta. 

4. A Bandeira Nacional Brasileira possui a frase “Ordem e Progresso”. Essa frase representa o 
ideário de qual grupo? Qual era a proposta de república desse grupo? O que ocorreu 
politicamente quando esse grupo assumiu o poder? Justifique sua resposta. 

Respostas esperadas 

1. As três bandeiras possuem as cores verde e amarelo e representam os estados e as províncias 
por meio de estrelas. 

2. Podemos inferir que a economia do Império era agrária, baseada na exportação de café. Na 
República da Espada, essa realidade se manteve.  

3. Espera-se que os alunos relacionem a Bandeira Provisória da República com a bandeira dos 
Estados Unidos da América. Os grandes proprietários rurais tinham um projeto de república 
inspirado nos Estados Unidos, onde o federalismo era predominante, ou seja, onde os estados 
desfrutavam de certa autonomia. 

4. A frase “Ordem e Progresso” foi inspirada em Auguste Comte, filósofo francês considerado o pai 
do positivismo representando, assim, o ideário do grupo político dos militares. Estes defendiam a 
centralização. Os militares positivistas defendiam a centralização política, um governo forte e 
detentor do poder político. Os militares governaram durante toda a República da Espada com 
base em princípios positivistas, ou seja, de forma centralizadora e autoritária. 

Durante a análise das bandeiras e o trabalho com o questionário, circule pela sala de aula, 

auxiliando os alunos na execução da atividade. Ao final, recolha as folhas, corrija-as e as devolva na 

próxima aula. Espera-se que esta atividade possibilite aos estudantes relacionarem as bandeiras do Brasil 

e seus símbolos aos grupos políticos da época e suas diferentes propostas de república para o país.  
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Aula 2 – República Oligárquica e seus mecanismos 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras e depois organizados em dupla. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta e dicionário.  

Materiais de referência:  

• CÂMARA DOS DEPUTADOS. Constituição de 1891. Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-
1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html>.  

• CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei nº 426, de 1896. Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-
426-7-dezembro-1896-540240-publicacaooriginal-40206-pl.html>.  

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Mapa do analfabetismo no Brasil. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Mapa+do+analfabetismo+no+Brasil/a53ac9ee-c0c0-4727-
b216-035c65c45e1b?version=1.3>. (Acessos em: 25 ago. 2018.) 

Inicie a aula devolvendo as atividades realizadas na aula anterior. Aproveite o momento para 

fazer a correção oral, revendo o que foi discutido. Destaque que existiam três principais projetos 

para o Brasil: um deles era positivista (centralismo político) e foi defendido pela maior parte dos 

militares; o segundo era ligado ao projeto dos grandes proprietários de terras, que defendiam o 

federalismo, nos moldes dos Estados Unidos; e havia ainda um terceiro projeto, ligado aos grupos 

urbanos, que desejavam maior participação popular.  

Com a eleição de Prudente de Moraes, o poder passou dos militares para as oligarquias de 

latifundiários, sobretudo da região Sudeste. Esses grandes latifundiários também eram conhecidos 

como “coronéis”, que se valeram do voto de cabresto e da política dos governadores para se manter 

no poder. Peça aos alunos que anotem no caderno os principais aspectos desse período, a ser 

abordado durante esta aula.  

Inicie sua explanação comentando que atualmente, no processo eleitoral, o voto é secreto. 

No entanto, durante a República Oligárquica, o eleitor anotava seu voto em um livro, sendo 

permitido, assim, que todas as pessoas envolvidas no processo eleitoral soubessem quem havia 

votado em quem – ou seja, o voto era aberto. Muitos latifundiários deixavam seus jagunços armados 

no local da votação, influenciando diretamente no resultado da eleição; além disso, os coronéis 

faziam favores para os eleitores da região (proteção, emprego, serviços na área da saúde). Esse 

sistema de manipulação das eleições mediante ameaças ou favores ficou conhecido como “voto de 

cabresto”. Explique que o termo “cabresto” é um sistema de cordas utilizado na equitação para o 

controle do cavalo, o que justifica o nome nesse contexto, já que os grandes latifundiários 

controlavam o voto dos eleitores, não importando a preferência deles. Ressalte que a área de 

influência política de cada coronel ganhou o nome de “curral eleitoral”, de modo que as pessoas do 

curral do coronel votavam em quem ele recomendava. É importante salientar que mesmo nas 

grandes cidades era comum o uso da violência e de trocas de favores nas eleições. 

Comente que os coronéis, pelo sistema do voto de cabresto, garantiam a eleição de 

deputados e senadores que fossem favoráveis ao governo federal, e, em troca, o governo federal não 

interferia nas questões regionais, mantendo o poder dos grandes proprietários de terras e seus 

currais eleitorais. Esse acordo entre as oligarquias estaduais e o governo federal ficou conhecido 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-426-7-dezembro-1896-540240-publicacaooriginal-40206-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-426-7-dezembro-1896-540240-publicacaooriginal-40206-pl.html
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Mapa+do+analfabetismo+no+Brasil/a53ac9ee-c0c0-4727-b216-035c65c45e1b?version=1.3
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Mapa+do+analfabetismo+no+Brasil/a53ac9ee-c0c0-4727-b216-035c65c45e1b?version=1.3
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como “política dos governadores”, que, por sua vez, contava com o apoio da Comissão Verificadora, 

responsável pela aprovação ou reprovação dos deputados eleitos. Isso significava que essa Comissão 

tinha o poder de vetar aqueles que eram contrários ao governo federal, o que, em geral, era feito por 

meio de acusações de fraude eleitoral. 

Esse sistema, amparado no poder dos grandes latifundiários, sobretudo os grandes 

cafeicultores, ficou conhecido como “coronelismo”. A palavra “coronel” surgiu no Brasil Império, 

quando os chefes locais da Guarda Nacional ganhavam a patente de coronel. Mesmo após o fim da 

Guarda Nacional, em 1918, os grandes latifundiários continuaram a ser chamados assim.  

Reitere ainda o poder das províncias de São Paulo e Minas Gerais, que, além de mais densas, 

tinham poder econômico, com o café e a produção de gado leiteiro, respectivamente. Nesse 

contexto político constituído pelo coronelismo, pela política dos governadores e pelo voto de 

cabresto, o poder paulista e mineiro, durante a República Oligárquica, ficou conhecido como “política 

do café com leite”. Esclareça aos alunos que, em síntese, a política se sustentava por meio de um 

acordo entre os grandes latifundiários mineiros e paulistas, os maiores colégios eleitorais do Brasil, 

para o revezamento no poder federal.  

No final da parte expositiva, explique que um importante instrumento para a manutenção 

dos elementos utilizados na República Oligárquica (além do coronelismo, do voto de cabresto e da 

política dos governadores) foi a Constituição de 1891.  

Neste momento, aproveite para explicar um pouco mais sobre especificidade desta 

Constituição. Comente que, em 1890, ocorreu uma eleição para a formação de uma Assembleia 

Constituinte, órgão colegiado de caráter extraordinário e temporário, com a função de elaborar a 

Constituição do país. Em seguida, destaque que a maior parte desse órgão era formada por 

deputados constituintes eleitos pelos grandes latifundiários. Essa Constituição foi aprovada em 24 de 

fevereiro de 1891 e vigorou durante toda a República da Espada e a República Oligárquica. Em 

seguida, mencione que em 1896 foi aprovada a Lei nº 426, que regulava o processo eleitoral na 

República Oligárquica. 

Depois dessa explanação, solicite que os alunos formem duplas e entregue uma cópia de 

trechos da Constituição de 1891 e da Lei nº 426, de 1896. Eles devem fazer uma análise do 

documento por meio da elaboração de um texto que caracterize a organização e a estruturação do 

governo (especificando a divisão dos poderes e a relação entre Estado e Igreja). Além disso, devem 

relacionar os elementos que sustentaram a República Oligárquica (o coronelismo, o voto de cabresto 

e a política dos governadores) com a Lei nº 426, de 1896, apresentando as limitações de participação 

nos processos eleitorais.  
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Constituição de 1891 (trechos selecionados) 

“Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil” 

Disposições prelimenares 

Art. 1º – A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime 

representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e 

constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em 

Estados Unidos do Brasil. 

[...] 

Seção I do Poder Legislativo 

Capítulo I 

Disposições Geraes 

Art. 16 – O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, com a 

sanção do Presidente da República. 

§ 1º – O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos: a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal. 

[...] 

Seção do Poder Executivo  

Capítulo I – Do presidente e do vice-presidente 

Art. 41 – Exerce o Poder Executivo o Presidente da República dos Estados 

Unidos do Brasil, como chefe eletivo da Nação. 

[...] 

Art. 43 – O Presidente exercerá o cargo por quatro anos, não podendo ser 

reeleito para o período presidencial imediato. 

[...] 

Seção III – Do Poder Judiciário  

Art. 55 – O Poder Judiciário, da União terá por órgãos um Supremo Tribunal 

Federal, com sede na Capital da República e tantos Juízes e Tribunais Federais, 

distribuídos pelo País, quantos o Congresso criar. 

[...] 

Seção 1 – Das qualidades do cidadão brasileiro  
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Art. 70 – São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na 

forma da lei. 

§ 1º – Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos 

Estados: 

1º) os mendigos; 

2º) os analfabetos; [65,3% da população era analfabeta, segundo o Censo 

demográfico de 1900] 

3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino 

superior; 

4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou 

comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou 

estatuto que importe a renúncia da liberdade Individual. 

§ 2º – São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. [mulheres não eram 

alistáveis] 

[...] 

Seção II – Declaração de Direitos   

Art. 72. A Constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros residentes no 

paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e 

á propriedade nos termos seguintes  

§ 4º A Republica só reconhece o casamento civil, cuja celebração será 

gratuita. 

§ 5º Os cemiterios terão caracter secular e serão administrados pela 

autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a pratica dos 

respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não offendam a moral 

publica e as leis. 

§ 6º Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos publicos. 

§ 7º Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção official, nem terá relações 

de dependencia, ou alliança com o Governo da União, ou o dos Estados. 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Constituição de 1891. Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-

35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html>. Acesso em: 25 ago. 2018. 

  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
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Lei nº 426, de 7 dezembro de 1896 (trechos) 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: Faço saber que 

o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei seguinte: 

[...] 

Art. 7º A recusa dos fiscaes, bem como dos mesarios effectivos ou seus 

supplentes, na falta destes, constituirá nullidade insanavel, ficando salvo, neste caso, 

aos eleitores o direito de fazer suas declarações perante os tabelliães e autoridades 

judiciarias ou votar a descoberto perante a Mesa da secção mais proxima.  

Art. 8º Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto, não podendo 

a Mesa recusar-se a acceital-o. 

Paragrapho unico. O voto descoberto será dado, apresentando o eleitor duas 

cedulas, que assignará perante a Mesa, uma das quaes será depositada na urna e a 

outra lhe será restituida depois de datada e rubricada pela Mesa e pelos fiscais.  

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei nº 426, de 1896. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-426-7-

dezembro-1896-540240-publicacaooriginal-40206-pl.html >. Acesso em: 25 ago. 2018 

Espera-se que os alunos mencionem que os Estados Unidos da América foram referência 

para a Constituição Brasileira de 1891. Os grandes latifundiários, maior grupo representado na 

Assembleia Constituinte, defendiam o federalismo. Além disso, eles devem afirmar que o Poder 

Executivo era ocupado pelo presidente, enquanto o Legislativo estava dividido em duas casas: a 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já o Judiciário era exercido pelo Supremo Tribunal 

Federal. Durante a atividade, estimule os alunos a fazer a relação desse conteúdo com a forma de 

governo atual, em que o sistema de divisão de poderes é o mesmo. 

Os estudantes podem problematizar a pouca participação popular, já que a maior parte da 

população era impedida de votar. As mulheres e os analfabetos estavam excluídos da participação, assim 

como militares, mendigos e religiosos de algumas ordens. Comente com eles que os chamados “praças de 

pré” eram os militares com graduações de soldado e cabo, ou seja, aqueles que ocupavam os níveis 

hierárquicos mais baixos. É importante que os alunos tenham afirmado que a Constituição instituiu a 

separação entre Estado e Igreja Católica, uma vez que determinava que seria função do Estado os 

sepultamentos e que somente o casamento civil seria reconhecido pelo Estado. A educação nos 

estabelecimentos públicos passou a ser laica, e o Estado não repassaria mais verbas à Igreja.  

Sobre a Lei nº 426, de 1896, espera-se que os alunos indiquem que ela estabeleceu o voto 

“descoberto”, ou seja, aquele em que o eleitor assinava em um livro sua intenção de voto, de modo 

que todos os envolvidos no processo eleitoral poderiam ter acesso a essa informação. A partir disso, 

deseja-se que eles identifiquem nesse sistema a base para a prática do voto de cabresto, que 

consistia em ameaças, violências ou favores aos eleitores em troca do voto deles. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-426-7-dezembro-1896-540240-publicacaooriginal-40206-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-426-7-dezembro-1896-540240-publicacaooriginal-40206-pl.html
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É importante ainda a menção, por parte dos alunos, de que os grandes latifundiários, por 

meio do voto de cabresto, mantinham seu curral eleitoral e exerciam seu poder local. Essa prática 

ficou conhecida como coronelismo e culminou no estabelecimento de outros acordos envolvendo o 

governo federal e oligarquias estatais por meio da chamada política dos governadores. Desse modo, 

o poder local garantia a eleição de deputados e senadores que eram favoráveis ao presidente e, em 

troca, o poder federal não interferia nos assuntos regionais.  

Em síntese, a análise de trechos da Constituição de 1891 e da Lei nº 426 proposta nesta 

atividade permite aos alunos relacionarem esse conteúdo com os projetos de república e os 

mecanismos de sustentação do poder estabelecidos durante a República Oligárquica. 

Durante a execução desta atividade, oriente os estudantes e esclareça dúvidas, 

principalmente quanto à linguagem dos trechos legais. Ao final da aula, recolha as atividades, corrija-

as e as devolva na próxima aula.  

 

Aula 3 – Políticas praticadas pelo Estado em relação aos indígenas durante o 

início da República 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: sentados em fileiras. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta e dicionário.  

Materiaisde referência:  

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Mapa político do Brasil. Disponível em: 
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_do_brasil/politico/brasil_politico5000k_2004.pdf>.  

• FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Dados sobre a população indígena no Brasil. Disponível em:                  
<www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao>.  

• RONDON E O telégrafo na Amazônia. Revista História Ciência e Saúde. Disponível em: 
<www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/rondon-e-o-telegrafo-na-amazonia/>.  

• CASTRO, Adler Homero Fonseca de. Trazias na mão o fio que falas. Fundação Cultural do Exército Brasileiro. Disponível 
em:<www.funceb.org.br/images/revista/6_0m7q.pdf>.  

• NÖTZOLD, Ana Lúcia Vulfe. A luta pela terra em território Kaingang: os conflitos na terra indígena xapecó (SC/Brasil) ao 
longo do século XX. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/anos90/article/view/24046 >. 

• CARVALHO, Pedro Libanio. Comissão Rondon (1900-1915): redesenhando os sertões e os povos indígenas no mapa do 
Brasil. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Memória 
Social. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <www.memoriasocial.pro.br/documentos/Dissertações/Diss312.pdf>. 

• MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Populações indígenas e comunidades tradicionais. Relatório Figueiredo. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-
povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo>. (Acessos em: 3 set. 2019.)    

Inicie a aula devolvendo a atividade realizada anteriormente. Aproveite e faça a correção 

oral, comentando os principais pontos e problemas identificados na avaliação. Em seguida, pergunte 

aos alunos se o povo indígena foi citado na Constituição de 1891 – texto analisado anteriormente. A 

resposta negativa é uma oportunidade para questionar o lugar dessa população nativa na República 

do Brasil. É provável que eles afirmem que os indígenas estavam sendo catequizados. Explique que, 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_do_brasil/politico/brasil_politico5000k_2004.pdf
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/rondon-e-o-telegrafo-na-amazonia/
http://www.funceb.org.br/images/revista/6_0m7q.pdf
http://seer.ufrgs.br/anos90/article/view/24046
http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Dissertações/Diss312.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo
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no final do período monárquico, a catequização implicou violência e desrespeito da diversidade de 

etnias existentes entre os povos indígenas. De fato, essa população estava excluída do projeto de 

república, mas se tornou uma questão importante, conforme será abordado nesta aula.   

Mencione que o positivismo de Auguste Comte, que tinha força entre os militares que 

participaram da Proclamação da República, também influenciava a intelectualidade brasileira. Foram 

os positivistas brasileiros que abraçaram, a seu modo, a causa indígena e lutaram para reconhecer a 

autonomia desses povos.  

Esclareça ainda que o Apostolado Positivista do Brasil, uma entidade que reunia políticos e 

intelectuais positivistas, teve forte influência durante o período inicial da República no Brasil. Em 

1890, o Apostolado enviou uma proposta para a Constituição de 1891, em que estabelecia que o 

Brasil tivesse dois Estados Confederados: os “Estados Ocidentais Brasileiros”, constituídos pela união 

das antigas províncias do Império, e os “Estados Americanos do Brasil”, compostos por nações 

indígenas. Além disso, na proposta dos positivistas, os Estados Ocidentais Brasileiros não poderiam 

intervir nas nações indígenas, preservando sua autonomia. O argumento desse grupo era de que os 

indígenas estavam em um estágio evolutivo inferior, mas, com o tempo, conseguiriam se 

desenvolver. Ressalte que a proposta enviada à Assembleia Constituinte foi rejeitada e, durante 

esses primeiros anos, nenhuma outra lei relacionada aos indígenas foi elaborada. 

Faça um breve comentário sobre a preocupação do governo brasileiro, logo após a 

Proclamação da República, em proteger as áreas de fronteira do território, assim como em planejar a 

integração nacional. Para atingir esse objetivo, o governo propôs levar telégrafos, ferrovias e pessoas 

para regiões do interior do país. Explique que o terceiro artigo da Constituição de 1891 estipulava a 

construção de uma nova capital, no Planalto Central brasileiro, o que se confirmou apenas na década 

de 1960, com a inauguração de Brasília.  

Fale aos alunos que, durante a República da Espada e a República Oligárquica, o marechal 

Cândido Rondon foi o principal responsável pela penetração do interior do Brasil, estabelecendo contatos 

com as tribos indígenas. Pergunte aos estudantes se eles sabem a qual grupo Rondon pertencia, ou seja, 

qual projeto de república ele defendia. Ouça as respostas e explique que ele foi um dos articuladores da 

Proclamação da República em 1889, defendendo a proposta positivista para a república.  

Se possível, apresente um mapa político do Brasil para mostrar os trajetos de parte das 

expedições comandadas por Rondon. Mencione e aponte a construção das linhas telegráficas do 

Mato Grosso ao Araguaia (1890-1892), assim como as empreitadas da Comissão de Linhas 

Telegráficas do Sul do Mato Grosso (1900-1906) e a do Mato Grosso ao Amazonas (1907-1915). 

Mostre as regiões de fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Todas as atividades realizadas pela 

Comissão Rondon (1900-1930) destacaram-se pelo contato com os diversos povos indígenas 

encontrados pelo caminho. Além de registros de medições e coordenadas geográficas, descrição de 

dados sobre fauna, flora e recursos naturais, Rondon se dedicou à observação da população 

indígena, estabelecendo uma espécie de “proteção fraternal”, como ele próprio definiu. 

Problematize essa questão, afirmando que, apesar da “amigável”, Rondon via os indígenas como 

sujeitos que deveriam ser civilizados.  
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Esclareça também que cientistas, como antropólogos, botânicos, zoólogos e geólogos, faziam 

parte das expedições de Rondon. Entre 1913-1914, ele participou de uma expedição na Amazônia, de 

caráter científico, junto com o ex-presidente americano Theodore Roosevelt. A expedição foi 

financiada pelo Museu Americano de História Natural e coletou diversos tipos de artefatos indígenas, 

animais, minérios e plantas, que hoje fazem parte do acervo do Museu.  

Após essa explanação, comente sobre o caso dos povos Kaingang. Ressalte que, na região 

Sudeste, devido à expansão cafeeira e à construção de estradas, ferrovias e telégrafos, houve choque 

com essa população, que ocupava o interior de São Paulo e do Paraná. Pontue que, no período 

colonial, os Kaingang eram chamados de Guainá.  

Explique que as terras kaingangs começaram a ser conquistadas durante o Brasil Império. 

Muitos caciques se aliaram então às tropas brasileiras, para evitar o extermínio de seus povos.  

Vitorino Condá foi um deles, tendo se aliado aos conquistadores no século XIX. Após a Proclamação 

da República, o interior do estado de São Paulo e do Paraná ainda eram terras kaingangs. Com a 

expansão das ferrovias para o interior paulista, muitos ataques foram feitos pelos nativos aos 

funcionários da estrada de ferro. Acredita-se que, entre 1912 e 1913, metade dos Kaingang de São 

Paulo morreram em uma epidemia de gripe. Os demais foram conquistados e distribuídos em terras 

indígenas. Atualmente existem 32 terras indígenas kaingangs, onde vivem cerca de 25 mil indivíduos. 

Pontue que, em meio aos ataques kaingangs no Paraná e em São Paulo, o governo brasileiro 

criou, em 1910, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que representou a primeira legislação a 

considerar o indígena cidadão brasileiro e dotado de direitos. A chefia da SPI foi dada ao marechal 

Cândido Rondon. O objetivo do SPI, segundo a lei, era proteger os indígenas, sendo responsável pela 

criação e demarcação de terras indígenas em todo o território nacional. No entanto, a política 

representou o confinamento desses povos em pequenas áreas, levando à morte milhares deles, por 

fome e epidemias.   

Na sequência da descrição desse panorama, enfatize que dados apontam que, até meados 

do século XX, houve uma queda considerável da população indígena brasileira. Além disso, comente 

que, anos depois de sua fundação, o SPI foi identificado como órgão favorável ao comércio de terras 

indígenas e, em 1967, concluiu-se um relatório sobre o SPI, conhecido como Relatório Figueiredo, em 

que seus membros foram acusados de se aliarem a grandes fazendeiros e promoverem a morte, a 

escravização e abusos contra os indígenas. Diante disso, em 1967, o SPI foi fechado e, em seguida, a 

Fundação Nacional do Índio (Funai) assumiu a missão de prestar assistência aos indígenas brasileiros.  

Ao finalizar essa explanação, componha a tabela da população indígena brasileira entre os 

anos de 1825 e 1957 e escreva o questionário (ambos logo abaixo) na lousa. Peça aos alunos que 

respondam ao questionário relacionando o que foi aprendido com a tabela. Auxilie-os na 

interpretação dos dados demográficos sobre a população indígena com a criação do Serviço de 

Proteção ao Índio (1910-1967).  
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População indígena no Brasil – 1825-1957 População no Brasil 

Ano Litoral Interior Total 
% dos indígenas em relação à 

população total 
Total 

1825 60 mil 300 mil 360 mil 9 5.012.500 

1940 20 mil 180 mil 200 mil 0,4 41.236.315 

1957 5 mil 65 mil 70 mil 0,1 70.070.457 

Fontes: Fundação Nacional do Índio (Funai). Disponível em: <www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao>; e Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Disponível em: <ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/default.shtm>. Acessos em: 31 out. 2018.  

Questionário 

1. O que ocorreu com a população indígena do litoral, do interior e total durante os períodos 
analisados? 

2. A população brasileira geral teve um grande crescimento entre 1825 e 1957. O que aconteceu 
com a população indígena em relação à população total do Brasil? 

3. Após analisar a tabela, podemos afirmar que o Serviço de Proteção ao Índio cumpriu seu dever? 
Explique. 

Respostas esperadas 

1. Espera-se que os estudantes indiquem que a população indígena que vivia no litoral caiu de 60 
mil indivíduos em 1825 para apenas 5 mil em 1957. Os indígenas do interior foram reduzidos de 
360 mil em 1825 para apenas 65 mil em 1957. A população total indígena foi reduzida, dessa 
forma, de 360 mil para 70 mil indivíduos.  

2. Se compararmos com a população brasileira total, podemos observar uma grande queda da 
população indígena. Em 1825, os indígenas representavam 9% da população; em 1957, 
representavam apenas 0,1%, ou seja, enquanto a população geral brasileira cresceu, a indígena 
diminuiu.  

3. Por meio da análise dos dados, é possível concluir que o Serviço de Proteção ao Índio não 
cumpriu seu dever de proteger os indígenas, uma vez que essa população foi drasticamente 
reduzida. Além disso, espera-se que os estudantes mencionem que o Relatório Figueiredo 
evidenciou que o SPI não apenas descumpriu com sua função e missão de proteção aos 
indígenas, como também se aliou aos interesses de grandes fazendeiros.  

Ao final desta atividade, deseja-se que os alunos compreendam a redução da população 

indígena brasileira após a Proclamação da República, bem como reconheçam que o Serviço de 

Proteção ao Índio não cumpriu com seu dever. No final da aula, recolha as atividades, corrija-as e as 

devolva na aula seguinte. 

  

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
file:///C:/Users/Alessandra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B56V0GV7/ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/default.shtm
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os estudantes e verifique se cada um: 

• conheceu as principais características do período inicial da República no Brasil. 

• identificou os diferentes projetos que existiam para implantação do sistema republicano 
no país. 

• conheceu as características econômicas, sociais e políticas da República da Espada e da 
República Oligárquica. 

• compreendeu as principais propostas da Constituição de 1891. 

• conheceu as políticas praticadas pelo Estado em relação aos indígenas durante o início da 
república. 

• compreendeu os principais elementos que sustentavam o domínio da oligarquia 
latifundiária no poder: o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Durante a Proclamação da República, existiam três propostas para o estabelecimento da 
República no Brasil. Descreva cada uma dessas propostas. 

2. Associe a coluna da direita à coluna da esquerda.  

 

1 – Voto de cabresto 
A – Acordo entre os poderes local e federal. Segundo esse acordo, os 
grandes fazendeiros elegiam deputados e senadores fiéis ao 
presidente, e este, em troca, não interferia nos assuntos regionais. 

2 – Curral eleitoral 
B – Forma de mandonismo na qual os grandes fazendeiros, chamado de 
coronéis, exercem poder em sua área de influência. 

3 – Política dos governadores 
C – Durante a República da Espada e a República Oligárquica, o voto era 
aberto; sendo assim, os eleitores sofriam pressões e, por isso, eram 
obrigados a votar nos candidatos indicados pelos poderosos locais. 

4 – Coronelismo 
D – Conjunto de pessoas dentro de um espaço geográfico e sob 
influência de um coronel local.  
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Gabarito das questões 

1. A proposta dos grandes fazendeiros era inspirada no federalismo dos Estados Unidos, que 
defendia o fortalecimento do poder local.  

Os militares, inspirados pelas ideias positivistas de Auguste Comte, defendiam um projeto de 
república centralizado em um governo forte.  

Já os grupos urbanos tinham a proposta de maior participação popular nas decisões do país e, 
por esse motivo, eram considerados radicais pelos outros grupos. 

2. Correspondência correta: 1C, 2D, 3A e 4B. 

 


