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Título: Brasil republicano  

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Estudar a transição da Monarquia para a República no Brasil é importante para a compreen-

são de como se organizava o poder político e quais motivos podem provocar mudanças no sistema 

de governo de um Estado. Além disso, possibilita que o aluno identifique como se dão as disputas 

pelo poder envolvendo setores com interesses específicos, e como a sociedade é afetada por esses 

interesses. 

Objetivos de aprendizagem 

As tradições orais e a valorização da memória/O surgimento da escrita e a noção de fonte 

para a transmissão de saberes, culturas e histórias – (EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre 

temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, 

incluindo orais. 

As formas de organização social e política: a noção de Estado – (EF05HI02) Identificar os 

mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado. 

Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas – 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade; 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, 

compreendendo-o como conquista histórica. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Sala de informática ou biblioteca;  

• Computador com impressora ou projetor; 

• Projetor ou folhas de sulfite para impressão; 

• Dicionários; 

• Lápis preto nº 2; 

• Lápis de cor ou canetas hidrocor. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Glossário coletivo 

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de quatro a cinco integrantes 

Inicie a aula com a proposta de elaboração de um glossário. Explique aos alunos que se trata 

de uma lista de termos, em ordem alfabética, relacionados a um tema específico. Nesse caso, será 

um glossário sobre a Proclamação da República no Brasil. Para isso, anote os termos a seguir na lousa 

e peça à turma que os reproduza no caderno, respeitando a ordem alfabética:  

• Autoritário 

• Democrático 

• Elite 

• Golpe  

• Imperador 

• Marechal  

• Militar 

• Monarquia 

• Oligarquia 

• Povo 

• Presidente 

• República 

• Revolução 

Peça aos alunos que se reúnam em grupos de quatro a cinco integrantes e distribua dicioná-

rios entre eles, para que trabalhem juntos. Então, explique que a ideia não é copiar os significados 

das palavras do dicionário, mas ler, entender e explicar com as próprias ideias o que significa cada 

termo, aplicando-o ao contexto estudado. Dê exemplos para que eles entendam a proposta, confor-

me modelo a seguir: 

Elite: grupo restrito de pessoas que detém privilégios. No início do Brasil republicano, a elite 

era formada sobretudo por grandes fazendeiros, homens ricos e poderosos. 

Povo: conjunto de pessoas que constituem uma nação. No Brasil, é comum que essa palavra 

seja associada aos mais pobres, que não pertencem às elites. 

Para que o trabalho seja feito de maneira adequada, acompanhe de perto a elaboração dos 

verbetes. Divida a lousa em duas partes: uma para escrever os verbetes e outra em que você fará, 
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junto com os alunos, a contextualização dos termos, deixando que eles expliquem com as próprias 

palavras o que significa cada termo no contexto estudado. Proponha a cada grupo que chegue a um 

consenso e só então anotem no glossário as conclusões. Repita o procedimento com cada uma das 

palavras e peça aos alunos que guardem esse material para a próxima aula. O glossário também 

pode ser transformado em painel fixo na sala, para que seja retomado ao longo das aulas.     

Aula 2 – A Proclamação da República 

Duração: 40 minutos 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Nesta aula, relembre os alunos do glossário que foi produzido, ressaltando que as palavras 

pesquisadas são muito importantes para entender um momento específico da História do Brasil: a 

Proclamação da República. Lembre-os de que, com a Independência, o Brasil passou a ser uma 

Monarquia governada por membros da Família Real Portuguesa até o final de 1889, quando foi 

proclamada a República. 

Pergunte aos alunos qual a diferença entre esses dois sistemas de governo, com base no que 

escreveram no glossário. É importante que consigam identificar as características que diferenciam 

um e outro, assim como as semelhanças entre eles. Depois, verifique se a turma compreende o 

contexto dessa transição. Explique que muitos setores da sociedade estavam descontentes com a 

Monarquia, sobretudo membros da elite e militares – retome o glossário para mostrar o que signifi-

cam esses termos. Então, apresente a imagem da obra Proclamação da República, de Benedito 

Calixto (1893), impressa ou em um projetor.  

A reprodução da obra pode ser consultada em: <https://pt.wikipedia.org 

/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_(Benedito_Calixto)#/media/File:Proclama%

C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_by_Benedito_Calixto_1893.jpg>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

Proponha aos alunos que façam uma observação inicial da pintura e promova uma conversa 

a respeito dela, com base nas perguntas a seguir: 

• Como é o lugar representado?  

• O que se vê no quadro além de pessoas?  

• Há alguma mulher?  

• Quem são esses homens? Como é possível identificá-los?  

• Que gestos as pessoas estão fazendo?  

Explique que o quadro representa o movimento que depôs a Monarquia e instaurou a Repú-

blica. O local onde isso acontece é o Campo de Santana, no Rio de Janeiro, onde dom Pedro I havia 

sido homenageado no passado. Chame a atenção dos alunos para a presença exclusiva de militares e 

para a existência de canhões e armas. Além disso, é importante destacar a ausência de mulheres, 

que nessa época não podiam ser parte da Força Militar. 
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Para encerrar a aula, pergunte à turma sobre como imaginam que se deu a participação do 

povo nesse processo (para uma visão mais acurada do assunto, ver resenha do livro “Os Bestializa-

dos: o Rio de Janeiro e a República que não foi”, de José Murilo de Carvalho, disponível em: 

<https://revista.ufrr.br/examapaku/article/viewFile/2016/1268>. Acesso em: 30 jan. 2018). Com-

plemente com o seguinte questionamento: se a Proclamação da República tivesse sido um movimen-

to popular, partindo do povo e de seus interesses, ela teria acontecido da mesma forma? Deixe que 

respondam segundo suas próprias opiniões e peça que registrem suas respostas no caderno. Ao final, 

comente que o estabelecimento de uma República com participação popular, em que as pessoas 

podem escolher seus representantes, é uma conquista muito importante da nossa sociedade.  
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Aferição de aprendizagem 

Na primeira aula, observe o engajamento e a participação dos alunos na elaboração do glos-

sário. Na segunda aula, veja como se dá a participação deles na análise do documento histórico e se 

articulam o que veem com os conceitos trabalhados previamente. Além disso, pode ser proposto um 

trabalho comparativo a respeito desse momento inicial da República e os dias de hoje, valorizando a 

participação popular na escolha dos governantes.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas  

habilidades enfocadas na sequência didática 

1. Quais são as principais características de uma Monarquia? E de uma República?  

2. Escolha a alternativa que melhor complete a frase.  

A República no Brasil foi: 

a) proclamada pelos monarquistas, derrubando os militares.  

b) proclamada pelos militares, derrubando a Monarquia. 

c) proclamada pelo povo, derrubando a Monarquia. 

d) proclamada pelos militares, derrubando o povo do poder.  

3. De acordo com o que é representado na obra Proclamação da República, de Benedito Calixto, o 
evento foi marcado pela: 

a) influência dos portugueses, que não aceitavam a independência do Brasil.  

b) demonstração de força através das armas, representando a vontade dos militares.  

c) alegria da população, que foi às ruas comemorar a proclamação da República. 

d) reação de dom Pedro II, que deu início a um conflito armado no Brasil. 

 

Gabarito das questões 

1. Na Monarquia, o governante é um monarca, cujo poder geralmente é hereditário. Na República, 
o poder é do povo, que escolhe os governantes por meio do voto.  

2. b) proclamada pelos militares, derrubando a Monarquia. 

3. b) demonstração de força através das armas, representando a vontade dos militares. 


