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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos os fatores que levaram ao fim da monarquia 
brasileira e à implantação do sistema republicano, tais como a Guerra do Pa-
raguai e o fortalecimento do Exército, o abolicionismo e as correntes de pen-
samento que circulavam pelos meios acadêmicos e intelectuais da época.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

O colapso da monarquia brasileira 

Homenagem da Revista 
Illustrada à Proclamação 
da República do Brasil: 
“Gloria à Pátria! Honra 
aos Heroes do Dia 15 de 
Novembro de 1889”, de 
Antônio Bernardes Perei-
ra Neto, em 1889. Funda-
ção Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro, RJ.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • A Guerra do Paraguai foi um conflito armado envolvendo Para-

guai, de um lado, e Brasil, Argentina e Uruguai de outro.

 • Estima-se que entre 150 a 300 mil soldados tenham morrido no 
conflito, a maior parte paraguaios no conflito que durou de 1864 
a 1870.

 • A guerra foi um desastre para o Paraguai, levando-o a perder 
40% de seu território para Brasil e Argentina.

 • A Guerra do Paraguai mostrou que o Império estava desprepara-
do militarmente para enfrentar um grande conflito.

 • Foi criado o corpo de Voluntários da Pátria, com a intenção de 
minimizar o problema de contingente de tropas. Vários senho-
res de escravos mandavam escravos no seu lugar para lutar 
pelo Brasil na Guerra.

 • O fim da guerra representou para os oficiais do Exército a cer-
teza de que a Monarquia não os apoiava. Os custos da guerra 
foram altíssimos para o Brasil em valores materiais, financeiros 
e humanos.

 • Foi no cenário de diminuição da quantidade de cativos com o 
fim do tráfico, que o abolicionismo ganhou força.

 • As dificuldades enfrentadas durante a Guerra do Paraguai au-
mentaram significativamente as críticas à escravidão. No Brasil, 
a escravidão estava com os dias contados.

 • As leis criadas para atender aos interesses dos abolicionistas 
só acirravam ainda mais os ânimos antiescravistas. Leis como 
a do Ventre-Livre e dos Sexagenários,

 • Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha do imperador, 
assinou a lei que declarava extinta a escravidão no Brasil, cha-
mada de Lei Áurea. 

 • A elite e a classe intelectual do Brasil consideravam o sistema 
monárquico um atraso e defendiam amplamente a instalação 
de uma República Federativa.

 • Circulavam ideias positivistas sobre progresso que condena-
vam a monarquia e a escravidão como elementos de atraso e 
letargia.

 • A questão militar (o apoio explícito dos oficiais à causa repu-
blicana) e a questão religiosa (a perseguição da Igreja Católica 
aos católicos maçons) abalaram a monarquia de forma consi-
derável.
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 • O estopim para a Proclamação da República foi o Baile da Ilha 
Fiscal, um dos mais suntuosos bailes do Império. Seis dias de-
pois, o marechal Deodoro da Fonseca liderou o golpe que derru-
bou a monarquia no Brasil.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Brasil – A Proclamação da República.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático.

 • Sala de vídeo.

 • Datashow.

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo, que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Essa linha cronológica si-
tua-se no alto das páginas. As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de 
analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises, resenhas 
de filmes e seminários são fundamentais para o exercício da opinião. É impor-
tante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos válidos. A 
sugestão aqui é a exibição do documentário Guerra do Paraguai.

AULAS 1 E 2

Realize a leitura compartilhada do tópico 1 (página 219) e do tópico Outra di-
mensão: Personagens (página 221). Na sequência, peça aos alunos que rela-
cionem o papel da mulher na sociedade brasileira do século XIX e sua atuação 
nas campanhas militares; e pesquisem se atualmente a atuação das mulheres 
nas campanhas militares mudou. Discuta com a classe os resultados obtidos.

Ao final da leitura do tópico, realize a leitura compartilhada do tópico Conversa 
de historiador (página 223). Na sequência, discuta com os alunos, com base 
nas informações lidas, a posição da Grã-Bretanha na Guerra do Paraguai, e 
peça que reflitam se há dados que indiquem o interesse econômico dos bri-
tânicos no conflito. 
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AULAS 3 E 4

Proceda à leitura compartilhada com a classe do tópico 2 (página 224) e do 
tópico Conversa de historiador (página 226). Em seguida, peça aos alunos 
que interpretem a imagem, analisando o que representam as datas, os nomes 
e as flores. Discuta os resultados com a classe. 

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada do tópico 3 (página 227) e, ao 
final da leitura do tópico, leia o tópico Imagens contam a história (página 233). 
Na sequência, peça que, em grupos, discutam e façam o que se pede.

AULAS 5 E 6
 

Utilize estas aulas para exibir o documentário do The History Channel Guerra 
do Paraguai, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2lGEagENznE. 
Após a exibição do documentário, peça aos alunos que elaborem uma resenha 
relacionando as cenas exibidas no vídeo com o que foi aprendido no capítulo. 
Em seguida, promova um debate com a classe sobre os resultados obtidos.

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões das seções Para organizar e Reflexões (página 
234), e Vamos testar? e Conexões (página 235) ou, então, elabore um questio-
nário para ser respondido individualmente, em duplas ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


