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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos a Primeira República, a consolidação do go-
verno republicano, os movimentos sociais do período, a política do Café com 
Leite, o voto de cabresto e o coronelismo.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

Brasil: a Primeira República

Prédio na rua Marechal Flo-
riano, na cidade do Rio de 
Janeiro, atingido por um 
petardo durante a Revolta 
da Chibata. Fotografia de c. 
1910. 
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • A Primeira República no Brasil, também chamada de República 

Velha ou Oligárquica durou de 1889 até 1930.

 • Nos primeiros anos desse período, o Brasil foi governado por dois 
militares: o marechal Deodoro da Fonseca e o marechal Floriano 
Peixoto. Período esse chamado de República da Espada.

 • Durante a Primeira República, as oligarquias revezavam-se no 
poder, ora a paulista, representando os interesses dos cafeicul-
tores, ora a mineira, representando os interesses dos pecuaris-
tas. Essa política foi chamada de “política do café com leite”.

 • Essas oligarquias eram formadas por coronéis que, devido aos 
mais variados laços de relações com a população, direciona-
vam o eleitor a votar em seu candidato. Era o voto de cabresto.

 • A fraude eleitoral era uma característica comum do período, 
uma vez que o voto era aberto e censitário, exclusivo para ho-
mens maiores de 21 anos que possuíssem determinada renda.

 • Vários movimentos de contestação e resistência ao novo go-
verno marcaram o período: a Revolta da Armada, a Revolta da 
Vacina, a Revolta da Chibata, o Cangaço, a Greve Geral de 1917, 
a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e o tenentismo.

 • Assim como começou, através de um golpe de Estado, a Primei-
ra República também terminou. A Revolução de 1930 foi um gol-
pe de Estado que depôs o presidente Washington Luís e colocou 
no poder Getúlio Vargas, que ficou 15 anos no poder.

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

 • Conteúdo simbólico – A construção dos heróis: Tiradentes.

 • Conteúdo simbólico – O hino e a bandeira do Brasil.

 • O nacional versus o estrangeiro – Conflitos entre nacionais e 
imigrantes no Brasil republicano.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 
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AULAS 1 E 2

Antes de iniciar a leitura do capítulo, uma atividade complementar interes-
sante seria propor um seminário sobre os movimentos sociais que ocorreram 
durante o período. Peça aos alunos que formem grupos e sorteie os temas 
entre os grupos: a Revolta da Armada, a Revolução Federalista, a Revolta da 
Vacina, a Revolta da Chibata, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, 
a Greve Geral de 1917, a Revolta dos 18 do Forte, a Revolução Paulista de 
1924 e o Cangaço. As apresentações poderão ser realizadas com o auxílio do 
Power-point e não poderão durar mais que vinte minutos. Peça ainda que os 
alunos elaborem questões sobre o tema apresentado que deverão ser respon-
didas pelos colegas.

Realize, com os alunos, a leitura dos tópicos 1 (página 11) e 2 (página 14) e 
3 (página 16). Após a leitura, uma atividade complementar interessante seria 
propor aos alunos que pesquisassem a vida do Barão do Rio Branco e suas 
realizações no campo da diplomacia internacional. Se preferir, promova uma 
discussão com a classe sobre os resultados obtidos. 

AULAS 3 E 4

Realize a leitura compartilhada com os alunos do tópico 4 (página 19). Uma 
atividade complementar interessante seria propor a leitura compartilhada do 
site Almanaque Cultural Brasileiro, com a matéria sobre a Revolta da Chibata 
e o trecho do texto de Oswald de Andrade sobre o ocorrido. Após a leitura, 
promova uma discussão com a classe. O link para acesso é: http://almana-
quenilomoraes.blogspot.com.br/2014/08/revolta-da-chibata.html. 

Proceda à leitura compartilhada dos tópicos 5 (página 21) e 6 (página 24).

Ao final da leitura do tópico 6, leia com a classe o tópico Outra dimensão: Perso-
nagem (página 27); na sequência, peça aos alunos que realizem uma pesquisa 

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. 
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sobre a conquista das mulheres por direitos políticos em alguns países, como 
Nova Zelândia, Finlândia, Grã-Bretanha, EUA, França, Itália, Argentina e Suíça. 
Promova uma discussão com a classe após a obtenção dos resultados.

Professor realize a leitura compartilhada com a classe dos tópicos 7 (página 
28) e 8 (página 30). 

Para finalizar, leia com a classe o tópico 9 (página 32) e o tópico Imagens 
contam a história (página 34). Em seguida, peça aos alunos que discutam e 
interpretem a crítica formulada por Storni na charge. 

AULAS 5 E 6
 

Utilize estas aulas para que os alunos apresentem seus seminários. A ati-
vidade é uma forma de avaliar não só a aprendizagem dos conteúdos, mas 
também a participação, o compromisso e o trabalho em equipe dos grupos.

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões das seções Para organizar (página 35), Refle-
xões e Vamos testar? (páginas 35 a 37) e Conexões (página 37) ou, então, 
elabore um questionário para ser respondido individualmente, em duplas ou 
em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


