
História
9º Ano

E. F. Habilidade: (EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais

aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência

da República no Brasil.
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Leia o texto e observe atentamente a charge abaixo para às questões 1

e 2:

“Como o Brasil se tornou uma república?”

A Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de

1889, é um dos acontecimentos mais emblemáticos da história brasileira,

e não apenas por ter mudado o sistema político do país, mas por ter

provocado uma transformação na esfera psicológica da população, que

estava adaptada à figura do imperador e a uma estrutura de poder que

independia da participação direta do povo.

Historiadores como José Murilo de Carvalho têm analisado como a

população recebeu o fato da mudança do sistema de governo:

geralmente, com espanto e sem saber direito o que, de fato, estava

ocorrendo.
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Nas duas últimas décadas do Segundo Império (1870-1880), havia

uma pressão muito grande dos movimentos republicanos contra o

governo de Pedro II. A república foi instituída por meio de um golpe

articulado entre o Exército, que durante muito tempo foi fiel ao império,

mas depois abraçou os pressupostos políticos dos republicanos e duas

alas principais da sociedade civil: uma de orientação liberal e outra de

caráter federativo e positivista. Esses três setores tinham um ponto em

comum, que é apontado pelo historiador Boris Fausto em sua obra

“História do Brasil” que era um presidente da república bastante

fortalecido.

(Fonte:https://www.historiadomundo.com.br/idade-

contemporanea/proclamacao-republica-no-brasil.htm)

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/o-republicanismo-no-brasil-imperio.htm
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Charge: A República 1902
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ATENÇÃO: Responda estas questões em seu caderno ou em uma folha 

separada!

1. A imagem acima traz alguns elementos presentes na 1.ª Constituição

Republicana de 1891. Cite duas mudanças e duas permanências da

Constituição Monárquica para a Constituição Republicana.

2. Houve muitas mudanças na política e economia com o advento da

República no Brasil, porém na sociedade alguns problemas ainda

permaneceram. Explique quais os problemas enfrentados pela maioria

da população brasileira no início da República.

3. Na sua opinião a “Proclamação da República” foi um acontecimento

importante para o Brasil? Argumente.
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Bons estudos !



e

Professores da Rede Municipal de Ensino


