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BLOCO 2 - UP 2 - MÓDULO: A FORMAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO

O que significa o feriado de 7 de Setembro? Até que ponto podemos comemorálo? O que precisamos fazer para realmente comemorar o 7 de Setembro?

Pátria que me pariu
Pátria que me pariu! Quem foi a pátria que me pariu?
A criança é a cara dos pais, mas não tem pai nem mãe
Então qual é a cara da criança?
A cara do perdão ou da vingança?
Será a cara do desespero ou da esperança?
Num futuro melhor, um emprego, um lar
Sinal vermelho, não da tempo pra sonhar
Vendendo bala, chiclete...
Num fecha o vidro que eu num sou pivete
Eu não vou virar ladrão se você me der um leite, um pão, um vídeogame e uma televisão
Uma chuteira e uma camisa do mengão
Pra eu jogar na seleção, que nem o Ronaldinho
Vou pra copa vou pra Europa...
Coitadinho! Acorda, moleque! Cê num tem futuro!
Seu time não tem nada a perder
E o jogo é duro! Você não tem defesa, então ataca!
Pra não sair de maca
Chega de bancar o babaca!
Eu não agüento mais dar murro em ponta de faca
E tudo o que eu tenho é uma faca na mão
Agora eu quero o queijo. Cadê?
Tô cansado de apanhar. Tá na hora de bater!
(Gabriel O Pensador)
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Já é costume todos os anos comemorarmos o feriado de 7 de Setembro. Por ser
mais um feriado gostoso, momento em que podemos descansar, passear, ficar com a
família, talvez acabemos nos esquecendo do motivo que faz desta data um dia especial
na História do Brasil. E você, sabe por que é feriado nesta data?
Se perguntarmos às pessoas, muitas dirão que com toda certeza no dia 7 de
Setembro o Brasil comemora o dia da sua Independência, e se perguntarmos como foi
que ela aconteceu dirão que foi com o famoso Grito do Ipiranga. Isto quer dizer que
normalmente as pessoas associam este momento tão importante de nossa história ao ato
individual do Príncipe D. Pedro.
Então perguntamos: Você acha que aquele grito determinou a Independência do
Brasil?
Se pensarmos bem, veremos que o grito não foi ouvido por todo o Brasil naquele
momento. E mais: há dúvidas até hoje a respeito do que teria acontecido, ou mesmo se
aconteceu de fato. Por aí começamos a ver que o grito do Ipiranga, apesar de ser um
marco histórico para a vida do país, não pode ser visto como a Independência em si, mas
um momento dentro de um processo maior.
Ao falarmos de um processo, temos que lembrar que a Independência foi resultado
de uma série de lutas entre grupos sociais ainda no tempo do Brasil – Colônia:

Um perfil da
sociedade no
Brasil colonial

Colonizadores

O rei de Portugal
Funcionários da coroa
portuguesa
Grandes negociantes
Representantes da
Igreja Católica

Colonos

Colonizados

Senhores de Engenho
Donos de minas

Escravos africanos
Escravos nativos
Trabalhadores pobres
Assalariados livres
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A partir do final do séc. XVII, as relações entre Portugal (metrópole) e o Brasil
(colônia) entram em crise, o que pode ser percebido por algumas revoltas chamadas
pelos historiadores de revoltas nativistas, dentre as quais podemos destacar:
x

A Revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684.

x

A Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, entre 1708 e 1709.

x

A Guerra dos Mascates, em Pernambuco, entre 1710-1711.

x

A Revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais, em 1720.

Trata-se de movimentos que questionavam o pacto colonial, mas não tinham
qualquer interesse na independência da colônia, até mesmo porque eram isolados entre
si, no tempo e no espaço em que ocorreram.

Pacto colonial – Era um conjunto de regras que regulamentavam a relação entre as
metrópoles e as colônias. Elas se traduzem basicamente por três princípios:
¾ A economia das colônias deveria ser um complemento da economia da metrópole,
muito embora a realidade não fosse bem assim.
¾ A colônia só poderia manter relações comerciais exclusivamente com a sua metrópole,
o que é chamado de monopólio ou exclusivo comercial.
¾ A colônia não poderia concorrer com a sua metrópole.

Com o agravamento da crise do pacto colonial, durante o séc. XVIII, colonizadores
e colonos continuaram a se enfrentar, principalmente por causa do aumento dos impostos
e da fiscalização rigorosa sobre as atividades econômicas desenvolvidas na colônia. A
partir do final do séc. XVIII aconteceram revoltas que lutavam pela independência da
colônia. Estes últimos movimentos são conhecidos como conjurações, muito embora
uma delas seja mais conhecida pelo nome de inconfidência.

Inconfidência
1 Falta de lealdade, infidelidade. 2 Abuso de confiança. 3 Revelação de segredo confiado.
Conjuração
1 Ato de conjurar. 2 Conspiração contra a autoridade estabelecida. 3 Combinação de várias pessoas para causar dano;
maquinação, trama. 4 Esconjuro, exorcismo, imprecação.
Fonte: www. michaelis.uol.com.br/moderno/português. Acessado em 08/12/2008
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A Inconfidência Mineira (1789), na verdade, não passou de uma conspiração, em que os principais protagonistas eram elementos
da elite colonial, homens ligados à exploração aurífera, à produção agrícola ou à criação de animais, sendo que vários deles
estudaram na Europa e organizaram o movimento exatamente em oposição às determinações do pacto colonial. Encontramos
ainda alguns indivíduos de uma camada intermediária, como o próprio Tiradentes, filho de um pequeno proprietário que, após
dedicar-se a várias atividades, seguiu a carreira militar, sendo um dos poucos sem posses que participaram do movimento. Essa
situação explica a posição dos inconfidentes em relação à escravidão, muito destacada nos livros de história; de fato, a maior parte
dos membros das conspirações se opunha à abolição da escravidão, enquanto poucos, incluindo Tiradentes, defendiam a
libertação dos escravos. As idéias liberais no Brasil tinham seus limites bem definidos. Na verdade, a liberdade era vista a partir do
interesse de uma minoria, como a necessidade de ruptura dos laços com a metrópole, porém, sem romper as estruturas
socioeconômicas vigentes. Mesmo do ponto de vista político, a liberdade possuia limites. A luta pela independencia incluía ainda a
definição do regime político a ser adotado. Embora a maioria defendesse a formação de uma República que fosse Federativa, isso
não garantia o direito de participação política a todos os homens. Os inconfidentes não possuíam uma orientação política definida,
mas um conjunto de propostas, que tratavam de questões secundárias, como a organização da capital em São João Del Rei ou
ainda a criação de uma Universidade em Vila Rica.
(Adaptação do texto A Inconfidência Mineira In Brasil Colônia).
Disponível em http://www.historianet.com.br. Acessado em 24/11/2008

Fonte: http://www.expo500anos.com.br (adaptado). Acessado em 24/11/2008

Nessa imagem, Tiradentes é retratado em feições parecidas com as de Jesus Cristo.
Ele ficou completamente esquecido até o final da Monarquia. Afinal, seu trucidamento partiu
de uma ordem do bisavô de D.Pedro II. Na República, a imagem do mártir foi reconstruída. A
elite republicana, sem respaldo popular, precisava de um herói nacional que se identificasse
com o povo.
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Entre as lideranças da Conjuração Baiana (1798), também conhecida como a Revolta dos Alfaiates, destacaram-se os
alfaiates João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira (este com apenas 18 anos de idade), além dos soldados
Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, todos mulatos. Um outro destaque desse movimento foi a participação de mulheres
negras, como as forras Ana Romana e Domingas Maria do Nascimento.
As ruas de Salvador foram tomadas pelos revolucionários Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas que iniciaram a
panfletagem como forma de obter mais apoio popular e incitar à rebelião. Os panfletos difundiam pequenos textos e palavras de
ordem, com base naquilo que as autoridades coloniais chamavam de "abomináveis princípios franceses".
A Revolta dos Alfaiates foi fortemente influenciada pela fase popular da Revolução Francesa, quando os jacobinos
liderados por Robespierre conseguiram, apesar da ditadura política, importantes avanços sociais em benefício das camadas
populares, como o sufrágio universal, ensino gratuito e abolição da escravidão nas colônias francesas. Essas conquistas,
principalmente essa última, influenciaram outros movimentos de independência na América Latina, destacando-se a luta por uma
República abolicionista no Haiti e em São Domingos, acompanhada de liberdade no comércio, do fim dos privilégios políticos e
sociais, da punição aos membros do clero.
A violenta repressão metropolitana conseguiu deter o movimento, que apenas se iniciava, detendo e torturando os
primeiros suspeitos. Governava a Bahia nessa época (1788-1801) D. Fernando José de Portugal e Castro, que encarregou o
coronel Alexandre Teotônio de Souza de surpreender os revoltosos. Com as delações, os principais líderes foram presos e o
movimento, que não chegou a se concretizar, foi totalmente desarticulado.
Após o processo de julgamento, os mais pobres como Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento e
os mulatos Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas foram condenados à morte por enforcamento, sendo executados no Largo da
Piedade, a 8 de novembro de 1799. Outros, como Cipriano Barata, o tenente Hermógenes d´Aguilar e o professor Francisco Moniz
foram absolvidos. Os pobres Inácio da Silva Pimentel, Romão Pinheiro, José Félix, Inácio Pires, Manuel José e Luiz de França
Pires, foram acusados de envolvimento "grave", recebendo pena de prisão perpétua ou degredo na África.
Já os elementos pertencentes à loja maçônica "Cavaleiros da Luz" foram absolvidos deixando claro que a pena pela
condenação correspondia à condição socioeconômica e à origem racial dos condenados. A extrema dureza na condenação aos
mais pobres, que eram negros e mulatos, é atribuída ao temor de que se repetissem no Brasil as rebeliões de negros e mulatos
que, na mesma época, atingiam as Antilhas.
Adaptação do texto A Conjuração Baiana In Brasil Colônia
Disponível em http://www.historianet.com.br. Acessado em 24/11/2008

Como podemos ver, apesar de diferentes entre si, tais movimentos tinham objetivos
separatistas, identificados com a idéia de formar uma nação independente. O fato de terem sido
derrotados não diminui a importância destes movimentos, que representam um acúmulo de
experiências históricas e tentativas de separação do Brasil em relação a Portugal.
Mais tarde, em 1808, o momento da chegada da Família Real ao Brasil veio a
representar mais um capítulo desta história, pois agora o representante maior do colonizador
passou a estar mais próximo dos colonos. Além disso, as circunstâncias da vinda Família Real
para o Brasil colocaram-na em condições de relativa fragilidade, já que havia saído de Portugal,
em fuga, por causa da invasão napoleônica, sendo, ainda por cima, protegida pelos ingleses. Por
isso, o rei D. João VI acabou tendo que fazer concessões aos ingleses, que fragilizaram ainda
mais as relações entre colonizadores e colonos no Brasil. Os maiores exemplos foram a abertura
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dos portos às nações amigas, criada por pressões inglesas, e a elevação do Brasil a Reino Unido
a Portugal, que em muito agradaram os colonos por terem quase que anulado as exigências do
pacto colonial e terem criado um clima de relativa liberdade para os colonos no Brasil.
Quando D. João VI voltou para Portugal, em 1821, houve o medo dos colonos de
perderem a relativa liberdade da qual desfrutavam. Assim, de maneira geral, podemos dizer que o
“Grito do Ipiranga” foi a conclusão de um longo processo de lutas entre colonizadores e colonos
no Brasil, tendo como motivação final a ameaça de recolonização.
Porém, uma coisa deve chamar a nossa atenção. O que será? Olhe para o esquema que
retrata o perfil da sociedade colonial brasileira (página 03), e responda à seguinte pergunta:
De modo geral, quem sempre tomou a iniciativa de organizar os movimentos de protestos contra
os colonizadores?
Apesar da grande resistência dos indígenas e dos escravos africanos à condição de
colonizados durante todo o período colonial, percebemos que no jogo das disputas políticas nas
duas primeiras décadas do séc. XIX os colonos sempre estiveram à frente. Isto acabou tendo um
peso muito grande na forma como a política, a economia e a sociedade no Brasil foram
organizadas a partir da Independência.

Fonte: www.marciobaraldi.com.br. Acessada em 24/11/2008
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A Constituição de 1824
Foi a primeira constituição de nossa história e a única no Império, tendo sido
outorgada (imposta) em 25 de março de 1824, estabelecendo os seguintes pontos:
x

Um governo monárquico unitário, hereditário e representativo.

x

Voto censitário (baseado na renda e posses) e descoberto (não secreto).

x

Eleições indiretas. Os eleitores da paróquia elegiam os eleitores da província e
estes elegiam os deputados e senadores. Para ser eleitor da paróquia, eleitor da
província, deputado ou senador, o cidadão teria de ter uma renda anual
correspondente a 100, 200, 400, e 800 mil réis, respectivamente.

x

Catolicismo como religião oficial.

x

Submissão da Igreja ao Estado.

x

Quatro poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. O Executivo
competia ao imperador e ao conjunto de ministros por ele nomeados. O Legislativo
era representado pela Assembléia Geral, formada pela Câmara de Deputados
(eleita por quatro anos) e pelo Senado (nomeado e vitalício). O Poder Judiciário era
formado pelo Supremo Tribunal de Justiça, com magistrados escolhidos pelo
imperador. Por fim, o Poder Moderador era pessoal e exclusivo do próprio
imperador, assessorado pelo Conselho de Estado, que também era vitalício e
nomeado pelo imperador.
A estrutura de poderes no Império

Poder Moderador

Poder Executivo

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Nossa primeira constituição fica assim marcada pela arbitrariedade, já que de promulgada,
acabou sendo outorgada, ou seja, imposta verticalmente para atender aos interesses do Partido
Português que desde o início do processo de independência política, parecia destinado ao
desaparecimento. Exatamente no momento em que o processo constitucional parecia favorecer a
elite rural, surgiu o golpe imperial com a dissolução da Constituinte e consequente outorga da
Constituição. Esse golpe impedia que o controle do Estado fosse feito pela aristocracia rural, que
somente em 1831 se restabeleceu na liderança da nação, levando D. Pedro I a abdicar.
Fonte: http://www.historianet.com.br. (adaptado) Acessado em 24/11/2008

Assim, vemos que a forma de governo monárquico, hereditário, o voto censitário, o
catolicismo como religião oficial, a criação do poder moderador, a existência de “partidos”
como o Partido Português e o Partido Brasileiro e, sobretudo, a manutenção do modelo
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econômico agro-exportador, baseado no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo,
praticamente não alteraram o ritmo de vida dos colonizados e, por isso mesmo, a
escravidão ainda permaneceu vigente até 1888.
É essa a cara do Estado Brasileiro!
Ao longo do séc. XIX, ainda houve algumas ameaças a serem enfrentadas, como
as rebeliões provinciais que, inclusive, ameaçaram a integridade do território brasileiro,
questão que era crucial para os antigos colonos, que se tornaram, então, os donos do
poder no Brasil.
Mas, no final, os interesses do Centro-Sul acabaram se impondo sobre os
interesses de outras partes do país, e as fronteiras do Brasil foram quase todas
demarcadas, como estão hoje. O Estado Brasileiro viveu certa estabilidade, a partir de
1840, quando começou o reinado de D. Pedro II (o 2º Reinado), que só viria a ser abalado
pela Guerra do Paraguai (1865-1870).

As Rebeliões no Período Regencial
¾ Cabanagem (Grão-Pará – 1835/1840)
Foi a mais violenta dentre todas, tendo, de um lado, as lideranças políticas locais; do
outro, os representantes do poder central na região que haviam nomeado um presidente
de província contrário àquelas lideranças. Para enfrentar o governo imperial, os locais
conseguiram grande apoio político das camadas populares, também descontentes com a
sua situação de miséria e exclusão social, sendo compostos na sua maioria por índios,
negros e mestiços, pobres, ribeirinhos, que moravam em cabanas, daí serem conhecidos
como cabanos. A resposta do governo central foi uma brutal repressão.
¾ Guerra dos Farrapos (Rio Grande do Sul e de Santa Catarina – 1835/1845)
Foi a mais longa de todas, tendo chegado ao período do 2º Reinado. Foi motivada pelos
pesados impostos cobrados sobre os produtos locais, o que, segundo os fazendeiros
(estancieiros) do sul do Brasil, prejudicava a economia da região e privilegiava seus
maiores concorrentes que eram os uruguaios, paraguaios e argentinos. Também, neste
caso, a população mais pobre foi mobilizada, incluindo os escravos que obtiveram a
promessa de liberdade, em troca de sua participação ao lado dos revoltosos, caso o
movimento separatista fosse vitorioso. A liderança dos fazendeiros esteve sempre à frente
deste movimento, sem que, em nenhum momento, perdessem as rédeas do jogo. Apesar
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da grande resistência, acabaram sendo derrotados pelas tropas do governo regencial e
iniciaram negociações de paz com o futuro Duque de Caxias, que fez, em nome do
governo, algumas concessões aos revoltosos.
¾ A Revolta dos escravos Malês (Bahia – 1835)
Ocorrida entre 25 e 27 de Janeiro de 1835 na cidade de Salvador, consistiu numa
sublevação de caráter racial, de escravos africanos das etnias hauçá e nagô, de religião
islâmica, organizados em torno de propostas radicais para libertação dos demais
escravos africanos. O termo "malê" deriva do iorubá "imale", designando o muçulmano.
Foi rápida e duramente reprimida pelo governo regencial. Planejada por elementos que
possuíam experiência anterior de combate, na África, de maneira geral, os malês
propunham o fim do catolicismo e o confisco dos bens de todos os brancos e mulatos
e a implantação de uma monarquia islâmica. Apesar de rapidamente controlada, a
Revolta dos Malês serviu para demonstrar às autoridades e às elites o potencial de
contestação e rebelião que envolvia a manutenção do regime escravocrata, ameaça
que esteve sempre presente durante todo o Período Regencial e se estendeu pelo
Governo pessoal de D. Pedro II.
¾ A Balaiada (Maranhão – 1838/1841)
Outro movimento que foi uma expressão da resistência popular contra as desigualdades e
injustiças da sociedade escravista, canalizado pelas lideranças locais para protestar
contra o centralismo político do Império. Esta participação popular foi duramente reprimida
pelas tropas do Duque de Caxias.
¾ A Praieira (Pernambuco - 1844)
Este movimento aconteceu num contexto de extrema desigualdade nos aspectos social e
econômico nordestino. Pernambuco era, ao mesmo tempo, a província nordestina
politicamente mais influente e também um exemplo de injustiças. A concentração
fundiária e de renda, nas mãos de poucas famílias, e o comércio eram quase que
totalmente controlados pelos portugueses. Tal situação não era nova, desde o período
colonial que não mudava.
Entre 1842 e 1844, as ações do Partido da Praia – formado por liberais – e do
Jornal Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, fortaleceram a oposição contra a
estrutura fundiária e comercial que dominava a vida pernambucana.
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O movimento, diferentemente de antecessores, tinha clara proposta ideológica e
forte influência dos movimentos socialistas europeus do século XIX. Algumas das
propostas defendidas pelos praieiros dão bem a idéia do conteúdo socialista do
movimento: voto livre e universal para todo o povo; liberdade para expressar
pensamentos pela imprensa; trabalho como garantia para todos os cidadãos; federalismo
como forma organizativa e reforma no poder judicial para garantir direitos individuais.

Territorialização do Brasil
Vamos, agora, ver como nosso território foi ganhando o contorno e as fronteiras
que tem hoje. Esse é o mapa do Brasil atual. Mas repare bem no desenho do nosso
território.

Por que será que ele tem essa configuração? Será que o nosso território foi sempre
desse jeito? Para entendermos um pouco porque o Brasil é assim, com essa
configuração, com esse desenho, é preciso conhecer a história de sua ocupação.
Você já estudou que os portugueses dominaram parte do continente americano,
uma parte que depois veio a se tornar o Brasil. Portugal teve de disputar com a Espanha
essas “novas terras” que eles diziam estar “descobrindo”. Parecia até que não havia
habitantes nelas, não é mesmo?
Eles fizeram um tratado, pensando em resolver seus conflitos, dividindo o mundo
entre si. Era o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, com o aval da autoridade
maior da época, o Papa. Por este tratado, as terras a Oeste da Linha acordada no
Tratado de Tordesilhas pertenceriam à Espanha e as terras a Leste dessa mesma linha
imaginária seriam de Portugal.
12

Veja, no mapa, o que era o Brasil bem antes de ser Brasil.

Mas os portugueses, que já não tinham respeitado os indígenas, não se detiveram
na linha do tratado e foram expandindo suas fronteiras. Esta expansão acompanhou o
desenvolvimento das várias atividades econômicas aqui realizadas pelos portugueses na
época colonial. Ela também foi de certa forma facilitada, pois, no período de 1580 a 1640,
ocorreu a União Ibérica, época em que, por conta de uma crise sucessória em Portugal,
o país acabou sendo anexado à Espanha.
Acompanhe, agora, como os mapas retratam as atividades econômicas
desenvolvidas em nosso território. Vamos ver como foi ganhando um contorno bem
parecido com o que temos hoje:

Fonte: Telecurso 2000 (História) - Fundação Roberto Marinho.
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Fonte: Telecurso 2000 (História) - Fundação Roberto Marinho.

Fonte: Telecurso 2000 (História) - Fundação Roberto Marinho.
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A configuração territorial, também, resulta de uma lenta, longa e difícil construção,
tecida durante séculos de história. Não foi somente o desenvolvimento econômico que
contribuiu com a formação deste território atual. Esta construção também foi fruto da
atuação decisiva da coroa portuguesa e do governo imperial, na garantia da unidade
política e territorial, quando várias revoltas eclodiram no Brasil e que poderiam ter
determinado o seu esfacelamento.

Mais tarde, na época republicana, as fronteiras foram sendo demarcadas por
diversos tratados de limites assinados com os países vizinhos:
¾ 1713 - Tratado de Ultrech
Conferiu a Portugal o direito de ampliar seu território nas regiões sul e norte.
¾ 1750 - Tratado de Madri
Definiu a soberania das Coroas Portuguesa e Espanhola sobre a América do Sul: a
Região Amazônica passou a pertencer à América Portuguesa e a Região do Prata à
América Espanhola.
¾ 1777 - Tratado de Santo Idelfonso
O Brasil perdeu a Colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos da Missão do
Alto Uruguai.
¾ 1872 - Tratado de Paz e Amizade Perpétua e de Limites
Após a Guerra do Paraguai estabeleceu as novas fronteiras entre Brasil, Argentina,
Paraguai, e redefiniu a navegação comercial no Rio da Prata.
¾ 1903 - Tratado de Petrópolis
Definiu a posse brasileira sobre a área que corresponde ao atual Estado do Acre.
¾ 1909 - Tratado do Rio de Janeiro
Definiu os limites territoriais entre Brasil e Peru.
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Fonte: http://www.juserve.de/rodrigo/atlashistorico. Acessado em 08/12/2008

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1. Voltando às perguntas iniciais deste módulo (página 02), depois de todas as
considerações feitas, respondam em seu caderno de aula às seguintes questões.
 O que significa para você o feriado de 7 de Setembro?
 Até que ponto podemos realmente comemorá-lo?
 O que falta ao Brasil para comemorarmos o “7 de Setembro”?
2. Retornando ao esquema que retrata o perfil da sociedade colonial brasileira, responda
em seu caderno de aula (página 03).
 Como era a relação entre colonizadores e colonos antes da crise que acabou
resultando mais tarde na Independência do Brasil? Pense no exemplo de uma
relação a dois ou um casamento.
 Qual era a visão que tinha do Brasil o colonizador? E o colono? E o colonizado?
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3. Interpretando a letra da música de Gabriel O Pensador e, analisando a maneira como
o Estado Brasileiro foi construído, pense nos reflexos que a história da Independência
do Brasil teve na História do Brasil atual. Aponte exemplos de situações, problemas e
desafios enfrentados pela sociedade brasileira, hoje, justificando a sua escolha.
Debata esta questão em grupo e depois apresente as conclusões do seu grupo para o
restante da turma e para o seu professor. Registre no seu caderno de aula as
conclusões da turma.

4. Voltando aos quadros (páginas 05 e 06) que tratam da Inconfidência Mineira (1789) e
da Conjuração Baiana (1798), aponte as semelhanças e diferenças entre estes dois
movimentos políticos revoltosos ocorridos no Brasil colonial.
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BLOCO 2 - UP 2 - MÓDULO: TRABALHO COMPULSÓRIO E TRABALHO LIVRE

Trabalha-se por obrigação, por necessidade ou por gosto?

Música de Trabalho
Renato Russo
Sem trabalho eu não sou nada
Não tenho dignidade
Não sinto o meu valor
Não tenho identidade
Mas o que eu tenho
É só um emprego
E um salário miserável
Eu tenho o meu ofício
Que me cansa de verdade
Tem gente que não tem nada
E outros que tem mais do que precisam
Tem gente que não quer saber de trabalhar
Mas quando chega o fim do dia
Eu só penso em descansar
E voltar prá casa pros teus braços
Quem sabe esquecer um pouco
De todo o meu cansaço
Nossa vida não é boa
E nem podemos reclamar
Sei que existe injustiça
Eu sei o que acontece
Tenho medo da polícia
Eu sei o que acontece
Se você não segue as ordens
Se você não obedece
E não suporta o sofrimento
Está destinado à miséria
Mas isso eu não aceito
Eu sei o que acontece
Mas isso eu não aceito
Eu sei o que acontece
E quando chega o fim do dia
Eu só penso em descansar
E voltar p'rá casa pros teus braços
Quem sabe esquecer um pouco
Do pouco que não temos
Quem sabe esquecer um pouco
De tudo que não sabemos
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Que resposta você daria às perguntas iniciais do módulo?
E aí? Pensou?
Na verdade, não existe apenas uma resposta. Afinal, trabalha-se por necessidade,
por obrigação e bom será se também for por gosto. Isto, se ele não nos faltar.
Entender como as relações de trabalho foram organizadas em nosso país, ao longo
da sua história nos ajuda a compreender o mundo do trabalho hoje.
Com a chegada dos portugueses a estas terras e por quase 400 anos, desde o
século XVI, grande parte da riqueza aqui produzida foi construída com o trabalho escravo.
Observe as gravuras e leia os relatos a seguir. Eles registram o dia-a-dia das
populações escravas na segunda metade do século XIX.

O trabalho escravo nas cidades: negros de ganho carregando pipas d´água.
Fonte: www.ufrgs.br/acervofoto/imagens.Acessado em 24/11/2008

Nas cidades como o Rio de Janeiro ou Salvador... os trabalhadores escravos faziam de tudo, dos domésticos,
encontrados nas casas mais abastadas às mais simples, aos “de ganho”, que trabalhavam nas ruas para fazer dinheiro
para seus senhores em troca de serviços, “vendendo água, comida, panelas, badulaques, exercendo ofícios
especializados, como o de barbeiro. Eles eram carregadores também. “Carregavam de tudo nesse Brasil, onde homens
“de qualidade” se recusavam a levar o mais ínfimo pacote”. Carregavam as cadeirinhas onde os brancos iam sentados,
baús, caixas, caixões, caixotes, sacas de café, os barris com os dejetos produzidos nas casas, que logo cedo, ás 6
horas da manhã, procissões de negros iam jogar ao mar.”.
Texto adaptado da revista Veja, 15/05/1996
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“As cozinheiras se levantavam antes do sol nascer para acender o fogo embaixo dos caldeirões de
ferro ; em breve o cheiro do café, da rapadura e do angu de fubá flutuavam no ar. O sol ainda não havia
nascido quando o feitor ou um de seus capatazes negros se encaminhava para um canto do terreiro para
tanger o sino de boca larga... Agora, à medida que o terreiro lentamente se enchia de escravos, alguns de
pé, formando fila, e outros acocorados ... O feitor fazia a formatura; quando um escravo não respondia
depois de dois chamados , corria para a senzala à sua procura. Quando as ordens do dia tinham sido
dadas, distribuindo as várias turmas entre os diversos talhões, escravos e capatazes se dirigiam para a
cozinha dos escravos para tomar café com angu”.
Os primeiros clarões da aurora despontavam no céu quando os escravos se encaminhavam para o
trabalho. Uns poucos iam para a casa de vivenda; a maioria punha a enxada no ombro, e, velhos e moços,
homens e mulheres, dirigiam-se para o trabalho da carpa que varava o ano, seguidos pelos capatazes que
vigiavam os mandriões. As mães carregavam as crianças de peito em pequenos jácas presos às costas, ou
escarranchados sobre um quadril. As crianças de quatro a sete anos se arrastavam com as mães, as de
nove a quinze anos seguiam ao lado (...)
As diversas turmas freqüentemente trabalhavam a pequena distância umas das outras e, para
imprimir ritmo às enxadas e transmitir comentários sobre o pequeno mundo... no qual viviam e trabalhavam
- suas próprias fraquezas, as do senhor, dos feitores e dos capatazes - o "mestre cantor" de uma turma
iniciava o primeiro verso de um jongo. Sua turma repetia em coro o segundo verso, e carpiam todos no
mesmo ritmo, enquanto o mestre cantor da turma ao lado tentava responder ao desafio. (...) Quando o jongo
não ia bem o trabalho não rendia.
Parando aqui e ali para dar uma lambada nos indolentes, dois capatazes fiscalizavam as turmas,
percorrendo de um lado para outro as carreiras de café e gritando "vamos, vamos" ; quando a fiscalização
relaxava, os trabalhadores se aproveitavam para diminuir o ritmo do trabalho enquanto escravos e escravas
acendiam seus pitos ou se apoiavam à enxada para enxugar o suor. Para racionalizar o desejo de
resistência às lambadas e aos gritos do capataz, inventaram a história de que um escravo mais velho e
mais vagaroso nunca devia ser ultrapassado em sua carreira de café; do contrário o escravo velho podia
arremessar a cinta na carreira de um mais moço, e este seria mordido por uma cobra quando dela se
aproximasse.
Ao grito de "almoço, almoço"... lá pelas dez horas ... passavam em fila diante da cozinheira e de
seus ajudantes, estendendo as suas cuias... As mães aproveitavam o descanso para amamentar os filhos...
Meia hora depois a turma voltava para o trabalho. A uma hora da tarde havia uma breve pausa para o café,
ao qual os escravos freqüentemente acrescentavam o resto do angu servido ao almoço. Nos dias frios e
chuvosos substituía-se o café por pequenas doses de caninha fabricada na própria fazenda. Alguns antigos
escravos afirmavam que o fazendeiro freqüentemente mandava os capatazes distribuir-lhes cachaça
enquanto trabalhavam, para que não interrompessem o trabalho. A janta era servida às quatro horas e o
trabalho retomado até o cair da noite quando o capataz gritava "vamos largar o serviço". As turmas
voltavam então para a sede.
Fonte: Adaptado de: Stein, Stanley J. A grandeza e decadência do café, Editora Brasiliense, São Paulo 1983
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Não é difícil perceber que era a força do trabalho desses homens e mulheres,
submetidos ao trabalho compulsório, que sustentava a economia do novo Império
Brasileiro, quer nos campos ou nas cidades, eles estavam por toda parte. Eram os
responsáveis pela produção da riqueza, mas não reconhecidos como pessoas pela lei e,
sim, como mercadoria que se podia trocar, vistos como inferiores pelas elites que
governavam este país. Estas elites passam a buscar estratégias para embranquecer o
“povo” brasileiro, porque viam nas populações brancas da Europa um símbolo da
civilização e do progresso.

Trabalho compulsório é aquele no qual o trabalhador foi recrutado sem seu consentimento voluntário, não
podendo se retirar, se assim o desejar, porque estaria sujeito à punição. A escravidão é uma forma de
trabalho compulsório.
Adaptado de Ciro Flamarion em www.netsaber.com.br/resumos

A opção pela Imigração

Os primeiros imigrantes não-portugueses a chegar ao Brasil foram os suíços, ainda
no governo de D.João VI, em 1818. Mais de 200 famílias vieram para ocupar lotes de
terras doados pelo governo e construíram a cidade de Nova Friburgo. Já nesta época
ficava clara a intenção de se incentivar a vinda de populações brancas européias, dandose preferência aos agricultores e artífices. Idéia que se fortaleceu com a Independência,
quando foi iniciado o programa de colonização e ocupação das terras do sul do país. A
primeira colônia fundada foi São Leopoldo, de origem alemã, em 1824.

Com o fim do tráfico negreiro internacional em 1850, as elites políticas brasileiras
da época sabiam que a escravidão não teria como ser mantida por muito mais tempo,
mas também não queriam que houvesse mudanças na organização do sistema
econômico, baseado nas grandes plantações, que usava um grande número de mão-deobra. Temiam perder o controle e a disciplina da população dos trabalhadores escravos.
Também não podiam negar a força crescente dos movimentos abolicionistas que se
organizavam por todo país. Escolheram fazer uma abolição lenta e gradual.
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Observe os quadros:

Lei Eusébio de Queirós (04 de setembro de 1850)
Estabelecia o fim do tráfico negreiro.

Lei do Ventre Livre (de 28 de setembro de 1871)
Estabelecia que os filhos de escravos nascidos a partir daquela data seriam pessoas livres. Porém, a lei não
chegou a ter valor, já que dava aos senhores de escravos a tutela dos libertos até os 21 anos de idade, o
que, na prática, representava a manutenção da condição servil.

Lei do Sexagenário (de 28 de setembro de 1885)
Estabelecia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade, desde que os proprietários fossem
indenizados. Como a Lei do Ventre Livre, os resultados da nova lei foram restritos, já que poucos cativos
conseguiam atingir tal idade.

Lei Áurea (de 13 de maio de 1888)
Declarava extinta a escravidão no Brasil. Na ocasião, existiam pouco mais de 700 mil escravos no país.

Ao mesmo tempo, a política de imigração continuava a acontecer. E neste período,
segunda metade do século XIX, privilegiou-se a vinda de trabalhadores livres para as
fazendas de café, especialmente aquelas localizadas no oeste paulista, para substituir a
mão-de-obra escrava. O interesse do governo brasileiro foi correspondido pela
necessidade dos trabalhadores europeus, que, com o avanço do capitalismo industrial
nas nações centrais da Europa, não tiveram vez no mercado de trabalho nos seus países
de origem.
Os latifundiários paulistas contratavam famílias imigrantes, em sua maioria
italiana, alemã, espanhola e portuguesa. Mais tarde, vieram os japoneses.
Entre o final do século XIX e início do século XX, o Brasil recebeu imigrantes de
muitas nacionalidades diferentes. Mas só eram bem-vindos aqueles que se enquadravam
na imagem de imigrante ideal: branco, sadio e de “boas qualidades”.

(...) Para mim, o imigrante europeu devia e deve ser o alvo de nossas ambições,
como o africano, o objeto de nossas antipatias.”
Aureliano Cândido de Tavares Bastos, deputado por São Paulo (1862) e fundador da Sociedade Internacional
de Imigração (1866), defendendo a vinda de imigrantes brancos para substituir a mão-de-obra negra.
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Cabe lembrar que, principalmente em cidades como o Rio de Janeiro, havia um
grande número de homens livres, pobres ou remediados e ex-escravos libertos
trabalhando no comércio, na prestação de serviços e no cultivo de pequenas lavouras,
que atendiam às necessidades crescentes da vida urbana.

Trabalho livre é aquele no qual o trabalhador tem o direito de escolher se aceita ou não, as
condições de trabalho que lhe são dadas. Podemos observar, no entanto, que essa liberdade de
escolha é relativa porque é comum muitos trabalhadores serem obrigados a aceitar o trabalho
oferecido, mesmo que as condições não sejam boas para eles, já que têm de garantir suas
necessidades básicas de sobrevivência.

Colonos italianos chegando à Hospedaria de Imigrantes, no Brás, São Paulo, final do século XIX.
Fonte: www.projetoimigrantes.com.br. Acessado em 24/11/2008

O que queriam? Por que vieram os imigrantes?
Vieram “fazer a América”, em busca de melhores condições de vida e de trabalho.
Em sua maioria agricultores sem terras. Fugiam da pobreza, cheios de esperança e
sonhos. Vieram com apenas a coragem, sem saber o que iriam encontrar. Sem dinheiro,
suas passagens eram custeadas pelo governo de São Paulo. E aqui assinavam contratos
de trabalho com os fazendeiros. Contratos muitas vezes enganosos, que os mantinham
presos ao trabalho da fazenda e sem perspectivas de mudança.
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Contrato de trabalho em português e italiano
Fonte: www.icmc.usp.br Acessado em 24/11/2008

A vida nas fazendas não era fácil, cada família recebia uma parte do cafezal para
cuidar, recebiam salários que muitas vezes nem chegavam a ver porque tinham que fazer
suas compras na venda do patrão, pelos preços que este queria. Assim, sempre estavam
devedores. Muitos voltaram para seus países, outros seguiam de fazenda em fazenda e
alguns conseguiram comprar pequenas propriedades.
Chegaram os imigrantes... a escravidão foi abolida...e depois?
Depois das festas da Abolição, que duraram três dias, qual seria o destino dos
negros libertos? Silêncio...
Silêncio total!

O governo calou-se. Não propôs qualquer política que incluísse a população de exescravos, agora “livres”, no mercado de trabalho. Nenhuma indenização pelos anos de
trabalho obrigatório. Estavam sozinhos, por sua conta e risco.

Para onde ir? Trabalhar em quê?

Muitos permaneceram trabalhando com seus antigos senhores em troca de um
lugar para morar e alimentos para sobreviver. Outros foram para as cidades, à procura de
um trabalho que lhes era negado.

Os grandes produtores de café expandiam seus negócios, investindo nas ferrovias
e indústrias. São Paulo e Rio de Janeiro eram os principais centros econômicos do país.
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As primeiras indústrias foram de alimentos e tecidos, já que, de resto, tudo se
importava no Brasil. Seus primeiros operários eram imigrantes, italianos em sua maioria,
muitos dos quais retornavam do campo, insatisfeitos com a exploração nas fazendas de café.

Mas não se pense que a vida nas indústrias era muito melhor, não, porque não era.
As condições de trabalho na fábrica também eram difíceis e os salários insuficientes para
garantir a sobrevivência de maneira decente. Mesmo assim, os trabalhadores negros
libertos eram preteridos. Veja esses relatos:
“Não tinha trabalho tirando aquele da roça, tinha indústria, que eu me lembro só tinha a fábrica do
Fachina, a de tecido... Mas lá só trabalhava o pessoal deles, quase tudo italianada, ou então
português, a gente não tinha lugar para trabalhar, nóis preto não tínhamos valor. A italianada foi
tomando conta de tudo.”
Relato de Ovídio Silva ,1896-1989 (Lopes, Ademil - Escola, Socialização e Cidadania - pág. 31)

“Aproveitamos da ocasião que essa notícia oferece para lembrar o doutor Delegado de Polícia que
seria bom organizar patrulhas mesmo de dia pelos subúrbios da cidade - onde há vendas em que
constantemente se vê magotes de vagabundos. Esses vagabundos são em geral pretos e pretos
que alí passam o dia em completa ociosidade dando lugar ao vício da embriaguez.”
Correio de São Carlos - 10 de janeiro de 1900

Observe que não eram pessoas desocupadas e vagabundas, eram trabalhadores
desempregados, a quem não se oferecia oportunidade de emprego, sendo tratados
como caso de polícia. O trabalho escravo oficialmente acabou no Brasil, mas havia, e há
ainda hoje, muito a transformar.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1. O autor do texto da página 2 diz que os escravos “Carregavam tudo no Brasil,
onde homens de qualidade se recusavam a levar o mais ínfimo pacote.”
Afinal, o trabalho, principalmente o trabalho braçal era trabalho para escravos e o
melhor mesmo era não trabalhar. E hoje, o trabalho braçal ainda é desvalorizado?
Por quê?
2. As mulheres e o trabalho. Volte ao texto da página 18 e releia a parte em que
relata o trabalho das mulheres escravas na fazenda de café e compare com o
depoimento abaixo, preenchendo o quadro a seguir, no seu caderno.

“A primeira viagem longa de navio do Japão para o Brasil levou 62 dias no mar,
sem ver a terra...”. Para vir trabalhar na roça era preciso formar uma família, e para
isso muitas pessoas arranjavam casamentos sem considerar o gosto da moça.
Tinha uma moça que não conseguiu gostar do seu noivo, acabou se suicidando.
Isso foi uma grande tragédia na viagem. A outra foi o sarampo que assolou os
passageiros. Mil e duzentas pessoas num navio ... "A vida no casamento começou
com enxada e a lata d'água que a gente tirava do poço. A gente partia lenha... e
aconteciam muitos acidentes, até machucando crianças. Eu tinha de puxar enxada
junto com o marido o dia inteiro, e à tarde voltava para a casa um pouquinho mais
cedo para fazer comida, dar banho nas crianças. Uma dureza que só imigrante
sabe".
Depoimento de Mitsuko Kawai.
O trabalho da mulher escrava e o trabalho da mulher imigrante
Semelhanças

Diferenças

3. A inteligência e a astúcia em criar estratégias de resistência à exploração do
trabalho faziam parte do duro dia-a-dia dos trabalhadores escravos. Volte ao texto
da página 18 e registre uma dessas estratégias, no seu caderno.
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BLOCO 2 - UP 2 - MÓDULO: MOVIMENTOS SOCIAIS

Você já se sentiu incomodado?
É comum reagir ou os incomodados que se mudem?

Saga de Severinim (Vital Farias)
Peço atenção dos senhores
pra história que eu vou contar
falo de Severinim lavrador tão popular
que morava numa palhoça
e cultivava uma roça perto de Taperoá
e Severinim todo dia lavrava a terra macia
e terra lavrada é poesia
Mexe com a mão na terra
Sobe essa serra corta esse chão
Planta que a planta ponte
Por esses montes lã d’algodão
Severinim vivia até feliz
Enchendo os olhos com bem d’raiz
E mesmo plantação tava bonita em flor
E ao seu lado sua companheira
tinha o seu amor
Mas como diz o ditado e haverá de se esperar
depois de tudo plantado
fazendeiro pede pra Severinim desocupar
já tinha até fruta madura
jirimum enramado no terreiro
e tinha até um passarinho
que além de ser seu vizinho
ficou muito seu companheiro
Chega tanta incerteza
A alma presa quer se soltar
Luta, luta sozinho
Qual o caminho de se libertar
Severinim ficou sozinho e só
Ingratidão não pode suportar
Correu para o Sul
-aí a construção se viu
de uma vez por todas
de uma vez por todas
-desabar

Fonte: Charge: “Enxadas paradas Inchadas paradas, Márcio Baraldi.
Jornal do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 1998.
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Você já deve ter ouvido esta frase: “Incomodado que se mude!”. Quantas vezes
nos incomodamos com alguma coisa, um fato ou uma situação do nosso dia-a-dia.
O que fazer? Lutar ou se acomodar?
Quantos Severinins existem, fazendo uso da terra e sendo expropriados deste
direito?
Para entendermos melhor essas questões, é bom recordarmos que a distribuição
de terras no Brasil foi forjada em um modelo fundiário com distribuição desigual. Os
primeiros grandes lotes de terras, os latifúndios brasileiros, foram as Capitanias
Hereditárias, que estavam inseridas na economia colonial mercantilista.
A primeira economia agroindustrial brasileira foi a cana-de-açúcar, implantada no
modelo do latifúndio, da monocultura e da mão de obra escrava.
Para manter este modelo de economia, foi criada a Lei de Terras, em 18 de agosto
de 1850, que praticamente instituiu a propriedade privada da terra no Brasil, sem
alteração do modelo do latifúndio. Com a lei, a terra devoluta (ociosa) só poderia ser
adquirida se fosse comprada. Portanto, o negro liberto, os imigrantes recém-chegados e
os meeiros, sem recursos, ficaram de fora. Estas terras foram compradas por pessoas
abastadas, ou seja, com grandes recursos financeiros. Assim, os pobres não tiveram
acesso à terra.
A Lei de Terras dificultou também a criação de pequenas e médias propriedades
(minifúndios).
Para você entender melhor este assunto, leia o quadro:
Fundiário: Leis, normas, estatutos e portarias sobre disposições e uso da terra.
Latifúndio: Por dimensão. Grandes propriedades rurais; seiscentas vezes superiores ao módulo rural fixado
para a região de onde se localiza. Por exploração: Propriedade que mantém uma área produtiva menor que
sua extensão rural, portanto, não pode ser considerada uma empresa agrária.
Plantation: Sistema agrícola capitalista implantado nas colônias de exploração pelos colonizadores
europeus. Baseia-se na exploração do latifúndio, da mecanização da terra, do uso de mão-de-obra barata
(nativa, escrava, itinerante), da monocultura e atendimento do mercado externo.
Agrícola: Relativo aos diferentes tipos de cultivos.
Agrário: Relativo às condições das terras produtivas (clima, relevo, defensivos, fertilizantes e máquinas).
Minifúndios: Imóvel rural de área e possibilidades inferiores à propriedade familiar (um módulo rural).
Módulo rural: Modelo padrão que deve corresponder à propriedade familiar na região em que estiver
localizada.
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Terra, apropriação e resistência

A desigual distribuição de terras acabou gerando conflitos cada vez mais violentos.
Veja as ilustrações abaixo. Elas revelam o quanto a problemática da terra no Brasil
é complexa, permanente e atual.

Fonte: Retirantes, "Nordeste, Promessas

Fontes:
Degredados de Canudos - “Cem Anos de
Canudos". Revista Nova Escola/105. São Paulo, V.
Civita, 1997. (acima esquerda)
Retirantes - "Nordeste, Promessas e Pobreza".
Revista Retrato do Brasil/35. São Paulo, Ed.
Três/Política 1973.
(acima direita)
Tomada de uma Fazenda. Revista Nova
Escola/105. São Paulo, V. Civita, 1997.
(ao lado)

O que estas ilustrações despertaram em você?
Quantas semelhanças elas têm?
Imagino o quanto você ficou surpreso em descobrir que a questão agrária tem a
mesma idade do Brasil. A luta pelos direitos da posse da terra significam a possibilidade
de poder transformar uma “negação em afirmação”.
Muitas pessoas ao sofrerem algum tipo de constrangimento ou de rompimento com
seus modelos de vida, em vez de “se mudarem”, ficaram e resistiram. Vamos falar agora
sobre essa resistência ocorrida e que ainda ocorre em quatro movimentos sociais do
campo: o Movimento dos Sem Terra (MST), a Guerra de Canudos, a Revolta de
Contestado e o Cangaço.
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Movimento dos Sem Terra – MST
Para encurtar a conversa sobre o Movimento dos Sem Terra, é bom ressaltar que
no campo brasileiro, a maioria dos trabalhadores agrícolas não detém a posse da terra.
Contudo, vejamos a situação daqueles que, de uma forma ou de outra, “possuíam”
um pedaço de terra para plantar e sustentar seus familiares e que perderam esses
direitos. A luta do MST nasceu sob essa bandeira: Terra para plantar e sobrevivência
digna. A bandeira de luta dos trabalhadores rurais desapropriados é a Reforma Agrária.

Nos anos de 1950 apareceram, de forma clara, as primeiras manifestações de luta
contra os monopólios da terra. Foram organizados sindicatos rurais, sob o título de Ligas
Camponesas na Região Nordeste, com liderança de Francisco Julião. Este movimento
sindical foi combatido pelo Regime Militar.
Na década de 1970, a luta pela reforma agrária se fortaleceu no Rio Grande do Sul
e tomou uma dimensão nacional: era a semente do movimento dos trabalhadores rurais.
Em 1984, período de reformas, em função da reabertura política no Brasil, foi criado o
movimento por uma reforma agrária rápida e justa, o MST.

Fonte: www.mst.org.br.Acessado em 24/11/2008
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Guerra de Canudos (1897)
No sertão nordestino, no interior da Bahia, numa fazenda abandonada, surgiu o Arraial de
Canudos, para acolher os degredados da seca, da miséria e do abandono político. Seguiam um
líder religioso, Antônio Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro. Um beato cearense
que passou a peregrinar no sertão, após ser preso por crime que não cometeu.
Para entendermos melhor sobre a Guerra de Canudos, como um movimento social rural,
vamos recorrer a uma linha do tempo para situarmos o seu contexto na História.
1750-1800

Decadência da cana-de-açúcar e auge da mineração.

1840-1850

Início do Segundo Reinado (D. Pedro II). A política econômica privilegia a agricultura
de exportação.

1850-1870

Fim do Tráfico Negreiro. Crise econômica. Enfraquecimento dos engenhos de açúcar
e declínio da mineração.

1870-1878

O Sudeste se afirma como novo pólo econômico. O café atinge bons preços.
Antônio Conselheiro inicia sua peregrinação pelo sertão.
O Brasil vence a Guerra do Paraguai. Os militares são atraídos pela campanha
republicana.

1878-1880

Uma longa seca assola o Nordeste. Inicia-se um grande êxodo rural.

1888-1889

A República é Proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca.
A Família Real parte para Portugal. É instituído o casamento civil.
Antônio Conselheiro condena a separação do Estado e a Igreja.

1889-1891

Floriano Peixoto é o novo presidente.
Reprime com força a Revolução Federalista no Sul do Brasil.

1891-1893

Conselheiro quebra em praça pública a tábua de imprensa com o anúncio da
cobrança de impostos para os moradores municipais.
Inicia-se a sua perseguição e ele, então se refugia em Canudos junto com os seus
seguidores.

1894-1896

Ocorre o primeiro conflito entre Conselheiro e as autoridades de Juazeiro.
A causa do conflito foi a não entrega da madeira comprada por Conselheiro para a
construção da Igreja nova. Antônio Conselheiro manda seus homens buscarem à
força a madeira. Essa atitude é vista como ofensiva.
Então, cerca de cem soldados, sob o comando do tenente Manuel Pires Ferreira
ataca o Arraial. Os soldados são surpreendidos e regressam feridos. É deflagrada a
Guerra.

1896-1897

É formada uma segunda expedição, comandada pelo coronel Febrônio de Brito. Sem
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munição e desprovidos de alimentos se retiram do combate.

1897

Segue a terceira expedição, liderada pelo coronel Moreira César. Ataca o Arraial, e
sem o menor conhecimento da região, é derrotado. Morre Moreira César e é
degolado.
É formada a quarta expedição, comandada pelo coronel Artur Oscar de Andrade
Guimarães, que reuniu cerca de 5 mil homens.
Conselheiro, após três anos de luta, morre de fadiga, em 22 de setembro.
Dos 25 mil habitantes, restam apenas 300, entre eles mulheres, idosos e crianças,
que se entregam no dia 5 de outubro. No dia 6, o arraial é arrasado com a morte dos
últimos combatentes: um velho, dois homens e uma criança.
.
Fonte: Adaptado: Nova Escola. “100 Anos de Canudos”, São Paulo, 1997.

A saga da Guerra de Canudos foi retratada no livro Os Sertões, de Euclides da
Cunha. Veja como o autor relata o fim do conflito:

“Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a História, resistiu até o esgotamento
completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao
entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro
apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam
raivosamente cinco mil soldados. (...)
No dia 6 acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente
contadas. Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o
cadáver de Antonio Conselheiro. Desenterraram-se cuidadosamente. Dádiva preciosa
(...). Fotografaram-no depois.
E lavrou-se uma ata rigorosa firmando sua identidade: importante que o país se
convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilíssimo antagonista.
Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, em guardar a sua cabeça, tantas vezes
maldita, uma espada jeitosamente brandida, cortou-lha; e a face horrenda, empesta de
escaras e de sangue, apareceu uma vez ante aqueles triunfadores.”
(Euclides da Cunha, Os Sertões)

Antônio Conselheiro ficou conhecido como beato. Os beatos eram tidos como
homens santos que substituíam os padres nas horas necessárias como benzedura,
ladainha, os benditos dos velórios, lições de higiene, bons costumes e outros.
Esses afazeres não eram bem vistos pela Igreja Romana, mas a ausência de
representantes em lugares afastados como o Sertão nordestino criou este tipo de
possibilidade, que ficou conhecida como Catolicismo Popular.
A tradição dessa prática foi bastante acentuada por um padre católico alemão que
se chamava Ibiapina, que congregava no Ceará, terra natal de Antônio Conselheiro. O
Padre Ibiapina, comovido com a situação de pobreza em que as pessoas se
encontravam, passou a ensinar as mulheres a ler, escrever, bordar e costurar, como uma
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forma de superação das dificuldades, do clima, da miséria e da prostituição. Portanto, a
palavra Beato, deriva de Ibiapina. Antônio Conselheiro

seguiu esse princípio da fé

consciente.
Guerra do Contestado (1912-1916)

O Contestado era uma vasta região que se estendia entre terras do Paraná a Santa
Catarina, algo em torno de 28 mil quilômetros quadrados de terras devolutas, mas, muito
disputadas pelas oligarquias locais. A situação dos moradores do Contestado era muito
semelhante a dos moradores de Canudos. Nestas circunstâncias aconteceu a Guerra do
Contestado, que teve duas lideranças religiosas: a do monge João Maria, que
desapareceu por volta de 1908, e a do padre José Maria. Este último, logo após a sua
ascensão em 1912, tornou-se uma figura lendária já que os moradores da região
acreditavam que ele fosse uma reaparição do primeiro líder. É interessante notar que
estes monges que estiveram na liderança do movimento foram formados na tradição do
Catolicismo Popular, já que, na verdade, nenhum dos dois era ordenado oficialmente pela
Igreja.

Mesmo

assim

eram

reconhecidos

por

aquelas

comunidades,

rezando,

prescrevendo remédios e lendo para seus seguidores. Portanto, eram elementos de suma
importância para a vida de abandono daquelas pessoas.

Por estes aspectos, a revolta do Contestado foi então duramente reprimida. José
Maria é morto em combate em 1912. Em 1916, com a entrada de 7.000 soldados,
comandada pelo Coronel Setembrino de Carvalho e mais 1.000 jagunços pagos pelos
coronéis, o movimento cai, sendo o seu último líder, Adeodato, capturado.
Cangaço
No final do século XIX e início do século XX, apareceram no sertão nordestino
bandos de cangaceiros, homens armados que agiam por conta própria. O cangaceiro
originou-se do modelo de organização social do sertão: cada coronel tinha a sua
segurança privada, ou seja, um grupo de jagunços ou de capangas. Os cangaceiros
surgiram das constantes brigas entre oligarquias rivais da região. Estes bandos saíram do
controle dos chefes políticos locais. Não se constituíram como um grupo, com um ideal
próprio e nem apresentaram um protesto claro contra a ordem social injusta. Muito ao
contrário, suas atitudes, muitas vezes foram tão injustas, quanto a vida difícil da Caatinga
ou dos desmandos dos coronéis. Cada bando tinha seu próprio chefe. Entre os mais
famosos estão: Antônio Silvino, Lampião e Corisco. O fim do cangaço está associado à
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caça aos bandos de Lampião em 1938 e de Corisco em 1940, e às mudanças
geoeconômicas que fizeram do Centro-Sul do país uma área que passou a atrair a mãode-obra de outras regiões. As notícias de novas oportunidades iam chegando aos ouvidos
dos sertanejos por meio do rádio. O processo de migração dos sertanejos para o CentroSul favoreceu o sonho de melhora de vida e contribuiu para pôr fim ao Cangaço.

Mapa de atuação do Cangaço
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7. Acessado em 08/12/2008

Após todo esse nosso esforço dedicado aos movimentos sociais rurais, você deve estar
se perguntando se os conflitos são próprios do campo e se o trabalhador for expulso de
seu espaço, para onde ele vai?

Nós vivemos em um espaço geográfico tanto rural, quanto urbano.

Quando

ocorre a retirada de um grupo de trabalhadores do setor rural, outros problemas se
apresentam a ele. Os embates políticos, sociais e econômicos de nossa gente são
oriundos de uma política histórica que contribuiu para gerar conflitos tanto no campo,
quanto na cidade.
Faremos, agora, um breve estudo sobre os movimentos sociais urbanos.
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Revolta da Chibata
No início do século XX, muitas transformações estavam ocorrendo no Brasil e, mais
intensamente ainda, na cidade do Rio de Janeiro. Mas a Marinha de Guerra do Brasil
ainda tinha costumes do tempo da escravidão. Um oficial podia castigar um marinheiro
com chibatadas, se considerasse que este havia cometido uma falta grave. Isso sem falar
das péssimas condições de trabalho destes marinheiros, tais como baixíssimos salários,
comida ruim, sujeira nos alojamentos...

O governo ignorava todos esses problemas e considerava que melhorar a marinha
era comprar navios e canhões modernos. Esta posição, infelizmente, ainda é muito
comum em quem governa: ignorar as verdadeiras necessidades dos trabalhadores e
decidir por eles.

Com todo esse clima desfavorável de opressão, os marinheiros se revoltaram contra
seus comandantes. Dentre eles, havia um líder. Era João Cândido, mas a ação foi
coletiva: assumiram o comando dos navios e ameaçaram bombardear bairros
privilegiados da cidade. O governo acabou cedendo, e de fato este tipo de castigo foi
banido da marinha do Brasil. Seria uma grande vitória, se os participantes da revolta não
tivessem sido expulsos da marinha e alguns presos e outros até fuzilados.

Fonte: www.libertaria.pro.br. Acessado em 24/11/2008
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Revolta da Vacina
Imaginar em nossos dias, no meio em que vivemos, que possa haver uma
insatisfação popular por ser obrigatória a vacinação de crianças é quase imaginar o
impossível. Muito pelo contrário, torcemos para que as pesquisas científicas nos levem à
criação de novas vacinas que previnam doenças ainda incuráveis como a AIDS, por
exemplo. Entretanto, em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu uma revolta contra
este recurso médico tão bem aceito em nossos dias. Para entendermos esta revolta, é
preciso nos transportar para aquele momento da cidade.
Quem governava naquela época era o prefeito Pereira Passos, que tinha a
intenção de promover uma verdadeira reforma na cidade, ou melhor, no que ele
considerava a cidade: o centro e adjacências. Considerava que precisava promover o
progresso com inúmeras obras em pontos estratégicos, como o alargamento de ruas e
abertura de largas avenidas. Para tanto, não poupou as casas dos pobres que estivessem
no caminho, restando a estes irem ocupar os morros ou lugares mais distantes. Estava
preocupado também com as condições sanitárias.
Este programa de saneamento, encomendado pelo prefeito ao médico Oswaldo
Cruz, incluía a vacinação obrigatória contra a varíola e a febre amarela, doenças graves
da época. Não seria nada demais, se a vacinação obrigatória tivesse sido esclarecida ao
povo. Em vez disso, fez da vacinação um “caso de policia”, obrigando a todos que se
vacinassem, nem que precisasse usar a força.

O povo, sem esclarecimento de
nada, temeu a vacinação e reagiu: no
dia

marcado

para

começar

a

campanha, a multidão foi para a rua,
derrubou bondes, arrancou trilhos,
bloqueou ruas. A revolta estendeu-se
para vários bairros pobres. E o
governo reagiu violentamente. Houve
mortes

e

centenas

de

prisões.

Naquele momento, foi suspensa a
obrigatoriedade da vacina.
Fonte: cienciahoje.uol.com.br.Acessado em 24/11/2008
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Movimento Operário nos anos de 1910

Apesar de ainda ser um país de economia predominantemente agrária entre o final
do século XIX e início do século XX, podemos dizer que as fábricas instaladas por aqui,
neste período, conseguiram reunir trabalhadores capazes de se mobilizar por seus
direitos, trazendo à tona uma fase significativa para o movimento operário brasileiro.
As condições de trabalho dos operários dessa época eram as piores possíveis,
lembrando a primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra. Numericamente, esse
contingente de trabalhadores ainda era muito pequeno diante da população brasileira.
Essa classe operária contava, sobretudo, com uma maioria de imigrantes italianos,
portugueses e espanhóis. Não havia qualquer legislação trabalhista que garantisse o
mínimo de direitos, como limite para jornada de trabalho, férias, descanso semanal,
aposentadoria, salário mínimo.
A disciplina dentro das fábricas era demasiadamente severa, contando com castigos
físicos, demissões sumárias, reduções salariais. Além disso, era comum o abuso sexual
contra mulheres e crianças e estas formavam um grande grupo de trabalhadores nas
fábricas.

Pela própria formação do operariado brasileiro deste momento, podemos perceber
que a participação política deles era, praticamente, nula, pois sabemos que, nesse
período, nem analfabetos (como era a maioria), nem estrangeiros e muito menos as
mulheres votavam.

O que restava a esses operários eram as organizações criadas por eles mesmos
com objetivos similares: lutar por melhores condições de vida e de trabalho. Neste ponto,
a exclusão a que estavam submetidos até beneficiou estas organizações da classe
operária, pois estavam geograficamente isolados, em bairros operários próximos às
fábricas. Isto fez com que desenvolvessem uma cultura própria na maneira de se divertir,
vestir, posicionar-se diante da opressão patronal.

Tal repulsa à opressão das fábricas e a necessidade de lutar contra esta opressão
nasceram do próprio convívio operário. Mas é impossível pensar no movimento operário
desta época sem revelar a influência do anarquismo.
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O pensamento anarquista foi trazido pelos imigrantes europeus. Ele foi criado na Europa no
século XIX e seus principais pensadores foram os russos Bakunin e Kropotkin. As principais
características do anarquismo são a aversão ao capitalismo e ao Estado. Existe o objetivo de criar
uma sociedade em que todos sejam livres e iguais, desprezando a propriedade privada, sem
patrões, nem governos, nem qualquer forma de opressão. Portanto, na prática, a luta do
operariado seria o enfrentamento direto com o patronato sem a intervenção do Estado, que é
defensor das classes patronais.

Os anarquistas agiram diretamente na organização dos sindicatos e foram
responsáveis pela transformação da “massa de trabalhadores revoltados” em classe
operária organizada. E só assim foi possível organizar as inúmeras greves que marcaram
o início do século XX.
Destacaremos, porém, a greve de 1917, pelo fato de ter dado início a um período de
grande mobilização dos trabalhadores, marcando profundamente o movimento operário
brasileiro.

A greve geral de julho de 1917, em São Paulo, foi iniciada em uma indústria de
algodão, por reivindicações salariais e pela regulamentação do trabalho. O movimento
grevista foi se espalhando por outras fábricas e a repressão policial sofrida pelos
trabalhadores incentivou a adesão de outras categorias, transformando-se numa
paralisação geral da cidade. Os enfrentamentos entre os trabalhadores e as forças
policiais faziam da cidade uma “praça de guerra”. O isolamento dos bairros operários fez,
destes, verdadeiros focos de resistência, impedindo que as forças públicas entrassem
nesses lugares.
Esse clima de convulsão social alcançou a sociedade e levou as autoridades a
ceder. Os patrões resolveram negociar aumento salarial e a não demissão dos grevistas.
Num segundo momento, a organização dos trabalhadores conseguiu estender suas
reivindicações até o governo, fazendo com que este selasse um compromisso, quanto
aos direitos operários.
Apesar de o momento ter sido fundamental para o movimento operário, temos que
ressaltar que houve um aumento da repressão sobre os trabalhadores e suas
organizações e também uma mudança de estratégia do Estado, que passou a manifestar
o interesse em relação à regulamentação das condições de trabalho, sem, contudo,
efetivá-las.
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Fonte: http://www.projetomemoria.art.br/RuiBarbosa/fotografias/greve2.jpg. Acessado em 08/12/2008

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1. Elabore em seu caderno um quadro comparativo com os movimentos sociais que
você estudou nesse módulo, levando em conta: lugar onde ocorreu o movimento,
em que período, principal líder (ou lideres), como foi reprimido, o desfecho, as
conseqüências.

2. Analisando o quadro construído por você, descreva algumas semelhanças e
diferenças percebidas.

3. Relendo o quadro sobre Anarquismo (página 33), responda: Como ficaria a divisão
do trabalho numa sociedade anarquista?
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BLOCO 2 - UP 2 - MÓDULO: URBANIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO

O que é urbanização? A industrialização é a única causa da urbanização? Podemos
falar em urbanização do campo?

Oração ao Corcovado
Pablo das Oliveiras
Oh! Senhor!
Que nasceste humilde
e morreste humilhado;
como pode viver em ouro pingente
e ainda cravejado?
Senhor meu, pop star do Corcovado,
dessa tua melhor morada,
botafogo ou flamenguista,
mangueirense ou cristão
escutai meu samba-choro
meu rock, funk, hip-hop
como forma de oração.
Olhai por nós!
Teus meninos de rua.
Teus mendigos e putas.
Sendo cães ou cariocas
guardai-nos de qualquer bala perdida
e derrame sobre nos a tua sétima maravilha,
como mate gelado em dia de calor.
Descanse a cruz de seus braços
nos abraços de amantes, amigos e irmãos...
Até a próxima lente do turista maravilhado
diante de ti e a nossa fotogênica cidade.
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A Urbanização Brasileira

A urbanização é um fenômeno que se alastra pelo mundo global. Porém, na
história da humanidade nem sempre foi assim. Durante séculos as populações rurais
superaram as urbanas.

A urbanização consiste no aumento relativo da população das cidades,
acompanhado pela redução do percentual dos contingentes populacionais do campo. Na
maioria

dos

exemplos

históricos,

a

urbanização

foi

precedida

ou

ocorreu

simultaneamente com a industrialização.

A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar. Em 1850, já possuía mais
de 50% de população urbana. No entanto, a acelerada urbanização da maior parte dos
países desenvolvidos industrializados só ocorreu a partir da segunda metade do século
XIX. Além disso, o processo de urbanização desses países demorou mais tempo do que
na maioria dos países de industrialização recente.

Dados do Banco Mundial apontam que em 1960, a população urbana representava
34% da população mundial; em 1992, esse percentual saltou para 44% e estima-se que
em 2025, 61,01% de toda a população mundial viva nas cidades. Como nas economias
mais desenvolvidas o processo de urbanização já vinha acontecendo desde o século
XVIII, é possível pensar que o crescimento urbano, nos dias atuais, seja um fenômeno
característico de países mais pobres. No Brasil, no início do século XXI, de cada dez
brasileiros, oito vivem em cidades, sobretudo nas grandes cidades. Nas últimas décadas
do século XX, formaram-se no país grandes aglomerações urbanas, que figuram entre as
maiores do mundo. Isso revela que foi um processo acelerado e concentrado.

Mas como se deu esse forte processo de urbanização? Quais mudanças teriam
ocorrido em nosso país para chegarmos a esse resultado? Quais as suas principais
conseqüências? Pretendemos ao longo deste módulo responder a essas perguntas, sem
ter, no entanto, a pretensão de encontrar respostas definitivas.
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Fonte: www.revistaescola.abril.com.br.Acessado em 24/1/2008

http://colunas.digi.com.br/wp-content/uploads. Acessado em 08/12/2008

Os primeiros centros urbanos no Brasil surgiram no século XVI, ao longo do litoral,
devido à produção do açúcar. Nos séculos XVII e XVIII, a descoberta de ouro fez surgir
vários núcleos urbanos e no século XIX a produção de café foi importante no processo de
urbanização.
Os primeiros registros organizados no Brasil apontam, em 1872, uma população
total de 9 milhões de pessoas, das quais apenas 10% viviam em cidades. A população
urbana permaneceu nesse patamar até a década de 1930. A partir daí, os números
começam a mudar.
Observe a tabela a seguir:
POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO BRASIL (EM %)
Anos

Urbana

Rural

1950

36,2%

63,8%

1960

45,1%

54,9%

1970

56,0%

44,0%

1980

67,7%

32,3%

1991

75,5%

24,5%

2000

81,2%

18,8%

Fonte: IBGE. Sinopse preliminar do Censo Demográfico 2000.

Lendo o título da tabela podemos dizer que ela procura caracterizar a população
brasileira em rural e urbana. Note que são apresentados os dados de 1950 a 2000, dados
estes que são um primeiro passo para diferenciar quantos vivem no campo (rural) ou na
cidade (urbana). Comparando-os, nas linhas e colunas, podemos afirmar que o Brasil
passou por uma urbanização intensa nas últimas décadas, que a população urbana
cresceu sem parar, a partir de 1950. Observe que, em 2000, mais de 80% da população
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brasileira viviam em cidades, em especial nas metrópoles. Isto demonstra que a
urbanização brasileira vem ocorrendo de forma acelerada, comprimindo no tempo um
processo que em outros países fez-se muito mais lentamente.
Metrópoles são cidades que exercem um grande poder de atração sobre as áreas vizinhas.
É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Belém, Recife, Porto Alegre e
Brasília.

O que mais nos revelam aqueles dados?

O que explica o crescimento da

população urbana, a partir de 1950?
A explosão urbana resultou, entre outros fatores, da intensa industrialização
iniciada, principalmente, durante a década de 1950. Podemos considerar ainda como
causas da urbanização:
¾ A estrutura fundiária injusta, com os minifúndios não sendo suficientes para
atender às necessidades mínimas de uma família, fazendo-a migrar para outras
áreas rurais e também para as cidades.
¾ O crescimento natural da população urbana.
¾ A absorção de pequenas e médias propriedades rurais pelos grandes proprietários,
num processo de concentração de terra, causando a migração desses exproprietários para as zonas urbanas.
¾ A atração exercida pelas cidades, principalmente após a penetração da televisão
no meio rural.
¾ A busca de melhores condições de vida, o que nem sempre corresponde à
realidade, pois a cidade tem deixado marginalizadas muitas pessoas.
¾ A implantação do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1964, objetivando estender
aos trabalhadores do campo os direitos trabalhistas dos trabalhadores urbanos.
Uma vez que os fazendeiros empregadores não queriam legalizar a situação de
seus empregados, eles eram dispensados, migrando para as cidades, formando
enormes contingentes de bóias-frias que constituem a força de trabalho dos
grandes fazendeiros.
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Fonte: Charge, "Os Bóias Frias". O Globo. Rio de Janeiro, 2003.

Esse crescimento desenfreado dos centros urbanos provoca conseqüências, como
o trabalho informal e o desemprego, decorrentes de sucessivas crises econômicas.
Outro problema muito grave provocado pela urbanização sem planejamento é a
marginalização dos excluídos que habitam áreas sem infra-estrutura (saneamento, água
tratada, pavimentação, iluminação, policiamento, escolas, hospitais e etc.) e junto a isso o
aumento da criminalidade (tráfico de drogas, prostituição, seqüestros etc.).
A falta de um planejamento não só causa problemas sociais, como também
provoca alterações ambientais. Um exemplo desta realidade é a produção de lixo. Milhões
de pessoas consomem e produzem os mais diversos detritos que diariamente são
depositados em lixões a céu aberto, sem receber nenhum tratamento. Este lixo, além de
transmitir doenças, polui o lençol freático.
Outra poluição presente nas cidades é a atmosférica, proveniente da emissão de
gases pelos automóveis e indústrias, que provocam problemas de saúde, principalmente
respiratórios.
E, por fim, a poluição das águas, pois os dejetos das residências, comércio e
indústrias são lançados, sem tratamento, nos córregos, rios e mares.
Em suma, percebe-se que a maioria dos problemas urbanos é, primeiramente, de
responsabilidade do poder público, muitas vezes omisso em relação algumas dessas
questões.
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Em outros momentos, podemos apontar
a própria população como geradora de
problemas, como o lixo que é lançado em
áreas impróprias. Na verdade a tarefa de
fazer com que a cidade seja um lugar
bom pra se viver é de todos os que nela
habitam.
Fonte: www.marciobaraldi.com.br. Acessado em 24/11/2008

A Industrialização Brasileira

Durante o período colonial, pelas regras da política mercantilista, não podiam ser
desenvolvidas no Brasil quaisquer atividades produtivas que viessem competir com as da
metrópole, ou que pudessem prejudicar seus interesses comerciais. No entanto, devido à
distância de Portugal e, conseqüentemente, às dificuldades de abastecimento, uma
pequena indústria doméstica desenvolveu-se na colônia entregue a escravos mais hábeis
ou às mulheres (fiação, tecelagem, costura e pequenas forjas).

Mas, além dos artesãos, o Brasil-Colônia conheceu o desenvolvimento de várias
atividades manufatureiras nos centros urbanos: as olarias, caieiras para a preparação de
cal, cerâmicas, curtumes, manufaturas têxteis e de ferro. Esse relativo desenvolvimento
preocupou a administração colonial gerando reação de Portugal.

Na segunda metade do século XVIII (1785), o governo português chega a proibir,
formalmente, o funcionamento de todas as manufaturas têxteis da colônia, com exceção
dos panos grossos, utilizados pelos escravos, para não atrapalhar a venda de tecidos e
roupas adquiridos na Inglaterra e comercializados por portugueses no Brasil.

1

Loja de sapateiro: uma pequena oficina do Brasil no início do século XIX.
Fonte: www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/bco_imagens. Acessado em 24/11/2008

Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, o príncipe regente D.
João criou algumas condições favoráveis ao crescimento industrial. Como exemplo,
podemos citar a extinção da lei que proibia a instalação e o funcionamento de indústrias
de tecidos e a liberdade de importação de matérias-primas necessárias às fábricas
brasileiras, sem a obrigatoriedade de pagamento de taxas de importação.
Durante o Segundo Reinado (1840-1889) surgem os primeiros esforços para a
industrialização do Brasil. Empresários brasileiros, como Irineu Evangelista de Souza - o
Visconde de Mauá - e grupos estrangeiros, principalmente ingleses, começam a investir
em estradas de ferro, estaleiros, empresas de transporte urbano e gás, bancos e
seguradoras.

No entanto, a política econômica oficial continuava a privilegiar a agricultura
exportadora, o que agradava aos fazendeiros do café e as potências industriais
estrangeiras. Aos fazendeiros, porque temiam a ascensão de uma classe industrial, que
passaria a competir com eles no poder governamental, tirando-lhes os privilégios. Já as
potências industriais da época, principalmente a Inglaterra, porque não tinham interesse
na industrialização brasileira, pois, se isso acontecesse, nosso país deixaria de comprar
seus produtos.
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A elas interessava a manutenção da divisão internacional do trabalho,
estabelecida desde o século XVI, e que lhes trazia muitos benefícios. Favorecidas pelo
investimento de parte das rendas do café e da borracha, as atividades industriais
limitavam-se a marcenarias, tecelagens, chapelarias, serrarias, moinhos de trigo, fiações
e fábricas de bebidas e conservas. Metalurgias e fundições são raras.
A partir de 1885, o número de estabelecimentos industriais do país cresceu
bastante. Paralelamente às indústrias de maior porte que se formavam no Brasil no fim do
século XIX, havia muitas fábricas pequenas, que usavam um número reduzido de
máquinas e de empregados.
Nos primeiros anos da República, devido às dificuldades econômicas, teremos um
desenvolvimento industrial pequeno. Até 1930, a política governamental ainda era voltada
predominantemente para o setor agrário-exportador (café, cacau, borracha, açúcar).
Um período importante do desenvolvimento industrial no Brasil ocorreu devido à
reunião de dois fatores principais: a grande crise na cafeicultura (1929) e a Revolução de
1930.

A crise cafeeira de 1929-1930
Os Estados Unidos já eram, na década de 20, uma grande potência industrial. Entretanto, no ano
de 1929, sofreram graves problemas econômicos internos causados pela quebra da Bolsa de
Valores de Nova York (falências de empresas em cascatas e desemprego). Com isso, os Estados
Unidos, que eram o maior comprador de café do Brasil, deixaram de comprar nosso café. O Brasil,
não tendo então a quem vender esse produto, via sua mercadoria apodrecer nos silos por falta de
comprador e pelos preços defasados. Como a economia brasileira era baseada na exportação do
café, o país também foi afetado, o mesmo acontecendo com outros países capitalistas da época.

Esta crise na cafeicultura provocou não apenas a diversificação de produtos
agrícolas plantados, mas também a transferência de capital para a indústria.
Isto acarretará, a partir de 1930, um maior desenvolvimento industrial. Para se ter
uma idéia, entre 1930 e 1939, foram criados 12.232 estabelecimentos industriais, em
1940, já havia 49.418, empregando 781.185 operários.

Esse desenvolvimento ocorreu, principalmente, nos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, definindo a grande concentração espacial
dessa atividade, que se manifesta até os dias atuais.
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Já em 1931, Getúlio Vargas anuncia a determinação de implantar indústrias de
base. Assim, o país poderia produzir insumos e equipamentos industriais e reduzir sua
importação, estimulando a produção nacional de bens de consumo. As medidas concretas
para a industrialização, contudo, são tomadas durante o Estado Novo (1937/1945).
O período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) favorecerá esse processo de
substituição de importações. Para superar as dificuldades causadas ao comércio
internacional, teremos o surgimento de muitas indústrias com capital e tecnologia
nacionais.
Em 1946 entra em funcionamento a primeira grande indústria siderúrgica (produção
de aço), a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN – na cidade de Volta Redonda, no
estado do Rio de Janeiro. Com a produção do aço, surgirão novas perspectivas para o
desenvolvimento industrial brasileiro, pois se sabe que o aço constitui a base para vários
ramos ou tipos de indústria. A Petrobrás é criada em 1953 e detém o monopólio de
pesquisa, extração e refino de petróleo.
Após 1950, o desenvolvimento industrial do Brasil foi realizado com grande
participação do capital estrangeiro, principalmente durante o governo do presidente
Juscelino Kubitschek (1956-1961).
Tem início a chamada “internacionalização da economia”, com a entrada de
empresas transnacionais ou multinacionais, notadamente no setor automotivo. Estas
transplantaram a tecnologia de suas matrizes e, além disso, criaram necessidades de
consumo junto à população brasileira, tendo por base o modelo de vida de seu país de
origem, introduzindo assim o modo de vida da sociedade de consumo.

Fonte:http://acilbuper.webcindario.com/imagenes/coches Acessado em 24/11/2008
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No período de 1961 a 1964, diante das incertezas políticas (a renúncia do
presidente Jânio Quadros e a instabilidade do governo João Goulart que o sucedeu), o
desenvolvimento industrial decresceu.
Durante a ditadura militar (1964-1985), houve uma intensa industrialização no
Brasil. O modelo econômico adotado era dependente do capital estrangeiro o que
provocou o aumento da dívida externa e concentração de renda. Em meados de 1970, a
crise do petróleo e a alta internacional dos juros desaceleraram a expansão industrial.
Com o financiamento externo mais caro, a economia brasileira entra num período de
dificuldades crescentes, que levam o país, na década de 1980, ao desequilíbrio da
balança de pagamentos e ao descontrole da inflação. O país mergulha numa longa
recessão que praticamente bloqueia seu crescimento econômico.

Fonte: http://www.culturabrasil.pro.br/imagens/milagreeconomico.jpg. Acessado em 08/12/2008
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1. Observe os mapas a seguir e com auxílio de seu professor (a), responda em seu
caderno:
x

O que as flechas e suas ramificações representam?

x

Analise os mapas cuidadosamente e registre, para cada época, o movimento
migratório que representa (de que região partem as setas, para que região se
dirigem os fluxos migratórios).

6

Fonte: http://intra.vila.com.br. Acessado em 24/11/2008

2. Observe o estado do Rio de Janeiro nos três mapas e verifique o movimento de
migração nas várias décadas. Registre em seu caderno.

3. Tendo por base a Tabela da População Urbana e Rural, do início do módulo, e, com
auxílio do professor de Matemática, monte um gráfico de colunas.
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BLOCO 2 - UP 2 - MÓDULO: DEMOCRACIA E DITADURA NO BRASIL

O que é democracia? O que é Estado de Direito?
O que é ditadura?

Fonte: http://www.scielo.br/ Acessado em 24/11/2008

A proclamação da República em 1889 e a promulgação da primeira Constituição
republicana em 1891 inauguraram a nova forma do Estado brasileiro: a República. Este
novo Estado era formalmente uma democracia, era inspirado nos princípios liberais, por
isso se diz que era uma república liberal.
Os princípios liberais reconhecem que os cidadãos possuem direitos que não
podem ser negados (inalienáveis): a liberdade de expressão ou de opinião, o direito de ir
e de vir, o direito de se reunir em agremiações, clubes, partidos políticos, igrejas e o
direito à propriedade.
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Entre os direitos fundamentais do cidadão, no liberalismo, está o direito da livre
iniciativa econômica, sem a interferência do governo. Acredita-se que a simples
dedicação aos interesses individuais já contribui para o bem comum. Por isso, uma das
características do liberalismo é a não intervenção do Estado na economia, nem nos
assuntos das empresas.
Por ser inspirada no liberalismo, a República não intervinha nas relações entre os
patrões e os empregados, deixando que as classes sociais negociassem livremente as
relações de trabalho.
A suposta neutralidade do Estado beneficiava as classes dominantes que não
tinham que seguir nenhuma lei ou regra geral, impondo condições duríssimas às classes
trabalhadoras e camponesas.
Assim, durante a Primeira República (1889-1930), o poder político ficou
concentrado nas mãos da oligarquia rural que por meio de diferentes mecanismos de
controle, conseguiu se perpetuar no poder. O principal mecanismo de controle destes
coronéis se desenvolvia na estrutura eleitoral. Nessa época, o voto era aberto, ou seja,
você tinha de falar diante do juiz eleitoral o nome de seu candidato.

Desta forma,

ninguém contrariava os grandes fazendeiros, que elegiam vereadores, deputados,
senadores, governadores e até Presidentes da República, pertencentes ou defensores
dos interesses dessa oligarquia rural. Este modelo de controle das estruturas políticas
pelos grandes fazendeiros no período ficou conhecido como coronelismo. Para se
manter no poder, as oligarquias rurais usavam, ainda, outros mecanismos de controle:
Política dos Governadores - Com o fim do primeiro período republicano, sob o domínio dos militares, e
superadas as crises de transição do governo Prudente de Morais, chegara o momento de institucionalizar as
relações entre poder central e governos estaduais. Até então, o país vinha sendo governado por oligarquias
regionais solidamente enraizadas no coronelismo do interior, com cada Estado, praticamente, constituindose em uma unidade autônoma. Empossado na presidência a 15 de novembro de 1898, Campos Sales
deparou-se com a tarefa de dar uma forma política mais acabada a essa estrutura fragmentada.
Denominada "política dos governadores" significou, na prática, que o governo central deveria respeitar as
decisões dos partidos que mantinham o poder em cada Estado, desde que estes elegessem bancadas no
Congresso absolutamente fiéis ao presidente da República. O que permitia aos partidos estaduais
assegurar antecipadamente a composição das bancadas era justamente o controle dos coronéis sobre seu
eleitorado, os célebres "currais eleitorais". Neste esquema, o coronel controlava os votantes em sua área de
influência. Ele obtinha votos para seu candidato em troca de presentes, como roupas e sapatos, ou de
benefícios, como uma vaga num hospital ou um cargo público.
http://www.projetomemoria.art.br/ Acessado em 24/11/2008
Política do Café-com-Leite, aliança que permitiu a burguesia cafeeira paulista controlar, no âmbito
nacional, a política monetária e cambial, a negociação no exterior de empréstimos para a compra das sacas
de café excedentes, enfim, uma política de intervenção que garantia aos cafeicultores lucros seguros. Para
Minas Gerais, o apoio a São Paulo garantia a nomeação dos membros da elite mineira para cargos na área
federal e verbas para obras públicas, como a construção de ferrovias. Os paulistas e os mineiros ocupavam
os cargos de Presidente da República e os ministérios da Justiça, das Finanças, da Agricultura, VicePresidência, etc.
http://br.geocities.com/ Acessado em 24/11/2008
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A história da República tem sido a história desta luta por mais direitos, por
igualdade e por justiça social. Luta por mais democracia.
Veja a linha do tempo abaixo;
1900

Constituição de 1891
Analfabeto não vota
1889 = Proclamação da República
1891 = Promulgação da 1º Constituição
1910

1920

Década de 60
Estudantes e Intelectuais se
mobilizam juntamente com
as classes populares e
promovem Campanhas de
alfabetização de adultos,
utilizando o método Paulo
Freire.

Ditadura

A Revolução instaura nova
ordem institucional.

1934

Nova Constituição
Criação do Estado Novo

1940

1945

Década de 70
O Golpe civil-militar
interrompe as experiências
populares e os militares
criam o MOBRAL.

Estado de Direito.
Domínio das oligarquias (fazendeiros)
Redução da participação popular
Coronelismo

1930

1937
Ditadura

x
x
x
x

Fim do Estado Novo.
Nova Constituição.

1950

1960
1964

1996
A LDB 9394/96 determina a
Educação de Jovens e
Adultos como política
pública a ser assumida por
Municípios e Estados.

Golpe Civil-Militar.
Instala-se uma ditadura no Brasil
que dura até 1985

1970
Ditadura

1980

1985

Fim do regime militar.

1990

2000
O Parecer 11/2000 institui
as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Jovens e
Adultos.

2000

2008
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Neste quadro, a luta dos trabalhadores, entre outras iniciativas, foi para que o
Estado passasse a legislar sobre as condições de trabalho e instituísse as leis sociais e
os direitos sociais. Esta luta se deu em vários níveis por diversos grupos. À medida que a
sociedade se desenvolvia e as classes populares e trabalhadoras se organizavam, a luta
por direitos tornou-se mais acirrada. Em 1930, uma grave crise política e social encerrou a
Primeira República e o predomínio das oligarquias, inaugurando sucessivos períodos de
ditadura e Estados de Direitos.
A análise da linha de tempo revela a instabilidade da história política do Brasil: três
ditaduras (1930, 1937 e 1964) e quatro Estados de Direitos (1891, 1934, 1946 e 1988).
Tanto as ditaduras quanto os Estados de Direito (democracias) foram marcados por crises
políticas, crises econômicas e conflitos sociais.
Ditadura é a forma de governo em que uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas detém o
poder e o exerce de forma arbitrária.
Estado de direito é a forma de governo, baseada em leis obtidas por consenso, negociadas e
aceitas por maiorias, respeitam os direitos e as garantias constitucionais da pessoa humana e do
cidadão.

Estas crises revelam a luta do povo brasileiro para se afirmar. Falando de outra
forma, a luta era a luta de classes sociais. As classes sociais são os diferentes grupos
que formam a sociedade. De um modo bastante simples, existem dois grupos básicos: a
classe dominante e a classe dominada. O critério para essa classificação é a posse de
bens culturais e materiais que garantem às elites (burguesia) o domínio sobre as classes
populares (trabalhadores).
Quando falamos em luta de classes, nos referimos a conflitos de interesses que
são definidos pelas características de cada grupo. Nem as elites, nem as classes
populares são grupos homogêneos, eles apresentam diversos subgrupos com interesses
específicos e que entram em choque uns com os outros.
O choque de interesses entre as elites e as classes populares

é a principal

contradição da sociedade, porém, não é a única.
Os conflitos de interesses entre as diferentes classes permitem que se formem
alianças com vistas a objetivos comuns. Quando uma aliança chega ao poder e determina
a forma de organização do Estado (ditadura ou democracia) passa a orientar as ações do
governo.
Se uma política é praticada com o consenso de uma maioria chamamos
democracia, quando é imposta pela força de uma minoria chamamos ditadura.
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Democracias e ditaduras surgem das lutas sociais. Não surgem por acaso, nem
pela vontade de um único homem. Tanto na democracia, quanto na ditadura,
determinados homens se destacam, porém, fazem-no dentro de um contexto histórico que
os explicam.
A modernização da sociedade brasileira criou indústrias, novos grupos sociais,
idéias e relações sociais e formas de expressão.
Os choques de interesses entre os novos e os velhos grupos sociais, as definições
de novas regras e novas idéias políticas e econômicas causam as crises.

Ao longo da história do Brasil. parte da elite defende a continuação da política
econômica, cultural e social favorável à agricultura e às exportações (liberalismo); outra
parte vê nessa política as causas das crises e defende a industrialização e o mercado
interno (intervencionismo e protecionismo).
A adoção de uma ou outra dessas políticas tem reflexos nas classes sociais, que
passam da indiferença ao apoio ou até mesmo à recusa, criando oposições políticas. Se
as medidas políticas adotadas reconhecem direitos políticos e sociais dos trabalhadores,
mulheres, velhos ou crianças, isto afeta os interesses dos industriais, comerciantes,
banqueiros e de empresas, que precisam arcar, agora, com novas obrigações.

Na sociedade brasileira, as funções de governo e os direitos políticos eram
reservados para as elites. Com a modernização da sociedade, essas funções perderam o
caráter de exclusividade das elites e foram ‘democratizadas’, isto é, as classes populares
passaram a ter cada vez mais peso e importância nos assuntos coletivos e políticos.
A redefinição dos direitos políticos, sociais ou econômicos gera conflitos porque
acarreta obrigações novas para as classes sociais, principalmente para as elites que não
querem perder seus privilégios.

A dinâmica da luta de interesses das classes e a vitória de um ou outro grupo
determinam as formas do Estado.

No Brasil, a direção das políticas públicas tem favorecido as classes proprietárias,
fazendeiros, industriais, banqueiros, grandes comerciantes e os diversos grupos da classe
média. Por isso procuram definir a forma do Estado, além de influenciar a escolha dos
governantes e as políticas a serem adotadas.
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A Revolução de 30 e o Estado Novo eram formas autoritárias que estabeleceram
um padrão de relação entre as classes favoráveis à industrialização. As vantagens do
crescimento econômico ficaram com a burguesia (maiores lucros, acumulação e
concentração de renda).

A partir de 1945, inaugura-se uma fase na estrutura política brasileira, o
populismo. O governo não pode ignorar a existência das classes populares, nem sua
organização, nem sua luta. O modelo de Estado, autoritário, tem grande poder de intervir
na economia (contrariando o liberalismo) e conta com apoio popular, na medida em que
adota um conjunto de leis sociais.

Durante o populismo, foram definidas várias leis que eram o objetivo das lutas dos
trabalhadores desde o início da República: jornada de trabalho de 8 horas por dia, folga
semanal, regulamentação do trabalho infantil, do trabalho feminino, adoção das férias,
entre outras medidas.

Por outro lado, com a criação do Ministério do Trabalho, o governo passou a
exercer uma política que visava a controlar a classe trabalhadora, principalmente os
operários (trabalhadores das indústrias). As elites concordaram com esse “arranjo” porque
não tinham condições de impor sua vontade pura e simplesmente. E porque o modelo
econômico favorecia o seu enriquecimento.

A fase populista se estendeu até 1964, quando as classes populares passaram a
exigir reformas, as chamadas “reformas de base”, que foram propostas pelo governo de
João Goulart e pretendiam dar uma resposta às reivindicações populares.

“Cerca de cem mil pessoas ouviram, ontem, na Praça Cristiano Otoni, o Presidente João
Goulart e doze outros oradores. A manifestação transcorreu em ordem, registrando-se apenas
ligeiros incidentes, logo abafados. (....) Às 19h44m, chegava ao palanque o presidente João
Goulart, acompanhado em primeiro plano do Sr. Eugênio Caillard, seu secretário particular. No
momento em que o Sr. João Goulart subiu ao palanque, discursava o Deputado Doutel de
Andrade, em nome do PTB, criticando o capitalismo, e prometendo irrestrito apoio ao Presidente e
aos trabalhadores. Entre as faixas empunhadas pelos manifestantes estavam as seguintes: Salve
o Glorioso CGT, Reconhecimento da China Popular, PCB teus direitos são sagrados, Viva o PCB,
Abaixo com as companhias estrangeiras, Jango abaixo com os latifúndios. (...).”
(Jornal O Globo, 14 de março de 1964)
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As Reformas de Base
João Goulart realizou um governo contraditório. Procurou estreitar as alianças com o
movimento sindical e setores nacional-reformistas, mas paralelamente tentou implementar uma
política de estabilização baseada na contenção salarial. Seu Plano Trienal de Desenvolvimento
Econômico e Social, elaborado pelo ministro do Planejamento Celso Furtado, tinha por objetivo
manter as taxas de crescimento da economia e reduzir a inflação. Essas condições, exigidas pelo
FMI, seriam indispensáveis para a obtenção de novos empréstimos, para a renegociação da
dívida externa e para a elevação do nível de investimento. O Plano Trienal também
determinou a realização das chamadas reformas de base: reforma agrária, fiscal,
educacional, bancária e eleitoral. Para o governo, elas eram necessárias ao
desenvolvimento de um "capitalismo nacional" e "progressista". O anúncio dessas reformas
acentuou a polarização da sociedade brasileira. Jango perdeu rapidamente suas bases na
burguesia. Para evitar o isolamento, reforçou as alianças com as correntes reformistas:
aproximou-se de Leonel Brizola, então deputado federal pela Guanabara, de Miguel Arraes,
governador de Pernambuco, da UNE (União Nacional dos Estudantes) e do Partido
Comunista, que, embora na ilegalidade, mantinha forte atuação nos movimentos popular e
sindical. O Plano Trienal foi abandonado em meados de 1963, mas o Presidente continuou a
implementar medidas de caráter nacionalista: limitou a remessa de capital para o exterior,
nacionalizou empresas de comunicação e decidiu rever as concessões para exploração de
minérios. As retaliações estrangeiras foram rápidas: governo e empresas privadas norte americanas cortaram o crédito para o Brasil e interromperam a negociação da dívida
externa.
Fonte: www.universia.com.br. Acessado em 24/11/2008

O golpe de 1º de abril, que derrubou João Goulart interrompeu um processo de
luta, impondo uma ditadura. Esta ditadura teve apoio de diversos segmentos e grupos
sociais: empresários e classe média e em diversas organizações sociais: FIESP, Igreja
Católica, sindicatos patronais, imprensa e outros.
As medidas adotadas pelos governantes militares reduziram os direitos de
participação das classes populares, reduziram direitos econômicos e sociais, suprimiram
as manifestações de rua e controlaram os direitos de associação, intervindo em
sindicatos.

Os Atos Institucionais foram as alterações arbitrárias e autoritárias que os militares
introduziram no Brasil, após 1964, com fins a instaurar o regime civil-militar. Em 9 de abril de 64,
foi imposto o AI-1, a eleição do presidente passou a ser indireta, além de outras medidas para
fortalecer o poder presidencial. Em outubro de 65, foi decretado o AI- 2: fortalecia ainda mais o
Executivo, dava ao presidente o poder de fechar o Congresso Nacional, Assembléias Estaduais e
Câmara de vereadores. Em fevereiro de 66, o governo baixou o AI-3, estendendo as eleições
indiretas para governadores e para os municípios considerados “áreas de segurança nacional”. O
AI-4 foi imposto em 1967, com a nova Constituição, elaborada sob encomenda dos militares. Em
1968, diante de forte oposição, o governo decretou o AI-5. Este Ato Institucional reforçava o poder
do presidente, que podia fechar o Congresso, cassar direitos políticos, decretar estado de sítio,
entre outras medidas. Alem disso, o AI-5 não tinha um prazo fixo para acabar, sua validade era
indeterminada.
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Ao mesmo tempo, reformou-se a economia para tornar possível o desenvolvimento
econômico, isto é, a adaptação do Brasil às novas condições da economia mundial, de
modo a garantir a acumulação de riqueza, os lucros das empresas e dos empresários, os
altos salários da classe média. Tudo isso permitia um alto padrão de renda e de consumo
para uma minoria.

Fonte: http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br Acessado em 24/11/2008

A contrapartida do crescimento econômico foi o arrocho salarial, o aumento da
desigualdade social e da pobreza. O crescimento econômico e a defesa do estilo de vida
da minoria abastada (o “milagre econômico”) foram utilizados para justificar os arbítrios
e as medidas de “exceção”, as perseguições políticas e as torturas praticadas por órgãos
de segurança pública com o conhecimento dos dirigentes.

No meio desse processo, os setores populares atingidos pelas mudanças
procuraram reagir, inventaram formas de sobrevivência e de resistência. Determinados
grupos políticos passaram a lutar na clandestinidade e empreenderam a luta armada
contra a ditadura. Isto deu ensejo para que o governo endurecesse ainda mais o regime.
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Prisioneiros políticos trocados pelo embaixador alemão.
Fonte: http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br Acesado em 24/11/2008

Quando o modelo econômico da ditadura entrou em declínio, a partir da Crise do
Petróleo de 1973, a situação política começou a mudar. A insatisfação popular encontrou
expressão nas eleições de 1974, que foram ganhas pela oposição consentida: o MDB
(Movimento Democrático Brasileiro).

A continuação da crise durante as décadas de 70 e 80 e a organização política da
oposição ao regime obrigaram a ditadura a se abrir, num processo lento, gradual e
restrito, como definiu o General Presidente Ernesto Geisel.

Em 1988, depois de diversos embates a sociedade brasileira criou um novo Estado
de Direito: foi promulgada uma nova Constituição para o Brasil.

Este Estado reconhece os fundamentos liberais dos direitos do homem e do
cidadão, porém, mais do que isso, reconhece os direitos dos grupos políticos e das
pessoas se manifestarem livremente, sem peias, nem censura. A luta entre as classes
continua: na defesa da igualdade social e econômica e da liberdade.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

x

De acordo com o que acabamos de estudar, o que ainda falta no Brasil para
que possamos viver plenamente uma democracia?

x

A Primeira República foi dominada por oligarquias que controlavam as eleições.
a. Destaque os fatos relacionados com esse domínio:
b . Que fato facilitava o controle do eleitorado pelos coronéis?
c. O que permitia o controle do Governo Federal sobre os Estados?
d. Qual era o significado da expressão “política do café-com-leite”?

x

A Revolução de 1930 encerrou a Primeira República, inaugurando uma série de
mudanças institucionais. Estabeleça a série de alterações das instituições de
1930 até os nossos dias.

x

Por que se pode dizer que a política populista tem duas caras?
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BLOCO 2 - UP 2 - MÓDULO: NEOLIBERALISMO E MERCADO DE TRABALHO

O que é o neoliberalismo? Como ele chegou ao Brasil?
Como percebê-lo no nosso cotidiano?

Fonte: Folha de São Paulo/Maio 2008

"Se as necessidades básicas de alimentos de um vasto número de pobres permanecerem
além deles, com uma ampla gama de conseqüências para seu bem-estar, provavelmente não
terão alternativa a não ser levarem suas vozes às ruas".
Ernest Corea, conselheiro do Grupo Consultivo sobre Pesquisa em.
Agricultura Internacional do Banco Mundial

Neste módulo, tentaremos dar conta de dois objetivos: o primeiro diz respeito a
localizar, historicamente, o surgimento do neoliberalismo, que tenta conservar vivo e forte
o sistema capitalista; e o segundo, será aproximar o tema ao nosso cotidiano.

Partindo do princípio de que a importância de saber (conhecer) é a possibilidade de
viver melhor, este módulo tenta ampliar nosso conhecimento sobre o neoliberalismo. E,
inspirados nos versos do compositor Nelson Cavaquinho, poder sonhar e afirmar que “do
mal será queimada a semente”.

18

Quando falamos em neoliberalismo, é sinal de que houve um liberalismo, certo?
Então vamos lembrar em qual contexto histórico-geográfico surgiu o liberalismo para daí
mergulharmos no neoliberalismo.
O liberalismo se consolida como idéia e proposta política, na Europa, num momento
em que o Estado monárquico, com o poder absolutista, desagradava a muita gente, em
especial, à burguesia. Uma burguesia que já experimentava os primeiros sabores da
Revolução Industrial, que bancava aquelas monarquias e estava doida para acabar com o
trabalho servil, com a economia mercantil e com os mercados coloniais. Mas como ainda
não tinha o poder político nas mãos, estava insatisfeita.
Contra o poder absoluto do monarca, que era apoiado pela nobreza aristocrática e
pela Igreja, a burguesia propõe idéias e práticas com mais liberdade, ou seja, propõe o
liberalismo econômico, social e político. Aquelas idéias podem ser resumidas no lema:
igualdade, liberdade e fraternidade.
É interessante perceber que, naquele momento, meados do século XVIII, a
burguesia (o terceiro estado), era o setor social composto por pessoas de diferentes
origens sociais.
Trazer à luz este jogo social é para lembrarmos que a burguesia era um grupo social
bastante heterogêneo: padeiros, ferreiros, artesãos, comerciantes e banqueiros, todos
eram burgueses.
Bem, dá pra perceber que, o que desejavam ferreiros, artesãos e padeiros não era o
mesmo que os comerciantes, banqueiros e empresários. Quer dizer, na hora de defender
e aplicar pra valer as idéias liberais, as diferenças e as contradições apareceriam. E
apareceram...

Por essas e por outras é que depois que as revoluções burguesas derrotaram o
absolutismo monárquico, a alta burguesia fez de tudo para ficar com o poder e excluir a
baixa burguesia.
A implantação do Estado burguês sobre bases liberais – de liberdade, igualdade e
fraternidade – pôde, enfim, legalizar-se.
O súdito de outrora passou a ser, agora na sociedade burguesa, o cidadão de
direitos. Com base no individualismo burguês, cada pessoa, ou cada empresa, poderia
enriquecer e ser feliz, como garantia a Declaração dos Direitos do Homem e como
prometia a sociedade capitalista industrial que se consolidava. Era só trabalhar, acumular
e deixar a economia de mercado livre, para se fazer...
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A essência do liberalismo – o individualismo como princípio, o capitalismo como
meio para acumular e o burguês rico como modelo – passou a ser cada vez mais o
difundido e defendido.
Claro que a burguesia deixou de avisar que, no capitalismo, para alguns lucrarem
outros têm que ser explorados: outros seres humanos, outros povos, outras nações.
Pronto! Estava armado o cenário para os problemas.
Neste contexto de expansão e crise do capitalismo liberal, de desenvolvimento do
potencial produtivo e da possibilidade de destruição da natureza e da humanidade e que
surge o socialismo, propondo um novo e diferente modelo (ideológico, social e
econômico) para a humanidade. E depois, o neoliberalismo, propondo, ao mesmo tempo,
barrar o avanço socialista e revitalizar o capitalismo usando velas novas para as velhas
crenças.
É dessa ‘novidade’ que vamos tratar a partir de agora.
Antes da primeira metade do século XX, a humanidade já havia presenciado a, pelo
menos, duas experiências distintas e marcantes: de um lado, o capitalismo, com várias
guerras, sendo duas delas mundiais e uma crise (a de 1929), do outro, o socialismo, que
com a Revolução Russa (de 1917), e apesar de todos os problemas do período stalinista,
propunha um caminho diferente para a humanidade.
As cabeças pensantes do capitalismo perceberam que, para manter o sistema, faziase necessário uma reformulação, tanto no funcionamento, quanto no imaginário do
sistema.
Uma tentativa foi a adoção da política do Estado de bem-estar social – pela qual, o
Estado/governo destinava recursos para áreas sociais, como educação, saúde,
seguridade social e geração de emprego – implantado na Inglaterra e nos EUA entre os
anos de 1930 e 1950.
Esta forte presença do Estado na economia era uma tentativa de frear os problemas
(e evitar as crises) que o liberalismo provocara nas décadas anteriores.
Neste momento, a tese neoliberal apareceu para criticar esta política, argumentando
que, a forte presença (ou intervenção) do Estado, ao mesmo tempo em que inibia a livre
iniciativa, regulava preços e atendia às reivindicações da classe trabalhadora, lembrava o
Estado Socialista e o Nazista. Apesar das críticas, o estado de bem-estar social
sobreviveu até a década de 80 do século passado, quando uma série de crises voltou a
sacudir o mundo.
Conflitos como a guerra do Vietnã e o conflito entre Israel e Palestina e, em
particular, a crise do Petróleo da década de 1970/80 ressuscitaram os neoliberais.
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Encabeçados por figuras como Ronald Reagan (presidente dos Estados Unidos, de
1981 a 1989) e Margareth Thatcher (primeira ministra do Reino Unido, de 1979 a 1990 respectivamente, o Capitão América e a Dama de Ferro - eles defendem o que queriam
fazer desde o começo do século: controlar a moeda e a inflação (para aumentar o poder
das grandes corporações), privatizar serviços públicos, para diminuir o Estado (e a
democracia!) e globalizar a economia, a partir dos interesses dos grandes centros
financeiros.

Ronald Reagan e Margareth Thatcher
Fonte: http://www.clarin.com/diario Acesado em 24/11/2008

Com a crise do modelo socialista em vigor no leste europeu e a dissolução do bloco
socialista soviético, o caminho para os neoliberais ficou livre.
Como percebemos isso tudo no Brasil e em nosso cotidiano?

Uma olhadinha para nossa história recente e vamos observar que, enquanto o
estado de bem-estar social ainda estava vivo na Europa e nos Estados Unidos, aqui, no
Brasil, vivíamos uma ditadura (1964 / 1985) sob o comando dos militares, que perseguia,
torturava e matava nossa gente. Veremos também que, quando o neoliberalismo enfim
triunfa, nós estamos passando por mais uma transição conservadora, lenta e gradual,
comandada, mais uma vez, pela elite.

Primeiro Tancredo Neves (um moderado da oposição) é indicado, via colégio
eleitoral, para presidente da república, mas quem assume a presidência é José Sarney
(que apoiou a ditadura). Depois foi eleito Fernando Collor representante da elite,
simbolizando o novo e o moderno. Como foi a contradição em pessoa, foi
“impeachmantado” e quem assumiu a presidência foi seu vice, Itamar Franco.
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Durante o governo de Itamar Franco, foi criado o Plano Real que deu um choque
neoliberal na nossa economia para, ao mesmo tempo, controlá-la e adaptá-la àquele
momento de globalização capitalista.
Três anos depois, outro Fernando, o Henrique Cardoso, ex-ministro de Itamar,
chamado de ‘pai do Plano Real’, foi eleito. FHC na presidência manteve a estabilidade da
moeda e da inflação para colocar o país dentro do mundo globalizado.
Êpa! Globalização, inflação e moeda controladas... Esse papo nós já vimos!
Os oito anos de FHC serviram para consolidar o projeto neoliberal no país. A
adaptação do Estado brasileiro às idéias neoliberais foi se concretizando no Plano Real
(que estabilizou a moeda, enriqueceu o setor financeiro da economia e gerou
desempregos) e nas privatizações (do sistema de telefonia e de recursos minerais, por
exemplo).
É possível perceber que o enquadramento do Brasil às imposições neoliberais não
nos trouxe as maravilhas da modernização globalizada.
Se é verdade que somos um dos maiores consumidores de telefonia móvel (celular),
que estamos entre os países que mais acessam a grande rede mundial de computadores
(internet) e que vemos mais carros importados nas ruas, é verdade, também, que essas
maravilhas do consumo não significam melhores condições de vida e de trabalho para a
maioria da população, até mesmo para os que vivem nas grandes cidades.
Ao contrário. Diariamente somos informados sobre nossos índices sociais
indigentes: baixo rendimento escolar, trabalho escravo, a manutenção da exportação de
produtos agrícolas e a dependência tecnológica. Tudo isso com o Estado brasileiro
cedendo às exigências do capital, anunciando um espetáculo de crescimento e o hiato
social se alargando cada vez mais.
Os resultados das ações neoliberais estão aí: epidemias de dengue assolam
cidades inteiras e prefeituras se associam a empresas de saúde, em detrimento da
rede pública. O agronegócio e o setor financeiro faturam os tubos. A fome e a
dívida interna teimam em crescer. O Estado que serviria como amenizador das
diferenças e das desigualdades sociais não cumpre mais esse papel. De tão
pequeno que ficou, funciona mais como gestor do capital que não lhe pertence, que
como nivelador e zelador dos direitos da cidadania.
Com a diminuição do Estado, a garantia da lei e de direitos conquistados
historicamente fica ameaçada. Direitos como saúde e segurança pública estão
privatizados nas clínicas e nas milícias. Direitos trabalhistas como Carteira Assinada,
férias e FGTS, transformaram-se em dificuldades para quem tenta arrumar emprego.
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O acesso à escola pública está garantido, mas o direito à educação digna, de
qualidade fica quase impedido, quando os profissionais são mal remunerados e a
democracia nas escolas ainda é uma quimera.
Como o lucro e a acumulação são os objetivos, eles passam a ser mais importantes
que as pessoas. Neste sistema, as empresas valem mais que as pessoas: têm status de
gente e até direitos próprios. Não é à toa que são chamadas de ‘pessoas jurídicas’.
Leia com atenção as notícias, a seguir, e tire suas conclusões.
Saneamento Básico
Mais da metade da população brasileira não possui esgoto em casa.
Mais da metade dos domicílios brasileiros (51,5%) não dispõe de rede de coleta e tratamento
de esgoto. O acesso a esse serviço avançou de forma pífia nos últimos 14 anos, atravessando
quatro diferentes gestões federais ao ritmo de 1,59% ao ano. Mantida essa velocidade, para
reduzir à metade o déficit de saneamento básico seriam necessários 56 anos e meio, segundo
cálculos da Fundação Getúlio Vargas.
O governo admite o problema e anuncia investimento de R$ 10 bilhões neste segundo
mandato. O objetivo é chegar em 2010 com cerca de 80% dos municípios atendidos com redes de
água e esgoto.
Fonte: Agência Estado (23/09/2007)

O lucro dos bancos
O lucro líquido dos dez bancos que apresentaram balanço do primeiro semestre até agora
cresceu 44,5% e atingiu R$ 10,9 bilhões, segundo levantamento da ‘Austin Rating’. 'Dificilmente
outro setor da economia apresentará um crescimento tão robusto como o apurado pelo setor
bancário', afirma o presidente da Austin Rating, Erivelto Rodrigues.
Fonte: Jornal “O Estado de S. Paulo” (08/08/2007)

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1. Tente resumir para um colega da classe o que é o neoliberalismo.
2. Quais são as relações que podemos estabelecer entre a charge que abre nosso texto
(página 56) com o neoliberalismo?
3. Procure detectar pelo menos três situações neoliberais:
x No bairro onde você mora.
x Na empresa ou no bairro onde você trabalha.
x Nas novelas da TV.
4. Qual adjetivo você daria para a “globalização neoliberal”? Agora justifique sua opinião.
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