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Caras alunas e alunos, 

 

Essa semana iremos estudar o início do período republicano no Brasil.   

A Primeira República também é conhecida como República Velha e compreende os anos 

que vão de 1889 a 1930. 

Durante esses anos, a política brasileira funcionava de acordo com algumas práticas que 

mantinham as oligarquias (famílias poderosas) no centro das decisões. Uma dessas práticas foi o 

coronelismo. O coronel era um líder político local, geralmente um grande fazendeiro que morava no 

interior. Ele conseguia o voto do eleitor por meio da troca de favores, como um emprego, um remédio, 

escola, comida e etc. 

O controle do voto pelo coronel é chamado de voto de cabresto. Isso se configurava numa 

das fraudes cometidas à época para garantir que o candidato apoiado pelo coronel vencesse as 

eleições. Além do voto de cabresto, também era comum haver voto de pessoas que já haviam morrido, 

voto de crianças, pessoas votando mais de uma vez, roubo de urnas de votação e falsificação de 

resultados. 

Nesse período também existiu a Política dos Governadores, uma prática iniciada no governo 

do presidente Campos Salles (1898-1902), que estabelecia alianças e trocas de favores unindo 

municípios, estados e governo federal. 

A produção do café era muito importante para a economia brasileira e até se falava numa 

política do Café com Leite. Que tal pesquisar sobre este termo pra descobrir o que ele significa? 

Outras atividades e produtos primários importantes: borracha, cacau, açúcar. 

E nas cidades, as fábricas se desenvolviam com mão de obra de imigrantes. Pessoas de várias 

nacionalidades vieram procurar trabalho no Brasil.  
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Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto? 

Recomendo a leitura do artigo publicado no site Brasil Escola sobre esse assunto. Vejam o 

endereço https://brasilescola.uol.com.br/historiab/primeira-republica.htm. Acesso em 20/05/2020. 

Na verdade você pode ler, ou ouvir o que foi publicado. 

Também indico o vídeo “PRIMEIRA REPÚBLICA: O QUE CAI NO VESTIBULAR? 

HISTÓRIA QUER QUE DESENHE?”, que tem apenas 6 minutos e 47 segundos (endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=2bmTCLGJZ3w Acesso em 06/05/2020). O vídeo está 

disponível no Youtube. 

Também indico o vídeo “Imigração na Primeira República”, que tem apenas 2 minutos e 55 

segundos (endereço: https://www.youtube.com/watch?v=WhhW9UkSlfI. Acesso em 06/05/2020). O 

vídeo está disponível no Youtube. 

A seguir faça um resumo sobre o assunto usando suas próprias palavras. 

Fiquem em casa, se puderem, e até breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


