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1. De acordo com o que estudamos, o golpe final contra a monarquia foi deferido em novembro de 1889, 
quando líderes republicanos como Rui Barbosa e Benjamin Constant tentaram convencer o marechal 
Deodoro da Fonseca a comandar o golpe de Estado contra a monarquia. Como o marechal vacilasse, jovens 
oficiais do exército lançaram o boato de que o governo imperial preparava-se para prendê-lo, com outros 
líderes republicanos. 
Em junho de 1880, alguns anos antes de o marechal Deodoro tornar-se presidente, foi publicada na Revista 
Ilustrada a charge 1, de Ângelo Agostini. Alguns meses depois do marechal assumir o governo Agostini 
publicou a charge 2. 
 

1.                                                                                        2.          

                                               
 
a) Que difernças existem na representação do marechal das duas charges? 
 
b) Que símbolos foram utilizados pelo autor para representar a república? 
 
c) Qual era a posição política de Deodoro da Fonseca na época da proclamação da república? Essa posição 
política é coerente com o que é representado na charge 1? Se não, por que foi proclamada a república? 
 
2. "A cidadania moderna _ ou seja, a integração das pessoas no governo, via participação política; 
na sociedade, via direitos individuais; e no patrimônio coletivo, via justiça social continua sendo aspiração de 
quase todos os países, sobretudo os que se colocam dentro da tradição ocidental (....)  Simplificando muito, 
pode-se dizer que o processo histórico de formação da cidadania no Ocidente seguiu dois caminhos, um de 
baixo para cima, pela iniciativa dos cidadãos, outro de cima para baixo, por iniciativa do Estado e de grupos 
dominantes".   
(CARVALHO, J. Murilo de. "Cidadania, estadania e apatia", in: "Jornal do Brasil", de 24/06/2001, p. 8.)   
A instauração do regime republicano no Brasil representou para muitos a possibilidade de democratização da 
sociedade por meio da afirmação dos direitos civis, políticos e sociais. No entanto, já em seu nascedouro, a 
república brasileira impunha restrições ao exercício da plena cidadania.   
 
 Cite um limite ao exercício da cidadania que conste da legislação eleitoral dos primórdios da República.  
 
3. "Quando, na madrugada de 15 de novembro de 1889, uma revolta militar depôs Pedro II, ninguém veio em 
socorro do velho e doente imperador. A espada do Marechal Deodoro da Fonseca abria as portas da 
República para que por ela passassem os republicanos carregando um novo rei: o café de São Paulo."  
 (Adaptado de I. R. Mattos, HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO)  
 
Por que o texto afirma que, na República recém-proclamada, o café se tornava um "novo rei"? 


