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O Brasil das Constituições da República 

Teoria 

 

A República da Espada e a Constituição de 1891 

Uma vez proclamada a República, foi estabelecido um Governo 

Provisório, do qual Deodoro da Fonseca esteve a frente.  Nesse 

contexto, foi convocada uma Constituinte que elaboraria a Primeira 

Constituição Republicana brasileira. 

Do ponto de vista econômico, foi implementado pelo ministro das 

finanças Rui Barbosa, o Encilhamento, política de emissão de papel 

moeda e facilitação de crédito para ampliar a abertura de empresas e 

estimular a economia. A política, no entanto, foi um fracasso e 

promoveu um grande processo inflacionário.  

A Constituição elaborada estabeleceu o voto direto e aberto para 

Presidentes e Vice-presidentes, assim como para senadores e deputados, acabando com o voto censitário 

(ou seja, restrição por condições financeiras) da Constituição de 1824. No entanto, somente homens 

alfabetizados com mais de 21 anos tinham direito ao voto, e também estavam excluídos pessoas em 

situação de rua e membros de ordens monásticas.  

Na prática, como o voto era aberto (não secreto), manipulações e intimidações de eleitores pelos 

candidatos da elite eram norma, resultando no fenômeno do coronelismo. Com a adoção do federalismo, os 

Estados tinham mais autonomia e podiam criar suas próprias leis e, em relação a religião, ela determinou a 

laicidade do Estado brasileiro e estabeleceu a liberdade de culto. 

Após a promulgação da nova Constituição, foram realizadas eleições indiretas, que elegeram Deodoro da 

Fonseca como presidente do Brasil. No entanto, Deodoro adotou uma postura autoritária, o que levou ao 

confronto político com o Congresso. Em 1891, ele encontrava dificuldades de negociar com as bancadas 

dos estados, sobretudo com os produtores de café, e fechou o Congresso Nacional. Para evitar uma guerra 

civil, Deodoro renunciou.  

A República Oligárquica (1894-1930) 

O primeiro presidente civil eleito foi Prudente Morais (1894-98), marcando a hegemonia dos cafeicultores e 

o início da chamada República Oligárquica. No governo de Campos Sales (1898-1902), uma fórmula política 

duradoura foi elaborada: a política dos governadores. Com ela, o presidente da república apoiava os 

governos estaduais e seus aliados (as oligarquias estaduais) e, em troca, os governadores garantiam a 

eleição, para o congresso, dos candidatos oficiais. Com isso, o legislativo, constituído por deputados e 

senadores aliados do presidente – poder Executivo –, aprovavam leis de seu interesse. Evitava-se, assim, o 

conflito entre os poderes. 

Em cada Estado existia uma elite dominante que, aliando-se ao governo federal, se perpetuava no poder. 

Existia também uma oligarquia que dominava o poder federal, representada pelos políticos paulistas e 

mineiros. A aliança entre São Paulo e Minas Gerais, os estados mais poderosos e cujos líderes políticos se 

revezavam na presidência, ficou conhecida como “política do café com leite”.  

Em suma, era uma troca de favores políticos entre governadores e presidente. O presidente apoiava os 

candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto estes políticos davam suporte à candidatura 

presidencial. As principais peças da política dos governadores “” foram a Comissão de Verificação e o 

Coronelismo. 

https://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1824/
https://www.infoescola.com/historia/coronelismo/
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Comissão de Verificação 

Como durante a Primeira República não havia justiça eleitoral, a aceitação dos resultados da eleição era 

feita pelo poder legislativo, por meio da Comissão de Verificação. Essa comissão, formada por deputados, 

oficializava os resultados das eleições. O presidente da República podia, com o controle que exercia sobre a 

comissão, legalizar qualquer resultado que conviesse com seus interesses, mesmo no caso de fraudes,  o 

que – vale lembrar – não eram raras. Havia, além disso, a degola. Com essa prática, a corrupção eleitoral foi 

alicerçada com a criação da Comissão Verificadora de Poderes. A comissão impedia que muitos 

candidatos vitoriosos nas urnas assumissem o cargo, pelo fato de eles não terem sido indicados pelos 

latifundiários e, por isso, eram “degolados”, ou seja, impedidos de tomar posse. 

O Coronelismo 

O título de coronel – recebido ou comprado – era uma patente da Guarda Nacional, criada durante a 

Regência. Geralmente o termo era utilizado para designar os fazendeiros mais ricos de uma determinada 

região.  Com a Proclamação da República e a adoção do federalismo, os coronéis passaram a ser figuras 

dominantes no cenário político dos municípios.  

O coronel era um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a eleição dos 

candidatos que apoiava.  

Era usado o voto de cabresto, em que o coronel (fazendeiro) se utilizava da violência para que os eleitores 

de seu "curral eleitoral" votassem nos candidatos apoiados por eles. Como o voto era aberto, os eleitores 

eram pressionados e fiscalizados por capangas do coronel, para que votassem nos candidatos indicados. O 

coronel também utilizava outros "recursos" para conseguir seus objetivos políticos, tais como: compra de 

votos, votos fantasmas, troca de favores, fraudes eleitorais e violência. 

As eleições de 1930 e a Aliança Liberal 

Os conflitos entre os partidos republicanos, enfim, refletiram-se na 

campanha presidencial de 1930, quando a política do café-com-

leite chegou ao fim com a indicação do paulista conservador Júlio 

Prestes para a sucessão do então presidente Washington Luís. 

Insatisfeito, parte do Partido Republicano Mineiro apoiou uma 

candidatura própria, de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que 

abriu mão da campanha em nome de uma aproximação com Rio 

Grande do Sul e Paraíba, formando a Aliança Liberal e indicando o 

gaúcho Getúlio Vargas à presidência, com o paraibano João 

Pessoa como vice.  
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Vargas, defendendo a anistia dos militares presos, reformas políticas e o voto secreto, conquistou o apoio 

dos militares tenentistas, de parte da classe média e de oposições regionais que desejavam derrubar a 

oligarquia paulista. Apesar do pouco apoio, as campanhas de 1930 foram marcadas por conflitos entre os 

“aliancistas” e os “prestistas”, sendo o ápice da violência o assassinato do presidente da Paraíba João 

Pessoa, em julho de 1930, pelo advogado João Dantas (que alegou ter matado por motivos pessoais e não 

políticos). 

A vitória de Júlio Prestes nas urnas já havia sido estabelecida em maio do mesmo ano, no entanto, os 

aliancistas não aceitavam a derrota, alegavam fraudes eleitorais e já se mobilizavam com o apoio de 

militares para tomar o poder a força, enfim, a morte de João Pessoa se tornou o estopim para o golpe de 

Estado.  

Uma série de governos estaduais foram derrubados por sublevações e militares no mês de outubro, até que 

no dia 24, o presidente Washington Luís foi derrubado na capital carioca e uma Junta Militar Provisória foi 

instalada, que logo repassou o poder para Getúlio Vargas, iniciando assim o período mais logo de um 

presidente no poder na história do Brasil, conhecido como a Era Vargas. 

 

O Governo provisório (1930-34) 

Em 1930, após a eleição de Júlio Prestes como presidente e a morte do político João Pessoa, na Paraíba, 

iniciou-se um processo conhecido como “Revolução de 1930”, que marca o começo da chamada “Era 

Vargas”. Nessa conjuntura, houve a deposição do então presidente Washington Luís e a instalação de um 

Governo Provisório, com o gaúcho Getúlio Vargas na presidência.  Nesse momento, Vargas adotou medidas 

centralizadoras, nomeando tenentes como interventores estaduais.  Também ampliou o aparato da 

burocracia, criando instituições como o Ministério do Trabalho, responsável pela elaboração das primeiras 

legislações trabalhistas. 

No âmbito econômico, precisou adotar medidas que reduzissem os impactos da Crise de 1929 na economia 

brasileira, buscando valorizar o café no mercado internacional.  Para isso, foi criado o Conselho Nacional do 

Café e entre 1931 e 1944 foram queimadas ou jogadas no mar 78 milhões de sacas de café, equivalente a 

três anos de consumo mundial. 

A continuidade de Vargas no poder e as medidas centralizadoras tomadas por ele provocaram insatisfação, 

sobretudo em São Paulo, já que as oligarquias paulistas 

haviam perdido o protagonismo que possuíam durante a 

Primeira República. A primeira exigência das 

oligarquias paulistas nesse contexto era a 

nomeação de um “civil e paulista” como 

interventor, além de exigirem a 

reconstitucionalização do país. O governo federal acabou 

cedendo e, em primeiro de março de 1932, Pedro Toledo foi 

nomeado interventor em São Paulo, atendendo a primeira 

exigência. 

Em 1932, além disso, Vargas mandou aplicar o novo Código Eleitoral que trazia mudanças consideráveis no 

sistema eleitoral brasileiro, reduzindo as possibilidades de que fraudes eleitorais acontecessem como no 

período da Primeira República. Com esse código, o voto tornou-se secreto, a Justiça Eleitoral foi criada para 

regular essa área, o voto tornou-se obrigatório e as mulheres conquistaram o sufrágio (voto). 

Apesar da iniciativa do governo provisório, a insatisfação paulista continuou. Em maio de 1932 uma 

manifestação na Praça da República terminou em tragédia. Os estudantes Martins, Miragaia, Dráuzio e 

Camargo foram mortos em um confronto com uma organização tenentista, a Legião Revolucionária. As 

iniciais de seus nomes, MMDC, tornaram-se símbolo da “causa” paulista. Em julho de 1932, eclodiu a 

Revolução Constitucionalista. 
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Revolução Constitucionalista de 1932 

As medidas tomadas por Vargas não foram suficientes para diminuir a insatisfação dos paulistas com o 

governo. Os paulistas encontraram na causa constitucionalista o caminho para contestar Vargas no poder. 

O movimento durou três meses, no entanto, não conseguiu a adesão das demais unidades da federação. 

Para reprimir a rebelião, Vargas encontrou sérias dificuldades, já que vários generais recusaram a missão. 

Percebendo o pouco apoio que tinha da cúpula do Exército, foi pouco a pouco se afastando dos tenentes, 

que não eram bem vistos pelos outros oficiais. Em outubro de 1932, apesar das dificuldades, Vargas 

conseguiu sufocar a revolta paulista.  

Em maio de 1933 – em parte devido às pressões paulistas – realizaram-se eleições para a Assembleia 

Constituinte, com base no novo código eleitoral. Uma vez concluídos os trabalhos, a terceira constituição 

brasileira – e a segunda da república – foi promulgada em julho de 1934.  

A Constituição de 1934 

A Constituição preservava o federalismo, o presidencialismo e a independência dos três poderes: executivo, 

legislativo e judiciário. A nova constituição preconizou a estatização de empresas estrangeiras e nacionais, 

quando fosse interesse geral da nação, assim como estabeleceu o princípio de propriedade nacional do 

subsolo, explorável pela iniciativa privada mediante concessão estatal. Por fim, proibiu a imprensa nas 

mãos de estrangeiros. 

A grande inovação da Constituição foi, no entanto, a legislação 

referente ao trabalho. Durante a Primeira República, a questão 

social era classificada como “caso de política” e, com Vargas, 

passou a ter legislação própria.  Desde de 1930, medidas em 

relação em trabalho vinham sendo implementadas. No texto 

constitucional de 1934, proibiam-se as diferenças salariais com 

base em gênero, idade, nacionalidade ou estado civil. Foram 

estabelecidos salários mínimos regionais, jornada de trabalho de oito horas, descanso semanal, férias 

anuais remuneradas, indenização em caso de demissão sem justa causa, proibição do trabalho para 

menores de 14 anos, entre outras. 

A aprovação dessa legislação pode ser vista como uma resposta às crescentes mobilizações da classe 

operária que vinham, desde a primeira república, adotando um posicionamento combativo na luta por 

direitos. 

Governo Constitucional (1934-1937) 

Com a elaboração da Constituição, se iniciou o governo constitucional de Getúlio Vargas. Nesse contexto, o 

tenentismo já não era mais um movimento organizado, mas, em seu lugar, surgiram novas associações 

políticas influenciadas pelos acontecimentos na Europa. 

Um dos grupos políticos surgidos no Brasil nesse contexto foi a Ação Integralista Brasileira (AIB), de 

tendência fascista. Os manifestos dessa doutrina foram divulgados em 1932, sendo um dos principais o 

Manifesto à Nação Brasileira, de autoria de Plínio Salgado, um dos líderes do movimento. No documento, o 

autor fazia referência a defesa da “Pátria, Deus, Família”. A AIB encontrava apoio na alta hierarquia militar, 

no alto clero e em alguns setores conservadores da sociedade. Assim como no modelo europeu, utilizava-se 

do ódio aos comunistas e falava constantemente em um “Perigo vermelho”.  

Em 1934, os opositores de Getúlio Vargas se reuniram sob a sigla da ANL – Aliança Nacional Libertadora. A 

ANL reunia intelectuais como Caio Prado Júnior e João Saldanha que tinham inspiração marxista. A Aliança 

foi oficialmente lançada nos fins de 1934 com um manifesto que defendia a reforma agrária, o não 

pagamento das dívidas externas, a nacionalização das empresas estrangeiras, a proteção dos pequenos e 

médios empresários, garantias democráticas amplas e a instalação de um governo popular.  

Diante do grande crescimento da Aliança Nacional Libertadora (ANL), Vargas ordenou seu fechamento, 

impedindo sua atuação. O movimento, no entanto, continuou e a ANL manteve-se atuando na ilegalidade. 
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Em 1935, os quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro se levantaram contra o governo e a capital do Rio 

Grande do Norte ficou sob o comando dos revolucionários durante quatro dias, esse episódio ficou 

conhecido como “Intentona Comunista”. A rebelião foi sufocada pelo governo e seus líderes, inclusive 

Prestes, foram presos. 

Vargas se utilizou da Intentona Comunista para começar um endurecimento da repressão e a supressão de 

direitos políticos, decretando o estado de sítio - sob o argumento de que o Brasil estava em iminente 

ameaça comunista. 

Em 1937, Vargas forjou um plano comunista para justificar um 

golpe de Estado. O Plano Cohen (1937) foi o documento 

divulgado pelo governo brasileiro, atribuído à Internacional 

Comunista, contendo um suposto plano para a tomada do 

poder pelos comunistas. Anos mais tarde, ficaria comprovado 

que o documento foi forjado com a intenção de justificar a 

instauração da ditadura do Estado Novo, em novembro de 1937. 

No contexto em que o Plano foi divulgado, o país vivia a expectativa da eleição do sucessor de Vargas. O 

presidente, contudo, cancelou a corrida eleitoral diante da suposta ameaça comunista. Começava aí a 

ditadura do Estado Novo. 

Estado Novo (1937-45) 
 

Em 30 de setembro de 1937, o General Góes Monteiro noticiou que o exército havia descoberto um plano de 

uma insurreição comunista no Brasil. A leitura da carta virou a principal manchete dos jornais, que 

reproduziam trechos do chamado Plano Cohen, que anunciava uma grande revolta que eliminaria líderes 

políticos opositores, queimaria casas e prédios, incentivaria protestos, saques e depredações para garantir 

a instalação de um governo socialista no Brasil. O documento se tornou fundamental, em 1937, para o 

aprofundamento do autoritarismo de Vargas. O plano foi o que fundamentou o golpe que inaugurou o 

Estado Novo. 

A Constituição de 1937 

A Quarta constituição da história brasileira foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas em 10 de novembro 

de 1937, no mesmo dia em que, por meio de um golpe de Estado, era implantada no país a ditadura do 

Estado Novo. Possuía essência autoritária e centralista, rompendo com a tradição liberal dos textos 

constitucionais anteriores. Sua principal característica era a enorme concentração de poderes nas mãos do 

chefe do Executivo. O seu caráter autoritário lhe rendeu o apelido “Polaca” em comparação à constituição 

polonesa, altamente centralizadora. 
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Exercícios 

 

1. (UEL – 2019) Leia a charge e o texto da revista “O Malho”, a seguir, quanto às polêmicas que 

antecedem o sufrágio feminino no Brasil. 

 

[Zé Povo] – Aqui tem, seu Maurício, um quadro do futuro que nos espera, se passar o seu projeto, 

dando o direito de voto às mulheres... em pouco tempo elas que são mais sabidas que nós, 

aproveitarão a moleza dos homens e dominarão tudo! E teremos então esta beleza: o avô fazendo 

crochê, a avó fumando cachimbo, o marido amamentando o filho, enquanto a mãe vai para a Câmara 

dos deputados deitar o verbo pela salvação da pátria! Tudo transtornado! Tudo invertido! 

[Maurício de Lacerda] – Mas que tem isso? A Constituição é clara: as mulheres podem ser eleitoras! 

[Zé] – Pois, então viva a Constituição e o voto feminino! Talvez, com as mulheres em cena, nós 

sejamos mais homens... aceitando o pedido do Ministério da Agricultura e indo plantar batatas! 

 
Adaptado de “O Malho”, RJ, 23 de junho de 1917. Acervo Biblioteca digital. al.sp.gov.br. 

 

A partir da charge e do texto sobre as polêmicas que antecederam o voto feminino no Brasil, 

responda aos itens a seguir. 

 

a) Situe e caracterize o momento histórico em que se efetivou o direito ao voto feminino no Brasil. 

b)  Em relação às lutas feministas compare a época em que a charge e o texto foram produzidos 

com a atualidade. Em seguida, discorra sobre as ideias que até o momento permanecem as 

mesmas e as que mudaram. 

 

 

2. (UNIFESO 2011) A Constituição de 1889 fortaleceu o papel dos Estados – antigas províncias –, 

conferindo-lhes o direito de organizar força militar e uma justiça própria.  

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desdobramento político do modelo federativo 

implantado no Brasil após a Proclamação da República. 

a) Predomínio político das elites rurais estaduais, o que culminou no fortalecimento do 

coronelismo. 

b) Eclosão de movimentos separatistas em razão do enfraquecimento do governo central. 

c) Redução do poder político das oligarquias de São Paulo e Rio de Janeiro em favor das elites 

agrárias emergentes do Nordeste. 

d) Alternância de poder no governo federal entre as elites agrárias do Sudeste e do Nordeste. 

e) Fim das revoltas militares em razão do enfraquecimento do exército frente ao direito dos 

Estados organizarem as suas próprias forças de segurança. 
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3. A Primeira República no Brasil também é chamada pelos historiadores de a República dos 

Fazendeiros ou das Oligarquias Agrárias. Os velhos mandões controlavam as eleições e o voto, 

garantindo com isso, a vitória dos seus parentes e protegidos para cargos de prefeitos, vereadores, 

deputados, senadores e até para governadores dos estados. 

(Francisco e Assis Silva e Pedro Ivo de Assis Bastos. História do Brasil) 

O ordenamento institucional do Estado brasileiro durante a República Velha foi dado pela 

Constituição Republicana de 1891, a qual estabelecia: 

 

a) eleições indiretas e direito de voto restrito aos membros do Congresso Nacional; 

b) eleições diretas e voto a descoberto e censitário; 

c) eleições diretas e voto a descoberto e universal; 

d) eleições diretas e voto secreto e universal; 

e) eleições indiretas e voto secreto e universal, inclusive para mulheres e analfabetos. 

 

 

4. (CESMAC 2017) As estações de rádio, durante os anos 1930-1940, se constituíram em um dos 

principais veículos da cultura brasileira. Através delas, despontaram artistas de grande apelo popular, 

como Carmen Miranda, Emilinha Borba, Orlando Silva e outros; mas foram também o principal 

instrumento da propaganda política de Getúlio Vargas, na sua fase ditatorial (1937-1945), fase em 

que foi outorgada a Constituição 

 

a) designada popularmente de a “Polaca”, por ser inspirada no modelo semifascista polonês. 

b) reconhecida como da “Mandioca”, por exigir dos eleitores a posse de alqueires de terra para 

plantio. 

c) dita a “Federalista”, por estabelecer uma organização política federalista à Nova República. 

d) reconhecida como a “Cidadã”, haja vista estabelecer garantias constitucionais direitos 

individuais a saúde, educação, lazer etc. 

e) chamada de a “Autoritária”, por conferir ao Congresso poderes de Assembleia Constituinte. 
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5. (CESGRANRIO 2014) O texto a seguir é a letra de um samba de enredo do G.R.E.S. Portela, do ano de 

2000, de autoria de Amilton Damião, Ailton Damião, Edynel, Zezé do Pandeiro e Edinho Leal.  

 

Trabalhadores do Brasil 

O raiar de um novo dia 

Desafia o meu pensar 

Voltando à “Época de Ouro” 

Vejo a luz de um tesouro 

A Portela despontar, lá, laiá 

Aclamado pelo povo, o “Estado Novo” 

Getúlio Vargas anunciou 

A despeito da censura 

Não existe mal sem cura 

Viva o trabalhador ô ô ô 

 

[...] 

  

Na letra do samba de enredo, faz-se menção à censura que, pelo texto da Constituição de 1937, 

passou a ser um recurso político 

 

a) legalizado para os meios de comunicação: rádio, jornais e cinema  

b) abolido para atender aos anseios da massa de trabalhadores sindicalizados  

c) desativado de acordo com os princípios liberais praticados no Estado Novo  

d) controlado de modo igualitário por partidos políticos da situação e da oposição  

e) nulo pela predominância do Legislativo sobre o Executivo da “Época de Ouro” 
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Gabarito 

 

1.  

a) O candidato deve saber que o voto feminino no Brasil foi conquistado em 1932, no governo Getúlio 

Vargas. O candidato contextualiza melhor o período, acrescentando que o voto feminino foi 

incorporado à Constituição de 1934 como facultativo ou acrescentando as lutas de mulheres 

como Nísia Floresta (começo do século XIX), Bertha Lutz, Celina Guimarães Fonseca, etc. 

b)  A charge e o texto da revista sugerem uma inversão do que seria o papel feminino no começo do 

século passado. Mas a revista critica esta ideia de inversão e defende que o voto feminino deve 

ser contemplado na Constituição. Hoje há ainda esta ideia de que o feminismo quer subverter a 

ordem da realidade, mas as lutas são outras: igualdade de salário, combate à violência doméstica, 

questionamento dos padrões machistas impostos, descriminalização do aborto, etc. 

 

2. A 

Com a adoção do federalismo, os Estados tinham mais autonomia e podiam criar suas próprias leis e 

com a adoção do voto aberto (não secreto), manipulações e intimidações de eleitores pelos candidatos 

da elite eram norma, resultando no fenômeno do coronelismo. 

 

3. C 

A primeira constituição republicana estabeleceu o voto direto e aberto para homens alfabetizados com 

mais de 21 anos, excluindo pessoas em situação de rua e membros de ordens monásticas. O voto 

aberto facilitou o controle das eleições através do coronelismo a nível regional, ajudando a manter a 

Política dos Governadores (nível estadual) e a Política do Café com Leite (nível nacional). 

 

4. A 

A Constituição de 1937 foi criada para embasar o novo regime ditatorial no país, o Estado Novo. Por ser 

uma constituição altamente autoritária e concentrar o poder nas mãos do chefe do Executivo, ela ficou 

conhecida como “polaca” em referência a constituição polonesa criada um pouco antes e que possuía 

inspiração fascista. 

 

5. A 

A criação de um discurso ligado ao perigo do comunismo no Brasil levou a criação do Estado Novo, a 

partir de 1937, instaurando uma ditadura no país. Para consolidar esse processo, o então presidente 

criou uma nova constituição e a DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) que servia tanto para 

exaltar a imagem de Vargas quanto para censurar tudo aquilo que fosse contra o projeto político dele. 
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