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BAIXA IDADE MÉDIA

1- Renascimento Urbano e Comercial:

- Feiras dão origem as cidades

- Surge uma nova classe social que vive em um 
determinado local: Burguesia → Burgos;

- As corporações de ofício seguem a moral Católica, 
portanto a usura não é vista com bons olhos! 

Principais Feiras: Flandres e Champagne



2- Enfraquecimento do Sistema feudal:

- Movimentos de migração e Cruzadas

- Enfraquecimento do senhor feudal

- Movimentos de compra e venda das terras

3- Filosofia B.I.M

- Santo Agostinho (Fé + Confissão)

- São Tomás de Aquino (Fé + Razão)



4- Peste negra –
Peste Bubônica 



5- Queda de Constantinopla

- Fim do Império Bizantino 

- Queda do “antigo” Império 
Romano Oriental

- Ascensão do Império 
Turco Otomano  

1453



6- Estados Modernos 

- Centralização do Governo nas 

mãos de um MONARCA

- Aliança entre Burguesia e a 

Nobreza

- Delimitação territorial → Processo 

de UNIFICAÇÃO

* Portugal (1249)

* França (1453)

* Inglaterra (1485)

* Espanha (1492)



Expansão marítima européia

• Influência da mentalidade medieval sobre a 
população e nobreza;



Expansão comercial e marítima 
europeia – Portugal e Espanha

• É necessário diferenciar os casos de Portugal e Espanha em 
termos cronológicos, mas ambos possuem relação com as 
Guerras de Reconquista

Centralização

•Em 1139 ocorre a Fundação
do Condado Portucalense
(Reino de Leão), com apoio
do papa, sob a liderança de
D. Afonso I;

•A Guerra criou a
necessidade de investimento
na atividade mercantil



Revolução de Avis ( 1383-1385)

Crise sucessória pelo trono português;

Reino de Castela + nobreza

Vs

Burguesia mercantil

=

Vitória da burguesia, com a coroação de D. João 

=

Participação direta do Estado na atividade mercante



Outros estímulos = Escola de 
Sagres e aprendizado árabe

• Destinada ao desenvolvimento de estudos e técnicas navais;

• Forte participação do Estado e dos comerciantes, financiando
a Escola;

• Utilização de técnicas e
instrumentos árabes, como
o astrolábio.



Revoluções Burguesas 

1- Revolução Puritana – Revolução Gloriosa

Sucessão da Dinastia Tudor→ Dinastia Stuart

Aproximação com o catolicismo em um espaço
protestante (Anglicano);

Governo de Oliver Cromwell

Conclusão: Bill of Rights (1689)



2- Revolução Industrial



3- Independência dos Eua

Arrocho financeiro: Lei do Selo; Lei do Açúcar; 
Imposto do Chá. 

Revoltas: Boston Tea Party

Reação Inglesa: Leis Intoleráveis e

AtosTownshend

Reação 2:Congressos da Filadélfia

• declaração de direitos sob inspiração

• iluminista; Declaração de Independência



4- Revolução Francesa 





• Consulado - (Napoleão, 
Roger Ducos e Sieyés)

• Império (Bloqueio
Continental) – Exílio 
para Elba

• Governo dos 100 dias

Batalha de Waterloo –
Exílio para Santa Helena

• Congresso de Viena 



Família Real no Brasil

Origem no descumprimento ao
Bloqueio Continental imposto aos
ingleses por Napoleão Bonaparte



Medidas

• Abertura dos portos nas Nações Amigas;

• Tratados de Navegação e Comércio com a Inglaterra; Produtos ingleses 
pagavam 15% e portugueses 16%.

• Criação da Casa da Moeda, Banco do Brasil, Jardim Botânico, entre 
outros.



Segundo Reinado (1840-1889)

• Política;

✓Golpe da maioridade foi apoiado pelos liberais, que passaram a se
alternar no poder com os conservadores;

✓Apesar das diferenças dentro do país, ambos partidos resolveram viver
em um mesmo “Estado”.

Parlamentarismo às avessas 
ou Parlamentarismo  

Brasileira



Segundo Reinado

• Política externa:

✓Conflitos com a Inglaterra (Questão Christie), por conta de tarifas
alfandegárias (Tarifa Alves Branco), que respondeu com a lei Bill
Aberdeen;

✓Guerra do Paraguai (1865-1870) – Luta contra o expansionismo de
Solano López, que uniu forças com Uruguai e Argentina, formando a
Tríplice Aliança;

➢Final da Guerra: crise econômica,

declínio da escravidão e descontentamento

militar



Segundo Reinado
• Economia cafeeira.

✓Ampla aceitação no mercado externo;

✓Possibilidade de acumulação de capital e investimento na modernização.



Segundo Reinado

• Fim da escravidão: Lei Bill Abeerden (1845) – Lei Eusébio de
Queiróz (1850) – Lei do Ventre Livre (1871) – Lei dos
Sexagenários (1885) – Lei Áurea (1888).

• Mão de obra: Imigração

• Fim da base da Monarquia. Lei de Terras 
(1850)



Proclamação da República

➢Fim do apoio religioso -Bula Syllabus;

➢Fim do apoio do Exército –Guerra do Paraguai; 

➢Lei Áurea faz com que a elite de apoiar a monarquia;

➢Crescimento Republicano, a partir de 1970;

MONARQUIA Vs REPÚBLICA

Retrógrada e 
incompatível

Inovador e 
necessário



1ª Guerra 
Mundial 



Antecedentes e Motivações

• Guerra Franco-Prussiana revanchismo FRANÇA e ALEMANHA;

• 1800 expansão naval da Alemanha; Crescimento Industrial; Posse
de recursos minerais; expansão naval.

• A questão Balcã: russos apoiavam os movimentos pan-eslavistas x
Império Austro-Húngaro, com o apoio alemão almejava construir
uma estrada de ferro ligando as cidades de Berlim e Bagdá.

• Estopim: O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono
austríaco, resolveu fazer uma viagem até a cidade de Sarajevo,
capital da Bósnia. Nessa comitiva, ele pretendia anunciar a
formação de um grande império que elevaria a Bósnia e a
Hezergovina à mesma condição política desfrutada pela Áustria e
pela Hungria. Dessa forma, se arquitetava uma estratégia
diplomática que preservaria a presença austro-húngara nos Bálcãs.



Aconselhados pelos russos, a Sérvia não atendeu às 
reivindicações impostas e com isto, os austríacos 
declararam guerra os sérvios. 

RESULTADO: 

RUSSOS ALEMÃES     (Declaram guerra a 
França – Inglaterra) 

X

SÉRVIOS     AUSTRÍACOS



Alianças

• Tríplice Aliança

ALEMANNHA

IMPÉRIO AUSTRO-HÚNGARO 

REINO DA ITÁLIA

• Tríplice Entente 

FRANÇA 

INGLATERRA

RÚSSIA



• África: Os franceses e ingleses 
conquistaram as colônias Alemãs! 

• Rússia 1918: Durante o controle 
bolchevique a Rússia assinou um 
tratado e deixou a guerra → Brest-
Litovski.

• Os alemães deixaram a Rússia!

• A Alemanha estava crescendo e sua 
resistência assustava os adversários! 

• Os EUA entram na Guerra!



O Fim...

• Para evitar a invasão da Alemanha um movimento político e
militar obrigou o Kaiser a abdicar; Na sequência este grupo
deu início a República de Weimar!

• Com o fim da guerra a Alemanha estava arrasada!

• Os Estados Unidos tomou a frente das negociações, o
presidente Woondrow Wilson criou os 14 pontos de Wilson.



Tratado de VERSALHES 1919 
• O principal ponto do tratado determinava que a Alemanha

aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que,
sob os termos dos artigos 231-247, fizesse reparações a um certo
número de nações da Tríplice Entente.

• A Alemanha perdeu uma parte de seu território para um número
de nações fronteiriças, de todas as colônias sobre os oceanos e
sobre o continente africano, uma restrição ao tamanho do
exército e uma indenização pelos prejuízos causados durante a
guerra.

• A República de Weimar também aceitou reconhecer a
independência da Áustria.



Algumas disposições do Tratado de Versalhes

Art. 45 – determinava que a Alemanha cederia o território do Sarre, rico
em minas de carvão, por um prazo de quinze anos à França.

Art. 51 – estabelecia que a Alsácia e a Lorena voltariam à posse dos
franceses.

Art. 102 – determinava que a cidade de Dantzig era considerada cidade
livre e administrada pela Liga das Nações.

Art.119 – determinava que todas as colônias alemãs passariam às mãos
dos aliados.

Art. 160 – estabelecia a quantidade máxima de tropas que a Alemanha
poderia manter. No geral, só poderia ter 100 mil soldados voluntários.

Art. 168 – qualquer fabricação de armamentos deveria ter a aprovação
dos aliados.

Art. 198 – determinava que a Alemanha não poderia ter aviação nem
marinha militar.

Art. 231 – estabelecia o reconhecimento da culpa dos alemães pela guerra
e por todas as perdas e danos dos aliados.



EUA 1929 



República Velha

➢República da Espada (1889 – 1894)

➢República Oligárquica (1894 – 1930)



República da Espada

- Política do Encilhamento (Rui Barbosa) 
Industrialização → Liberação de Capital

Constituição de 
1891



- Alternância da presidência entre SP e MG;

- Política dos Governadores;

- Coronelismo .

República Oligárquica (Café com Leite) 1894-1930



➢Funding Loan: Renegociação de dívidas antigas;

➢Exportação do Café;

➢Convênio de Taubaté → Socialização das Perdas

República Oligárquica - Economia



Movimentos Sociais Rurais

➢Canudos  - Antônio Conselheiro

➢Contestado - José Maria

➢Cangaço.

Revoltas 
Messiânicas



Movimentos Sociais Urbanos

➢Vacina;

➢Chibata; 

➢ Greve Geral 1917. 



Transformações

•Sociais – Econômicas – Culturais 

➢Movimento Tenentista 1924 

Tomada de São Paulo    Coluna Prestes (Luís 
Carlos Prestes)

➢Eleições Presidenciais....

Washington Luiz (SP) apoio ao Júlio Prestes (SP)



Eleições.....

➢Minas decide apoiar Getúlio Vargas (RS) e João
Pessoa – Aliança Liberal;

➢Júlio Prestes “vence”, mas o clima de
descontentamento, aliado ao assassinato de João
Pessoa, promoveram a Revolução.

Junta Militar Proclama Getúlio Vargas



ERA VARGAS

•Governo Provisório 1930 – 1934 

➢Anulação da Constituição 

➢Nomeação de Interventores Estatais 

➢Centralização do Governo 

➢Ministério do Café 

➢Políticas Trabalhistas (Sindicatos) 

➢Voto Feminino – Secreto 



Governo Constitucional (1934-1937)

• Convocação da Assembleia Constituinte 

➢Carta Constitucional 1934 (Centralizada + Apoio do Exército) 

➢Tendência Liberal 

➢Vargas eleito primeiro Presidente

➢Surgimento de dois Partidos

Extrema Direita: AIB – Inspiração Fascista

Extrema Esquerda: ANL – Inspiração Comunista

Desculpa para a ditadura 



Estado Novo (1937- 1945) 

• Ditadura de Vargas

➢Fechamento dos partidos/Centralização do 
Governo; 

➢ Constituição Polaca: Fim do Legislativo – Fim do 
Federalismo – Controle do Operariado;

➢Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP);

➢Participação ao lado dos EUA durante a segunda 
Guerra Mundial (Contradição!)



Contexto Pós – Estado Novo

• Contraditório (Ditadura x Ditadura);

➢UDN (União Democrática Nacional): reunia industriários, 
banqueiros, grandes proprietários, classe média e imprensa. 
Tinham como candidato a presidência ex-militar Eduardo 
Gomes; 

➢ PSD ( Partido Social-Democrático): industriários, banqueiros 
e grandes proprietários. Apoiavam Getúlio. 

➢ PTB (Partido Trabalhista Brasileiro): base sindical ligada a 
Getúlio Vargas. Em coligação com o PSD, lançaram o nome 
do general Eurico Gaspar Dutra. 

➢PCB (Partido Comunista do Brasil): movimento de esquerda, 
tendo como candidato Yedo Fiúza. 



Governo Dutra
➢ Elaboração de uma nova Constituição em 1946 (ampliação do

voto feminino para todas as mulheres);

➢Orientação liberal;

➢ Rompeu relações com a União Soviética e colocou na
ilegalidade o Partido Comunista;

➢Plano SALTE (focado nas áreas de Saúde, Alimentação,
Transportes e Energia);

➢Nas eleições de 1950.....



Vargas ( 1950-1954)

➢Dobrou o salário mínimo; 

➢Medidas que desagradaram classes de industriários e 
militares, 

➢Um atentado que ocasionou a morte do segurança do 
opositor Carlos Lacerda, foi associado a pessoas ligadas a 
Getúlio. Pressionado, o presidente suicidou-se em 
05/08/1954, após comunicar a renúncia; 



Juscelino Kubitscheck (1956-
1960)

➢“50 anos em 5”;

➢Plano de Metas;

➢Empréstimos e capital estrangeiro;

➢Inflação.



Jânio Quadros

Após 7 meses renunciou, objetivando a partir da oposição ao seu vice, conseguir
maiores direitos políticos centralizadores...#SQN



João Goulart (1961-1964)

➢ Campanha da Legalidade, liderada por Leonel de Moura
Brizola, objetivando manter a ordem jurídica;

➢Reformas de base: reforma agrária, administrativa, fiscal e
bancária.

➢Marcha da Família com Deus pela Liberdade – protesto
contra Jango, afirmando aliar-se ao bloco comunista.



Castelo Branco (64-67) 

➢Ato Institucional nº 1 – Eleições indiretas para presidente, 
cassação de mandatos, reforço do poder executivo! 

➢MDB x Arena;

➢AI 4: Assembleia não muda tanto as leis;

➢Medidas Impopulares arrocho salarial e criação de
impostos;



Costa e Silva ( 67-69)

➢Aumento dos movimentos populares, religiosos, artríticos e 
estudantis contra a Ditadura;

➢AI 5: Aumento do poder executivo; limitação das liberdades 
individuais; suspensão do habeas corpus; (Censura) 

➢Golpe dentro do Golpe... ; 



Médici ( 69-74)

Milagre econômico



Geisel (79-74) e Figueiredo (79-85)

▪MDB: Amplia suas votações;

▪Crise do Petróleo;

▪Inflação ;

▪Plano de Desenvolvimento para superar a crise 
financeira;

▪Revogação do AI5;

▪Transição lenta e gradual entre a “ditadura” e a 
democracia .


