Comparando
a Monarquia e
a República
Por meio de imagens de reis, presidentes e bandeiras,
sistematize com os alunos as principais diferenças
entre as duas formas de governo

Esse material comparativo pode ser usado para todo o
Ensino Fundamental I. No entanto, é recomendável que o
professor dos primeiros anos (1º, 2º e 3º) foque o trabalho
de sala de aula na comparação entre as imagens de reis
e presidentes e das bandeiras brasileiras do Império e da
República. Lembre-se que crianças dessa faixa etárias
estão tendo os primeiros contatos com datas e fatos da
história brasileira e a iconografia é uma ótima forma de
estimular nesta faixa etária a imaginação e a comparação
de diferentes períodos.
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Monarquia
Imagem de reis:

Elizabeth I, rainha da
Inglaterra e Irlanda,
governou no século XVI

Dom Pedro I, primeiro
imperador do Brasil
(1822-1831)
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República
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Imagem de presidentes:

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR / WIKIMEDIA COMMONS

Barack Obama durante o juramento
de posse, em 2009.

Transmissão do cargo de presidente,
de Lula para Dilma Rousseff, 2011.
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Observação sobre as
imagens de reis:
Fale do período e do sistema de governo monárquico a
partir dos símbolos presentes nas imagens.
Para isso, faça perguntas que levem os alunos a refletir.
Questione eles sobre quem são as pessoas nas imagens
e como eles chegaram a esta conclusão. Peça para
eles descreverem as vestimentas e os objetos que os
personagens carregam com eles.
O professor também pode perguntar quais histórias de
reis e rainhas eles conhecem e se eles ainda existem nos
dias de hoje.
O professor deve apresentar Dom Pedro aos
estudantes, falar que ele foi líder da independência do
Brasil em 7 de setembro de 1822. Explicar que antes
de Dom Pedro I, quem governava o Brasil era o rei de
Portugal, Dom João VI traz o contexto necessário para
introduzir o processo de independência que culminou
no 7 de setembro.
Aproveitar para falar que o país que possui um rei ou
rainha é uma monarquia. O rei fica no poder até falecer
ou abdicar e, depois, o filho mais velho vira rei.
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Observação sobre as
imagens de presidentes:
Peça para os alunos identificarem quem são as pessoas
das fotografias. Perguntem de que país eles são e o que
está acontecendo no momento da foto.
A partir de questões como essas, o conceito de
República pode ser trabalhado em sala de aula. Note
que na imagem, Obama está fazendo o juramento
da posse, com uma mão levantada e outra sobre a
Constituição dos EUA.
Na outra foto, em que o ex-presidente Lula passa a
faixa presidencial para Dilma Rousseff, pergunte ao
aluno o que está acontecendo.
Nesse momento, o professor pode explicar que, no
Brasil, vivemos em uma república, onde o presidente é
eleito pelo voto e fica 4 anos no poder, diferentemente
do sistema monárquico.
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Monarquia

Bandeira do Brasil de 1822

República
Bandeira do Brasil hoje
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Observações sobre as
bandeiras:
A comparação das duas bandeiras é outro modo
interessante de explicar os diferentes sistemas de
governo.
Pergunte para os alunos quais a semelhanças e
diferenças entre as duas bandeiras e deixe que eles
reflitam quais os possíveis motivos entre as diferenças.
Em seguida, explique o que simboliza as cores usadas e
os elementos de cada bandeira.
Mostre para eles que o verde amarelo é um resquício
dos tempos de monarquia brasileira - o amarelo
representa a Casa de Habsburgo (Dona Leopoldina) e o
verde representa a Casa de Bragança (Dom Pedro I).
Outros símbolos que podem ser explorados: para a
bandeira monárquica, a coroa, o brasão, os ramos de
café e tabaco etc; já para a bandeira da república, as
estrelas, a esfera azul e o lema “Ordem e Progresso”.

7

Monarquia

República

O cargo do monarca é vitalício
(ou enquanto tiver condições
de governar).

O presidente da República exerce a
sua função durante um mandato
que tem a duração estipulada na
constituição do país em questão
(em muitos casos são 4 anos).
Comente que em alguns países,
como o nosso, o presidente pode
tentar se reeleger.

O Rei que está no poder não
responde pelos atos políticos
perante o povo que é governado

O governo é estabelecido através
de eleições, é escolhido através da
votação do povo.

A sucessão monárquica é
hereditária, ou seja, é um dos
descendentes do monarca que
vai assumir o trono

Em circunstâncias irregulares, o
governo pode ser dissociado.
No caso do presidente, pode
ocorrer o impeachment.
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