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HISTÓRIA DO BRASIL 

República Velha – Revoltas:

•CANUDOS (1893 – 1897);

•REVOLTA DA VACINA (1904);

•REVOLTA DA CHIBATA (1910);

•CONTESTADO (1912 – 1916);

•GREVE DE 1917;

•TENENTISMO / COLUNA PRESTES (1825);

•CANGAÇO.
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Canudos (1896 – 1897) - BAHIA 

Líder: Antônio Conselheiro.

Fatores

•↑ Miséria dos sertanejos;

•Exclusão social e opressão dos 

sertanejos pelo governo e pelos 

latifundiários;

•Omissão das autoridades.

https://www.google.com/search?q=CANUDOS+ANTONIO+CONSELHEIRO
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Características:

•Durante o governo Prudente de Morais;

•Belo Monte: comunidade religiosa criada por Conselheiro, às

margens do rio Vaza-barris, no arraial de Canudos, sertão da

Bahia;

•Economia comunitária;

•Os moradores dividiam-se para realizar tarefas da coletividade

como construção de casas e plantio de roças;

•Messianismo;

•Oposição: Igreja + latifundiários (“coronéis”) + governo;

•↑ Repressão do governo federal:

4 Expedições militares;

25.000 mortos.
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A única foto conhecida de
Antônio Conselheiro,
místico rebelde e líder
espiritual do arraial
de Canudos (1893-1897),
Bahia, Brasil. Foto tirada
duas semanas após sua
morte, pelo fotógrafo Flávio
de Barros, a serviço do
Exército.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Canudos
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Revolta da Vacina (1904) – Rio de Janeiro 
Fatores

•Reação à obrigatoriedade de vacinação 

contra a varíola;

•Sem campanha de esclarecimento da 

população por parte do governo;

•Reurbanização (“bota abaixo”) do Rio de 

Janeiro:

Demolição de cortiços com o 

desalojamento das pessoas pobres, 

obrigadas a viver nos morros e na periferia.

•Oposição ao governo: florianistas e imprensa;

•↑ Custo de vida;

•↑ Desemprego.

https://www.google.com/search?q=A+REVOLTA+D
A+VACINA
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Características
•Governos do presidente Rodrigues Alves e do 

prefeito Pereira Passos;

•Saneamento do Rio de Janeiro: Oswaldo Cruz 

(médico sanitarista);

•Vacinação forçada da população pelas brigadas 

sanitárias.

Consequências
•Vitória do governo;

•30 mortos, 110 feridos e 461 deportados para o 

Acre;

•Extinção da varíola no Rio de Janeiro.
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Revolta da Chibata (1910) – Rio de Janeiro 

Definição

Rebelião (motim) dos marinheiros dos

encouraçados SP e MG.

Fatores

•Baixa remuneração;

•Má alimentação;

•Excesso de trabalho;

•Castigos físicos (uso da chibata).
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Características
•Governo do presidente Hermes da Fonseca;

•Líder: João Cândido (“almirante negro”).
•

Consequências
•O governo anuncia o fim dos castigos físicos na Marinha;

•Inicialmente, o governo anuncia anistia aos revoltosos, mas depois

desrespeita a anistia prendendo ou deportando os envolvidos na

Revolta da Chibata;

•João Cândido é internado em um manicômio.
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Contestado (1912-1916) – Santa Catarina e Paraná

Líder: José Maria (monge).

Fatores

•Expulsão dos camponeses da terra pelo governo federal;

•Construção da ferrovia SP-RS;

•Latifundiários + empresas estrangeiras + governo 

federal x camponeses.

Características

•Durante os governos de Hermes da Fonseca e Venceslau Brás;

•Messianismo;

•↑ Repressão do governo federal.



11

https://www.google.com/search?q=A+REVOLTA+DO+CONTESTADO
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Greve Geral de 1917 - São Paulo (origem), Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul
Fatores

•Péssimas condições de trabalho dos operários:

↓ Salários;

↑ Jornadas.

•Influências ideológicas:

Socialismo;

Anarquismo;

Anarcossindicalismo.
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Características
•Governo do presidente Venceslau Brás;

•↑ Participação de imigrantes.

Consequências
•↑ Repressão do governo:

Prisão dos líderes operários;

Deportação dos imigrantes envolvidos;

Perseguição à imprensa ligada ao movimento operário.

•Pequeno aumento de salário aos operários.
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TENENTISMO / COLUNA PRESTES (1825)

Principais propostas do Tenentismo:
•Queriam a moralização da administração pública;
•Queriam o fim da corrupção eleitoral;
•Reivindicavam o voto secreto e uma justiça Eleitoral confiável;
•Defendiam a economia nacional contra a exploração das empresas e 
do capital estrangeiro;
•Desejavam uma reforma na educação pública para que o ensino fosse 
gratuito e obrigatório para todos os brasileiros.

Foi o movimento político-militar que, pela luta armada, pretendia conquistar o
poder e fazer reformas na República Velha. Era liderado por jovens oficiais das
Forças Armadas, principalmente tenentes.
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CangaÇo (1870 e 1940)
Fatores

•↑ Miséria no sertão nordestino;

•Opressão dos sertanejos pelos “coronéis”.

Características

•Período: final do século XIX até 1940;

•Localização: sertão nordestino;

•Banditismo social: bandos armados e nômades atacando cidades 

e fazendas pelo sertão;

•“Reis do Cangaço”:
Antônio Silvino;

Virgulino Ferreira da Silva (“Lampião”);
Corisco.
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https://www.google.com/search?q=canga%C3%A7o
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Fotografia icônica mostra as 
cabeças de Lampião (última de 

baixo), Maria Bonita (logo 
acima de Lampião) e outros 
cangaceiros do bando. No 

canto esquerdo superior, uma 
placa lista os nomes e indica a 

data em que eles foram 
mortos 

(Foto: Reprodução de 'Ciclo do Cangaço: Memórias 
da Bahia', de José Castro/Wikipedia)
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Movimento Modernista

Características

•Semana de Arte Moderna de 1922 – São Paulo;

•Críticas ao academicismo e ao elitismo;

•Valorização da cultura nacional:

Cultura indígena;

Cultura caipira;

Folclore;

Vida da classe operária.
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Operários - Tarsila do Amaral
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Da esquerda para direita: Anita Malfatti, Mario de Andrande, Menotti del
Picchia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral.
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Autora Tarsila do 
Amaral

Data 1928

Técnica óleo sobre tela

Dimensões 85 cm x 72 cm

Localização Museu de Arte 
Latino-
americana
de Buenos Aires 
(MALBA)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral
https://pt.wikipedia.org/wiki/1928
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_sobre_tela
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ATIVIDADES:

03. A República Brasileira, na última década do Século XIX, caminhava para a
consolidação da oligarquia dos coronéis-fazendeiros. A crise econômico-financeira
agravava as condições de vida na cidade e no campo. A rebelião de Canudos pode ser
entendida como movimento de:
a) hesitação dos mandatários políticos em desfechar medidas repressivas contra a
gente oprimida.
b) tensão social agravada pela expulsão dos camponeses que atuavam nas frentes
pioneiras catarinenses e paranaenses.
c) resistência da população sertaneja contra a estrutura agrário-latifundiária e as
medidas repressivas oficiais.
d) descontentamento dos fanáticos que buscavam efetivar práticas liberais
burguesas.
e) rebeldia dos jagunços que se opunham à rede de açudes e às campanhas de
combate às secas.
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04. O anarquismo (anarco-sindicalismo), uma das correntes políticas do movimento operário
na República Velha (1889 -1930), lutava:
A) pela organização do proletariado urbano em partidos políticos como forma de pressionar o
governo a adotar uma legislação trabalhista que defendesse os direitos dos trabalhadores
contra a exploração capitalista.
B) pela eleição de líderes sindicais para o Congresso, onde poderiam defender melhor as
reivindicações operárias contra os interesses oligárquicos e da burguesia industrial
exploradora.
C) pela formação de sindicatos mais combativos e dispostos a negociar com a burguesia
industrial a manutenção da propriedade privada e a participação dos operários nos lucros das
fábricas.
D) pela cooperação com o Estado, desde que este respeitasse o direito de greve, a livre
negociação do operariado em sindicatos e aprovasse leis que defendessem melhores
condições de trabalho nas fábricas.
E) pelo fim do sistema capitalista, da divisão da sociedade em classes, da propriedade privada
e do Estado através da ação direta do operariado organizado em sindicatos.
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05. Em dezembro de 1904 ocorreu uma rebelião na cidade do Rio de
Janeiro contra as medidas sanitaristas propostas pelo médico Oswaldo
Cruz. Essa rebelião ficou conhecida como:

a) Revolta dos Cortiços

b) Revolta da Vacina

c) Rebelião do Morro do Castelo

d) Rebelião do morro do Salgueiro

e) Revolta dos alfaiates
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1. Dê duas características políticas dos primeiros governos da república
(Marechal Deodoro e Floriano Peixoto).

2. Indique dois fatores que restringiam a participação política dos
trabalhadores na Primeira República.

@keuricampelo
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GABARITO: ATIVIDADE DE CLASSE
1.B
2.E
3.C
4.E
5.B


