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HISTÓRIA DO BRASIL 
APOGEU DA REPÚBLICA VELHA: OS MOVIMENTOS 
POPULARES - Capítulo 49 
Caracterização Geral 

 Inexistência de quaisquer políticas sociais por parte do 
governo; 

 Ausência de politização ou consciência política por parte da 
população de maneira geral; 

 Religiosidade intensa, ligada à Igreja Católica ou a 
manifestações ligadas ao cristianismo ou populares; 

 Pobreza e miséria disseminadas na população brasileira, em 
parte resultado de uma profunda disparidade econômica; 

 Tratamento policial das questões sociais por parte do 
governo (“A questão social é caso de polícia”, Washington 
Luís). 

MOVIMENTOS RURAIS 
Guerra de Canudos (1896 e 1897) 

 Interior da Bahia, próximo a Juazeiro do Sul 

 Resultou da miséria que grassava entre as populações do 
sertão; 

 Fruto de violência dos coronéis e da má distribuição 
fundiária; 

 Determinantes no movimento o fanatismo religioso e o 
messianismo do líder Antônio Conselheiro (Antônio Vicente 
Mendes Maciel); 

 Estiveram presentes ideias monarquistas, mas mal definidas 
e pouco determinantes no movimento; 

 A ocupação de terras em uma fazenda abandonada deu 
origem à comunidade de Belo Monte, exemplo que rompia 
com o status quo existente; 

 Grande fluxo de populares para Belo Monte (por volta de 
25.000 habitantes); 

 4 expedições policiais e militares foram organizadas e 
enviadas para destruir o “exemplo perigoso”; 

 O governo federal e os jornais republicanos trataram a 
comunidade religiosa de Belo Monte como uma revolta 
monarquista; 

 A 4ª e última, além de maior, expedição militar arrasou Belo 
Monte e massacrou os seguidores de Antônio Conselheiro; 

 Destaque para a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que 
foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo no local 
do conflito, testemunhando o morticínio. Ele escreveu: 
"Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, 
na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-
lo". 

Guerra do Contestado (1912 a 1916) 

 Área litigiosa entre Paraná e Santa Catarina; 

 Região rica em madeira de lei (Mata de Araucária); 

 Envolvimento de uma companhia ferroviária estadunidense 
(vasta área desapropriada ao longo da ferrovia); 

 Ocupação das terras da região por posseiros, que formaram 
comunidades; 

 Fanatismo religioso e messianismo - dois monges, João 
Maria (final do século XIX e início do XX) e José Maria (1911), 

no período da Guerra do Contestado; 

 Disputas entre coronéis da região; 

 Presença de ideias monarquistas, pouco claras e fortemente 
ligadas ao espírito religioso; 

 Intervenção militar do Governo Federal; 

 “Guerra dos Pelados e Peludos”; 

 Destruição das comunidades e massacre de milhares de 
posseiros. 

Cangaço 

 Origens no século XVIII, mas teve sua fase mais importante 
ao final do século XIX e 1ª metade do século XX; 

 Resultou diretamente da violência dos coronéis, com seus 
capangas e jagunços; 

 Forma de Banditismo Rural - grupos de algumas dezenas de 
bandoleiros (cangaceiros) que agiam de maneira 
independente e marginal; 

 Tinham como inimigos principais as Forças Volantes, uma 
espécie de polícia militar formada por grupos étnicos da 
região; 

 De maneira geral, atuavam de maneira independente, mas 
podiam vender seus serviços a coronéis; 

 Exemplo mais conhecido de cangaceiro foi, sem dúvida, 
Lampião (Virgulino Ferreira da Silva) e seu bando; 

 Foram imortalizados na cultura popular, por vezes como 
heróis e, em outras, como vilões demoníacos. São uma 
presença marcante na Literatura de Cordel, transformados 
em uma figura quase mítica; 

 Não eram “Robin Hood” do sertão e nem lutavam pelo bem 
do povo, de fato (no máximo, pelas comunidades que os 
apoiavam). Eram figuras livres, violentas e marginais, que 
viviam sob suas próprias noções de honra, compromisso e 
fidelidade; 

 Os cangaceiros, com raras exceções, encontraram seu fim da 
mesma maneira violenta com que viveram suas vidas. 

Sedição de Juazeiro (1913 a 1914) 

 Ligado fortemente à figura carismática e politicamente 
influente do Padre Católico Cícero Romão Batista; 

 O Padre Cícero tinha muito força junto à população mais 
pobre e abandonada, devido às suas ações de assistência e 
proteção às comunidades carentes; 

 Mas também possuía uma aliança com coronéis da região 
(Pacto dos Coronéis) e com a família Acioly, poderosa 
oligarquia do estado do Ceará; 

 O movimento foi desencadeado a partir de uma reação à 
Política das Salvações de Hermes da Fonseca, que substituiu 
a família Acioly no poder do Estado; 

 A região de Juazeiro do Norte se negou a obedecer ao novo 
governo em Fortaleza, e essa desobediência ficou conhecida 
como sedição (ou traição); 

 Combates na região de Juazeiro. As forças de jagunços e 
sertanejos venceram os esforços do governo; 

 Apesar da vitória de suas forças, o Padre Cícero sofreu várias 
retaliações do governo e da Igreja Católica, mas manteve por 
anos sua influência política e sua popularidade, 
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especialmente junto ao povo pobre do sertão. 

MOVIMENTOS URBANOS 
Revolta da Vacina (10 e 16 de novembro de 1904) 

 Governo Rodrigues Alves (1902 a 1906); 

 Reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro (Prefeito 
Pereira Passos): 

o Modernização; 

o Urbanização; 

o Embelezamento. 

 Situação precária da população pobre: 

o Desemprego; 

o Moradias precárias; 

o Carestia; 

o Alto custo de vida. 

 Formação das favelas nos morros cariocas; 

 Projeto de saneamento do médico e sanitarista Osvaldo 
Cruz: 

o Combate à Peste Bubônica, Febre Amarela e Varíola; 

o Limpeza da cidade, combate aos ratos e mosquitos; 

o Campanha de Vacinação Obrigatória. 

 Revolta crescente da população, direcionada à vacinação 
obrigatória; 

 Oposição se aproveitou da revolta para atacar o governo de 
Rodrigues Alves; 

 Crescimento da Revolta toma bairros inteiros e provoca 
distúrbios em toda a cidade; 

 Decretação de estado de sítio (16 de novembro de 1904) e 
suspensão temporária da vacinação; 

 Repressão policial e militar; 

 Saldo final => 945 presos / 30 mortos / 110 feridos / 461 
deportados (para o Acre). 

Revolta da Chibata (novembro de 1910) 
 Governo Hermes da Fonseca (1910 a 1914); 

 Condições precárias dos marinheiros na Marinha de Guerra 
do Brasil; 

 Grande maioria dos marujos era constituída de negros e 
mulatos; 

 Ainda eram comuns castigos físicos na punição por delitos; 

 Modernização material da força naval, mas sem 
modernização de suas instituições sociais/humanas e de sua 
hierarquia; 

 A revolta eclodiu a bordo da nau capitânia, o recém 
adquirido encouraçado “Minas Geraes”, em plena Baía de 
Guanabara, no Rio de Janeiro; 

 Liderança de marinheiros, entre os quais o Marinheiro de 
Primeira Classe João Cândido Felisberto – que, mais tarde, 
seria apelidado Almirante Negro; 

 
"Não queremos a volta da chibata. Isso pedimos ao 

presidente da República e ao ministro da Marinha. Queremos a 

resposta já e já. Caso não a tenhamos, bombardearemos as 

cidades e os navios que não se revoltarem." 

 

 O Congresso Nacional procurou negociar, mas governo 
Hermes da Fonseca (Marechal de Exército) não admitia 
qualquer discussão com os amotinados; 

 Ocorreram muitas ameaças de ambas as partes, até com 
alguns disparos e escaramuças entre os navios; 

 Após intensos debates e confrontações políticas, o 
Congresso anistiou os amotinados, e o governo federal, 

inicialmente, pareceu aceitar um acordo, no entanto, no 
mesmo dia, alterou suas posições e resolveu punir os 
marinheiros; 

 O tratamento foi brutal com os marinheiros – assassinatos e 
massacres perpetrados por forças do exército e da própria 
marinha (ainda fieis ao governo) – muitos marinheiros 
morreram devido aos maus tratos; 

 Essas ações foram facilitadas pela decretação do estado de 
sítio pelo governo de Hermes da Fonseca, sob a alegação da 
possibilidade de uma 2ª Revolta; 

 Dos sobreviventes, muitos foram deportados para o Acre; 

 “O Almirante Negro” sobreviveu à tortura e à prisão, sendo 
expulso da Marinha, e nunca mais conseguiu entrar em uma 
embarcação (nem mesmo da Marinha Mercante). 

Grande Greve de 1917 (julho de 1917) 

 Governo de Venceslau Brás (1914 a 1918); 

 São Paulo; 

 Expansão da industrialização no Brasil: 

o Processo ligado à substituição das importações; 

o Surgimento de indústrias de bens de consumo não 
duráveis. 

 Emprego da mão de obra imigrante como operários nas 
fábricas; 

 Espanhóis, italianos e outras nacionalidades europeias 

 Presença de ideologias socialistas, anarquistas e 
anarcosindicalistas; 

 Longas jornadas de trabalho, baixos salários, condições 
miseráveis e insalubres nas fábricas brasileiras; 

 Organizados e bem articulados, os operários e seus líderes 
fizeram eclodir um grande movimento grevista que atingiu 
toda a cidade; 

 O tratamento por parte dos empregadores e do governo foi 
violento - caso de polícia: 

o Prisões; 

o Listas Negras; 

o Expulsões e deportações. 

 
CRISE E DECADÊNCIA DA REPÚBLICA VELHA: OS ANOS 

1920 - Capítulo 50 
Os Presidentes da 2ª Fase 

 Hermes da Fonseca (1910 a 1914); 

 Venceslau Brás (1914 a 1918); 

 Rodrigues Alves (1918 a 1919 †, eleito, mas não assumiu); 

 Delfim Moreira (1918 a 1919); 

 Epitácio Pessoa (1919 a 1922); 

 Artur Bernardes (1922 a 1926); 

 Washington Luís (1926 a outubro de 1930); 

 Júlio Prestes (1930, eleito, mas não assumiu). 

Causas Gerais 

 Mudanças sociais das primeiras décadas do século XX: 

o Crescimento das classes médias; 

o Expansão do operariado urbano; 

o Aumento das populações urbanas; 

o Crescimento e fortalecimento da burguesia industrial. 

 Surgimento de novos elementos culturais; 

 A ampliação do ambiente urbano gerou mais críticas ao 
predomínio de coronéis e outros grupos oligárquicos; 

 Processo de industrialização: 

o Substituição de importações; 
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o Bens de consumo não duráveis; 

o Presença de imigrantes entre os industriais e entre os 
operários. 

 Fortalecimento de grupos sociais urbanos; 

 Fortalecimento de estados até então fora do núcleo de 
poder: 

o A pacificação do Rio Grande do Sul ampliou a presença 
gaúcha no cenário político nacional. 

 Críticas de intelectuais ao sistema oligárquico: 

o Manifestações nas artes plásticas e na música; 

o Produção literária de caráter mais crítico e reformista. 

 Divisões dentro do Sistema Oligáquico. 

Eleições Competitivas 

 Pleito de 1910: 

o Rui Barbosa X Hermes da Fonseca; 

o Campanha Civilista de Rui contra Hermes: 

• Justiça eleitoral; 

• Voto secreto; 

• Não participação de militares na política. 

o Política das Salvações de Hermes da Fonseca: 

• Buscava salvar o sistema oligárquico; 

• Intervenções federais nos estados; 

• Provocou reações em alguns estados. 

 Pleito de 1922: 

o Nilo Peçanha X Artur Bernardes; 

o Crise Militar; 

o Início do Tenentismo. 

Semana de Arte Moderna 

 Movimento ocorrido em São Paulo (Teatro Municipal); 

 Entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922; 

 A chegada do Modernismo no Brasil; 

 Novas propostas artísticas e intelectuais em reação ao 
conservadorismo; 

 Dentre os participantes: Mário de Andrade, Oswald de 
Andrade, Víctor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, 
Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, 
Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, Di Cavalcanti entre 
outros (Tarsila do Amaral se encontrava em Paris durante a 
SAM); 

 Propunha uma ruptura de padrões estéticos e intelectuais; 

 Um novo entendimento sobre a cultura brasileira – Busca 
pelas raízes nacionais; 

 Teatro, música, literatura, arquitetura e artes plásticas; 

 Emergiram da Semana de Arte Moderna o Movimento 
Antropofágico e do Pau-Brasil; 

 Também surgiram movimentos nacionalistas e ufanistas – o 
Verde-Amarelismo ou Escola da Anta. 

Tenentismo 

 Contexto – Governo de Artur Bernardes (1922 a 1926): 

o Decretações contínuas de estado de sítio; 

o Reforma constitucional ampliando poderes do Executivo 
Federal; 

o Período marcado pela censura, repressão e prisões. 

 Características Gerais: 

o Movimento de oficiais jovens e de patente mais baixa; 

o Salvacionismo; 

o Ideologia mal definida; 

o Anti-oligárquico; 

o Propunham mudanças políticas, eleitorais e jurídicas; 

o Nacionalistas; 

o Desligados de qualquer grupo ou classe social. 

 Principais Movimentos: 

o Revolta dos 18 do Forte de Copacabana – 1922; 

o Revolta de São Paulo – julho de 1924; 

o Revolta do Rio Grande do Sul – outubro de 1924; 

o Coluna Miguel Costa-Prestes – 1924 a 1927. 

 
Alguns dos tenentes, mais tarde, seriam captados pela 

Revolução de 30, participando do governo Vargas, já outros seriam 

antagonistas desse mesmo regime instalado em 30. 

 
Governo Washinton Luís e a Crise de 1929 

 Pragmático, popular e moderno; 

 Suspendeu o estado de sítio, a censura e as prisões políticas; 

 A aprovação da Lei Celerada em 1927 => retrocesso; 

 “The Great Crash”, em 1929, nos EUA => Crise Econômica 
Mundial: 

o Falências; 

o Desemprego; 

o Falta de Crédito; 

o Depressão. 

 O governo brasileiro manteve uma política de austeridade 
econômica: 

o Houve a compra de excedentes de café pelo governo 
federal. 

Eleições de 1930 

 Fim da Política do Café com Leite – São Paulo entrou com o 
nome de Júlio Prestes; 

 Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba entraram com o 
nome de Getúlio Dorneles Vargas; 

 Formação da Aliança Liberal contra a situação (paulistas); 

 Reunia de políticos “velhos” a políticos “novos”; 

 Vitória de Júlio Prestes. 

Revolução de 1930 

 Os políticos “velhos” procuraram a negociação; 

 Os políticos “novos” queriam o fim do sistema oligárquico; 

 Causas imediatas que ajudaram a desencadear o movimento 
– com apoio dos moderados: 

o A “degola” de alguns deputados da AL; 

o O assassinato de João Pessoa. 

 Eventos: 

o Coluna militar partindo do Rio Grande do Sul, liderada 
pelo General Góis Monteiro, pretendia tomar o poder 
no Rio de Janeiro; 

o No entanto, um golpe militar derrubou Washington Luís; 

o Uma junta militar assumiu o governo; 

o Pressionados, entregaram o poder a Getúlio Vargas em 
3 de novembro de 1930. 
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HISTÓRIA GERAL 
 
O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial 
Causas: 

 Imperialismo (colonialismo) – Revanchismo; 

 Pan-eslavismo; 

 Corrida armamentista. 

Estopim: 

 Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. 

Forças beligerantes: 

 Impérios Centrais: Alemanha, Áustria-Hungria, Itália (muda 
de lado no início da guerra), Império Otomano e Bulgária; 

 Entente: França, Inglaterra, Rússia (saiu em 1917) e EUA 
(entraram em 1917). 

Consequências: 

 Fim da Belle Époque; 

 Derrota dos Impérios; 

 Reformulação do mapa mundial; 

 Tratado de Versalhes. 

A Revolução Russa 
Rússia: século XIX ao início do século XX: 

 Influência iluminista – Despotismo Esclarecido; 

 Sociedade:  

Clero e nobreza – privilegiados;  
Burguesia e campesinato – explorados. 
(80% da população vivia no campo) 

 Economia baseada na agricultura (estrutura feudal) e no 
comércio (despotismo esclarecido); 

 Segunda Revolução Industrial: práticas imperialistas; 

 Interesse na construção da ferrovia transiberiana: 
necessidade de domínio sobre a Manchúria, China – O 
território já estava sob domínio japonês; 

 Guerra russo-japonesa (1904-1905): 

o A Rússia foi derrotada; 

o Tratado de Portsmouth: o Japão ergueu um protetorado 
sobre a Manchúria e sobre a península coreana; 

o Economia russa: sofreu forte decadência.  

 Após a derrota para o Japão, a condição de fome e de 
miséria ganhou força na Rússia; 

 Houve manifestações pacíficas de burgueses e de 
camponeses em busca de melhores condições; 

 Domingo Sangrento (1905): reação violenta do czar Nicolau 
II contra os manifestantes; 

 As manifestações ganharam mais força = Instabilidade do 
governo; 

 Manifesto de outubro (1905): Nicolau II criou a Duma, que 
representava a burguesia – função legislativa, compuseram 
o parlamento diante da promessa de uma Monarquia 
constitucional – e se aproximou dos sovietes – conselho dos 
trabalhadores; 

 Após os investimentos franceses sobre a indústria russa, 
houve as seguintes consequências: 

o A Rússia ingressou na Entente; 

o O regime czarista de Nicolau II restaurou suas forças; 

o Nicolau II dissolveu os sovietes e submeteu o 
parlamento aos seus interesses. 

 Havia diversos partidos que se opunham ao czarismo, sendo 
que muitos se uniram e formaram: 

o Mencheviques (minoria);  

• Líder: Yuri Martov; 

• Representavam a burguesia e acreditavam na 
construção de um socialismo por meio de reformas 
gradativas. 

o Bolcheviques (maioria): 

• Líder: Lenin; 

• Representavam os trabalhadores, defendiam a 
implantação do socialismo por vias revolucionárias. 

 Primeira Guerra Mundial: 

o Aliada à Entente, a Rússia ingressou no conflito contra 
os Impérios Centrais; 

o Sem condições tecnológicas, militares e econômicas; 

o Perdas militares, territoriais e econômicas = Catástrofe; 

o Oposição interna contra a permanência da Rússia na 
Guerra: 

• Governo do czar Nicolau II, considerado o culpado 
pelas catástrofes vividas pelos russos. 

o Início de 1917: 

• Exército totalmente fragilizado; 

• Economia desorganizada; 

• Distúrbios sociais. 

REVOLUÇÃO DE FEVEREIRO 
 Apoio dos militares; 

 Duma e sovietes (se reorganizaram durante a guerra); 

 Nicolau II abdicou do trono e foi o fim da aristocracia 
czarista; 

 Os mencheviques assumiram o Estado – Governo provisório: 
Lvov; 

 Prisão de Nicolau II e família; 

 O líder menchevique Alexander Kerensky assumiu o Estado 
em julho; 

 A Rússia não saiu da guerra. 

REVOLUÇÃO DE OUTUBRO 

 Teses de Abril: 

o Lênin e Trotsky; 

o “Paz, pão e terra”; 

o Bolcheviques no controle dos sovietes. 

 Setembro: Trotsky organizou a Guarda Vermelha; 

 Os bolcheviques tomaram os principais prédios públicos; 

 Foi instituído o Conselho Comissário do Povo – o novo 
Estado russo; 

“Todo poder aos sovietes.” 

 Lênin tornou-se o governante da Rússia. 

O governo de Lênin (1917-1924) 

 Reforma agrária, nacionalizou bancos e fábricas; 

 A Rússia saiu da guerra (tratado Brest-Litovsk): cedeu terras 
à Alemanha – Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Polônia e 
Ucrânia; 

 As medidas radicais dos bolcheviques geraram reação dos 
mencheviques e dos defensores do czarismo – Exército 
Branco; 

 Guerra Civil Russa (1918-1921): 

o Comunismo de guerra; 

o Execução de Nicolau II e de sua família; 

o Agravamento da situação econômica. 

 NEP - Nova Política Econômica (1921-1928): híbrido de 
socialismo com capitalismo – Economia estabilizada; 

 Instituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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(URSS) em 1923: 

o As antigas províncias czaristas tornaram-se Repúblicas. 

 Morte de Lênin em 1924; 

 Disputa pelo poder entre Trotsky e Stálin: 

o Trotsky: defendia a ideia de revolução permanente – 
integrar o socialismo russo ao capitalismo europeu 
ocidental; 

o Stálin: defendia a ideia do socialismo de um único país – 
se fechar ao contato com outros países; 

o Vitória de Stálin e expulsão de Trotsky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


