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• MOVIMENTOS URBANOS 

• Causas- inflação, altas taxas de desemprego, 

aumento de impostos e tarifas.

• Exclusão social e racismo.

• REVOLTA DA VACINA- RJ-1904

• Presidente  Rodrigues Alves- queria modernizar o 

RJ.

• Estradas estreitas, porto da cidade precisava de 

ampliação, péssimas condições sanitárias.



• Nomeação do médico Osvaldo Cruz e do 

engenheiro e prefeito  Pereira Passos para tomar 

medidas para resolver os problemas da cidade.

• Demolição dos cortiços do centro da cidade e a 

vacinação obrigatória da população foram as 

principais medidas adotadas.

• Forte reação popular contra o prefeito e os 

funcionários públicos.

• O estopim da revolta foi o inicio da vacinação da 

população.



• Inflamada pelos discursos de políticos

oposicionistas, pressionada pela crise financeira e

expulsão de suas moradias, gerou a rebelião.

• Centenas de prisões e feridos.

• O governo suspendeu temporariamente a

obrigatoriedade da vacina.





• Revolta da Chibata- Rio de janeiro -1910

• A maioria dos marujos eram pobres e negros.

• Tratamento dispensado- baixos salários, disciplina

regida, punições violentas- uso da chibata

• Liderados por João Cândido- os marinheiros

• Controlaram dois navios de guerras, mataram dos

oficiais e começaram a bombardear o RJ.



• Reivindicavam o fim das chibatadas , melhorias nas 

condições de  vida e trabalho.

• O presidente Hermes da Fonseca pressionado atendeu as 

reivindicações.

• Meses depois expulsou os envolvidos da Marinha, decretou 

Estado de Sitio no país e ordenou a prisão de 120 

marinheiros.

• João Cândido sobreviveu a prisão na ilha das cobras, 

morrendo pobre no final dos anos 60.

• No governo Lula, João Cândido recebeu oficialmente a 

patente de almirante negro.





• Movimentos Operários

• Origem do operariado era estrangeira-italianos e 

espanhóis.

• Precárias condições de trabalho e de vida.

• Influência ideológica do anarquismo.

• Anarcossindicalismo- a greve o principal 

instrumento de luta.

• 1907-criação da lei Adolfo Gordo- que previa a 

expulsão do imigrante envolvidos com o 

movimento de trabalhadores.



• 1922 foi fundado o Partido Comunista do Brasil-PCB-

influência da URSS.

• Greve em São Paulo em 1917-200 mil trabalhadores

deixaram de trabalhar.

• Em 1921 – no governo de Epitácio Pessoa foi aprovada a

lei de repressão ao anarquista.

• Presidente Washington Luís - lei Acelerada-censura a

imprensa e restrição a reuniões.

• W. Luís “ para mim, o movimento operário é um caso de

polícia e não uma questão social”





Aula 2: A Crise Política da República Velha

• O movimento tenentista – refletia as insatisfações das

classes médias urbanas contra o sistema oligárquico.

• Seus líderes condenavam as práticas políticas das

oligarquias, as fraudes eleitorais e outras mazelas.

• Seu lema era ‘’Representação e Justiça’’.

• Principais Líderes Tenentistas – Eduardo Gomes, Siqueira

Campos, Juarez Távora, Miguel Costa e Luís Carlos

Prestes.



Eleições presidenciais de 1922

Artur Bernardes  X  Nilo Peçanha 

O tenentes acusavam Artur Bernardes de menosprezar os 

militares.

Episódio das cartas falsas.

Artur Bernardes foi eleito presidente.

Começam os movimentos tenentistas.

1922 – Os dezoito do forte de Copacabana.

1924 – Rebelião em São Paulo

1924 – Rebelião no R.G. do Sul

1924 – Sedição no Amazonas

1925 – 1927 – A coluna Prestes







1922 – Semana de Arte Moderna – contestava a cultura 

europeia que era seguida pela elite cafeeira brasileira.



1922 – Foi criado o Partido Comunista Brasileiro.

Governo de Washington Luís – 1926 – 30.

Equilíbrio nas finanças públicas.

Incentivo ao desenvolvimento da ciência no país – IBGE e 

Instituto Histórico e Geográfico.

1929 – Estorou a crise econômica nos EUA. – Crise do 

capitalismo mundial. 

As oligarquias cafeeiras pediam ajuda financeira ao governo 

federal – ajuda negada.





Eleições presidenciais de 1930 – W. Luís rompeu com a 

política do café-com-leite.

Getúlio Vargas – Aliança Liberal X Júlio Prestes

apoio das oligarquias                        candidato de 

dissidentes                                         W. Luís

R.G. do Sul - SP.

PB – MG

Nas eleições vitória de Júlio Prestes – 1 de março de 1930.

26 de julho de 1930 – morte de João Pessoa vice de Getúlio.

Os tenentes gaúchos começaram a articular um movimento 

militar para derrubar o governo de W. Luís e impedir a 

posse de Júlio Prestes.

3 de outubro – Getúlio Vargas assumia a presidência da 

república.






