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Habilidades:

Caracterizar os movimentos 

messiânicos e o banditismo 

social ocorridos no período. 

Analisar os movimentos sociais 

urbanos que eclodiram durante 

a Primeira República.
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Leia o texto com atenção e responda as questões:

A República Velha, período da história brasileira mais conhecido pelos

historiadores como Primeira República, estendeu-se de 1889 a 1930. Foi à primeira

fase da República no Brasil e, como tal, foi um período cheio de tensões, seja na

economia, seja na política e também na sociedade como um todo.

A desigualdade social, os aumentos nos impostos, as necessidades não

atendidas, o racismo, o medo, a insatisfação política etc., tudo isso foi raiz para

revoltas na Primeira República. Ao longo dos mais de quarenta anos dessa primeira

fase, aconteceram diferentes revoltas no campo, na cidade e até mesmo no meio

militar.

O objetivo deste texto é listar as principais revoltas que aconteceram

durante a Primeira República, trazendo um pequeno resumo a respeito de cada uma

delas.

As revoltas na Primeira República foram motivadas por inúmeros fatores,

como desigualdade social e pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso etc.

As quatro principais revoltas do período, isto é, as mais estudadas são:

Canudos, Contestado, Revolta da Vacina e Revolta da Chibata.



1 - A Guerra de Canudos aconteceu entre 1896-1897 e foi motivada pela

insatisfação das elites baianas com a formação do arraial que possuía um líder

religioso desvinculado da Igreja e uma experiência social com ares de igualitarismo.

2 - A Guerra do Contestado aconteceu em uma região disputada por Paraná

e Santa Catarina e envolvia a insatisfação dos sertanejos com a pobreza e o fervor

religioso.

3 - A Revolta da Vacina foi motivada pela insatisfação da população com a

violência do processo de modernização do Rio de Janeiro aliada ao medo da

campanha de vacinação forçada.

4 - A Revolta da Chibata teve como estopim a insatisfação dos marinheiros

negros e mestiços com os castigos físicos que sofriam na Marinha.

(Cf.https://brasilescola.uol.com.br/historiab/rebelioes-na-republica-velha.htm)

4



1) Quais foram as causas gerais das revoltas 
do período da velha república?
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a) Tensão social agravada pela expulsão dos

camponeses que atuavam nas frentes pioneiras catarinenses e

paranaenses.

b) Resistência da população sertaneja contra a estrutura

agrário-latifundiária e as medidas repressivas oficiais.

c) Hesitação dos mandatários políticos em desfechar

medidas repressivas contra a gente oprimida.

d) Rebeldia dos jagunços que se opunham à rede de

açudes e às campanhas de combate às secas.

e) Descontentamento dos fanáticos que

buscavam efetivar práticas liberais burguesas.

2) (Unesp) 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:
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Bons estudos !


