
Brasil: Mudanças à vista “181”

✓ Século XX: conflitos e 
transformações: Duas Guerras 
Mundiais, Grande Depressão, 
Comunismo, Fascismo, fatores 
que afetaram todo o mundo.

✓ Vimos que todos esses fatores 
atingiram o Brasil 
externamente, agora veremos 
também as mudanças internas 
nas décadas de 1920, 1930 e 
1940



Oposições se formaram “181”

▪ Após o Convênio de Taubaté 
(proteção ao café) as oligarquias 
agroexportadoras passaram a 
dominar o país, foco no café

▪ Devido ao crescimento industrial 
no Brasil após a 1.G.M. (Burguesia 
Industrial) e as oligarquias 
dissidentes passaram a fazer 
oposição ao domínio de paulistas 
e mineiros

▪ Com a chegada de imigrantes no 
Brasil, a sociedade tornou-se mais 
complexa, novos ideais políticos e 
culturais influenciaram o nosso 
cotidiano



Outras classes insatisfeitas “182”

✓ Camadas médias se 
uniram, operários se 
organizaram em 
sindicatos e passaram a 
demonstrar insatisfação 
com o governo 
oligárquico agrário

✓ O Exército realizou 
revoltas armadas contra 
o governo (Tenentismo), 
reivindicando ampliação 
na participação política, 
fim dos privilégios das 
elites agroexportadoras, 
moralização das eleições 
e a centralização política



Saiba mais... Sociedade brasileira: O que 
esses grupos queriam 

1. Burguesia Industrial: Queria que o governo dificultasse as 
importações; empréstimos para modernizarem e incentivarem as 
indústrias 

2. Comerciantes: Faziam parte da classe média, queriam cada vez 
mais participação política

3. Militares: Queriam reconhecimento, fim das corrupções, maior 
participação política e eram a favor da industrialização

4. Operários: Faziam greves exigindo melhores condições de trabalho 
e leis trabalhistas

5. Negros: Após 30 anos de “liberdade”, ainda tinham dificuldades 
em arrumarem trabalho, sendo discriminados.

6.     Interior do país: Camponeses, seringueiros, vaqueiros, os 
chamados de       sertanejos, formavam a grande parte da mão de obra 
no interior do país, sendo explorados pelos “coronéis”, queriam um 
governo que olhasse para eles



Movimentos Tenentistas “182”

✓ Os objetivos dos militares eram claros: 
queriam um processo eleitoral mais justo, 
baseado no voto direto, maiores liberdades 
aos meios de comunicação, maior autonomia 
às autoridades do Judiciário, além da 
moralização do Legislativo.

✓ 1922: Revolta dos 18 do Forte de Copacabana: 
considerado o primeiro levante dos Tenentes

✓ Durante a rebelião contra as tropas do 
governo, 18 resistiam e continuavam 
marchando em meio aos tiroteios. No final 
sobreviveram 2. 

✓ 1924: Revolução Paulista: Militares querendo 
a deposição do presidente (Artur Bernardes), 
tomaram a cidade de SP por 23 dias

✓ Essa resistência levou o Então presidente unir 
as tropas leais e bombardearem SP

✓ Os revoltosos fugiram e depois foram presos



O Líder, Luís Carlos Prestes “Cavaleiro da Esperança” 
“183”

➢ 1925/1927 - Coluna Prestes (movimento tenentista): 
Média de 200 homens, chegou a ter 1.500. 
Percorreram base de 24 mil km em 11 estados 
(interior)

➢ O foco, era incentivar a população a lutarem contra o 
governo

➢ Objetivos: Implantar o voto secreto, moralizar o país, 
liberdade de expressão e acabar com a miséria e 
injustiças

➢ A coluna não conseguiu a adesão da população rural, 
após dois anos fugindo das perseguições do exército e 
forças policiais do governo, o grupo se dividiu e foram 
para o exílio na Bolívia

➢ O movimento não conseguiu sua revolução, mas abriu 
caminho pra Revolução de 1930 (Era Vargas)

➢ Prestes, foi estudar o comunismo em 1928 na Bolívia, 
e, em 1931 morou na URSS, até voltar ao Brasil em 
1935 com ideais comunistas 



Crise econômica no Brasil na década de 
1920 “184”

✓Ao longo da década de 
1920 a sociedade brasileira 
foi se conscientizando de 
toda exploração e se 
organizando em grupos 
opositores

✓A crise de 1929, atingiu a 
economia brasileira, 
colocando os cafeicultores 
em crise e toda política 
dominada por eles em 
cheque



Eleições de 1930... Racha entre SP e MG “184”

✓ O atual presidente do Brasil, 
Washington Luiz, lançou a 
presidência, Júlio Prestes (SP) e 
Vital Soares (BA) pelo partido 
PRP. Interesses de SP, devido a 
crise de 1929. 

✓ O combinado era lançar Antônio 
Carlos de Andrade (MG), pelo 
partido PRM

✓ Como SP não cumpriu o 
combinado, os Estados de MG, RS 
e PB, formaram a Aliança Liberal 
(oposição)

✓ Ainda em 1929, a Aliança liberal 
lançou os nomes de Getúlio 
Vargas (RS) e João Pessoa (PB) 
para concorrer a presidência em 
1930



O paulista Júlio Prestes venceu, mas não 
assumiu “185”

❑ Nas eleições em Março de 1930, Júlio Prestes saiu vencedor com 57% dos 
votos, sendo sua posse marcada para novembro de 1930

❑ Fraudes dos dois lados foram constatada, assim, o resultado nas urnas 
aparentemente foi respeitado

❑ Qualquer resultado seria melhor que uma revolução popular na visão das 
Elites

❑ Tenentes e políticos ligados a Aliança Liberal não se conformaram com o 
resultado e começaram a armar uma revolução 

❑ Em Julho de 1930, João Pessoa foi morto por problemas pessoais por João 
Duarte Dantas

❑ Após humilhações de João Pessoa (Anayde Beiriz) Dantas se vingou "Sou 
João Dantas, a quem tanto humilhaste e maltrataste”.

❑ 03/10/1930: Os aliancistas usaram a morte de J. Pessoa como estopim 
para culparem o governo, partiram do RS para o RJ e tomaram o governo 
de Washington Luiz, que foi deposto (24/10) pelos militares, que 
formaram uma Junta Militar Provisória



Adeus República Velha (1889/1930). Inicia-se a 
República Nova “ERA VARGAS”

❑ No dia 31/10, Getúlio Vargas 
chegou de trem ao RJ e se 
inteirou da situação política

❑03/11/1930: Vargas assumiu o 
governo provisório junto a  
Junta Militar, dando Início a 
República Nova no Brasil

❑Obs.: essa charge sempre 
utilizei ela em sala e provas e 
ela também foi colocada nas 
tarefas esse ano. Obrigado e 
de nada!


