
































A crise econômica era tão 

grande que, uma simples 

campanha de vacinação 

tornou-se motivo para uma 

revolta da população da 

cidade do Rio de Janeiro em 

1904.



O Convênio de 
Taubaté(1906) 

promoveu a 
campanha de 

valorização do 
café, uma vez 

que, a nossa 
economia 

dependia desse 
produto, foi 

uma 
“socialização 
das perdas”.





Afonso Pena 
executou as decisões 

do Convênio de 
Taubaté e promoveu 

uma “socialização 
das perdas” na 

economia brasileira, 
mas salvou os 

cafeicultores da 
ruína.



Av. Paulista no início do 
século XX



O “rei-café”, salvação da 
economia brasileira



Nilo Peçanha 
completou o 

mandato de Affonso 
Penna até 1910. 

Durante sua 
presidência, ocorreu 

a 1a. eleição 
competitiva da 

República Velha e o 
primeiro “racha” no 

café com leite: 
Hermes da Fonseca 

X Rui Barbosa



A “socialização das perdas”, salvação 
dos cafeicultores da ruína, afetava as 

camadas mais baixas da população. 
Isso, somado a problemas 

específicos, acabou
por  gerar várias 

revoltas durante a 
República Velha e, 

em especial durante 
o governo Hermes da 

Fonseca, ocorreu a 
Revolta da Chibata.



O Marechal Hermes da Fonseca 
realizou uma “Política das 

Salvações” promovendo

intervenções 
nos estados que 
haviam apoiado 

Rui Barbosa.



Revolta da 
Chibata, 

RJ/ 1910

“Há muito tempo nas 

águas da Guanabara

O dragão do mar 

reapareceu

Na figura de um 

bravo marinheiro

A quem a história 

não esqueceu



Oswaldo Cruz



Conhecido como o almirante negro

Tinha a dignidade de um mestre sala

E ao navegar pelo mar com seu bloco de 

fragatas



Foi saudado no porto pelas mocinhas 

francesas

Jovens polacas e por batalhões de mulatas...



Rubras cascatas jorravam das costas

dos negros pelas pontas das chibatas

Inundando o coração de toda tripulação

Que a exemplo do marinheiro gritava então...



...Glória aos piratas, às mulatas, às sereias

Glória à farofa, à cachaça, às baleias,

Glória a todas as lutas inglórias

Que através da nossa história

Não esquecemos jamais!



Salve o almirante negro

Que tem por monumento

As pedras pisadas do cais...



João Cândido, 
o “Almirante 

Negro” se 
entrega com a 

promessa de 
receber anistia 

que não foi 
cumprida. 

Virou ícone na 
revolta de 

Marinheiros 
em 1962.





João Cândido 

vendendo peixe na 

Praça 15 no fim de 

sua vida.

Salve o almirante negro

Que tem por 

monumento

As pedras pisadas do 

cais, mas faz muito 

tempo!”



A miséria do 
povo brasileiro 

favorecia o 
surgimento  de  

retirantes no 
sertão 

nordestino que 
migravam para 

o sul-maravilha.





Essa “Política das 
Salvações” de 

Hermes da Fonseca 
não foi aceita pelas 

oligarquias 
estaduais, o coronel 

Floro Bartolomeu e o 
Padre Cícero, 

comandaram uma 
revolta para o 

restabelecimento da 
família Acioly no CE.







Mas 

também 

surgiram 

bandos 

armados 

como o do 

capitão 

Virgulino 

Ferreira, 

Lampião



Corisco e Dadá













Lampião: herói ou 

bandido? Para os 

poderosos um 

assassino 

sangrento, para o 

povo miserável a 

história é 

diferente...





A crise 
econômica foi 

uma 
constante 
durante a 
República 

Velha, 
Hermes da 

Fonseca 
tentou um 

novo 
“Funding 

Loan” no final 
de seu 

governo.







Revolta do Contestado (PR/ SC -
1912/16), mais um movimento 
messiânico mostrando a miséria 

do homem do campo


