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Tema Genérico do Plano de Aula: 

CORDEL DAS REVOLTAS POPULARES 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Compreender os motivos que fizeram eclodir as diversas revoltas nos primeiros momentos da 

República brasileira; 

 Refletir sobre as questões políticas, sociais e econômicas que fomentaram estas revoltas; 

 Discutir sobre os conceitos de coronelismo, oligarquia, clientelismo; 

 Identificar e diferenciar as revoltas de cunho rural e urbano; 

 Reconhecer a importância da religiosidade e das questões sociais como estopim para estas revoltas; 

 Analisar as causas e consequências das principais revoltas deste período. 

Objetos de Conhecimento 

História 

 Revoltas Populares 
ARTE 

 Produção de cartaz 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos 
da emergência da República no Brasil.  

 (EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando 
particularidades da história local e regional até 1954.  

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, caneta, régua, cartolina, cola, tesoura. 

Aplicação/Fixação 

 Antecipadamente organize seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (você encontra 
acima). 
 

AULA 1 
Leia e reflita o texto:  

 Compare a Revolta da Vacina Obrigatória com o que vem ocorrendo hoje (Corona vírus).   

Revoltas na República Velha 

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. 

 A Guerra de Canudos aconteceu entre 1896-97 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. 

 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. 

 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. 

 A Revolta da Chibata teve como estopim a insatisfação dos marinheiros negros e mestiços com os 

castigos físicos que sofriam na Marinha. 

 Pesquise algumas informações sobre cada uma das revoltas e escreva em seu caderno: 

 

AULA 2  

Com base na leitura e pesquisa realizada na aula 1 escolha uma das revoltas e faça um cartaz 

contendo o título da revolta e qual foi o motivo da mesma. Procure em jornais e revistas gravuras que 

representem a revolta e cole, ou desenhe. 

AULA 3 

Conversem com seus pais sobre a desigualdade social procurando saber a opinião deles sobre o 

assunto e produza um texto de no mínimo 10 linhas. 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas os alunos deverão apresentar o cartaz elaborado e as atividades no caderno. 

Registro de Frequência 

  

Referencial 

Esta sequência didática foi adaptada a partir das informações do site: 

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