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O Brasil nos anos 1920 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem o objetivo de apresentar as mudanças e os impactos decorrentes 

da industrialização, da urbanização e da imigração sobre a sociedade brasileira da década de 1920. 

Para isso, os estudantes conhecerão o movimento tenentista e o movimento modernista como forma 

de compreender as transformações que ocorreram no período. Por fim, os estudantes serão capazes 

de refletir e problematizar a situação da população negra nessa época, conhecendo alguns artistas 

do pré-modernismo e, sobretudo, a produção da Imprensa Negra. As atividades didáticas envolvem 

análise de um mapa das principais publicações de revistas modernistas na década de 1920 e de um 

trecho da Revista Klaxon (considerada a primeira revista modernista do Brasil). Além disso, será 

proposta uma produção textual sobre o tenentismo e a análise de jornais da Imprensa Negra dos 

anos de 1915 e 1924. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer as características culturais, políticas e sociais do Brasil nos anos 1920. 

• Identificar as transformações na cultura e sociedade da época, decorrentes da 
urbanização e do crescimento das cidades. 

• Conhecer o movimento modernista brasileiro e alguns artistas plásticos negros 
brasileiros, bem como compreender a importância da Semana de Arte Moderna para o 
cenário cultural do país. 

• Identificar os fatores que levaram à crise da República Oligárquica e os novos grupos que 
atuaram nesse contexto. 

• Compreender as causas e consequências do movimento tenentista. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A questão da inserção dos negros 
no período republicano do pós- 
-abolição 
Os movimentos sociais e a imprensa 
negra; a cultura afro-brasileira 
como elemento de resistência e 
superação das discriminações 

(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação 

econômica, política e social do Brasil. 

Primeira República e suas 
características 

(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade 
brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O Brasil da década de 1920, o movimento negro e o modernismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras e, em um segundo momento, organizados em duplas. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha e caneta.  

Material de referência:  

• Gráficos “Imigração por nacionalidade”.  Disponível em: <https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-
povoamento/imigracao-por-nacionalidade-1884-1933.html>. 

• Mapa “Evolução da mancha urbana da cidade de São Paulo 1881 – 1995. Disponível em: 
<http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/1rmsp/m02-evol/index.html>.  

• Gráficos sobre a industrialização na República Oligárquica. Disponível em: 
<https://atlas.fgv.br/marcos/economia/mapas/valor-da-producao-por-ramo-1920-industria-paulista-ultrapassa-
carioca-e>.  

• Dados demográficos da Cidade de São Paulo. Disponível em: 
<http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php>. 

• Tabela “Produção da indústria têxtil algodoeira no Brasil.” A industrialização brasileira entre 1900 e 1930 em uma 
perspectiva histórica. Unieuro. Brasília. 2017. Disponível em: 
<www.unieuro.edu.br/sitenovo/revistas/revista_hegemonia_21/George_Cunha.pdf> página 12.  

• “Mercado Velho”, de 1918. Arthur Timótheo. Disponível em: <http://warburg.chaa-unicamp.com.br/img/obras/2017-
06-11-14.24.53-1.jpg>.  

• Pintura, Moça no trigal, de Elizeu Visconti, de 1916. Disponível em: 
<http://d3swacfcujrr1g.cloudfront.net/img/uploads/2000/01/005797001013.jpg>. 

• Mapa “revistas modernistas na década de 1920”. Disponível em: <https://atlas.fgv.br/marcos/modernismo-
comunismo-feminismo/mapas/revistas-modernistas-dos-anos-1920>.  

• Revista Klaxon de 15 de maio de 1922. Disponível em: 
<https://digital.bbm.usp.br/view/?45000033241&bbm/5455#page/36/mode/2up páginas 36 e 37>. (Acessos em: 2 
set. 2018.) 
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Inicie a aula fazendo um diagnóstico dos conhecimentos dos seus estudantes sobre a 

República Oligárquica (1894-1930). Elabore perguntas como: Por que nesse período a República foi 

chamada de oligárquica? O objetivo é que os alunos reconheçam que nesse momento a oligarquia 

era quem estava no comando do país. Relembre que essa elite se estabeleceu por meio do 

coronelismo, da política dos governadores e do “voto de cabresto”, o que garantiu a sua 

permanência no poder por tantos anos.  

Em seguida, peça aos estudantes que anotem no caderno os elementos que caracterizam a 

década de 1920. Comece falando sobre o aumento populacional decorrente da industrialização. 

Pergunte aos estudantes qual é a relação que pode ser estabelecida entre esses dois dados. Espera-

se que eles reconheçam que houve um deslocamento populacional da área rural para as cidades, já 

que as fábricas empregavam milhares de operários. Muitos deles eram migrantes e imigrantes. A 

industrialização teve mais força na cidade de São Paulo, onde boa parte dos lucros advindos da 

cafeicultura foi reinvestida na indústria.  

Se possível, mostre aos estudantes o gráfico “Imigrações por nacionalidades 1884-1933”. 

Destaque as principais nacionalidades dos imigrantes e observe que a maior parte foi para a região 

sul e sudeste do Brasil. Parte dessa população se dedicava à agricultura, enquanto outra parcela foi 

trabalhar nas fábricas. 

A industrialização implicou o adensamento populacional nas cidades, o que impulsionou o 

processo de urbanização. Se possível, apresente o mapa “Evolução da mancha urbana 1881-1995”, 

explicando que “mancha urbana” significa o espaço geográfico onde ocorre o processo de 

urbanização, e ao redor dela estão as áreas rurais. O conjunto de mapas representa a evolução da 

mancha urbana da cidade de São Paulo. O rio Tietê (horizontal) e o rio Pinheiros (vertical) também 

aparecem nos mapas. Ressalte que entre 1881-1905, o país vivia a última década do Império do 

Brasil. Os anos entre 1914 e 1930 já representam o período da República Oligárquica.  

Em 1890, a população brasileira contava com 14 milhões de habitantes. Em 1930, já eram 

mais de 27 milhões de habitantes. Em São Paulo, esse crescimento foi muito maior, passando de 240 

mil pessoas em 1900 para 1,3 milhão em 1940. Durante os anos 1920, a industrialização de cidades 

como Rio de Janeiro e São Paulo teve forte influência sobre a explosão demográfica urbana. 

Com base nesses dados é possível inferir que a maior parte da população brasileira ainda 

vivia, durante a República Oligárquica, na área rural. No entanto, a rápida urbanização trouxe um 

novo estilo de vida para o Brasil. Novas tecnologias, como o automóvel, o avião, o telefone e o rádio, 

revolucionaram o modo de viver. Reitere que a introdução dessas tecnologias provocou o 

encurtamento de distâncias, o que facilitou uma maior interação entre as culturas e incorporação 

dessas tecnologias por parte da sociedade.  

Além disso, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, os países europeus cessaram ou 

diminuíram suas exportações para o Brasil, com isso, teve início a substituição das importações, ou 

seja, fábricas foram criadas no Brasil para suprir o país de produtos industrializados que 

anteriormente eram importados. Com a substituição das importações, cresceu o número de fábricas 
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e também o número de operários. Analisando os dados da indústria têxtil algodoeira do Brasil, uma 

das principais produções industriais do país na República Oligárquica, podemos comprovar esse 

crescimento. Em 1905, existiam 39 mil trabalhadores nesse setor da indústria; em 1915, existiam 82 

mil; em 1921, 108 mil; em 1925, 114 mil e, em 1929, eram 123 mil trabalhadores. Dessa forma, dois 

novos grupos políticos ganharam força na República Oligárquica, a burguesia industrial e o 

operariado. 

Na arte, a década de 1910 foi marcada pelo pré-modernismo, período de transição entre o 

estilo academicista e modernista. Alguns artistas plásticos negros brasileiros foram considerados pré-

modernistas do Brasil. Cite o caso dos irmãos Arthur Timótheo da Costa e João Timótheo da Costa, 

nascidos no final do século XIX, no Rio de Janeiro. Arthur estudou na Academia Imperial de Belas 

Artes, instituição que formou os principais artistas pré-modernistas do país. Ressalte que esses 

artistas, posteriormente, influenciaram os modernistas, sobretudo na escolha dos personagens 

retratados: os negros. Durante a carreira, Arthur Timotheo recebeu diversos prêmios, no Brasil e na 

Europa. O irmão de Arthur, João Timótheo, foi outro artista plástico negro importante do período da 

República Oligárquica.  

Se possível, apresente a pintura Mercado Velho, de Arthur Timótheo, produzida em 1918. 

Pergunte aos estudantes o que eles observam. A obra apresenta uma cena de um pequeno porto, 

onde pescadores, negros e brancos estão na margem do rio. Esclareça que a representação de 

grupos até então não contemplados nas artes, como negros e indígenas, foi uma das principais 

características do modernismo brasileiro. Ressalte que, apesar de existir alguns poucos artistas 

plásticos negros, as produções na República Oligárquica foram dominadas quase que exclusivamente 

por uma elite branca. Se possível, apresente a pintura Moça no trigal, de Elizeu Visconti, de 1916. A 

pintura de Elizeu é inspirada na temática impressionista europeia. O trigal, ao fundo, era um cenário 

comum na arte europeia desde o século XIX. Para boa parte da elite brasileira essa era a única arte 

que deveria ser valorizada; eles consideravam o modernismo uma espécie de degeneração da arte.  

Comente com os alunos que o modernismo é um movimento artístico europeu que ganhou 

contornos brasileiros na República Oligárquica, com forte participação de intelectuais e artistas da 

década de 1920. A valorização de símbolos e personagens considerados típicos e particulares do 

Brasil (como indígenas, negros, caiçaras e operários) tornou-se frequente.  

Entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, realizou-se no Teatro Municipal de São Paulo a chamada 

Semana de Arte Moderna. No evento, foram expostas esculturas, pinturas, além de apresentações 

musicais, poesias e conferências modernistas. Esclareça que foi a elite cafeicultora paulista que 

financiou o aluguel do Teatro Municipal e toda a estrutura necessária para a realização do evento. 

Durante as apresentações, a opinião do público variou dos aplausos aos ataques aos artistas. A 

Semana de Arte Moderna foi um marco na arte no Brasil, sendo referência para produção artística 

posterior.  
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Após essa explanação, peça aos estudantes que formem duplas. Entregue a cada dupla as 

duas páginas iniciais da Revista Klaxon de 15 de maio de 1922 e o mapa “Revistas modernistas na 

década de 1920”. Passe um questionário na lousa e solicite que os estudantes respondam as 

questões em uma folha com seus dados de identificação.  

A Revista Klaxon surgiu em maio de 1922, logo após a Semana de Arte Moderna, e teve como 

principais colaboradores Oswald e Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Graça Aranha e Menotti Del 

Picchia. As revistas modernistas se tornaram um importante veículo de divulgação dos artistas do 

período. 

Questionário 

1. Quais eram os objetivos das revistas modernistas? Analisando as fontes, como essas revistas 
eram mantidas economicamente? 

2. Analisando o mapa, em quais estados existiam mais publicações modernistas? Levante uma 
hipótese para a concentração dessas revistas nesses locais. 

3. Na região onde está localizada sua escola, existiam publicações modernistas? Quais? 

4. Na publicação é citada uma vitória do modernismo brasileiro, que vitória foi essa? Qual é o 
significado dela para o modernismo no país? 

5. A Revista Klaxon afirma que “E Klaxon não se queixará jamais de ser incompreendida pelo Brasil. 
O Brasil que deverá se esforçar para compreender Klaxon”. Explique essa frase. 

Respostas esperadas 

1. O principal objetivo das revistas modernistas era o de divulgar os trabalhos dos artistas 
modernistas do Brasil. Por meio da análise da Klaxon, podemos inferir que essas revistas se 
sustentavam economicamente através da assinatura de seus leitores. 

2. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, essas eram as regiões mais industrializadas e 
urbanizadas do Brasil.  

3. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos utilizem o mapa para responder à questão. 

4. A revista afirma que, desde 1921, os modernistas publicavam suas ideias nos jornais Correio 
Paulistano e Jornal do Comércio e, como resultado, conseguiram executar a Semana de Arte 
Moderna, um mês antes da publicação. A Semana de Arte Moderna foi um marco do 
modernismo no Brasil, considerado o estopim desse movimento em terras brasileiras. 

5. Durante a Semana de Arte Moderna, por exemplo, muitos artistas foram vaiados pelo público 
presente no Teatro Municipal de São Paulo, o que mostra que boa parte do público não 
compreendia o modernismo. Segundo a Klaxon, os modernistas não iriam mudar seus estilos por 
causa da opinião das pessoas, mas a opinião delas deveria mudar por causa do modernismo.  
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Durante a resolução do questionário, passe pelas duplas e as auxilie nas execução da 

atividade. Espera-se que os estudantes, durante a realização da atividade, percebam a importância 

do modernismo no Brasil na década de 1920 e a importância das revistas na divulgação dos trabalhos 

e do ideário modernista. É esperado, também, que os estudantes entendam que o modernismo não 

era aceito por toda a sociedade do período. 

No final da aula, recolha os questionários dos estudantes, corrija-os e os devolva comentados 

na próxima aula.  

 

Aula 2 – Crise na República Oligárquica e o tenentismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras. 

Recursos e/ou material necessário: lápis, caneta, caderno, borracha, materiais de pesquisa para a produção final.  

Material de referência:  

• Mapa Revolta do Forte de Copacabana. Fundação Getúlio Vargas, Atlas Histórico. Disponível em: 
<https://atlas.fgv.br/marcos/tenentismo/mapas/marcha-dos-18-do-forte-de-copacabana-e-o-rio-de-5-de-julho-de-
1922>. 

• Mapa da Revolução de 1924 em São Paulo. Fundação Getúlio Vargas, Atlas Histórico. Disponível em: 
<https://atlas.fgv.br/marcos/tenentismo/mapas/revolucao-de-1924-em-sao-paulo Acesso em 30>.  

• Gráfico “Números da Coluna Prestes”. Fundação Getúlio Vargas, Atlas Histórico. Disponível em: 
<https://atlas.fgv.br/marcos/tenentismo/mapas/os-numeros-da-coluna-prestes>. (Acessos em: 30 ago. 2018.) 

Inicie a aula solicitando que os estudantes façam registros da aula expositiva, principalmente 

das quatro revoltas do movimento tenentista que serão abordadas: 18 do Forte de Copacabana, 

Revolução de 1924, Coluna Prestes e Revolução de 1930. Esclareça que, ao final da aula, os alunos 

vão executar uma atividade em que esses registros serão importantes. 

Após essa orientação introdutória, devolva a atividade da aula anterior. Faça uma correção 

oral de forma que permita revisar os conteúdos. Relembre que, na República Oligárquica, houve o 

início da industrialização do Brasil, sobretudo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o que 

desencadeou o processo de urbanização. Como resultado disso, estabeleceu-se um novo modo de 

vida. O encurtamento das distâncias, decorrente da introdução das tecnologias no cotidiano, 

acelerou o ritmo das mudanças, assim como aproximou culturas. Esse contato foi intensificado com a 

chegada de imigrantes no Brasil, especialmente em São Paulo. 

Comente que no campo das artes o modernismo refletiu boa parte dessas mudanças. Em 

1922, ocorreu na cidade de São Paulo a chamada Semana de Arte Moderna, que reuniu diversos 

artistas de variados campos da arte e literatura. 

Explique que esse período de modernização não esteve livre das contradições e marcas de 

desigualdades históricas do Brasil. A chegada de novas tecnologias veio acompanhada de uma 

urbanização desordenada, que acentuou o abismo entre pobres e ricos. O contexto histórico da 

época caracterizou-se, também, pela presença de pessoas famintas e analfabetas em um cenário de 

crise política.  

https://atlas.fgv.br/marcos/tenentismo/mapas/marcha-dos-18-do-forte-de-copacabana-e-o-rio-de-5-de-julho-de-1922
https://atlas.fgv.br/marcos/tenentismo/mapas/marcha-dos-18-do-forte-de-copacabana-e-o-rio-de-5-de-julho-de-1922
https://atlas.fgv.br/marcos/tenentismo/mapas/revolucao-de-1924-em-sao-paulo%20Acesso%20em%2030
https://atlas.fgv.br/marcos/tenentismo/mapas/os-numeros-da-coluna-prestes
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Além dessas questões sociais, ressalte que o início do século XX foi marcado pelo 

crescimento do movimento operário brasileiro. Em virtude das condições de trabalho nas fábricas e 

do processo de trocas culturais com o operariado imigrante, foram articuladas as greves gerais de 

1917 e 1919. Essas duas greves contaram com a participação de diversos sindicatos que tinham a 

ideologia anarquista como base. Explique que, após a Revolução Russa de 1917, muitos anarquistas 

absorveram as ideias propagadas pelo marxismo e, em 1922, foi criado o Partido Comunista 

Brasileiro, que passou a liderar o movimento operário.  Em 1926, em São Paulo, membros das classes 

médias urbanas fundam o Partido Democrático (PD). É muito importante frisar que esses dois 

últimos partidos faziam oposição aos partidos representantes da aristocracia agrária, o Partido 

Republicano Paulista (PRP) e o Partido republicano Mineiro (PRM). 

Além da oposição partidária que se formava, o período foi marcado pela eclosão de um 

movimento tenentista composto, a princípio, por militares de baixa patente. Esse grupo combatia o 

domínio das oligarquias e pregava a moralização da política e derrubada do governo. Para isso, 

afirmavam a necessidade de reformas na estrutura política do país, diminuindo o poder das 

oligarquias agrárias e democratizando o país. Ressalte que o voto secreto estava entre as 

reivindicações dos tenentes.  

Em 5 de julho de 1922, estourou no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, então capital do 

país, a primeira revolta tenentista, conhecida como “Dezoito do Forte de Copacabana”. O plano dos 

tenentes era que todas as tropas do Rio de Janeiro aderissem ao movimento, mas somente tropas do 

Forte de Copacabana participaram dele. Se possível, projete o mapa da Revolta do Forte de 

Copacabana. No mapa, mostre a localização do Forte de Copacabana, o caminho que os rebeldes do 

forte percorreram e o local do combate com as tropas legalistas.  

Em 5 de julho de 1924, exatamente dois anos após a Revolta do Forte de Copacabana, uma 

outra revolta dos tenentes estourou, mas dessa vez foi em São Paulo. As reivindicações dos 

revoltosos eram as mesmas do levante anterior: exigiam do então presidente Artur Bernardes o fim 

do voto aberto, o fim da corrupção eleitoral e a instauração do ensino público obrigatório.  

Se possível, apresente aos estudantes o mapa da Revolução de 1924. Os revoltosos 

dominaram a região dos bairros da Barra Funda, Santa Efigênia e Bom Retiro, obrigando o presidente 

do estado de São Paulo a se refugiar no bairro da Penha. São Paulo ficou nas mãos dos revoltosos por 

23 dias. Durante esse período, a cidade de São Paulo foi duramente bombardeada, inclusive pela 

força aérea brasileira. Enquanto duraram os conflitos, houve saques em estabelecimentos comerciais 

da cidade, uma vez que as estradas de acesso estavam fechadas pelo governo federal afetando o 

abastecimento. O conflito terminou no dia 28 de julho, quando os tenentes deixaram a capital 

paulista e as tropas legalistas a ocuparam.  

A Coluna Prestes foi outro importante conflito que envolveu os tenentes durante a República 

Oligárquica. Se possível, projete o gráfico “A Coluna Prestes”.  Partindo de Santo Ângelo, em 1924, 

com cerca de 1500 soldados, a coluna marchou por mais de dois anos pelo interior do território 

brasileiro, percorrendo quase 25 mil quilômetros. Os objetivos dos tenentes eram os mesmos das 
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revoltas anteriores. O número de participantes variou muito durante o tempo em que a coluna 

existiu. Em março de 1927, a coluna se dissolveu, com a maior parte dos participantes se exilando em 

outros países. Luís Carlos Prestes, o líder da coluna, tornou-se um dos principais líderes do Partido 

Comunista Brasileiro. Aproveite esse momento para comentar que o famoso escritor Jorge Amado 

publicou um livro, chamado O cavaleiro da esperança, em homenagem a Luís Carlos Prestes. Alguns 

autores preferem chamar a coluna de Miguel Costa-Prestes, por considerarem a liderança de Miguel 

Costa tão importante quanto a de Prestes. 

Ressalte ainda que, durante toda a República Oligárquica, houve um acordo entre as elites 

paulistas e mineiras para se perpetuarem no poder. Essa política foi denominada de “política do café 

com leite” e perdurou até as eleições de 1930. quando Washington Luís, paulista e então presidente 

da República, deveria indicar um mineiro como seu sucessor, o que não ocorreu. Desse modo, Minas 

Gerais rompeu com a política do café com leite e se uniu à Paraíba e ao Rio Grande do Sul na Aliança 

Liberal, lançando a candidatura de Getúlio Vargas à presidência. 

Comente que as eleições de 1930 foram vencidas por Júlio Prestes do partido republicano 

paulista. Porém, em 3 de outubro de 1930, uma revolta comandada por Getúlio Vargas e com forte 

participação tenentista foi desencadeada. Apesar de certa resistência em alguns estados, as tropas 

fiéis ao presidente Washington Luís foram derrotadas em menos de um mês e, em 3 de novembro 

daquele ano, o poder foi entregue a Getúlio Vargas. Após Vargas ter assumido o poder, o movimento 

tenentista foi gradativamente perdendo força. Ressalte que sua posse marcou o fim a chamada 

República Oligárquica. 

Em seguida, peça aos estudantes, individualmente, que produzam um texto sobre as quatro 

revoltas tenentistas ocorridas no Brasil, os Dezoito do Forte de Copacabana, a Revolução Paulista de 

1924, a Coluna Prestes e a Revolução de 1930. Para a elaboração do texto, os estudantes deverão 

utilizar os registros feitos no caderno e, se possível, consultas de materiais previamente 

selecionados. Nesse texto, os alunos deverão apontar os principais objetivos dos tenentes em cada 

uma das revoltas e os motivos da crise política que levou ao poder Getúlio Vargas. É esperado que, 

por meio dessa produção textual, os estudantes compreendam a crise da República Oligárquica e a 

participação dos tenentes no processo que derrubaria a República Oligárquica e daria início à Era 

Vargas.  

Durante a produção do texto, auxilie os estudantes. No final da aula, recolha as atividades, 

corrija-as e as devolva na próxima aula. 
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Aula 3 – População negra na República Velha: a imprensa negra. 

Duração:  cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados fileiras e, em um segundo momento, organizados em duplas. 

Recursos e/ou material necessário: folha, lápis, caneta e borracha. 

• Materiais de referência:  

• Jornal O Menelik de 17 de outubro de 1915. Biblioteca Nacional, Acervo Digital. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/pdf/844829/per844829_1915_00001.pdf>.  

• Jornal O Getulino de 12 de outubro de 1924. Biblioteca Nacional, Acervo Digital. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/pdf/844900/per844900_1924_00056.pdf>. (Acessos em: 30 ago. 2018.) 

Inicie a aula devolvendo o texto produzido na aula anterior. Aproveite o momento e faça a 

correção oral da atividade, o que garante a revisão do que já foi abordado. Cite o movimento 

tenentista e suas revoltas, os novos grupos sociais que surgiram e a crise política que levou ao fim da 

República Velha. Pergunte aos estudantes quando foi abolida a escravidão no Brasil? O objetivo é 

que eles percebam que a abolição era muito recente nesse contexto do Brasil República. Nesse 

sentido, pergunte aos alunos: Onde estava a população ex-escravizada durante esse processo?  

Ressalte que, com a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, e a Proclamação da 

República, em 15 de novembro de 1889, não foram criadas políticas públicas para a inserção dos ex-

escravizados e seus descendentes à sociedade e à economia do Brasil. Essa população foi deixada à 

própria sorte, sem nenhum apoio do Estado, e teve que enfrentar todo tipo de preconceito. Pergunte 

se os negros se mantiveram passivos diante dessa realidade. Ouça as respostas e afirme que a 

população negra não aceitou passivamente sua condição e criou alguns instrumentos para tentar 

combater as desigualdades. Afirme que nesta aula os estudantes conhecerão um desses 

mecanismos: a chamada Imprensa Negra. 

A Imprensa Negra existia no Brasil desde o período regencial, com algumas publicações 

esporádicas. Mas foi na República Oligárquica, mais precisamente a partir de 1915, que se organizou 

de forma mais consistente: cresceu o número de jornais publicados, assim como a sua durabilidade. 

Em 1915 foi lançado o jornal O Menelik, na cidade de São Paulo, que defendia não somente a 

integração pacífica entre negros e brancos, mas também a busca por direitos para a população negra 

e a luta contra preconceito racial. Explique que Menelik foi um imperador da Etiópia e se acredita 

que ele seria filho do rei hebreu Salomão.   

Em 1923 a Imprensa Negra ganhou nova publicação, O Getulino, e em 1924 outra, chamada 

de O Clarim da Alvorada. Eram periódicos que destacavam os problemas pelos quais a população 

negra passava na República Oligárquica, como a exclusão social e econômica e o preconceito racial. 

Além disso, tais periódicos reivindicavam direitos para essa parcela da população. O Getulino foi 

produzido em Campinas, entre 1923 e 1925. Já o jornal O Clarim da Alvorada foi produzido na cidade 

de São Paulo, entre 1924 e 1927. Os jornais da Imprensa Negra são importantes fontes de estudo do 

movimento negro, da divulgação de suas bandeiras de luta e de suas estratégias.  

http://memoria.bn.br/pdf/844829/per844829_1915_00001.pdf
http://memoria.bn.br/pdf/844900/per844900_1924_00056.pdf
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Após essa introdução, divida os estudantes em duplas e entregue a cada uma delas a capa 

impressa do jornal O Getulino, de 12 de outubro de 1924 e a capa impressa do jornal O Menelik, de 

17 de outubro de 1915. Passe o questionário na lousa e solicite que cada dupla responda-o em uma 

folha com seus dados de identificação com base na análise dos documentos distribuídos. 

Questionário 

1. Quais são os nomes dos periódicos? Quais suas datas de publicação? Existem indícios de onde 
foram produzidos? 

2. Quais são as principais manchetes dos jornais? Faça o resumo de uma matéria de cada jornal. 

3. Existem indícios dos objetivos dos editores ao produzir tais periódicos? Quais? 

4. Existem propagandas nos jornais? Quais? 

5. Existem indícios de como esses jornais se mantinham economicamente? Quais? 

Resposta esperadas 

1. O Menelik, de 17 de outubro de 1915, foi publicado na capital do estado de São Paulo, ou seja, 
na cidade de São Paulo. O Getulino, publicado em 12 de outubro de 1924, foi produzido na 
cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo.  

2. Em O Menelik, na matéria que tem o mesmo título da publicação, os autores indicam os nomes dos 
principais jornalistas envolvidos no projeto, em Propriedade, informam que o periódico não possui 
um dono, pois pertence a um grupo de pessoas. Ainda existe um poema na capa do jornal, chamado 
“Regosijo” (Regozijo), dedicado à dona Maria José de Almeida, “presidente do clube 13 de maio de 
São Paulo”. Já no Getulino, na matéria, “A nossa Virgínia”, o jornal relaciona os acontecimentos em 
Virgínia, nos Estados Unidos – lugar que, segundo o jornal, era o berço do abolicionismo americano – 
com os acontecimentos no Ceará, onde os jangadeiros se recusaram a transportar escravizados. Para 
o jornal, o movimento dos jangadeiros cearenses teria sido o estopim do movimento abolicionista 
brasileiro. Em “Os pretos em São Paulo”, o jornal exalta suas vendas na capital e a força do 
movimento negro nessa cidade. Em Colombo, o texto é precedido por um breve poema de Castro 
Alves, poeta abolicionista. A matéria conta a saga de Colombo até o chamado “Descobrimento da 
América”, a matéria é assinada por José Leite Pinheiro. 

3. Sim, em O Menelik os editores afirmam: “Origem mensal, noticioso, e crítico dedicado aos 
homens de cor”. O nome do jornal, e seus subtítulos, deixam claro os objetivos e público do 
jornal: a população negra. Em O Getulino, é possível ler a frase “Órgão para a defesa dos 
interesses dos homens pretos”. Desse modo, o jornal se propõe a ser um veículo de luta dos 
homens negros. 

4. No Menelik não aparece qualquer propaganda na capa. Já no jornal O Getulino existem os 
anúncios de Kolatol, “o mais poderoso de todos os fortificantes” e de Codeinol, que “cura 
qualquer tosse e constipação em até 24 horas”. 

5. Sim, ambos os jornais informam o preço do jornal e o valor de suas assinaturas, além disso, O 
Getulino tinha anúncios, outra fonte de renda para o jornal. 
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Ao final da aula, recolha os questionários, corrija-os e os devolva na próxima aula. Espera-se 

que, com a análise dos jornais e a resolução do questionário, os estudantes estabeleçam relações 

com o contexto histórico e compreendam as perspectivas e propostas dos periódicos. Além disso, 

espera-se que os estudantes comparem e identifiquem as principais reivindicações do movimento 

negro durante a República Oligárquica, quais eram as principais críticas realizadas nesses periódicos, 

enfatizando a importância deles para a comunicação do movimento negro. Por fim, ressalte a 

importância dessas fontes para a história da participação da população negra no país.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os estudantes e verifique se cada um: 

• Conheceu as características gerais do Brasil nos anos de 1920, considerando o movimento 
modernista brasileiro e a importância de alguns artistas plásticos negros brasileiros.  

• Compreendeu a relevância da Semana de Arte Moderna para o cenário cultural do país. 

• Identificou as transformações na cultura e sociedade da época, decorrentes da 
urbanização e do crescimento das cidades. 

• Identificou os fatores que levaram à crise da República Oligárquica e os novos grupos que 
atuaram nesse contexto. 

• Compreendeu as causas e consequências do movimento tenentista. 

• Compreendeu a questão da inserção dos negros no período republicano e a importância 
da Imprensa Negra como elemento de resistência dessa parcela da população. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia as afirmativas abaixo e, depois, assinale a alternativa correta: 

I – Durante a República Oligárquica, o Brasil tornou-se um país industrializado e a população 
passou a ser majoritariamente urbana. 

II – Novas tecnologias como o automóvel, o avião, o telefone o rádio, mudaram a vida cultural 
das grandes cidades brasileiras.  

III – Durante a República Oligárquica os grandes latifundiários não contaram com qualquer 
oposição ao governo federal. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas a alternativa II é correta. 

c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
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2. Marque (V) nas afirmativas verdadeiras e (F) nas falsas. Depois, corrija as afirmativas falsas de 
modo que fiquem verdadeiras. 

a) A Semana de Arte Moderna aconteceu na cidade de São Paulo e foi bem recebida pelo 

público presente no Teatro Municipal. (    ) 

b) A Semana é considerada um marco no modernismo no Brasil. Dela participaram os principais 

artistas modernistas do período. (    ) 

c) Foi a elite paulista que financiou a execução da Semana de Arte Moderna. (    ) 

d) A Semana de Arte Moderna foi importante apenas no contexto da República Oligárquica, não 

tendo influência na arte brasileira após esse período. (    ) 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: b. 

2.  

a) A afirmativa é falsa. A Semana de Arte Moderna aconteceu na cidade de São Paulo e não foi 

bem recebida por todo o público presente no Teatro Municipal. Parte do público vaiou 

alguns artistas. 

b) A afirmativa é verdadeira. 

c) A afirmativa é verdadeira. 

d) A afirmativa é falsa. A Semana de Arte Moderna teve influência em boa parte da arte 

brasileira produzida após sua realização.  


