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História 9º Ano  

Atividade de segunda-feira (09 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre Revoltas na Primeira República  

Tópicos abordados: Aprofundamento sobre a Guerra de Canudos.  

 

   Neste bimestre estamos estudando História do Brasil, em especial, a história do 

Brasil República. Este período teve início após o golpe militar do Marechal Deodoro da 

Fonseca e foi apoiado pela Igreja, pelas classes médias urbanas e pelos fazendeiros que 

haviam perdido seus escravos após o decreto de abolição.  

 Dentro deste contexto de implantação do sistema Republicano, vários conflitos 

foram travados. Um deles foi a Guerra de Canudos. Liderada por um líder religioso, 

apelidado de Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos foi uma revolta de uma 

comunidade autônoma contra a exploração e a miséria, que durou quatro anos. A região 

onde foi estabelecido o vilarejo de Canudos, no interior da Bahia, era marcada por 

latifúndios improdutivos, secas cíclicas e desemprego crônico. Diante da extrema miséria, 

milhares de sertanejos começaram a migrar para os arredores da Fazenda Canudos 

A Guerra de Canudos foi um conflito armado que envolveu o Exército 

Brasileiro e membros da comunidade sócio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, 

em Canudos, no interior do estado da Bahia. Os confrontos ocorreram entre 1896 e 1897, 

com a destruição da comunidade e a morte da maior parte dos 25 000 habitantes de 

Canudos. 

Link do livro  

https://drive.google.com/file/d/1btQp6hz4vqvHhK2px8F8rTiJAYylSgPX/view?usp=sh
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Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 9º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

Estou enviando o link de um livro sobre a história do Brasil que vamos usar nas próximas 

atividades. O livro se chama “História Geral da Civilização Brasileira” e foi escrito por 

um dos maiores historiadores do país, Boris Fausto. 

Peço que vocês leiam as páginas sobre a Guerra de Canudos (páginas 65 a 79) e façam 

uma breve reflexão sobre o porquê de o Estado Republicano ter destruído completamente 

a comunidade. De 10 a 15 linhas. Enviem o texto no meu WhatsApp para correção e 

atribuição da nota. Bons estudos! 

Link do livro  

https://drive.google.com/file/d/1btQp6hz4vqvHhK2px8F8rTiJAYylSgPX/view?usp=sh

aring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


