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VENCESLAU BRÁS (1914-1918) 

 Hermes da Fonseca = primeiros sinais de esgotamento do modelo político 

 Forte endividamento e esgarçamento das alianças políticas 

 Exército: voltava a ter voz política efetiva = soldado cidadão = salvacionismo = jovens militares 

 Pacto de Ouro Fino: resgate da política dos governadores e da aliança entre São Paulo e Minas 

Gerais 

 Processo de aceleração do crescimento da população urbana 

 Aproximadamente 57% dos imigrantes que entravam no Brasil viviam na região sudeste 

 Crescimento das moradias populares 

 Sociedade mais complexa 

 Maior dinâmica econômica 

 

 
http://www.fca.unicamp.br/lum/images/OMSP_Atlas/artigos/trajetorias/Atlas_1ed_Tabela_Imigracao_i

ternacional_1872-1929_p32_800px.png  

 

 Crescimento da industrialização impulsionada pela cafeicultura 

 Primeira Guerra Mundial + desvalorização cambial  = Industrialização Substitutiva de 

Importações 

 Gripe espanhola: alastrou-se fortemente no cenário da Primeira Guerra, no Brasil, entre setembro e 

novembro de 1918, matou 17 mil pessoas, apenas no Rio de Janeiro 
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 Crescimento da importância da burguesia, da classe média urbana e do operariado 

 Manifestações + pretensões políticas + falta de representatividade na política tradicional 

 1901: 5000 entre os 8000 operários de São Paulo eram imigrantes 

 Ausência de leis trabalhistas, seguridade social ou indenizações em caso de demissão 

 Pouca ou nenhuma regulação em relação ao trabalho infantil e trabalho feminino 

 Importância da imprensa operária: ideologia e organização = forte influência anarquista 

 

 
https://cdn.brasildefato.com.br/media/dd5d85f3000563309b4656ef571504a7.jpg  

 

 

A greve geral de 1917 

 

 Início do Cotonifício Rodolfo Crespi: 80% de mulheres entre os funcionários 

 Confrontos com a força pública mataram o anarquista espanhol José Gimenez Martinez = expansão 

do movimento = 50 mil operários no país 

 Repressão e expulsão de imigrantes 

 Em 1918 Rodrigues Alves novamente eleito, mas faleceu antes da posse, vitimado de Gripe 

Espanhola 
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