
História – 3º ano do Ensino Médio 

Tema: Racismo em debate na Primeira República 

 

Olá, prezadas e prezados estudantes! 

Espero que todas e todos, assim como seus familiares e amigos, estejam bem de saúde! 

A partir deste mês de setembro o Colégio iniciará o trabalho institucional de oferta de 
atividades aos estudantes, visando o apoio emocional e cognitivo. Para as/os estudantes 
da 3ª série do Ensino Médio, no entanto, essas atividades poderão contabilizar carga 
horária curricular, para as/os que assim o desejarem, visando a certificação para o SISU 
em 2021, considerando que o ENEM 2020 será realizado em janeiro de 2021. 

Lembro que a equipe de História do Campus Realengo II já encaminhou diversas 
atividades ao blog do colégio, entre os meses de abril e junho, já visando oferecer o 
suporte necessário aos estudantes que desejavam manter algum grau de atividade 
escolar como forma de se manter firmes durante o regime de quarentena e isolamento 
social ao qual fomos submetidos pela pandemia. Estes materiais continuam à disposição 
no blog do Campus. 

Para este primeiro contato no segundo semestre, voltamos aos temas abordados nas 
atividades do primeiro semestre: trataremos da situação da população negra durante a 
Primeira República no Brasil (1889 – 1930) e da Revolta da Chibata (1910). 

*** 

1) Observe a imagem abaixo: 

 

Cena de capoeiristas retratada por Augusto Earle (c. 1824). FONTE: Wikimedia.org. 

A população negra, trazida ao Brasil no decorrer dos mais de 300 anos em que a 
escravidão africana existiu institucionalmente em terras brasileiras, desenvolveu 
inúmeras estratégias de resistência ao cativeiro, como a capoeira, ilustrada na imagem e 
difundida rapidamente entre os povos de origem africana. Arte marcial que se fundiu à 



dança, para despistar a repressão da elite escravista, a capoeira foi considerada uma 
grave subversão à ordem servil, e mesmo após o fim da escravidão continuou sendo 
combatida pelo Estado por meio da criminalização da prática e tratamento como caso de 
polícia. 

Leia o texto abaixo a respeito do tratamento dado à capoeira pelo Estado republicano 
brasileiro, já nos seus primórdios: 

“O grande marco histórico da prática da capoeira no período republicano foi sua entrada no 
Código Penal de 1890. O artigo 402 proibia que se fizessem nas ruas e praças públicas exercícios de 
agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação de "capoeiragem", e ainda incluía agravantes 
no caso de os praticantes portarem armas, ou andarem em correria promovendo tumulto ou desordem. O 
artigo visava aniquilar as maltas de capoeira, e teve efeitos terríveis. Entre 1890 e 1938 foram 
encontrados cerca de 560 processos-crimes no artigo 402, no Rio, além de registros em fontes 
jornalísticas, policiais, literárias, iconográficas, e da farta documentação judiciária.  

Para outras partes do Brasil republicano, como Bahia, Pernambuco, Maranhão e Belém do Pará, 
a aplicação do artigo aparece de forma insignificante, ou nem aparece. Nesses locais a capoeira foi 
registrada, principalmente, nos jornais da época e na produção literária. O processo repressivo mais 
intenso ocorreu na capoeira carioca, onde as maltas surgiram em sua forma mais expressiva. Na cidade do 
Rio de Janeiro, a maioria dos processados eram homens (a presença feminina era pequena) na faixa etária 
entre quinze e quarenta anos, artesãos, domésticos, funcionários públicos, do comércio e, em grande 
parte, trabalhadores nas ruas. Podemos encontrar açougueiros, barbeiros, carpinteiros, carroceiros, 
marceneiros, cigarreiros, cocheiros, jornaleiros, remador, pescador, e muitos estivadores do cais do porto, 
local de prática da capoeira, do samba, do jongo e de outras atividades relacionadas à cultura negra.  

Brasileiros prevaleciam entre os processados pela prática da capoeira, mas entre estes também 
havia muitos portugueses, além de ingleses, poloneses, argentinos, italianos, austríacos, paraguaios e 
sírios. Os nascidos no país vinham de Minas Gerais, Bahia, Pará, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo e, em sua maioria, do Rio de Janeiro. Grande parte dos presos em flagrante 
portavam facas e navalhas, e mesmo armas de fogo. Aparecem entre os principais cultores da capoeira 
carioca da época, além de Manduca da Praia, já citado, os cognomes Peixe Frito, Bexiga, Camisa Preta e 
Antônio Gato. As causas que levaram à prisão dos praticantes estavam com frequência ligadas à questão 
dos conflitos locais, por moradia ou de trabalho. As áreas de maior concentração de capoeiristas na cidade 
do Rio de Janeiro foram em torno da praça da República, rua Marechal Floriano, morro da Favela, morro 
da Providência e a freguesia suburbana de Inhaúma. A maioria dos processados no artigo 402 foram 
absolvidos por exercerem atividades produtivas e apresentarem moradia fixa. A prática da capoeira foi 
associada, por boa parte das instituições sociais, aos vadios, criminosos e à negritude. Entretanto, alguns 
trabalhos historiográficos e os dados acima mostram a inserção da prática da capoeira na cultura das 
classes trabalhadoras em geral.” 

 
SCHWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, Flávio dos Santos (Orgs.) Dicionário da Escravidão e da 

Liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 2018, pp. 145-146. 
 

 
a) Identifique no texto os aspectos considerados pelo código penal de 1890 para 
criminalizar a prática da capoeira. 
 
b) Qual o perfil daqueles que foram processados pela prática da capoeira a partir 
da aplicação da lei? 
 
c) Pela leitura do texto, é possível dizer que apenas os ex-escravos negros eram 
punidos pela prática da capoeira? Justifique sua resposta. 
 
d) Pesquise sobre o reconhecimento da capoeira como um elemento constitutivo da 
cultura dos africanos trazidos ao Brasil, e da própria cultura brasileira. Quando e 



em que contexto isso ocorreu. Produza um breve quadro cronológico com as 
informações que pesquisou, começando pelo código penal de 1890 e finalizando 
com as últimas medidas legais de valorização e reconhecimento do papel cultural 
da capoeira. 
 
 
2) Em 1910, também durante a Primeira República, centenas de marinheiros negros e 
pardos iniciaram uma das mais importantes revoltas populares da história do Brasil, 
conhecida como a “Revolta da Chibata”. 
 
Assista ao vídeo do canal “Meteoro Brasil” sobre a Revolta da Chibata: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wCBBErq8I3o&t=18s 

 
Após assistir ao vídeo, leia o verbete “Revolta da Chibata” do Centro de Pesquisa e 
Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC – FGV): 
 
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/REVOLTA%20DA%20CHIBATA.pdf 

 
A seguir, responda às questões abaixo: 
 
a) Que fatores levaram à Revolta da Chibata, e o que os marinheiros reivindicavam? 
 
b) Que relação pode existir entre a forma pela qual se deu a abolição da escravidão no 
Brasil e a Revolta da Chibata?  
 
c) Qual foi o desfecho do episódio? 
 
Reflexão: O que os temas da criminalização da capoeira e da Revolta da Chibata nos 
remetem sobre a inserção da população negra na sociedade brasileira do pós-abolição? 
 
 
Vocês podem encaminhar suas respostas em arquivo .doc para 
prof.marcio.hist@gmail.com 
 
Grande abraço, e até a próxima! 
 
Prof. Márcio Coelho Reis. 


