
 O Domínio das Oligarquias   

 ( 1894 – 1930) 

• Presidência de Prudente de 

Moraes (1894 – 1898) 



Prudente de Moraes (1894 - 1898) 

• “Substituição do Novo pelo Velho” 

 

• Retomou: Agricultura - relações com Grupos Internacionais 

• Os Partidos mais fortes: PRP (Partido Republicano Paulista) 

- PRM (Partido Republicano Mineiro) 

• O Governo apoiado pelo PRP 

• Extinguiu a Revolução Federalista (RS - 1893 - 1895) 

• Isolou a oposição (Florianistas do PRF - Partido Rep. 

Federal) 

• Perseguiu o PRF que dividiu-se em várias facções 

(enfraquecendo-se) 



• Reatou relações diplomáticas com Portugal 

• Conseguiu a desocupação Inglesa da Ilha de 

Trindade 

 

Prudente de Moraes (1894 - 1898) 



. 

Política Externa durante a República Velha 

• Barão do Rio Branco – principal responsável pela política 

externa brasileira no período. 

• A questão de  Palmas (1893 – 1895) 

– Disputa de BRASIL e ARGENTINA pela antiga região 

missioneira, no atual estado de Santa Catarina. 

– BRASIL tem ganho de causa com aval dos EUA. 



REVOLTA DE CANUDOS 
1896 - 1897 

 
• Causas: Contraste entre a elite culta e a massa popular 

(faminta e analfabeta) 

• Seca levava a população a de miséria absoluta e isolamento 

total 

• O povo nordestino tinha três opções: 

• Ser explorado pelos coronéis  

•  Aderir ao Cangaço  

•  Misticismo Religioso 

• Maior Representante: Antônio Mendes Maciel - “Antônio 

Conselheiro) Cearense que percorria a caatinga desde 

1882 

 



Características de Canudos 

• 1893 - Conselheiro + 200 

pessoas fixaram-se às 

margens do Rio Vaza 

Barris, no sertão Baiano 

• Denominado: Canudos ou 

Belo Monte 

• Sistema Econômico 

Comunitário 

• Oferecia melhor qualidade 

de vida aos sertanejos 

atraindo multidões dos 

mais remotos lugares do 

sertão 



O QUE PREGAVA 

CONSELHEIRO 

 

• Que os editais de cobrança 

de impostos deveriam ser 

queimados 

• Insistia que os sertanejos 

desempregados deveriam 

possuir seu próprio pedaço 

de terra 

• A igreja deveria ser unida 

ao Estado (contra o 

casamento civil) 

• Considerado Monarquista 

 

QUEM ERA CONTRA 

CONSELHEIRO 

 

• Fazendeiros 

• Autoridades Estaduais 

• Autoridades Federais 

• Igreja 



PRIMEIRA EXPEDIÇÃO (Nov./1896) 

• 107 soldados do 

exército comandados 

pelo Tenente Pires 

Ferreira 

• Foram liquidados 

• A imprensa Baiana 

começou a publicar 

mentiras sobre 

Canudos 

 



Segunda Expedição (Jan./1897) 
• Organizada pelo 

Governo Estadual 

(560 homens) Exército 

+ Polícia Baiana = 

Comandados pelo 

Major Febrônio de 

Brito 

• Mesmo com dois 

canhões e 

metralhadoras foram 

derrotados 

• Os revoltosos pegaram 

as armas 



Terceira Expedição (Março 1897) 

• Organizada pelo Governo 

Federal (1300 homens - 

Infantaria / Cavalaria / 

Artilharia) 

• Comandados pelo Cel. 

Moreira César 

• Foram vencidos 

• Os revoltosos utilizaram a 

tática de “Guerrilha” 



Quarta Expedição (Junho 1897) 
• Maior força já montada 

desde a guerra do 

Paraguai 

• 14 mil soldados - 

Comandados pelo Gal. 

Artur Oscar 

• Grupos com 

metralhadoras pesadas, 

diversas baterias de 

artilharia. 

• Dos 6 mil homens 

destacados para 

Canudos, sobreviveram 

2500 



• Em 5 de outubro os últimos a resistirem foram: um 

velho, dois homens feitos e uma criança (não foram 

poupados) 



• Única fotografia de 

Antônio Conselheiro, 

que havia morrido dias 

antes da liquidação de 

Canudos. 

• Seu corpo foi 

exumado e após 

queimado 



• Os dados sobre Canudos foi relatado por Euclides da 

Cunha, que acompanhou a última fase das operações 

militares como correspondente de guerra do jornal “O 

Estado de São Paulo 

• Sua obra : Os sertões 

 



• O povo de Canudos 

preferiu a morte do que 

voltar a viver 

miseravelmente 

 

• Prudente de Moraes foi 

considerado um bom 

Presidente, pois, 

conseguiu acabar com 

um movimento de 

“arruaceiros”. 



• Em 5 de Novembro Prudente de Moraes sofre um 

atentado, porém, a bala atinge o Ministro de Guerra 

Machado Bittencourt  

• Prudente aproveita e decreta estado de sítio no 

Brasil e usa de todos os seus poderes para se livrar 

da oposição (Florianistas) 

• Os militares devido a várias derrotas em Canudos, 

afastaram-se da política  

• Era justamente o Prudente desejava (o poder estava 

nas mãos dos fazendeiros) 

• Em 1898 o Brasil entra numa crise econômica, 

porém, esse problema ficou para o novo Presidente 

eleito: Campos Sales 



Campos Sales (1898 -1902) 

Recessão e Pacto Oligárquico 

• Consolidação do Coronelismo 

 

• Introdução da Política dos Governadores (troca de favores) 

 

• Comissão Verificadora de Poderes  

 

• Funding Loan - Renegociação da dívida brasileira. 
 



 A política financeira de Campos Sales 

 (1898 – 1902) 

•  A economia brasileira não ia bem – problemas com o café (preço 
caindo) / borracha (quantidade exportada diminuindo devido a 
concorrência da Malásia e Indonésia) 

 

• Ainda havia resquícios do encilhamento  

 

• Crise financeira (o governo não arrecadava o necessário p/ pagar suas 
despesas 

 

• O governo não estava conseguindo pagar a dívida externa 
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Para resolver os problemas:  

• Funding Loan (1898): 

 
– Renegociação da dívida brasileira. 

 

– Suspensão do pagamento dos juros por 3 anos. 

 

• Novo empréstimo. 

 

– 13 anos para início do pagamento e 63 anos para a quitação 
integral.(comprometia o Brasil até 1974) 

 

– Garantias: receitas da alfândega do RJ e demais se necessário, 
receitas da  Estrada de Ferro Central do Brasil e do serviço de 
abastecimento de água do RJ. 

 

 



Rodrigues Alves (1902 – 1906) 

De frente para a Europa e de costas 

para o Brasil 



Rodrigues Alves (1902 – 1906) 

 
– Projeto de modernização do RJ (Presidente Rodrigues Alves). 

 

– Destruição de cortiços e favelas, ampliação das avenidas, 
construção de novos prédios inspirando-se em Paris. 

 

– Expulsão de comunidades pobres das regiões centrais, 
inflação, alta do custo de vida. 

 

– Vacinação obrigatória contra a varíola (Oswaldo Cruz) 
desencadeia conflito. 

 

– Durante o conflito, um grupo de partidários radicais do Mal. 
Floriano Peixoto, denominados “jacobinos florianistas” 
tenta tomar o poder, não obtendo resultados satisfatórios. 

 



REVOLTA DA VACINA:  

OSWALDO CRUZ 



. 

• Anexação do Acre (1903): 

– Interesse na extração do látex. 

– Atritos entre seringueiros 

brasileiros e bolivianos. 

– BRA compra a região da 

Bolívia pelo valor de 2 

milhões de libras (Tratado 

de Petrópolis). 

– Bolívia recebe em troca do 

território área que lhe dava 

acesso ao Rio Madeira, e, 

portanto ao Oceano Atlântico.  

• Madeira-Mamoré (ferrovia do 

Diabo) 360 Km, levou 05 anos 

para ser construída 



Afonso Pena (1906 – 1909)  

As elites amparadas 

• Convênio de Taubaté (1906):  

– Plano de valorização artificial do café; 

– Em 1907, o presidente Afonso Pena assume a 

valorização do café para o governo federal – Escala 

Federal  

 

 

 



Resultado da  política de valorização do café  

 

• Aumento da inflação  

 

• Crescimento da dívida externa  (48 milhões de libras 
emprestados)  

 

• Aumento dos excedentes invendáveis 

 

• Incentivo a que outros países também produzissem café 



Afonso Pena (1906 – 1909) 

 As elites amparadas 

 

• Após sua morte para completar o mandato assume 

Nilo Peçanha 



Nilo Peçanha (1909 – 1910) 

 O café com leite derramado 

Campanha Civilista 

 

Hermes da Fonseca (MG + RS)    

  

  

          X 

 

                                                               Rui Barbosa (SP)    

                                                            



Hermes da Fonseca (1910-1914): 

 o furacão salvacionista 

• Militar ( 1ª cisão do café-com-leite) 

 

 

• O senador gaúcho Pinheiro Machado criou o PRC 

(partido Republicano Conservador) – oposição a 

Hermes da Fonseca 



Política das Salvações 

• Os líderes costumavam afirmar que vinham 

“salvar” o povo da opressão do grupo que 

controlava o governo do estado 

 

• Etapas da Salvação: 

 

1ª (1910 – 1912) – Com apoio de Hermes, foram 

derrubadas as facções oligárquicas que governavam 

PE – BA – CE - AL 



Política das Salvações 

• 2ª (1913 – 1914) Pinheiro Machado conseguiu 
restabelecer a maioria do PRC no Congresso, 
afastar os chefes militares e recolocar no poder seus 
aliados que haviam sido derrubados em Alagoas e 
no Ceará.  

 

Padim Ciço – Revolta Cearense 

Os Accioly retornam ao poder 



• Revolta dos Marinheiros ou 

Revolta da Chibata (RJ 1910):  

 

– João Cândido (líder), 

posteriormente apelidado de 

“Almirante Negro”. 

 

– Causas: maus tratos, baixos 

soldos, péssima alimentação e 

castigos corporais (como a 

chibata, por exemplo) dentro da 

marinha. 



Revolta dos Marinheiros ou 

Revolta da Chibata (RJ - 1910)  

 

 
– Marinheiros tomam 2 navios e ameaçam 

bombardear o Rio caso continuassem os castigos na 
marinha. 

 

– Governo promete atender as reivindicações e solicita 
que marinheiros se entregassem. 

 

– Envolvidos foram presos e mortos. João Cândido 
sobrevive mas é expulso da marinha . 

 

– Castigos corporais na marinha são abolidos. 

 



Wenceslau Brás (1914-1918) 

Trincheiras e Avanço Industrial 
• 1915 -  Pinheiro Machado é assassinado 

• Fronteira do PR e SC 

• Governo Federal concedeu a Cia 
norte-americana Brazil Railway 
uma faixa de terra com 30 Km de 
largura, que se estendia de SP – 
RS, para construção de uma 
ferrovia. 

• Ao mesmo tempo, a Southern 
Brazil Lumber and Colonization 
Company adquiriu 180 mil 
hectares de terras na região. 

A GUERRA DO CONTESTADO (1912-1914) 



Guerra do Contestado (SC/PR 1912 – 1916)  

• Líder - Beato José Maria  

• Causas: exploração de camponeses, concessão de terras e 

benefícios para empresas inglesas e americanas que 

provocaram a expulsão e marginalização de pequenos 

camponeses. 

• Origem do nome: região contestada entre os estados de 

Santa Catarina e Paraná. 

• Assim como Canudos, os participantes foram violentamente 

massacrados. 

 



Contra os caboclos do Contestado foram 

usados os mais modernos recursos militares 

disponíveis da época. 



O Brasil na 1ª Guerra 

• A consequência da 1ª GM para o Brasil, foi 

a ocorrência de um surto industrial 



– Movimento operário: Anarcossindicalismo 

– Causas: ampla exploração dos trabalhadores urbanos das 

fábricas e ausência de legislação trabalhista que 

amparasse os trabalhadores.  

–  (greve de 1917-SP) 

– Em 1917, o Brasil declarou guerra à Alemanha, enviando 

à Europa uma divisão naval e um corpo de saúde 

– Surgida como consequência da Guerra, a gripe Espanhola 

causou milhões de vítimas no mundo e no Brasil 

(matando inclusive o presidente eleito RODRIGUES 

ALVES) 
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• No lugar de Rodrigues Alves assumiu o vice Delfim 

Moreira (nov/1918 –jul/1919) 

 

• Concorreram nesta eleição: 

Epitácio Pessoa (Paraíba) 

(encontrava-se  na Europa durante a campanha) 

 

X 

 

Rui Barbosa (São Paulo) 

2ª Cisão do café com leite 

 



Epitácio Pessoa – 1919 – 1922 

 
 O DECLÍNIO E QUEDA DAS OLIGARQUIAS (1919 – 1930)          

                              

• O Tenentismo 

 

– Movimento da baixa oficialidade do exército (tenentes e 
capitães). 

– Classe média urbana e letrada. 

– Contra o poder central das oligarquias. 

– Objetivos: moralização política (voto secreto, fim das 
fraudes, afastamento do controle oligárquico), ensino 
obrigatório, centralização positivista. 

– Programa elitista – para o povo, mas sem o povo. 

– Consideravam-se a “salvação nacional”. 

 



         O DECLÍNIO E QUEDA DAS 

OLIGARQUIAS 

 (1919-1930) 

 

A DISSIDÊNCIA OLIGÁRQUICA 

 

    Refere-se a dois grupos: às oligarquias que 

controlavam os governos dos estados mais fracos e 

às oposições estaduais – também oligárquicas – as 

quais, devido a política dos governadores, estavam 

impedidas de chegar ao poder por via eleitoral 



                   Epitácio Pessoa (1919-1922) - paraibano 
                        A Semana de Arte Moderna (SP – fev/1922) 

 

 

 

• Crítica aos padrões artísticos e literários formais (métrica, rima, 
saudosismo, sentimentalismo). 

• Criação de uma nova estética sem fórmulas fixas e limitadoras 
da criatividade. 

 

• “Paulicéia Desvairada” – Mário de Andrade: primeira obra 
modernista. 

 

• Principais representantes: Oswald de Andrade, Mário de 
Andrade, Manuel Bandeira, Menotti del Picchia (literatura), 
Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti (pintura), 
Villa-Lobos (música), Vitor Brecheret (escultura). 

 



– Revolta do Forte de Copacabana ou os 

18 do Forte (RJ 1922) 

• Contra a posse do presidente Arthur 

Bernardes (1922). 

• Episódio das “Cartas Falsas”. 

• Movimento fracassou, mas 18 integrantes 

(sendo um civil) marcharam em 

Copacabana contra uma tropa do governo 

de mais de 3 mil homens. Sobreviveram 

ao gesto suicida dois tenentes: Siqueira 

Campos e Eduardo Gomes. 

 



Artur Bernardes (1922-1926) 

Cheiro de Pólvora no ar 

– Governou 44 meses em estado de 
sítio 

– Rebelião Paulista (1924):  

• Tenentes tomam o poder de São 
Paulo, liderados por Isidoro Dias 
Lopes, por 22 dias, até a 
reorganização das tropas federais. 
Fogem para o Paraná onde se 
encontram com outro grupo de 
tenentes vindos do RS, liderados 
por Luís Carlos Prestes. 

 



– Coluna Prestes (1924 – 1926): 

 

• Líder: Luís Carlos Prestes (“o Cavaleiro 

da Esperança”). 

• Marcha pelo interior do Brasil (25 mil 
KM) tentando debilitar o governo de 
Arthur Bernardes e conseguindo mais 
adeptos para a causa tenentista. 

• Caráter social mais amplo: alguns 
mencionavam o desejo pelo voto 
feminino e pela reforma agrária. 

• Fracassou. Seus integrantes se exilaram 
na Bolívia. Alguns retornaram ao 
Brasil posteriormente. 

• Dos 1.500 homens que iniciaram a 
marcha, somente 620 sobreviveram 



A COLUNA PRESTES: 



• Banditismo Social ou Cangaço (NE 1890 – 1940):  

– Bandos armados que percorriam o interior nordestino 

sobrevivendo de delitos. 

– Principais bandos: Lampião e Curisco. 

– Causas: miséria crônica da população nordestina, seca, má 

distribuição de terras, descaso do Estado e dos coronéis para 

com os mais pobres, violência. 

– Mito do “Robin Wood”. 



– Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis  

–  Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia volante  

–  Não respeitavam as leis vigentes  

 

LAMPIÃO 



Ao final, o bando foi cercado na fazenda de Angicos, no atual 

município de Poço Redondo, em Sergipe(28/07/1938), onde estavam 

acampados. Foram pegos de surpresa e muitos não conseguiram 

escapar. Entre eles Lampião e Maria Bonita. Os cangaceiros foram 

decapitados e suas cabeças ficaram expostas no Museu Nina Rodrigues, 

em Salvador, até 1968. 

 

 



Washington Luís (1926-1930): 

O fim de uma era 

• Medidas apaziguadoras (libertação de presos políticos, 

extinção de presídios políticos, atenuação da censura à 

imprensa, suspensão do Estado de Sítio. 

 

• 1927 – Lei Celerada “pretexto” de luta contra o comunismo, 

restringia a liberdade de pensamento e expressão 

 

• 1927 – Caixa de Estabilização 



 O fim da República Velha: 

 

Manifestações de diversos setores abalam o poder do governo. 

– Movimento operário. 

– Movimento tenentista. 

 

• A Revolução de 30: 

– Crise de 29 abala poder econômico dos cafeicultores. 

 

– Governo não tem como valorizar artificialmente o café. 

 

– Rompimento do pacto do café com leite: era a vez de MG 

indicar o candidato, porém, SP indica o paulista Júlio Prestes 

para a sucessão do presidente Washington Luís. 



Presidente – Getúlio Vargas 

Vice-presidente – João Pessoa 

Minas 
Gerais 

Rio 
Grande 
do Sul 

Paraíba 

Aliança Liberal 



 ALIANÇA LIBERAL  

 

Aliança liberal recebe apoio de alguns tenentes e 

classe média urbana, além de várias outras 

oligarquias dissidentes. 

 

Concorrem nas eleições: Vargas   X   Júlio Prestes 

 

– Júlio Prestes vence a eleição (fraudes) 

– Protestos  contra o resultado das urnas tomam 

conta do país. 



• O estopim da Revolução de 1930, foi o assassinato 

de João Pessoa  

• Este assassinato estava relacionado a problemas 

internos na Paraíba 

• 03 de outubro 1930 - início da revolução  no Rio 

Grande do Sul 

• 04 de outubro 1930 – Nordeste aderiu ao movimento 

• A Revolução de 1930 destruiu as principais 

instituições políticas da República Oligárquica 

 



 

– Exército resolve depor o então presidente Washington Luís 

antes mesmo da posse de Júlio Prestes e entregar a 

presidência ao comandante em chefe da revolta, Getúlio 

Vargas. 

 



A ERA VARGAS  

 

Governo Provisório – 1930-1934 

Governo Constitucional – 1934-1937 

Estado Novo – 1937-1945 

Última Fase – 1951-1954 

 


