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Bandeira do Império





O Marechal 
Deodoro da 
Fonseca, 
chefe do 
governo 
provisório, 
apesar de 
monarquista, 
foi nosso 
primeiro 
Presidente da 
República



Separação entre Igreja e Estado: instituição 

do casamento civil e secularização dos 

cemitérios 



Grande naturalização dos estrangeiros



A busca da modernização: o Encilhamento 



Política do Encilhamento
•Buscava a modernização

• Política emissionista

• Linha de crédito para empresários

•CRISE DO ENCILHAMENTO:

Inflação

Empresas fantasmas

Especulação

Endividamento

Desgaste político



Emissões monetárias 
sem controle do 

governo para 
estimular o 

desenvolvimento 
nacional: 

especulações e 
empresas fantasmas, 

apesar do surgimento 
de algumas fábricas.



Rui Barbosa, ministro da Fazenda de 
Deodoro, foi responsável pelo Encilhamento, 
reforma financeira que resultou numa grave 

crise econômica.



A crise econômica 

do início da 

Primeira República 

era o prenúncio de 

que a situação do 

povo não melhorou 

para o povo mais 

carente.



Deodoro e Floriano na promulgação da 

Constituição



A constituinte de 

1891: República 

Federativa; três 

poderes; voto aberto, 

masculino e 

universal; eleições 

presidenciais diretas 



O Marechal 

Deodoro da 

Fonseca, eleito 

indiretamente 

pelo Congresso.



Deodoro da Fonseca 

não conseguiu 

administrar a crise 

econômica e política 

do início da 

República.



Caricatura mostrando a 

tentativa de dissolução 

do Congresso por 

Deodoro em 1891.



Floriano 
Peixoto, vice-

presidente, não 
convocou as 

eleições previstas 
pela constituição 
e, por isso, sofreu 

oposição por 
parte de alguns 

setores políticos.



Revolta da Armada: Saldanha da Gama e 
Custódio de Melo contra o governo Floriano 

Peixoto



A Revolta Federalista no RS (1893): apesar 
de questões regionais, reforçou a oposição ao 

governo



Revoltosos  da Revolução Federalista no 

RS, estancieiros contestam o governo 

Floriano Peixoto.



A REPÚBLICA DAS 
OLIGARQUIAS (1894-1930) 

Prof.: GUERRA
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Prudente José de 

Morais (1894-1898), 

primeiro presidente civil 

eleito, precisou 

administrar a crise 

econômica herdada dos 

governos anteriores.



CANUDOS
• BANDITISMO SOCIAL: reação

inconsciente de populações de áreas
periféricas às transformações do

capitalismo na virada do séc. XIX/XX.

• QUESTÃO AGRÁRIA

• SEM SUSTENTAÇÃO IDEOLÓGICA

• MONARQUISTA, PORÉM, NÃO ERA
RESTAURADOR

• MESSIÂNICO

• CONSERVADORISMO RELIGIOSO

• SEBASTIANISMO



Canudos, retratou a miséria do homem do 
campo no Brasil...o que mudou?



Arraial de Canudos



O Conselheiro...



...pregando para 

seus seguidores 

em Canudos



O sertanejo é forte supera a miséria sem fim! 

Sertanejo homem forte, dizia o poeta assim...









Canudos arrasado (1897)





Manoel Ferraz de Campos 

Sales, segundo presidente 

civil, estabeleceu as bases 

institucionais da República 

Velha: a “Política do Café 

com Leite” e a “Política dos 

Governadores”



O Funding Loan (1898): moratória da 

dívida externa negociada com bancos 

ingleses





É o Zé 
Besta?

Não, é o Zé 
Burro!







Os currais eleitorais, 

cada unidade da 

federação pertencia a 

uma família



Rodrigues Alves (1902-1906) enfrentou grave 
crise econômica e manifestações contrárias ao 

seu governo.



Rodrigues Alves e seus colaboradores



Oswaldo Cruz





O Rio de Janeiro 
(1904)

Medidas sanitaristas e 
modernizadoras mudam a 

cara da capital federal.












