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Revolta/Movimento Presidência Como  Onde Nomes Importantes Fim 
I Revolta da Armada 
(1891) 

Deodoro da 
Fonseca 

O governo de Deodoro foi uma crise do começo ao fim. De 
perfil autoritário e centralizador, Deodoro censurou a 
imprensa e tentou dissolver o Congresso. A Armada 
(marinha) revoltou-se contra Deodoro e ameaçou 
bombardear o Rio de Janeiro. 

Rio de 
Janeiro 

Almirante Custódio 
de Melo;  
Deodoro da Fonseca 

Para evitar uma guerra civil, 
Deodoro renunciou e o motim 
da marinha se dispersou.  

II Revolta da Armada  
(1892 - 1894)  

Floriano 
Peixoto 

Floriano assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro. 
Porém, a constituição exigia uma nova eleição. Floriano 
ignorou esta regra e assumiu o poder. A Armada revoltou-se 
novamente. Floriano decretou a prisão dos líderes do 
movimento e obteve apoio de políticos poderosos ligados 
ao PRP. A revolta não conseguiu se manter no Rio de 
Janeiro e deslocou-se para Desterro, em SC, tentando 
inutilmente aliar-se aos federalistas que lutavam contra 
Floriano. 

Rio de 
Janeiro e 
Desterro 
(SC) 

Almirante Custódio 
de Melo; 
Almirante Saldanha 
da Gama; 
Almirante Eduardo 
Wandenkolk; 
Charles Flint 
(banqueiro norte-
americano) 

Floriano reprimiu duramente o 
movimento. Com apoio dos 
cafeicultores paulistas negociou 
a compra de uma esquadra de 
navios usados da marinha dos 
EUA, a esquadra Flint, 
comandada por mercenários. Em 
1894, Floriano saiu vitorioso e 
ficou conhecido como Marechal 
de Ferro.  

Revolução 
Federalista ou 
Revolução da Degola 
(1893 - 1895) 

Floriano 
Peixoto e 
Prudente de 
Morais 

A região sul do Brasil, desde a Revolução Farroupilha (1835-
1845), foi palco de muitos conflitos. Com a República, 
surgiram duas grandes correntes políticas, as quais 
entraram em choque: os republicanos e os federalistas. 
Liderados pelo governador do RS, Júlio de Castilhos, os 
republicanos (pica-paus ou chimangos) defendiam a 
centralização do poder, o nacionalismo e as ideias 
positivistas - além de apoiar Floriano. Os Federalistas 
(maragatos) defendiam a descentralização do poder, 
adoção do sistema parlamentarista e a deposição de Júlio 
de Castilhos. Seus líderes foram Gaspar Martins e 
Gumercindo Saraiva. O conflito começou quando tropas 
federalistas tomaram a fronteira com o Uruguai, próximo a 
cidade de Bagé - RS, e exigiram a renúncia de Castilhos. 
Floriano mandou ajuda ao governo do RS, mas o conflito se 
alastrou pela região sul. Tropas federalistas avançaram 
sobre o PR, mas foram detidas durante o Cerco da Lapa.  

Rio 
Grande 
do Sul; 
Santa 
Catarina; 
Paraná. 

Júlio de Castilhos; 
Gaspar Martins; 
Gumercindo Saraiva; 
Almirante Custódio 
Melo. 
Almirante Saldanha 
Gama; 

Após os republicanos terem 
derrotado os federalistas no 
Cerco da Lapa (município 
paranaense), os maragatos 
seguiram para Desterro (SC) 
onde encontraram membros da 
II Revolta da Armada, mas o 
movimento acabou massacrado 
pelas tropas de Floriano. 
A paz só foi assinada em agosto 
de 1895, com a derrota de 
almirante S. Gama na batalha do 
Campo de Osório (FEV/1895) 
 DETALHE: A repressão foi 
duríssima, sendo que muitos 
rebeldes foram sumariamente 
fuzilados e milhares degolados.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra de Canudos 
(1896 - 1897) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prudente de 
Morais 

Canudos foi um movimento messiânico, uma espécie de 
seita religiosa surgida no interior da Bahia. Diante das secas 
sazonais, dezenas de famílias vagavam pelos sertões à 
procura de emprego, comida e oportunidades. A República 
se ergueu com a promessa de progresso e liberdade, mas 
como o próprio relato de Euclides da Cunha demonstra, 
existiam, de fato, dois Brasis radicalmente opostos, o Brasil 
das cidades iluminadas por energia elétrica e os sertões 
onde reinava a ignorância, a fome, a miséria, a má 
distribuição de terras, o coronelismo e o atraso. Essa 
população sertaneja pobre começou a encontrar refúgio 
junto à figura de Antônio Conselheiro, um ex-seminarista, 
comerciante e rábula que era tido como profeta e tinha se 
tornado referência para essas pessoas. Com seu perfil 
coletivista e cristão, o arraial de Canudos cresceu e reuniu 
mais de 20 mil pessoas, tornando-se um "Estado paralelo", 
atraindo a atenção das autoridades. Quando do aumento de 
impostos proposto pelo Governo, Canudos recusou-se a 
pagar e a obedecer as ordens da República e dos coronéis 
baianos.  O movimento foi rapidamente tachado como 
"monarquista" e "herege", sendo duramente reprimido pelo 
Governo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sertão 
da Bahia 

 
 
 
 

Antônio Vicente 
Mendes Maciel 

(Antônio 
Conselheiro); 

General Artur Oscar; 
Coronel Moreira 

César; 
Manuel Vitorino 

(Vice-Presidente da 
República) 

O governo da Bahia organizou as 
primeiras expedições contra 
Canudos, as quais acabaram em 
uma humilhante derrota. 
Mesmo com uma intervenção do 
governo federal, o coronel 
Moreira César não conseguiu 
vencer os sertanejos. Na quarta 
e última campanha, Prudente de 
Morais encarregou o general 
Artur Oscar para derrotar o 
movimento. Foi um carnificina. 
O governo federal, munido de 
armas modernas, canhões e 
dinamite lutou contra homens 
armados com paus, pedras, 
enxadas e os próprios punhos. 
DETALHE: Conhecer a obra de 
Euclides da Cunha é 
fundamental para compreender 
este episódio e seu contexto.    
 

 
 
 
 
 
 
 

Revolta da Vacina 
(1904) 

 
 
 
 
 
 
 

Rodrigues 
Alves 

A administração de Rodrigues Alves concentrou-se em 
reformar e modernizar o Rio de Janeiro. Tratava-se de uma 
tentativa impor a civilização da belle époque segundo uma 
mentalidade higienista. Assim, inspirada em Paris, a 
reforma conduzida pelo engenheiro Pereira Passos cuidou 
de construir encanamentos e redes de esgoto, demolir 
barracos e cortiços, expulsar a população pobre do centro 
da cidade e abrir grandes e largas avenidas (contribuindo 
em muito na formação das favelas cariocas). Por outro lado, 
sob o comando do médico sanitarista Oswaldo Cruz, iniciou-
se uma grande campanha de vacinação obrigatória e 
imposição de novos costumes sociais, principalmente para 
controlar o descarte de lixo, dejetos e o enorme número de 
parasitas, ratos e doenças que dominavam a capital da 
República. As campanhas e as reformas foram bastante 
impopulares e originaram um gigantesco conflito urbano. 

 
 
 
 
 
 
 

Rio de 
Janeiro 

 
 
 
 
 
 

Pereira Passos; 
Oswaldo Cruz; 

Rodrigues Alves; 

O governo impôs sua agenda 
higienista e não cuidou de 
explicar à população o que seria 
feito e muito menos a 
necessidade de tais medidas. O 
resultado foi um motim 
generalizado. A Lei de Vacinação 
obrigatória foi suspensa, sendo 
recolocada em vigor tempos 
depois. O saldo do conflito 
foram 30 mortos, cerca de 900 
presos e 465 pessoas deportadas 
para o Acre. No fim das contas, a 
as campanhas deram certo e o 
presidente R. Alves deixou o 
cargo aclamado pelo povo.  



 
 
 

Revolta da Chibata 
(1910) 

 
 
 

Nilo 
Peçanha 

A Marinha era extremamente conservadora e elitista. No 
final do século XIX, era ainda um reduto monarquista. No 
cotidiano dos navios, predominava uma engessada 
hierarquia, baixos soldos, péssima alimentação e a 
existência de castigos físicos, como a chibata. Liderados por 
João Cândido - o almirante Negro - dois navios se 
amotinaram e ameaçaram bombardear o RJ. As exigências 
eram melhores condições de vida e extinção da chibata.  

 
 

Rio de 
Janeiro 

 
 
 

João Cândido 

O Governo exigiu que os 
marinheiros se entregassem e 
prometeu anistia. Boa parte dos 
integrantes do movimento foi 
presa e outros mortos. João 
Cândido sobreviveu, mas foi 
expulso da Marinha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra do 
Contestado 

 (1911-1916) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermes da 
Fonseca e 
Venceslau 

Brás 

Esta guerra ocorreu na região dos campos contestados, um 
território no oeste de SC e PR, próximo à fronteira com a 
ARG, e que era disputado por estes mesmos estados. A 
disputa se dava pelo enorme potencial da madeira das 
gigantescas florestas de araucárias e das plantações de 
erva-mate. Em 1900, a região foi cedida ao magnata norte-
americano Percival Farquhar para a construção da Brazilian 
Railway Company, ligando o RJ ao RS. Farquhar também 
ganhou 15 km² de cada lado da linha férrea para explorar 
madeira por meio de sua outra empresa, a Southern 
Brazilian Lumber & Colonization Company. As obras foram 
suspensas em 1906, deixando uma massa de 8 mil operários 
e camponeses pobres à míngua e sem acesso à terra. Por 
volta de 1911, ganhou destaque na região a figura do 
"monge" José Maria, um profeta e curandeiro que passou a 
agregar essa população em torno de si, pregando a 
proximidade do fim dos tempos, o retorno da monarquia e 
a ressurreição de quem o seguisse. O profeta costumava 
andar pelos campos e quando encontrava fontes de água, 
marcava o território em quadriláteros, eram os chamados 
"campos santos". O grupo cresceu e passou a perambular 
pela região. Os coronéis da erva-mate chamaram as forças 
públicas para combatê-los. Em setembro de 1914, as tropas 
do Governo, lideradas por João Gualberto, atacaram os 
"Campos Santos" de José Maria. No conflito, muitos 
morreram, inclusive o profeta.  
DETALHE: Assim como Canudos, a Guerra do Contestado 
possui um perfil messiânico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oeste de 
SC e PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percival Farquhar; 
Monge José Maria; 

João Gualberto; 
General Setembrino; 

Maria da Rosa; 
Menino-Deus 

Joaquim; 

Após a morte de José Maria, os 
camponeses se organizaram sob 
a liderança de uma jovem 
virgem, Maria da Rosa. 
Verdadeira Joana D'Arc do 
sertão, dizia-se que Maria lutava 
em um cavalo branco munida 
com uma espingarda coberta de 
flores. Com ela estava o menino-
deus, Joaquim, que juntos 
recebiam mensagens e 
instruções de José Maria para 
um exército de 20 mil jagunços e 
caboclos. O pequeno conflito 
iniciado em 1914 se tornou uma 
verdadeira guerra. O exército 
brasileiro deslocou 8 mil homens 
e chegou a utilizar aviões para 
visualizar os "campos santos". 
Depois de muitas batalhas, em 
agosto de 1916, o movimento foi 
derrotado pelo exército 
brasileiro. Estima-se que 15 mil 
pessoas tenham morrido no 
conflito. No fim das contas, as 
terras voltaram a pertencer aos 
coronéis latifundiários e povo foi 
massacrado.  

  Contrariando a política dos governadores criada por   Após a derrota de Franco 



 
 
 
 
 
 
 

Revolta ou Sedição 
de Juazeiro 

(1913) 

 
 
 
 
 
 
 

Hermes da 
Fonseca 

Campos Salles, Hermes da Fonseca procurou centralizar a 
administração da República e interviu no Ceará. No sertão 
cearense, a cidade de Juazeiro não se curvou às ordens do 
Rio de Janeiro. Nesse embate político, destacou-se a figura 
do prefeito de Juazeiro, o padre Cícero Romão Batista.  
"Padim Ciço" bateu de frente com o interventor enviado por 
Hermes da Fonseca, Franco Rabelo, e atuou para favorecer, 
apoiar e recolocar a família Accioly no poder, a qual tinha 
sido destituída pela presidência da República. Franco Rabelo 
perseguiu Pe. Cícero e o destituiu de todos os cargos. Na 
sequência, liderados por Floro Bartolomeu, formaram-se 
grupos em apoio ao sacerdote e indiretamente à oligarquia 
Accioly. Em poucos dias, ergueu-se uma muralha na entrada 
de Juazeiro para evitar a entrada das tropas de Franco 
Rabelo, a qual se viu obrigada a retornar à Fortaleza. 
Tempos depois, as tropas de Floro Bartolomeu conseguiram 
depor Franco Rabelo do poder.  

 
 
 
 
 
 
 

Ceará 

 
 
 
 
 
 
 

Padre Cícero; 
Floro Bartolomeu; 

Franco Rabelo; 

Rabelo, Hermes da Fonseca 
percebeu que não conseguiria 
vencer as fortes oligarquias 
cearenses e jogou a toalha. Na 
sequência, convocou eleições 
para o governo do Ceará, as 
quais elegeram Liberato Barroso 
e Padre Cícero como governador 
e vice, respectivamente. Por seu 
envolvimento na política, pe. 
Cícero foi excomungado pela 
Igreja. Sua fama de milagreiro o 
transformou em santo popular, 
mas seu prestígio e atuação 
política também o marcaram 
como o "coronel de batina." 

 
 
 
 
 
 

Greve Geral 
(1917) 

 
 
 
 
 
 

Venceslau 
Brás 

A presidência de Venceslau Brás coincidiu com a eclosão da 
Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918). Como o Brasil 
dependia grandemente das exportações do café para a 
Europa e para os EUA, no transcurso da guerra a economia 
cafeeira ficou prejudicada. A administração Venceslau deu 
início a uma política de industrialização por substituição de 
importações, o que favoreceu o crescimento de fábricas em 
São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades, num 
verdadeiro surto industrial. Assim, teve início o movimento 
operário no Brasil, que muito se relacionou com as ideias 
anarquistas e socialistas, considerando-se o sucesso da 
Revolução na Rússia. A greve geral em São Paulo ocorreu 
pela reivindicação de melhores condições de trabalho e 
principalmente pela jornada de 8h diárias.  

 
 
 
 

São 
Paulo, e 
Rio de 

Janeiro. 

 
 
 
 

Venceslau Brás; 
Movimento 
Anarquista; 
Movimento 
Socialista; 

A repressão do governo a estas 
greves foi duríssima. A partir 
desses acontecimentos surgiu a 
compreensão de que o 
"movimento operário é caso de 
polícia". Sob muita repressão, os 
movimentos perderam fôlego e 
as reinvindicações trabalhistas 
são foram atendidas com o 
advento de leis próprias, já no 
governo de Getúlio em 1934 e 
em 1943.  

Semana de Arte 
Moderna (1922)  

Epitácio 
Pessoa 

No primeiro centenário da Independência do Brasil e no 
contexto das vanguardas europeias, a Semana de Arte 
Moderna significou o momento em que os artistas e a 
cultura brasileira iniciaram um movimento de busca pelo 
próprio Brasil, renunciando aos padrões e formas clássicos e 
formais, com o objetivo de criar uma nova estética, 
brasileira por excelência, livre de formas fixas e criativa.  

São 
Paulo 

Di Cavalcanti; 
Anita Malfatti; 

Oswald de Andrade; 
Mário de Andrade; 
Manuel Bandeira; 
Tarsila do Amaral; 

Villa-Lobos; 

Esse movimento não teve um 
fim propriamente dito, mas 
inaugurou uma nova era para a 
cultura e para as artes 
brasileiras.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Revolta dos 18 do 
Forte 

(5 de Julho de 1922) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Epitácio 
Pessoa 

Este episódio foi um dos primeiros sinais de crise da 
Primeira República, mas também representa a aurora do 
movimento tenentista. No início da década de 1920, uma 
nova geração militar já havia se formado. Positivistas de 
carteirinha, os jovens oficiais e os militares de baixa patente 
questionavam o funcionamento da política do café com 
leite, as constantes fraudes, o domínio das oligarquias e a 
eleição de Arthur Bernardes. O estopim para o início do 
movimento foi a divulgação de supostas cartas assinadas 
pelo então candidato à presidência, Arthur Bernardes, com 
duras críticas aos militares. A crise culminou no fechamento 
do Clube Militar e na prisão de Hermes da Fonseca, 
presidente do Clube e ex-presidente da República. Diversos 
grupamentos militares organizaram um levante para o dia 5 
de julho, mas apenas o Forte de Copacabana se rebelou. O 
Governo bombardeou e atacou a revolução durante todo o 
dia, mas os 301 rebeldes resistiram até a madrugada do dia 
6. Mais tarde, a maioria se entregou, restando 29.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de 
Janeiro 

 
 
 
 
 
 
 

Siqueira Campos; 
Eduardo Gomes; 

Euclides Hermes da 
Fonseca; 

Arthur Bernardes; 

Os 29 que sobraram deixaram o 
forte e marcharam pela Avenida 
Atlântica, onde muitos se 
dispersaram. Restaram 17 
militares e um civil (daí o nome " 
18 do Forte") que continuaram 
marchando rumo à enorme 
tropa do Governo que os 
aguardava. As fontes e jornais de 
época divergem muito quanto 
ao número e ao fim dos 
participantes, mas muitos foram 
presos, alguns morreram. 
Destacam-se os tenentes 
Siqueira Campos e Eduardo 
Gomes, os quais ainda 
participaram da política 
brasileira anos mais tarde. 

 
 
 
 
 
 
 

Tenentismo 
 (1922 - 1926)  

 
 
 
 
 
 
 

Arthur 
Bernardes 

A partir da Revolta dos 18 do Forte, o tenentismo explodiu 
pelo Brasil, destacando-se sublevações em diversos quarteis 
e cidades brasileiras. Em São Paulo, o levante comandado 
pelo general Isidoro Dias Lopes e por Miguel Costa 
conseguiram dominar a capital paulista por alguns dias, mas 
depois foi debelado. As tropas partiram para o interior, 
onde se juntaram aos rebeldes sulistas liderados por Luís 
Carlos Prestes. É nesse contexto que se formaram as 
colunas Miguel Costa e Luís Carlos Prestes, sendo a última a 
mais famosa. Percorrendo mais de 25 mil Km, os tenentes 
manifestavam seu descontentamento com a política 
oligárquica, a defesa do voto secreto e a reforma das 
instituições. Também tentavam conscientizar a população 
acerca da necessidade das mudanças. Na verdade, segundo 
os especialistas, as reivindicações eram muito mais plurais e 
diluídas, a exceção da defesa da instituição militar. 

 
 
 
 
 
 
 

Por todo 
o Brasil 

 
 
 
 
 

Isidoro Dias Lopes; 
Luís Carlos Prestes; 

Miguel Costa; 
Juarez Távora; 

Eduardo Gomes; 
Cordeiro de Farias; 
Siqueira Campos; 

O tenentismo não conseguiu 
nenhuma vitória prática e 
efetiva. Nenhuma de suas 
reivindicações foram atendidas, 
sendo que a Coluna Prestes 
acabou por se refugiar na 
Bolívia. Por outro lado, o 
movimento incendiou a política 
do país e representou um duro 
golpe na República Oligárquica. 
Nas eleições de 1929, os 
tenentes se colocaram ao lado 
da Aliança Liberal, a exceção de 
L.C Prestes, e se tornaram uma 
base apoio para Vargas. 
DETALHE: Quem é tenente em 
1922-1930, é general em 1964.  

Cangaço 
(1890 - 1940) 

 
- 

Assim como Canudos, esse movimento nasceu da miséria, 
da fome, da falta de terras, da seca e do mandonismo dos 
coronéis nordestinos. Esses grupos de homens armados 

Nordeste 
do Brasil 

Jesuíno Brilhante; 
Antônio Silvino; 

Lucas Evangelista; 

Os cangaceiros e seus bandos 
foram caçados um a um. O mais 
famoso deles, Lampião, chegou a 



perambulavam pelos sertões, assaltavam viajantes, 
saqueavam e cidades, igrejas e aterrorizavam as 
autoridades e os próprios coronéis. Há um mito em torno 
deste movimento por conta de uma suposta "ação social" 
ou partilha com os pobres, originando assim a ideia de 
"Robin Hoods do sertão". No entanto, esses grupos são 
fruto da péssima condição de vida dos sertanejos pobres, 
sendo estes delitos sua forma de sobrevivência, daí a ideia 
de "banditismo social".  

Virgulino Ferreira da 
Silva, o Lampião; 

Maria Bonita;  
Bando do Corisco;  

receber a patente de Capitão, 
com a promessa de que ele e seu 
bando ajudariam o governo do 
Ceará a evitar a chegada da 
Coluna Prestes a Juazeiro, o que 
nunca chegou a acontecer. Já no 
governo de Getúlio, Lampião foi 
caçado e decapitado pelas forças 
do governo.  

 


