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A República Oligárquica, dominada pelos coronéis, garantia o continuísmo político por meio das
máquinas eleitorais (manipulação do voto rural / em 1920 - mais de 70% do total), ignorando as
reivindicações dos demais setores da sociedade (burguesia industrial, classe média e camadas
populares).
Sua política econômica, sempre em defesa da agroexportação, penalizava os cidadãos
(mecanismos como a "socialização das perdas" e as emissões inflacionárias).
O incremento da indústria e o desenvolvimento da vida urbana assinalaram o início da contestação
ao regime oligárquico / Essa crise institucional se acelerou nos anos 20 e preparou o país para a
eclosão de um movimento que alterou o processo histórico brasileiro, a Revolução de 1930.
O modelo político-eleitoral (Política dos Governadores, coronelismo, voto de cabresto) que dava
sustentação à hegemonia do PRP e do PRM era incompatível com as aspirações das camadas
emergentes.
Acrescentem-se como forças de contestação ao regime vigente, e de busca do poder:
A emergência do Rio Grande do Sul no cenário político nacional.
A retomada, pelo Exército (notadamente da jovem oficialidade), de seu papel de defensor da pátria.
A classe média urbana, apesar da sua composição heterogênea, opunha-se ao regime oligárquico,
desejando maior participação política e a implantação da democracia / Lutava por reformas
eleitorais (voto secreto) / aliou-se às oligarquias dissidentes na luta contra as oligarquias
hegemônicas.

Quadriênio de 1918 a 1922
 Governos de RODRIGUES ALVES / DELFIM MOREIRA / EPITÁCIO PESSOA.
 Início da crise da República Velha (Brasil urbano x Coronelismo).
 Contra a República Velha e contra os valores que ela representava:
- Movimento Operário / Classe Média / Tenentes (jovens oficiais do Exército) / Oligarquias
Dissidentes.
 Em 1922:
- Fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB).
- Semana de Arte Moderna (modernismo x status quo).
- Início do Tenentismo (alguns jovens militares x atraso e estrutura política corrompida).
- Revolta do Forte de Copacabana (Os 18 do Forte).
- Reação Republicana (oligarquias dissidentes x “café com leite”).
Governo de ARTUR BERNARDES - 1922/1926
 Agravamento da crise da República Oligárquica e da rejeição ao coronelismo.
 Atuação repressiva: Estado de Sítio, Lei de Imprensa.
 Outras Revoltas Tenentistas:
- 1924 - Revoltas no RS e em SP.
- 1925 a 1927 - Coluna Prestes.
Governo de WASHINGTON LUÍS - 1926/1930
 A Repressão continuou para a decepção dos que aguardavam a democratização / Washington Luís
representava o pensamento da elite dominante do país (“a questão social é um caso de polícia”).
 Recessão econômica internacional abalou o Brasil:
- Quebra da Bolsa de Nova York (1929) > Recessão econômica mundial > Crise sucessória no
Brasil.
 Para evitar a difusão de ideais anarquistas ou socialistas, introduzidos pelos imigrantes, foi
aprovada, em 1927, a Lei Celerada (autorizava a expulsão de líderes operários estrangeiros do
Brasil).
 Sucessão presidencial disputada:
- De acordo com a política do “café com leite”, o sucessor de Washington Luís deveria ser
mineiro.
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A elite política paulista (PRP), no entanto, lançou a candidatura de outro paulista, Júlio Prestes.
Inconformada, as lideranças mineiras passaram a apoiar a Aliança Liberal (movimento de
oposição).
- Esse movimento oposicionista lançara uma chapa (Getúlio Vargas/RS e João Pessoa/PB).
Em 1930:
- Março - Eleito Júlio Prestes.
- Julho - morto João Pessoa (crime passional).
- Outubro - Início do movimento revolucionário (para evitar a posse do eleito).
- Novembro - Triunfo da Revolução de 1930 / Vargas chega ao poder / Fim da República Velha.
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