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Primeira República 
 

A República Oligárquica marca uma nova etapa do recém instaurado regime republicano 
brasileiro. Em 1894, pela primeira vez um civil assume a presidência da república. O cenário 
político era dominado pelas oligarquias locais. Tal fenômeno se tornava possível principalmente 
pelas características socioeconômicas de nosso país.  

A economia brasileira tinha como principal marca a agro-exportação. Além disso, a 
desigualdade social e a concentração de terras sempre estiveram presentes em nossa história. 
Portanto, essa realidade privilegiava uma elite agrária, em detrimento de uma massa de 
camponeses, pobres, e que por isso acabam se tornando pessoas que dependentes essas elites.  

Esse cenário de domínio político das elites locais se reflete nos princípios da Constituição 
de 1891. Com relação ao voto, essa carta excluía, além das mulheres, os analfabetos. Devemos 
lembrar também que o voto era aberto. Portanto, tais mecanismos suprimiam as massas da 
participação política. 

Latifúndio, Coronelismo, corrupção, pobreza se tornaram marcas expressivas da primeira 
república brasileira. Somava-se a um Estado liberal, mantenedor de uma sociedade desigual e 
excludente. Este foi o cenário no qual vários movimentos, urbanos e rurais, questionavam de 
alguma forma as estruturas do país: Chibata, Canudos, Contestado e Cangaço são alguns bons 
exemplos.  

 
Questão 
 
“A juíza da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, Ordem Tributária e Econômica e 
Administração Pública de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, condenou João Rodrigues do 
Nascimento Júnior, vulgo Gordo do Irerê, a 20 anos e oito meses de prisão, além de 176 dias-
multa. A decisão ainda cabe recurso. 
 
Ele foi acusado de liderar um grupo que praticava assaltos a banco em agências do interior, 
modalidade conhecida como Novo Cangaço.”  

(Fonte: http://www.midianews.com.br, em 29/10/2014) 
 
A atividade criminosa descrita na reportagem (novo cangaço) pode ser corretamente relacionada 
com o cangaço da primeira república pois 

a) os dois momentos plíticos apresentam a mesma postura do governo em relação às populações 
mais pobres do nordeste brasileiro. 

b) A política de bem estar social, característica nos dois momentos, é o principal fator que explica o 
fenômeno. 

c) Ambos são fruto de articulações políticas urbanas com lideranças criminosas do campo brasileiro. 
d) Enquanto o primeiro movimento citado é um problema atual, o segundo reflete um problema do 

início do século XX. 
e) O Brasil ainda apresenta algumas características políticas, econômicas e sociais que foram 

determinantes para o surgimento de ambos os movimentos. 
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