
          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 
 

História 9º Ano  

Atividade de segunda-feira (16 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre Revoltas na Primeira República  

Tópicos abordados: Aprofundamento sobre a Revolta do Juazeiro  

 

   Neste bimestre estamos estudando História do Brasil, em especial, a história do 

Brasil República. Este período teve início após o golpe militar do Marechal Deodoro da 

Fonseca e foi apoiado pela Igreja, pelas classes médias urbanas e pelos fazendeiros que 

haviam perdido seus escravos após o decreto de abolição.  

 Dentro deste contexto de implantação do sistema Republicano, vários conflitos 

foram travados. Uma delas foi a revolta do Juazeiro, que deu origem ao culto do Padre 

Cícero no Nordeste. A Revolta do Juazeiro aconteceu no sertão cearense em 1914, foi 

gerada pela intervenção do poder do governo federal na política dos estados e teve como 

símbolo o Padre Cícero. 

Durante a Primeira República, a política brasileira era comandada pelos grupos 

oligárquicos que detinham o poder em suas regiões. A transição para o sistema 

republicano no Brasil também acarretou na implantação de um Estado federalista, no qual 

cada estado desfruta de seus poderes e autonomia para suas decisões, mesmo que 

atrelados ao governo central. Para solucionar a questão do apoio político necessário ao 

presidente para governar o país, o presidente Campos Sales criou a chamada política dos 

governadores. Através desta, o presidente dava liberdade de ação aos grupos oligárquicos 

em cada estado em troca de apoio na eleição do presidente de interesse para ocupar o 

cargo na sucessão. 

Em 1914 o presidente do Brasil era o Marechal Hermes da Fonseca. Sob seu governo foi 

criada a política das salvações, a qual ampliava os limites de monopólio do poder 

estruturados a partir da política dos governadores. Com tal medida o presidente tinha a 

capacidade de interferir na política dos estados e impedir que opositores ocupassem 

cargos não desejáveis, como o governo do estado. 

Como reflexo da medida criada pelo presidente, Hermes da Fonseca tentou impedir que 

as oligarquias de oposição no estado do Ceará ocupassem o governo do estado. Tais 

grupos estavam sob o comando do senador gaúcho José Gomes Pinheiro Machado, que 

mesmo do extremo sul do país possuía grande influência sobre os coronéis do Norte e 

Nordeste. A atitude causou insatisfação entre os políticos cearenses e teve como grande 

liderança o Padre Cícero Romão Batista. 



 

Floro Bartolomeu e Padre Cícero 

Em 1911 começa a disputa do Padre Cícero com o presidente na tentativa de manter a 

família Acioly no poder da política cearense, mas o governo do país interveio em 1912 e 

a retirou do poder. Padre Cícero, entretanto, ocupava os cargos de prefeito de Juazeiro do 

Norte e vice-governador do estado. 

Foi em 1914 que o coronel Marcos Franco Rabelo, interventor nomeado pelo governo 

nacional, passou a perseguir o Padre Cícero, destituindo-o de seus cargos e ordenando 

sua prisão. A medida foi imediatamente reprovada por grupos oligárquicos do Ceará, que, 

liderados por Floro Bartolomeu, organizaram um batalhão formado por jagunços e 

romeiros em defesa do Padre Cícero. 

A expedição ordenada pelo interventor Franco Rabelo dirigiu-se para Juazeiro do Norte 

para prender o pároco, mas quando chegaram esbarraram em uma imensa muralha que 

cercava a cidade. Tal defesa era chamada de "Círculo da Mãe de Deus" e foi construída 

em apenas sete dias. Foi o suficiente para impedir a penetração das tropas do governo, 

que teve de voltar para angariar mais reforços. 

Durante vários combates a vitória permaneceu com o grupo de revoltosos organizados 

em Juazeiro do Norte. Floro Bartolomeu se dirigiu então ao Rio de Janeiro em busca de 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/05/floro-e-padre-cicero.jpg


apoio enquanto os revoltosos rumaram para Fortaleza com o intuito de depor o 

interventor. No Rio de Janeiro conseguiram o apoio de Pinheiro Machado e em Fortaleza 

Franco Rabelo foi realmente deposto. 

Após a revolta e a deposição do interventor no Ceará, o presidente Hermes da Fonseca 

convocou novas eleições para o governo do estado, as quais resultaram na eleição de 

Benjamim Liberato Barroso para o cargo de governador e na volta do Padre Cícero ao 

posto de vice-governador. 

Pelo envolvimento no evento político, o Padre Cícero foi excomungado pela Igreja 

Católica no fim da década de 1920. Todavia sua influência no Ceará e na região 

Nordeste fizeram com que sua imagem como homem santo fosse mantida, até hoje é 

venerado pela população da região e atrai milhares de pessoas a Juazeiro do Norte. 

Link do livro  

https://drive.google.com/file/d/1btQp6hz4vqvHhK2px8F8rTiJAYylSgPX/view?usp=sh

aring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 9º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

Estou enviando o link de um livro sobre a história do Brasil que vamos usar nas próximas 

atividades. O livro se chama “História Geral da Civilização Brasileira” e foi escrito por 

um dos maiores historiadores do país, Boris Fausto. 

Peço que vocês leiam as páginas sobre a Revolta do Juazeiro (páginas 49 a 64) e façam 

uma breve reflexão sobre esta conhecida revolta. De 10 a 15 linhas. Enviem o texto no 

meu WhatsApp para correção e atribuição da nota. Bons estudos! 

Link do livro  

https://drive.google.com/file/d/1btQp6hz4vqvHhK2px8F8rTiJAYylSgPX/view?usp=sh

aring 
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