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História 
 

A Primeira República 
 

Resumo 
 

Proclamação da República 

Apesar da monarquia brasileira ter experimentado momentos de equilíbrio e 

solidez – devido à conciliação entre liberais e conservadores –  esse período 

chegou ao fim, levando à ascensão do movimento republicano. Ao fim do 

Segundo Reinado, o governo de Dom Pedro II enfrentou um período de tensões 

responsável pela queda da monarquia.  Mesmo buscando uma posição política 

conciliadora, Dom Pedro II não conseguia intermediar os interesses 

conflitantes dos diferentes grupos sociais. A questão da escravidão era um dos 

principais pontos de tensão no período. Os intelectuais, a sociedade, os 

militares e os órgãos de imprensa defendiam a abolição como uma 

necessidade primordial dentro do processo de modernização sócio econômica 

do país. 

De um lado, os cafeicultores do Oeste Paulista apoiavam a adoção da mão-de-obra assalariada no Brasil. De 

outro, fazendeiros das oligarquias nordestina, sulista e do Vale do Paraíba se opunham ao fim da escravidão 

e, no limite, admitiam-na com a concessão de indenizações do governo. Os abolicionistas, que associavam a 

escravidão ao atraso do país, acabavam por também considerar o regime monárquico como sinônimo de 

atraso. É nesse contexto que as ideias republicanas ganham espaço. O Brasil, única nação sul americana 

monarquista, se transformou num palco de uma grande campanha republicana apoiada por diferentes setores 

da sociedade e D. Pedro II foi perdendo progressivamente suas bases políticas. 

Nessa conjuntura, a Igreja também passou a compor a fila daqueles que opunham ao poder imperial, já que, 

de acordo com a constituição imperial, a Igreja era subordinada ao Estado por meio do regime de padroado. 

Nesse regime, o imperador tinha o poder de nomear padres, bispos e cardeais. Em paralelo a isso tudo, alguns 

representantes do poder militar do Brasil começaram a ganhar certa relevância política. Com a vitória na 

Guerra do Paraguai, os militares alcançaram prestígio. As instituições militares dessa época também foram 

influenciadas pelo pensamento positivista, que defendia a “ordem” como caminho indispensável para o 

“progresso”. Desta forma, os oficiais – que já se julgavam uma classe desprestigiada pelo poder imperial – 

compreendiam que o rigor e a organização dos militares poderiam ser úteis na resolução dos problemas do 

país.  

Os militares passaram a se opor a Dom Pedro II. Aproximando-se dos militares insatisfeitos, os republicanos 

organizaram o golpe de Estado contra a monarquia.  Nos fins de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca 

mobilizou suas tropas, que promoveram um cerco aos ministros imperiais e exigiram a deposição do 

imperador. Uma vez consolidada, Deodoro da Fonseca assumiu a presidência e consolidou a proclamação da 

República. 

 

A Primeira República é dividida em dois períodos 

• República da Espada – 1889 – 1894: período marcado pelos governos militares de Deodoro da 
Fonseca e Floriano Peixoto.  Tiveram o propósito de  evitar uma possível resistência de setores 
monarquistas e buscaram consolidar o regime republicano. 

• República Oligárquica - 1894 – 1930: período marcado por governos das oligarquias rurais 
cafeicultoras, coronelismo, política do café com e leite e as práticas de manipulação do processo 
eleitoral.  

  

https://www.todamateria.com.br/republica-da-espada/
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A República da Espada e o Governo Provisório (1889-1891) 

Uma vez proclamada a República, foi estabelecido um Governo Provisório, do qual Deodoro da Fonseca esteve 

a frente.  Nesse contexto, foi convocada uma Constituinte que elaboraria a Primeira Constituição Republicana 

brasileira.Do ponto de vista econômico, foi implementado pelo ministro das finanças Rui Barbosa, o 

Encilhamento, política de emissão de papel moeda e facilitação de crédito para ampliar a abertura de 

empresas e estimular a economia. A política, no entanto, foi um fracasso e promoveu um grande processo 

inflacionário.  

A Constituição elaborada estabeleceu o voto direto  e aberto para Presidentes e Vice-presidentes, assim como 

para senadores e deputados, acabando com o voto censitário (ou seja, restrição por condições financeiras) 

da Constituição de 1824. No entanto, somente homens alfabetizados com mais de 21 anos tinham direito ao 

voto, e também estavam excluídos mendigos e membros de ordens monásticas. Na prática, como o voto era 

aberto (não secreto), manipulações e intimidações de eleitores pelos candidatos da elite eram norma, 

resultando no fenômeno do coronelismo, do qual falaremos nas próximas aulas. Com a adoção do 

federalismo, os Estados tinham mais autonomia e podiam criar suas próprias leis e, em relação a religião, ela 

determinou a laicidade do Estado brasileiro e estabeleceu a liberdade de culto. 

 

A Renúncia de Deodoro e o Governo de Floriano Peixoto (1891-1894) 

Após a promulgação da nova Constituição, foram realizadas eleições indiretas, que 

elegeram Deodoro da Fonseca como presidente do Brasil. No entanto, Deodoro 

adotou uma postura autoritária, o que levou ao confronto político com o Congresso. 

Em 1891, ele encontrava dificuldades de negociar com as bancadas dos estados, 

sobretudo com os produtores de café, e fechou o Congresso Nacional. Para evitar 

uma guerra civil, Deodoro renunciou.  

O vice-presidente, marechal Floriano Peixoto, assumiu seu lugar e não convocou eleições presidenciais, como 

previa a Constituição. Foi acusado de ocupar a presidência ilegalmente e diversos movimentos de oposiçãose 

iniciaram, liderados por setores da Marinha. Esses movimentos – que ficaram conhecidos como as Revoltas 

da Armada –  empreenderam, inclusive, bombardeios aos fortes do litoral da capital, Rio de Janeiro. Embora 

fossem maioria na Marinha, os revoltosos não tinham apoio popular e enfrentaram forte oposição no Exército, 

com a adesão de milhares de jovens a batalhões de apoio ao presidente na capital federal e nos estados.  

Em março de 1894, a Revolta da Armada havia sido sufocada. O 

marechal Floriano Peixoto tornou-se o homem forte da República, 

ficando conhecido como “marechal de ferro”. Governou até 

novembro de 1894, quando passou o cargo a Prudente de Morais, 

que se tornou o primeiro presidente civil do Brasil eleito.Apesar de 

ter sido uma entre tantas rebeliões da última década do século 

XIX, a Revolta da Armada evidenciou as cisões da jovem República 

brasileira. As rivalidades entre os marechais Deodoro da Fonseca 

e Floriano Peixoto ficaram evidentes, assim como as 

discordâncias entre as instituições que deveriam sustentar o 

regime, como a Marinha e o Exército. 

 

A República Oligárquica (1894-1930) 

O primeiro presidente civil eleito foi Prudente Morais (1894-98), marcando a hegemonia dos cafeicultores e o 

início da chamada República Oligárquica. No governo de Campos Sales (1898-1902), uma fórmula política 

duradoura foi elaborada: a política dos governadores.  

https://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1824/
https://www.infoescola.com/historia/coronelismo/
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Com ela, o presidente da república apoiava os governos 

estaduais e seus aliados (as oligarquias estaduais) e, em troca, 

os governadores garantiam a eleição, para o congresso, dos 

candidatos oficiais. Com isso, o legislativo, constituído por 

deputados e senadores aliados do presidente – poder Executivo 

–, aprovavam leis de seu interesse. Evitava-se, assim, o conflito 

entre os poderes. 

Em cada Estado existia uma elite dominante que, aliando-se ao 

governo federal, se perpetuava no poder. Existia também uma 

oligarquia que dominava o poder federal, representada pelos 

políticos paulistas e mineiros. A aliança entre São Paulo e Minas 

Gerais, os estados mais poderosos e cujos líderes políticos se 

revezavam na presidência, ficou conhecida como “política do café 

com leite”.  

Em suma, era uma troca de favores políticos entre governadores e presidente. O presidente apoiava os 

candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto estes políticos davam suporte à candidatura 

presidencial. As principais peças da política dos governadores”” foram a Comissão de Verificação e o 

Coronelismo. 

 

Comissão de Verificação 

Como durante a Primeira República não havia justiça 

eleitoral, a aceitação dos resultados da eleição era feita 

pelo poder legislativo, por meio da Comissão de 

Verificação. Essa comissão, formada por deputados, 

oficializava os resultados das eleições. O presidente da 

República podia, com o controle que exercia sobre a 

comissão, legalizar qualquer resultado que conviesse com 

seus interesses, mesmo no caso de fraudes,  o que – vale 

lembrar – não eram raras. Havia, além disso, a degola. Com 

essa prática, a corrupção eleitoral foi alicerçada com a 

criação da Comissão Verificadora de Poderes. A comissão 

impedia que muitos candidatos vitoriosos nas urnas 

assumissem o cargo, pelo fato de eles não terem sido 

indicados pelos latifundiários e, por isso, eram “degolados”, 

ou seja, impedidos de tomar posse. 

 

O Coronelismo 

O título de coronel – recebido ou comprado – era uma patente da Guarda Nacional, criada durante a Regência. 

Geralmente o termo era utilizado para designar os fazendeiros mais ricos de uma determinada região.  Com 

a Proclamação da República e a adoção do federalismo, os coronéis passaram a ser figuras dominantes no 

cenário político dos municípios. O coronel era um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para 

garantir a eleição dos candidatos que apoiava. Era usado o voto de cabresto, em que o coronel (fazendeiro) 

se utilizava da violência para que os eleitores de seu "curral eleitoral" votassem nos candidatos apoiados por 

eles. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas do coronel, para 

que votassem nos candidatos indicados.  O coronel também utilizava outros "recursos" para conseguir seus 

objetivos políticos, tais como: compra de votos, votos fantasmas, troca de favores, fraudes eleitorais e 

violência. 
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Voto de cabresto, forma utilizada para perpetuação do Coronelismo. Ilustração: Storni [domínio público] 

 

Funding Loan 

Do ponto de vista político, as oligarquias conseguiram construir uma engrenagem que lhes mantinha no poder. 

No entanto, economicamente, o cenário não era favorável. O regime republicano havia herdado dívidas do 

Império e, mesmo com a exportação de café, os recursos não eram suficientes para saná-las. Em 1898, 

Campos Sales realizou um acordo financeiro com a Inglaterra , conhecido como Funding Loan. Com ele, o 

Brasil conseguiu um novo empréstimo com a Inglaterra, enquanto o pagamento das dívidas anteriores foi 

temporariamente suspenso. Com esse acordo, caso não houvesse pagamento, o Brasil se comprometia a 

pagar os ingleses com  o repasse dos recursos gerados pelo serviço de abastecimento de água da cidade do 

Rio de Janeiro, da Estrada de Ferro Central do Brasil e todos os impostos recolhidos na alfândega brasileira. 

Paralelamente, o governo brasileiro deveria se comprometer a combater a inflação e retirar a grande 

quantidade de papel-moeda que sustentava a desvalorização da moeda nacional.  
 

O Convênio de Taubaté 

O crescimento acelerado da produção cafeeira nos primeiros anos do século XX fez com que sua oferta fosse 

maior que procura. Com isso, o preço do café despencou no mercado internacional. O Convênio de Taubaté 

(1906) foi a maneira encontrada para solucionar este problema. Cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro concluíram que, para reduzir a oferta de café, os governos estaduais deveriam contrair 

empréstimos e adquirir parte da produção.  Desta forma, quando o preço do café abaixava muito, os governos 

compravam o excedente de café e estocavam. Esta política mantinha o preço do café, principal produto de 

exportação, sempre em alta e garantia os lucros dos fazendeiros. 

 

A crise da República oligárquica 

O governo de Arthur Bernardes, que ficou na presidência até 1926, marcou um aprofundamento dos combates 

da oligarquia cafeeira contra seus opositores. Bernardes, que já começava seu mandato desgastado com os 

militares, ainda enfrentou uma série de movimentos tenentistas, que foram essenciais para um 

recrudescimento do autoritarismo do então presidente, que perseguiu opositores, interferiu na administração 

de estados, declarou estado de sítio e censurou a imprensa. Como consequência dessas medidas violentas, 

Arthur Bernardes, os partidos republicanos de Minas Gerais e São Paulo e a velha oligarquia cafeeira 

conquistaram também a oposição das classes médias e de novas correntes políticas que surgiam. 

Em 1926, o paulista Washington Luís foi eleito o novo presidente do Brasil e governou durante alguns anos 

com um quadro político muito mais tranquilo que o seu antecessor, visto que os movimentos tenentistas 

esfriavam e a Coluna Prestes enfraquecia. No entanto, apesar de menos conturbado a longo prazo, o fim do 

governo foi marcado por uma das maiores crises econômicas da história, a Crise de 1929, pelas eleições 

presidenciais do mesmo ano e, enfim, pelo golpe de Estado da Aliança Liberal. 
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Os impactos da grande depressão 

Na questão econômica, a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque afetou 

diretamente as vendas do café brasileiro e, naturalmente, o poder dos 

cafeicultores. O café que não entrava no mercado e não era consumido 

acabava sendo estocado, perdendo seu valor. O Governo, tentando salvar os 

cafeicultores da crise, realizou queimas de sacas e comprou parte da 

produção excedente, endividando-se ainda mais. A crise, assim, impactou 

diretamente nos partidos republicanos, gerando desentendimentos entre 

Minas Gerais e São Paulo. 

 

As eleições de 1930 e a Aliança Liberal 

Os conflitos entre os partidos republicanos, enfim, refletiram-se na campanha presidencial de 1930, quando 

a política do café-com-leite chegou ao fim com a indicação do paulista conservador Júlio Prestes para a 

sucessão do então presidente Washington Luís. Insatisfeito, parte do Partido Republicano Mineiro apoiou uma 

candidatura própria, de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que abriu mão da campanha em nome de uma 

aproximação com Rio Grande do Sul e Paraíba, formando a Aliança Liberal e indicando o gaúcho Getúlio 

Vargas à presidência, com o paraibano João Pessoa como vice.  

Vargas, defendendo a anistia dos militares presos, reformas políticas e o voto secreto, conquistou o apoio 

dos militares tenentistas, de parte da classe média e de oposições regionais que desejavam derrubar a 

oligarquia paulista. Apesar do pouco apoio, as campanhas de 1930 foram marcadas por conflitos entre os 

“aliancistas” e os “prestistas”, sendo o ápice da violência o assassinato do presidente da Paraíba João Pessoa, 

em julho de 1930, pelo advogado João Dantas (que alegou ter matado por motivos pessoais e não políticos). 

A vitória de Júlio Prestes nas urnas já havia sido estabelecida em maio do mesmo ano, no entanto, os 

aliancistas não aceitavam a derrota, alegavam fraudes eleitorais e já se mobilizavam com o apoio de militares 

para tomar o poder a força, enfim, a morte de João Pessoa se tornou o estopim para o golpe de Estado. Uma 

série de governos estaduais foram derrubados por sublevações e militares no mês de outubro, até que no dia 

24, o presidente Washington Luís foi derrubado na capital carioca e uma Junta Militar Provisória foi instalada, 

que logo repassou o poder para Getúlio Vargas, iniciando assim o período mais logo de um presidente no 

poder na história do Brasil, conhecido como a Era Vargas. 
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Exercícios 

 

1. (UERJ – 2020)  

Desde sua implantação, a República Brasileira enfrenta o problema da circulação de falsas notícias. 

Identifique duas características da política econômica nacional que serviram de justificativa para o 

decreto do Governo Provisório de 1890. Em seguida, cite uma falsa notícia difundida no decorrer do 

século XX e sua consequência direta sobre o processo político nacional. 
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2. (UNICAMP-2017)Compare as duas ilustrações de Angelo Agostini (1843-1910) sobre o reconhecimento 

da República brasileira pela Argentina (fig.1) e pela França (fig.2). 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) As alegorias expressam visões diferentes sobre o imaginário da República brasileira: na primeira 
ela é representada com um olhar de proximidade, e, na segunda o olhar expressa admiração, 
remetendo à visão corrente do gravurista sobre as relações entre Brasil, França e Argentina.  

b) O reconhecimento da França traz a confraternização entre dois países com tradições políticas 
muito diferentes, porém unidos pelo constitucionalismo monárquico e posteriormente pelo ideário 
republicano.  

c) No reconhecimento da Argentina ao regime republicano brasileiro, as duas repúblicas ocupam a 
mesma posição, indicando ter a mesma idade de fundação do regime e a similaridade de suas 
histórias de passado colonial ibérico.  

d) As duas imagens usam a figura feminina para representar as três repúblicas, característica não 
usual para a representação artística do ideário republicano, protagonizado por lideranças 
masculinas. 

 

 

3. (UFPR – 2019) Com base nos conhecimentos sobre o tema da história da imigração no Brasil, aponte 

dois fatores que levaram um grande fluxo de estrangeiros a vir para o Brasil no período do final do 

século XIX ao início do século XX. Em seguida, disserte sobre as razões de haver maior concentração 

de imigrantes nas regiões Sul e Sudeste do Brasil nesse período. 

 

  

Figura 1. Ângelo Agostini, Reconhecimento da 

República brasileira pela Argentina, em Revista 

Ilustrada, dez.1889. 

Figura 2. Ângelo Agostini, Reconhecimento da 

República brasileira pela França, em Revista Ilustrada, 

dez.1889.) 
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4. (UNESP-2019) Leia o poema “Pobre alimária”, de Oswald de Andrade, publicado originalmente em 1925.  

O cavalo e a carroça 

Estavam atravancados no trilho 

E como o motorneiro se impacientasse 

Porque levava os advogados para os escritórios 

Desatravancaram o veículo 

E o animal disparou 

Mas o lesto carroceiro 

Trepou na boleia 

E castigou o fugitivo atrelado 

Com um grandioso chicote 
(Pau-Brasil, 1990.) 

Considerando o momento de sua produção, o poema  

a) celebra a persistência das tradições rurais brasileiras, que inviabilizaram o avanço do processo de 
industrialização de São Paulo.  

b) valoriza a variedade e a eficácia dos meios de transporte, que contribuíam para impulsionar a 
economia brasileira.  

c) critica a recorrência das práticas de exploração e maus tratos aos animais nos principais centros 
urbanos brasileiros.  

d) registra uma rápida cena urbana, que expõe tensões e ambiguidades no processo de modernização 
da cidade de São Paulo.  

e) exemplifica o choque social constante entre as elites enriquecidas e a população pobre da cidade 
de São Paulo. 

 
5. (UERJ – 2019)Na administração do engenheiro e prefeito Carlos Sampaio (1920-1922), o Morro do 

Castelo foi totalmente demolido. A decisão causou muita polêmica, tendo sido criticada por vários 

intelectuais, como, por exemplo, Monteiro Lobato. 

[O Morro do Castelo] ouve sempre cochichos 

suspeitos nos quais um estribilho soa insistente: 

precisamos arrasar o Morro do Castelo! Percebe que 

virou negócio, que o verdadeiro tesouro oculto em suas 

entranhas não é a imagem de ouro maciço de Santo 

Inácio, e sim o panamá do arrasamento. Os homens de 

hoje são negocistas sem alma. Querem dinheiro. Para 

obtê-lo venderão tudo, venderiam até a alma se a 

tivessem. Como pode ele, pois, resistir à maré, se suas 

credenciais − velhice, beleza, pitoresco, historicidade − 

não são valores de cotação na bolsa?  
MONTEIRO LOBATO Adaptado de A onda verde. São Paulo: 

Monteiro Lobato & Cia Editores, 1922. 

 

De acordo com a crítica de Monteiro Lobato, transcrita acima, o arrasamento do Morro do Castelo 

expressou a seguinte perspectiva de intervenção urbana:  

a) remoção de população pobre  

b) saneamento de área degradada  

c) desqualificação do passado colonial  

d) modernização do transporte público 
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Gabarito 

 

1. Duas das características da chamada crise do “Encilhamento”: • especulação na Bolsa de Valores; • 

abertura de empresas-fantasma; • facilidade para contratação de crédito; • inflação gerada pela emissão 

de papel moeda. Uma das notícias e sua respectiva consequência: • cartas falsas atribuídas a Arthur 

Bernardes, levando à eclosão do Tenentismo em 1922; • Plano Cohen atribuído aos comunistas, 

provocando o golpe do Estado Novo em 1937; • Carta Brandi atribuída a João Goulart, ensejando a 

tentativa de golpe para impedir a posse de JK em 1955. 

 

2. A 

Na primeira imagem, o autor representa a aliança entre as repúblicas do Brasil e da Argentina através do 

equilíbrio e da igualdade entre as duas nações, o respeito mútuo. Já na segunda imagem, a representação 

da república brasileira estaria abaixo da república francesa, que foi representada em um lugar de 

admiração e respeito, a grande inspiração brasileira.  

 

3. Podemos citar como motivos para as migrações europeias a instabilidade econômica e as violências em 

algumas regiões causadas pelas revoluções liberais, pelos processos de unificação e até mesmo por 

guerras, como a franco-prussiana. No início do XX, ainda podemos citar o surgimento da Grande Guerra 

como um motivo. Muitos operários e camponeses europeus, neste cenário, depararam-se com as 

promessas de trabalho e terras em diversos países da América. No Brasil, a política de final do Império e 

início de República foi a de uma lenta substituição da mão de obra escravizada pela assalariada, 

favorecendo assim a entrada de imigrantes para trabalharem no setor da agropecuária, que dominava a 

região sul e sudeste, sobretudo com o café.  

 

4. D 

O poema revela um cenário brasileiro de lenta modernização nos anos de 1920. Enquanto a cidade de 

São Paulo já convivia com trilhos e escritórios de advocacia, os animais usados para trabalho ainda 

circulavam pela cidade. Esse embate entre modernidade e atraso pode ser compreendido pelo verso que 

afirma que a carroça estava atravancada no trilho.  

 

5. C 

Apesar das alternativas apresentadas corresponderem a argumentos utilizados na época para a 

derrubada do morro do Castelo, a questão pede para assinalar a crítica de Monteiro Lobato, que se 

apresenta no trecho: “Como pode ele, pois, resistir à maré, se suas credenciais − velhice, beleza, pitoresco, 

historicidade − não são valores de cotação na bolsa?”. Monteiro Lobato coloca o morro como algo 

obsoleto que deveria ser superado pela modernidade, por isso foi derrubado.  

 

 

 

 


