
A República Velha (1889 – 1930) 

A CRISE DA REPÚBLICA (1889-1894) 



A República Velha (1889 – 1930) 

• 1889 – 1891 – Governo Provisório 

 

• 1891 – 1894 – República da Espada 

 

• 1891 – Mal. Deodoro Da Fonseca 

 

• 1891-1894 – Mal. Floriano Peixoto 

 

• 1894 – 1930 – República Oligárquica ou República 
do Café com Leite 



A luta pelo poder político 

Cafeicultores desejavam 
assumir sozinhos o 
controle do sistema 
político 

Classe média e a burguesia 
urbana, desejam fazer parte do 
poder político 



Em termos econômicos 

Cafeicultores defendiam uma 
política voltada para 
agroexpotação 

Classe média e a burguesia 
urbana, apoiavam atividades 
voltadas para o mercado interno 
(indústria, serviços e comércio) 



A República Velha (1889 – 1930) 

CAFÉ           X   INDÚSTRIA 



E o povo brasileiro?  
Não esqueça, era apenas público 



Primeira Bandeira Republicana, criada por Ruy Barbosa, usada entre 15 
e 19 de novembro de 1889.  
 
 
 

EUA 

Qualquer semelhança é mera coincidência 
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As divergências entre os grupos que haviam proclamado a 
República eram inconciliáveis 

• Ainda havia uma desconfiança mútua entre civis e militares 

 

Os Casacas (achavam os fardas autoritários e violentos) 

                             X 
 

Os Fardas (achavam os civis corruptos e incompetentes) 
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. 
O Governo Mal. Deodoro da Fonseca  

(1889 – 1891) - Fase provisória 
 

 

       *Expulsão de D. Pedro II e sua família 

 

• Cancelamento de instituições imperiais. 

 

• Grande naturalização. 
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O Governo Mal. Deodoro da Fonseca  
(1889 – 1891) - Fase provisória 
 

• Separação entre Igreja e Estado  

• Criação de Cartórios de Registro Civil - (criação do casamento 
civil). 
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. 
O Governo Mal. Deodoro da Fonseca  

(1889 – 1891) - Fase provisória 

 

 

• Revogação da Constituição de 1824 

 

• Reforma dos sistemas judiciário e bancário 

 

• Convocação de eleições para a Assembleia 
Constituinte, encarregada de elaborar a 1ª 
Constituição republicana 
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Encilhamento 

Política industrialista  

Rui Barbosa (Ministro da Fazenda) 

MEDIDAS: 

• Aumento das taxas de importação 

• Aumento da emissão de papel-moeda 

• Objetivando estimular os negócios e a 

produção 

  OPOSIÇÃO: 

• Industriais Internacionais 

• Oligarquias agrárias 

• Comércio importador 

 



Encilhamento 

Consequências:  

• 1º Momento  

•  Intenso processo de 

industrialização 

2º Momento  

•  Especulação (surgimento de 

empresas-fantasmas) 

•  Falência de empresas e inflação 

 



. CHARGES REFERENTE AO ENCILHAMENTO 







A 1ª  Constituição da República (1891) 

• Inspirada na Constituição dos EUA 

• Constituição Promulgada 

• 2ª Constituição do Brasil e 1ª Constituição da 
República 



A 1ª  Constituição da República (1891) 

• República Federativa com autonomia para os estados. 

• 3 poderes: executivo, legislativo (bicameral) e 
judiciário. 

 



A 1ª  Constituição da República (1891) 

• Voto universal masculino – descoberto 

• (excluindo-se mulheres, menores de 21 anos, analfabetos, 
mendigos, padres e soldados);  

• Disposições Transitórias - Nessa Constituição 

o Congresso Nacional elegeria o primeiro 

Presidente e seu Vice, por meio do voto 

indireto. 

 

 



A constituição (1891) 

• No plano teórico, a constituição era equilibrada e 
liberal. 

• Na prática, porém, funcionou mediocremente, pois 
garantiu às oligarquias rurais o controle da 
economia e política do Brasil. 



GOVERNO CONSTITUCIONAL DE 

DEODORO (25/01 à 25/11/1891) 

Deodoro é eleito Presidente 

Seu governo é marcado: 

Autoritarismo 

Domínio das Classes agrárias 

Problemas econômicos 

Através de um golpe fecha o Congresso 

Estabelece a censura 

Prende os opositores 

Sofre oposição da marinha 

Ocorre a Primeira Revolta da Armada 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.enaol.com.br/disciplinas/historia/imagens/republica_velha.jpg&imgrefurl=http://www.enaol.com.br/disciplinas/historia/republica_velha.php&usg=__Xn9Z-JToR5ZorYo6byvCGkK5YVE=&h=400&w=312&sz=20&hl=pt-BR&start=1&um=1&tbnid=shFgDUitwZBaIM:&tbnh=124&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dcivis%2Be%2Bmilitares%2Bna%2Brepublica%2Bvelha%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4ADBF_pt-BRBR301BR301%26um%3D1


1ª Revolta da Armada 

Novembro de 1891 

 Deodoro ordenou o fechamento do 

congresso 

Unidades da Armada no RJ 

Ameaçaram bombardear a cidade 

Líder Custódio de Melo (Almirante) 

para evitar uma guerra civil 

Deodoro Renuncia a presidência em 

23/11/1891 

 



• Deodoro Renuncia a presidência em 

23/11/1891 

• Assume a presidência  Floriano Peixoto 

• Floriano Peixoto recebeu o apelido de “Marechal de 
Ferro” 
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A REPÚBLICA DA ESPADA 
1891-1894 

Prof. Maria Auxiliadora 
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Mini Flash Back  

• O Mal. Deodoro da Fonseca não respeitou a Lei de 
Responsabilidade, que restringia seu autoritarismo 

• 03 de novembro 1891 – Fechamento do Congresso 
Nacional  

• Desfecho: 1ª Revolta da Armada – comandada pelo 
almirante Custódio de Melo 

• 23 de novembro – Mal. Deodoro da Fonseca 
renuncia a presidência do Brasil 
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A presidência de Floriano Peixoto  
(1891 – 1894) 

– Consolidador da República  

 

– Apelidado de “Marechal  de Ferro” devido a firmeza de suas 
atitudes em relação a seus opositores 

 

– Reabertura do Congresso nacional 

 

– Suspensão do Estado de Sítio no Brasil e da Censura no Brasil  
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A presidência de Floriano Peixoto  
(1891 – 1894) 

O Artigo 42 da Constituição de 1891 defendia novas 

eleições no caso do presidente  não cumprir dois anos 

de mandato 

 

Floriano Peixoto amparou-se no 2º Artigo 

(Disposições Transitórias) 

 

Mesmo assim a oposição civil e até de militares 

exigiam novas eleições 
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Problemas nos primeiros anos do governo 
de Floriano Peixoto (1891-1894) 

• Janeiro/1892  

• Local: Rio de Janeiro 

• Atitude: As Fortalezas de Santa Cruz e Laje 
rebelaram-se exigindo a renúncia de Floriano 
Peixoto 

• Desfecho: Floriano Peixoto com um autoritarismo 
sufocou-as. 



Problemas nos primeiros anos do governo 
de Floriano Peixoto (1891-1894) 

• Março/1892 

• Local: Rio de Janeiro 

• Fato: O Manifesto dos 13 Generais 

• Objetivo: Exigiam convocação imediata de novas eleições  

• Desfecho: Floriano Peixoto transferiu para a reserva os 
manifestantes e o Clube Militar os expulsou, em 
solidariedade ao presidente.  

• Os líderes militares e civis foram presos e o governo os 
deportou para a Amazônia. 

• Este autoritarismo exacerbado determinou a acunha de 
Marechal de Ferro para Floriano Peixoto. 
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Correntes políticas que fortaleceram o 
Marechal De Ferro 

• Jacobinismo: formação de uma república com forte 

participação popular e favorável a criação de medidas com  alcance 
social.  

• Postura predominante entre setores da classe média urbana que não 
chegou a se concretizar. 

 

• Positivismo: centralização política nas mãos do presidente. 

•  Postura predominante entre os militares. Prevaleceu entre 1889 e 
1894, durante a chamada República da Espada 
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O CONFRONTO NA REPÚBLICA DA ESPADA 

JACOBINISMO   

Classe Média Urbana               X 

       POSITIVISMO 
            Militares 



POLÍTICA ECONÔMICA FLORIANISTA 

FLORIANO PEIXOTO              =====           RUI BARBOSA 



Problemas nos primeiros anos do governo 
de Floriano Peixoto (1891-1894) 

• A herança do Encilhamento: 

• Inflação 

• Desemprego 

• Falência de Indústrias 



As reformas econômicas de 
Floriano (1891-1894) 

• Empréstimos a indústria 

• Taxas alfandegárias protecionistas 

• Proibição de bancos privados emitirem papel 
moeda 

• Facilidade na importação de maquinários 

• Medidas favoráveis as classes sociais mais pobres 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.genealogiaalagoana.com/images/Florianopeixoto.jpg&imgrefurl=http://www.genealogiaalagoana.com/familias/peixoto.htm&usg=__XKBk-ljxT1hgW3tAzCOFuY_e9lE=&h=584&w=415&sz=41&hl=pt-BR&start=2&um=1&tbnid=Q2gNrW5rSMNpbM:&tbnh=135&tbnw=96&prev=/images?q=floriano+peixoto&hl=pt-BR&rlz=1T4ADBF_pt-BRBR301BR301&um=1


GOVERNO DE FLORIANO  PEIXOTO 

(1891-1894)  

   CAFÉ                        X            INDÚSTRIA 

Desperta a antipatia dos fazendeiros  

“VOCAÇÃO AGRÍCOLA” 



Floriano Peixoto e os pobres 

• ASSISTENCIALISMO – 1º Governo Brasileiro a melhorar 
a situação do povo (somente para o Rio de Janeiro)  



Floriano Peixoto e os pobres 
– Medidas populares no Rio de Janeiro  (apoio popular):  

– redução no valor de aluguéis 

– destruição de cortiços 

– construção de casas populares,  

– eliminação de imposto sobre a carne para baixar o preço 

 



• Depois de Floriano Peixoto o próximo presidente a 
trazer medidas populares foi Getúlio Vargas em 1930 



ATENÇÃO 
• A REVOLUÇÃO FEDERALISTA    (1893- 1895) 

• 2ª Revolta da Armada (1893-1894) 

• Ocorrem concomitante   

• Ambas contra o governo de Floriano Peixoto 

 



2ª Revolta da Armada 

(1893-1894) 



2ª Revolta da Armada 

MARINHA 

• 09/1893 os marinheiros exigem novas eleições 

• Líderes da revolta: 

- Almirante Custódio de Melo 

- Almirante Luiz Filipe Saldanha da Gama 

- Em 13 de setembro de 1893, navios de guerra da Marinha, 
em posse de militares integrantes da revolta, 
bombardearam a cidade do Rio de Janeiro, então capital 
do Brasil.  

• Ao todo 15 navios da marinha. 

 



QUEM APOIOU FLORIANO PEIXOTO 
EXÉRCITO  

CAFEICULTORES PAULISTAS 
POVO - RJ 



A REAÇÃO DE FLORIANO PEIXOTO 

ESQUADRA DE PAPELÃO 

Navios velhos adquiridos dos EUA 
X         MARINHA 



2ª REVOLTA DA ARMADA 
(1893-1894) 

• Março/1894 – Vitória de Floriano Peixoto 
• Os rebeldes renderam-se e buscaram refúgio em navios 

portugueses que estavam próximos ao Rio de Janeiro 
• Apesar da insistência de Floriano, os comandantes 

desses navios negaram-se a entregar os derrotados 
• Os derrotados foram levados para o Uruguai, unindo-se 

aos rebeldes da Revolução Federalista no Rio Grande 
do Sul 

• Devido a este fato o Brasil rompeu relações 
diplomáticas com Portugal. 



. 
A REVOLUÇÃO FEDERALISTA    (1893- 1895) 

• Local: Rio Grande do Sul 

• Causa: Luta doméstica entre os caudilhos gaúchos 

 o conflito generalizou-se pelo Sul do país 

JÚLIO DE CASTILHOS  

Partido Republicano 

Apoiados por Floriano Peixoto 

GASPAR SILVEIRA 

MARTINS   

Partido Federalista 

Autonomia para o RS 

X 
Pica-paus Maragatos 



. 

Revolução Federalista (RS 1893 – 1895) 
  

• Partido Republicano – Júlio de Castilhos:  
“castilhistas” ou “pica-paus” 

• Defensores de uma república positivista ultracentralizada. 
• Apoiados por Floriano Peixoto 
 

        X 
 

• Partido Nacional Federalistas – Gaspar Silveira Martins 
“maragatos” 

•   Defensores de maior autonomia para o poder legislativo e 
descentralização política.  

• Apoiados por Custódio de Melo (Revolta da Armada) 
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A REVOLUÇÃO FEDERALISTA    (1893- 1895) 
 • Os estados do Paraná e Santa Catarina foram invadidos 

pelos Maragatos 

• No Paraná foram dominadas: Paranaguá, Tijucas e Lapa 

• Os federalistas ocuparam Curitiba por dois meses 



A REVOLUÇÃO FEDERALISTA    (1893- 1895) 
 

• Em Santa Catarina nos fins de 1893 e começo de 
1894, os Maragatos unem-se aos revoltosos da 
Armada de Custódio de Melo, ocupando a cidade 
de Nossa Senhora do Desterro. 

Nossa 
Senhora do 
Desterro 



A REVOLUÇÃO FEDERALISTA  
   (1893-1895) 

 • Em abril de 1894, Floriano determina que o Coronel 
Antônio Moreira César (apelidado de Corta-cabeças ou 
Treme-terra), elimine os revoltosos de Santa Catarina 

• 25 Abril 1894 – Santa Catarina foi lavada por sangue 
“Gravata Vermelha” == Degolamentos em massa 

• Assassinato de civis, torturas e estupro 



A REVOLUÇÃO FEDERALISTA    (1893- 1895) 
 

• A Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim (Nossa 
Senhora do Desterro) foi arrasada pelos 
republicanos 

• Em 1º de Outubro 1894 – Lei nº 111  

• Nossa Senhora do Desterro ---- Florianópolis  

• Muitos federalistas fugiram para o Uruguai 

• 1895 – Na gestão do Presidente Prudente de 
Moraes, ocorre o fim da Revolução Federalista. 



APÓS AS REVOLTAS - ELEIÇÕES 

• Duzentos e três (203) nomes foram indicados a 
presidência 



1º de Março 1894 – 1ª Eleição do Brasil 
para Presidente da República 

• Candidatos a Presidência: 

• Prudente de Morais (Cafeicultor) - 88,38% 

• Afonso Pena (Cafeicultor) - 11,32% 

 

• Candidatos a Vice-presidência: 

• Manuel Vitorino - 78,36% 

• José Luís de Almeida - 9,37% 

 



O vencedor da 1ª eleição direta para presidente 
foi o paulista Prudente de Morais 


