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•RELEMBRANDO:
Divisão Tradicional da História do Brasil
Crise e fim do Segundo reinado

•DIFERENTES PROJETOS REPUBLICANOS

•REPÚBLICA VELHA : REPÚBLICA DA ESPADA (1889-1894)

•GOVERNOS DE DEODORO DA FONSECA E FLORIANO PEIXOTO

•CONSTITUIÇÃO DE 1891

•REVOLTAS
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HISTÓRIA DO BRASIL:

•CONCEITO DE OLIGARQUIA;

•Coronelismo, a política dos governadores e a política do café-com-Ieite;

•Presidentes da República Velha.
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República  VELHA (1889-1930);
REPÚBLICA OLIGÁRQUICA (1894-1930)

Oligarquia:
Governo de poucas pessoas (pequeno
grupo no poder). Grupo fechado
composto pelas classes dominantes
(cafeicultores de SP+MG e os
latifundiários).

Período:
De Prudente de Morais (1894) até a
Washington Luís (1930)

https://www.google.com/search?q=rep%C3%BAblica+velha
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NÍVEL FEDERAL
POLÍTICA DO “CAFÉ com LEITE”

NÍVEL ESTADUAL
POLÍTICA DOS GOVERNADORES

NÍVEL LOCAL 
CORONELISMO
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Definição:
Alternância de paulistas e mineiros na presidência
da República.

Bases:
•Poder econômico de SP e MG (maiores
produtores e exportadores de café);

•Poder eleitoral (maior número de representantes
de SP e MG na Câmara dos Deputados e maior
número de eleitores).

Oligarquias secundárias:
- Rio Grande do Sul.
- RJ, Bahia e PE.
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Definição:
Pacto (acordo não escrito) entre o Governo
Federal e as oligarquias estaduais.

Características:
•O Governo Federal concede autonomia às
oligarquias estaduais (não intervenção nos
estados);
•As oligarquias estaduais dão apoio total ao
Governo Federal na Câmara dos Deputados e no
Senado.

https://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/politica-dos-governadores
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Definição:
Atuação e predomínio dos chefes políticos locais (geralmente latifundiários
conhecidos como “coronéis”).

Características:
•Clientelismo: favores e proteção em troca de votos. Relação de clientela entre o
“coronel” e seu eleitorado (“curral eleitoral”);
•“Voto de cabresto”: voto dirigido. Os eleitores deveriam votar em candidatos
indicados pelo “coronel”.

Consequências:
•Fraudes favorecidas pelo voto aberto;
•Mandonismo local.
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https://www.google.com/search?q=coronelismo
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VÍDEO: ELEIÇÃO - VOTO DE CABRESTO
https://www.youtube.com/watch?v=p3PdowQXK0o
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01. Entre as principais características do modelo político adotado no Brasil 
durante a República Velha (1889-1930), destacaram-se:

A) a política do Regresso Conservador, o militarismo e o voto
censitário.

B) a "política dos governadores", o coronelismo e o "voto de
cabresto".

C) o "parlamentarismo às avessas", o clientelismo e o voto a
descoberto.

D) a "política do café com leite", o coronelismo e o voto
secreto censitário.

E) a política de valorização do café, o populismo e o voto
universal.
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02.
ENEM 2011
Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo
jornais, nem revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a
não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano
político, ele luta com o "coronel" e pelo "coronel". Aí estão os votos de
cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica
rural.

LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978 (adaptado).
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O coronelismo, fenômeno político da Primeira República (1889-1930), tinha
como uma de suas principais características o controle do voto, o que
limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta pratica
estava vinculada a uma estrutura social:

A) igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda.
B) estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes.
C) tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como

forma produtiva típica.
D) ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido

pelo exército e polícia.
E) agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político

local e regional.
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•Foi o primeiro governador do estado de São Paulo;
•Eleito como presidente por meio de eleições civis;
•Política do Café com Leite;
•Governo marcado por muitos conflitos enquanto estava no
poder, pois haviam várias pessoas que apoiavam o governo
de Floriano Peixoto e faziam oposição a ele;
•Venceu a Revolução Federalista e a Guerra de Canudos;
•Reatou relações com Portugal e firmou acordo com o Japão,
o que resultou na imigração dos nipônicos para o Brasil.

https://www.google.com/search?q=pru
dente+de+morais
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•Implementou a Política dos Governantes, um aliança entre

o Poder Executivo e as oligarquias poderosas dos estados;

•Crise econômica, uma vez que a cultura de café e borracha

não estava em seus melhores tempos;

•Estabeleceu o “Funding Loan”, tratado que fez para

pagamento da dívida externa. A despesa caiu bastante e

houve valorização da moeda, na época, o réu;

•Congelou créditos e salários.
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Fator:
•Ocupação de terras da Bolívia
por brasileiros p/ extração do
látex e comercialização da
borracha.

Consequência:
•A incorporação definitiva do
Acre ao território do Brasil;

Questão de fronteira envolvendo o Brasil e 
a Bolívia na disputa pelo território do Acre 

nos anos de 1902 e 1903
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•“Progressista” / “Modernizador”;
•Auge do ciclo da borracha.
•Reforma sanitária no Rio de Janeiro (Prefeito – Pereira
Passos);
•Surgimento das favelas;
•Revolta da Vacina;
•1903: Anexação do Acre ao Brasil;
•Convênio de Taubaté, um acordo feito em 1906 com
os governadores do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais, para assegurar os lucros da produção cafeeira,
visto que o café passava por um momento de crise. https://www.google.com/search?q=Rodrig

ues+Alves
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•Mineiro, apoiado pela política do café com leite;
•O lema utilizado por Pena era: “governar é povoar”;
•Firmou o Convênio de Taubaté:

-O governo compra o excedente de café para evitar a
queda dos preços;
-Aumento da dívida externa ( o governo precisava de
dinheiro para comprar o café);

•1909: morte de Afonso pena. Substituído por Nilo Peçanha.
•Eleições: Hermes da Fonseca (apoiado por MG) X Rui
Barbosa ( apoiado por SP) – quebra da política da café com
leite. https://www.google.com/searc

h?q=Afonso+Pena
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•Embora tenha ficado por pouco tempo, Nilo, dentre

outras coisas, criou o Ministério da Agricultura,

Comércio e Indústria, o Serviço de Proteção aos

Índios (SPI) e também o ensino técnico no Brasil.

https://www.google.com/search?q=Nilo+Pe%C3%A7anha
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6. Hermes da Fonseca (1910-1914)

• Nasceu no Rio Grande do Sul, e você está lembrando do
seu (era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, o
primeiro presidente do Brasil).
•Instituiu o serviço militar obrigatório;
•Enfrentou as revoltas de Juazeiro e da Chibata;
•No fim do seu mandato estourou a Guerra do Contestado,
na divisa do Paraná com Santa Catarina.
•implantou a Política das Salvações. Essa, promovia
intervenções militares nos estados brasileiros, por
governadores nomeados pelo próprio presidente, isso
beneficiou as oligarquias que o apoiavam;

https://www.google.com/search?q=Her
mes+da+Fonseca
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•Mineiro, era vice de Hermes da Fonseca;
•Assumiu a presidência também pela política do café com
leite;
•Participação do Brasil na 1ª Guerra Mundial (por causa do
bombardeamento dos navios brasileiros por tropas
alemães);
•O país passou por um crescimento intenso da atividade
industrial, com a formação de um expressivo contingente
de operários nos grandes centros urbanos (a Greve Geral de
1917 estourou durante o seu mandato).

https://www.google.com/search?q=Venceslau+Br%C3%A1s
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•Mineiro, era vice-presidente de Rodrigues Alves (sim, o

mesmo eleito em 1902).

•Enfrentou greves de operários no Rio de Janeiro e

determinou o fechamento dos sindicatos;

•Expulsou estrangeiros que fundaram o Partido Comunista

do Brasil que atuavam no movimento de operários das

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e Santos.
https://www.google.com/search?q=.

+Delfim+Moreira
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•Paraibano. Epitácio era senador e conseguiu ganhar as
eleições que disputou com Rui Barbosa;
•Recebeu o apoio dos cafeicultores;
•O presidente trabalhou em prol do nordeste brasileiro, na
questão da seca. Construiu mais de 200 açudes, uns 20 poços e
quinhentos quilômetros de estradas de ferro;
•Conseguiu equilibrar a economia do café;
•Criou a Universidade do Rio de Janeiro e a Universidade do
Paraná e ainda os brasileiros tiveram contato com a primeira
estação radiodifusora do país.
•houveram muitas manifestações na área política, militar e
artística (como a Semana de Arte Moderna de 1922) https://www.google.com/search?q

=Epit%C3%A1cio+Pessoa
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•Mineiro. Governou o país decretando muitas vezes estado de sítio,
que ampliou seus poderes;
•Governo foi repressivo;
•Enfrentou a Revolução de 1924, uma revolta militar . Uma das
consequências dessa rebelião foi o bombardeamento da cidade de
São Paulo, por ordens de Arthur Bernardes;
•Enfrentou a Coluna Prestes, um grupo de soldados insatisfeitos
com o governo, na luta, liderado por Luís Carlos Prestes e o General
Miguel Costa.
•Fundou a Escola de Agricultura e Veterinária, hoje, Universidade
Federal de Viçosa (MG);
•Reformou a Constituição de 1891, em 1926, mudando as
condições para o estado de sítio.

https://www.google.c
om/search?q=Artur+B

ernardes
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•Washington Luís libertou os presos políticos dos conflitos que,
até então, assolavam o Brasil. O país passava pelas revoluções e
crises, como: Revolução de 1924, a queda da Bolsa de Valores de
Nova York (1929) e a Revolução de 1930;
•A política do café com leite foi rompida;
•Instaurou a reforma econômica do Brasil (Ministro da Fazenda -
Getúlio Vargas);
•Criou o Conselho de Defesa Nacional, em 1927, cujo objetivo
era a produção e defesa dos conhecimentos morais e bélicos do
país;
•Construção de novas rodovias (São Paulo/ Rio de Janeiro);
• Criação da Polícia Rodoviária Federal e a Aviação do Exército.

https://www.google.com/search
?q=.+Washington+Luís
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No ano de 1929, o presidente Washington Luís, aponta
Júlio Prestes, um paulista para o cargo de presidente.
Porém, houveram muitas oposições para que ele fosse
eleito, fato que desencadeou a Revolução de 1930,
movimento encabeçado pelos estados do Rio Grande do
Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. Prestes foi impedido de
tomar posse.
A partir daí, a junta governativa começou a governar o
país, que posteriormente, entregaram o governo à
Getúlio Vagas. Com isso inicia-se a Era Vargas. https://www.google.com/search?q=J%C3%B

Alio+Prestes
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1. A República Velha pode ser dividida em dois períodos. Quais são?

2. Qual o significado da palavra ‘Oligarquia’?

3. Foram marcas da República Oligárquica o coronelismo, a política dos

governadores e a política do café-com-Ieite. Faça um resumo de

organização política em seu caderno.
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•MOVIMENTOS SOCIAIS NA 

REPÚBLICA OLIGÁRQUICA; 

•CRISE DA REPÚBLICA.

https://www.google.com/search?q=CANGA%C3%87O


