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AULA 01 e 02: APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

AULA 03: HISTÓRIA GERAL
IMPERIALISMO

AULA 4: HISTÓRIA DO BRASIL  
BRASIL REPÚBLICA 
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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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A História do Brasil costuma ser dividida em:
• Pré-história;
• Brasil Colônia(1500-1822);
• Brasil Império (1822-1889);
• Brasil República (1889-1930);
• Era Vargas (1930-1945);
• Período Democrático (1946-1964);
• Ditadura Militar (1964-1985);
• República Nova (1985 até os dias atuais) 

O Brasil se torna um País em 1822 com a sua independência em relação a Portugal.
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PRINCIPAIS FATORES:

- Interferência de D. Pedro II em questões religiosas, gerando um
descontentamento nas lideranças da Igreja Católica no país;

- Críticas e oposição feitas por integrantes do Exército Brasileiro. Os militares
estavam insatisfeitos com a proibição, imposta pela Monarquia, pela qual os
oficiais do Exército não podiam dar declarações na imprensa sem uma prévia
autorização do Ministro da Guerra;
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- A classe média brasileira (funcionário públicos, profissionais liberais, jornalistas,
estudantes, artistas, comerciantes) desejava mais liberdade e maior participação
nos assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, esta
classe social passou a apoiar a implantação da República no país;

- Falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do
Oeste Paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande
poder econômico.

-Insatisfação da elite com o fim da escravidão.
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Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca
PROCLAMOU A REPÚBLICA brasileira.

- D. Pedro II e a família real foram expulsos; e o
Brasil passou a ser governado por presidentes
militares, apoiados pela elite dominante e
envolvidos no ideal positivista.

https://www.google.com/search?q=brasil+rep%C3%BAblica
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• Cafeicultores Paulistas;
• Poder centralizado;
• Sem participação popular;
• Inspiração norte-americana.

• População urbana (pequenos comerciantes, funcionários, jornalistas,
médicos, advogados e professores)

• Participação popular na administração pública;
• Inspiração na Revolução Francesa;
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• Exército (ordem em 1º lugar);
• Sem participação popular;
• Ideias de Augusto Comte ( a elite governa e o povo trabalha). 
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, também conhecida 
como

1 – A República da Espada 
( 1889 – 1894):  

Período em que o Brasil foi governado por dois
presidentes militares:

Marechal Deodoro da Fonseca (1889 – 1891)
e
Marechal Floriano Peixoto (1891 – 1894).

https://www.google.com/search?q=republuca+da+espada
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Medidas modernizadoras:

•Separação entre Igreja e Estado:
- Registro civil;
- Casamento civil;
- Liberdade de culto;
- Secularização dos cemitérios.

•↓ Províncias = ↑ Estados;
•Nomeação de Interventores Estatais;
•Naturalização de estrangeiros que viviam no país.
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• RUI BARBOSA como Ministro da Fazenda:

• Objetivo: Industrialização;
• Meios: emissão monetária;
• Consequências: crise econômica, inflação, 

insatisfação dos cafeicultores. 

https://www.google.com/search?q=brasil+rep%C3%BAblica+ENCILHAMENTO
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OBS.:
Em março de 
1891, por 129 

votos contra 97, 
Deodoro da 
Fonseca se 

transformou no 
primeiro 

presidente 
constitucional da 

república 
brasileira. 

Inspirada na Carta Magna dos Estados Unidos;
Sistema presidencialista;
Federalismo;
3 Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário;
Estado laico;

Voto:
Universal;
Direto;
Masculino (+ 21 anos);
Aberto;
Somente p/ alfabetizados
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Amazonas Piauí São Paulo

Maranhão SergipeGoias
15
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Características

• Eleito indiretamente (pelo Congresso Constituinte);
• Vice-presidente eleito = Floriano Peixoto;
• Autoritário;
• Centralizador;
• Acusado de corrupção;
•↑ oposição = PRP+ florianistas;
Fechamento do Congresso;
Estado de sítio;
• Renunciou o mandato



17

Características
•Reabertura do Congresso

•↓ Estado de sí o

•Governo ilegal = não cumprimento do artigo 42 da Constituição de 1891

(Se o presidente não cumprisse o mínimo de 2 anos de mandato, o vice convocaria

novas eleições).

•Prisão e deportação de oposicionistas
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Revolução federalista - RS (1893-1895)
MARAGATOS PICA-PAUS

PARTIDO FEDERALISTA PARTIDO REPUBLICANO 

AUTONOMIA PARA O RS CENTRALIZADORES
OPOSIÇÃO AO GOVERNADOR JÚLIO 
CASTILHO

APOIO AO PRESIDENTE FLORIANO

AOPIO DA ARMADA APOIO DO EXÉRCITO

Consequências: vitória dos “pica-paus”
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2ª Revolta da armada RJ = 1893-1894
Fatores
Marinha alegava que o governo de Floriano era Ilegal (não 
cumprimento do art. 42)
Rivalidade entre Marinha (Armada) e Exército
Líder
Almirante Custódio De Melo
Consequência
Vitória do governo Floriano

https://www.google.com/search?q=REVOLTA+DA+ARMADA
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: REPÚBLICA DA ESPADA, REVOLTA DA ARMADA 
E A REVOLUÇÃO FEDERALISTA │ História do Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=CPdEijUWP7Y

https://www.google.com/search?q=REP%C3%9ABLICA+DA+ESPADA
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A) implantou o federalismo no Brasil, um sistema político que
concedia certo grau de autonomia para os estados em relação
à União.
B) implantou o sufrágio universal masculino para todos os
homens maiores de 21 anos, alfabetizados e que não fossem
mendigos ou soldados rasos.

1. A Proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889,
levando à formação de um Governo Provisório, que lançou as bases para
uma nova Constituinte e uma nova Constituição. A nova Constituição
brasileira foi promulgada em 1891 e implantou grandes mudanças no Brasil.
A respeito dessa Constituição, marque a afirmação FALSA:
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C) o presidente foi determinado como o chefe do Executivo, e a escolha do
presidente ocorreria a partir de eleições diretas para um mandato de quatro anos.

D) a Constituição estipulava a realização de eleições diretas para a escolha de um
novo presidente em 1891.

E) a comissão que redigiu a Constituição fazia parte da Assembleia Constituinte e,
ao todo, cinco pessoas foram nomeadas para redigir o documento, que foi
revisado por Rui Barbosa e aprovado pelos parlamentares brasileiros.
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2. Os primeiros anos da república brasileira, e a República da Espada em particular,
foram anos de adaptação e, portanto, marcados por muitas crises. Uma dessas
crises ficou conhecida como Encilhamento. A respeito do Encilhamento, encontre a
alternativa correta:

a) o Encilhamento foi uma crise política que marcou a disputa de Deodoro da
Fonseca e Rui Barbosa, com o presidente brasileiro tentando utilizar de seu cargo
para destituir Rui Barbosa de sua função a todo custo.

b) o Encilhamento foi uma rebelião que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando
tropas monarquistas rebelaram-se e iniciaram uma luta contra as forças
federalistas leais ao governo.
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c) o Encilhamento foi uma forte crise econômica que atingiu o Brasil como
fruto da desastrada política econômica praticada por Rui Barbosa e gerou
desvalorização da moeda e crescimento da inflação.

d) os efeitos do Encilhamento só foram contidos durante a gestão de
Epitácio Pessoa (1919-1922).

e) o Encilhamento foi a tentativa de golpe realizada por Deodoro da
Fonseca em novembro de 1891.
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3. Sobre a Revolta da Armada (1893-1894), selecione a alternativa correta:

a) foi motivada pela insatisfação do exército com a violenta repressão do governo
ao Arraial de Canudos, no sertão baiano.
b) foi resultado da insatisfação da marinha, reduto de monarquistas, com o
governo do Marechal Floriano Peixoto.
c) foi uma rebelião dos membros da marinha brasileira contra os castigos físicos
dedicados, principalmente, aos soldados rasos.
d) foi uma revolta popular que alcançou o exército por causa das arbitrariedades
cometidas pelo governo no projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro.
e) foi um conflito travado no Rio Grande do Sul entre as duas forças que
disputavam o poder daquele estado.
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Em seu livro didático procure por “BRASIL REPÚBLICA” e faça um

resumo sobre os primeiros anos do Brasil República, que fizeram

parte do período que ficou conhecido como REPÚBOICA DA ESPADA.


