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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;
•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;
•Insatisfação da elite com o fim da escravidão.
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BRASIL REPÚBLICA (1889-1930)

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. 

ENCILHAMENTO:

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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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
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Características

•Reabertura do Congresso

•↓ Estado de sítio

•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



12

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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Relações de poder

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).

Política do "Café com Leite"

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.

Política dos Governadores

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.

Coronelismo



CORONELISMO – REPÚBLICA VELHA 
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https://www.google.com/search?q=coronelismo
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12 presidentes da República Oligárquica no Brasil

1. Prudente de Morais (1894-98);
2. Campo Sales (1898-1902);
3. Governo de Rodrigues Alves  (1902-1906)
4. Afonso Pena  (1906-1909)
5. Nilo Peçanha (1909-1910)
6. Hermes da Fonseca (1910-1914)
7. Venceslau Brás (1914-1918)
8. Delfim Moreira (1919)
9. Epitácio Pessoa (1919-1922)
10.Artur Bernardes (1922-1926)
11.Washington Luís (1926-1930)
12.Júlio Prestes (-)
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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.

ATIVIDADES: REPÚBLICA VELHA 
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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.


