7.4. Explique a política econômica do Encilhamento.
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7.1. Comente os principais modelos de república propostos
para o Brasil (Liberal, Positivista e Florianista), e que
disputaram entre si o poder do novo governo.
Modelo Liberal - Defendia o federalismo e menor
interferência do Estado central, tendo como base o modelo
norte-americano.
Buscava
evitar
uma
participação
significativa das camadas populares. Esse modelo era
representado principalmente pelos grandes cafeicultores de
São Paulo e será o modelo vitorioso, influenciando a
constituição de 1891.
Modelo Positivista - Ligado principalmente ao exército, era
baseado nas idéias do pensador Augusto Comte, que procurou
explicar a sociedade de maneira exata. Esse pensamento se
encaixava com as idéias militares na medida que valorizava o
progresso e a disciplina. Defendia um governo centralizado
(ditadura republicana) e a valorização científica, exigindo a
separação entre Estado e Igreja.
Modelo Florianista - Também chamado de jacobinista, era o
modelo idealizado por parte da classe média e setores
populares. Floriano Peixoto era visto pelos defensores desse
modelo como o governante ideal devido suas medidas
largamente populares (como a proteção à população na
Revolta da Armada). A participação popular no governo é a
principal característica desse pensamento.
7.2. Explique os nomes “República da Espada” e
“República Oligárquica”.
- A historiografia tradicional costuma dividir a República
Velha em dois períodos.
- República da Espada (1889-1894) - Presença de militares
nas presidência (Marechal Deodoro e Floriano Peixoto).
- República Oligárquica ou do Café (1894-1930) - Controle
direto do poder pelas grandes oligarquias (grupos) cafeeiras
através da Política do Café com Leite, da Política dos
Governadores e do Coronelismo.
7.3. Cite as principais características do governo do
Marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891).
- Presidiu o governo provisório de 1889 a 1891. Eleito
indiretamente presidente em março de 1891 mas renunciou em
novembro do mesmo ano.
- Banimento da família real.
- Naturalização de imigrantes.
- Limitou a liberdade de imprensa.
- Separação entre a Igreja e o Estado.
- Implantação do casamento civil.
- Implementação da política econômica do encilhamento.
- Promulgação da constituição de 1891.
- Deodoro deu um golpe de Estado e fechou o congresso que
tentava limitar suas ações através da Lei de Responsabilidade.
Essa medida provocou a primeira Revolta da Armada (1891),
quando a marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro.
Isolado, Deodoro renunciou.

- Política implantada por Rui Barbosa durante o governo
provisório de Deodoro da Fonseca que visava alcançar o
desenvolvimento industrial através da emissão de papel
moeda, inclusive por bancos privados. A emissão desenfreada
sem lastro (sem ter o equivalente do papel guardado em ouro)
vai provocar uma intensa especulação com a criação de
empresas fantasmas na bolsa de valores e elevada inflação
devido a circulação excessiva de dinheiro.
- O nome encilhamento vem da corrida de cavalo e refere-se
ao local onde ficavam reunidos apostadores e curiosos que
especulavam e observavam os jóqueis apertarem (ato de
encilhar) os cavalos instantes antes da corrida.
7.5. Comente a Constituição de 1891.
- Fez do Brasil uma república presidencialista federalista
tendo como base os Estados Unidos da América.
- Três poderes independentes (Executivo, Legislativo,
Judiciário), acabando com o Poder Moderador e outras
instituições monárquicas como o Senado Vitalício.
- Estabeleceu maior autonomia para os estados (antes
chamados de províncias), que agora poderiam ter suas
próprias constituições, desde que não contrariassem a
constituição federal.
- Voto universal masculino para maiores de 21 anos.
Mulheres, padres e soldados não votavam. O voto era
descoberto, ou seja, não secreto, o que facilitará sua
manipulação.
- Consolidou a separação entre a Igreja e o Estado.
7.6. Cite as principais características do governo de
Floriano Peixoto (1891-1894).
- Foi um governo contraditório, inclusive considerado por
muitos de caráter ilegal. A constituição defendia novas
eleições presidenciais caso houvesse término do mandato
antes de dois anos, o que havia ocorrido com a renúncia de
Deodoro. Floriano, vice-presidente, argumentou que essa
medida só seria válida se o presidente tivesse sido eleito por
voto direto, e Deodoro havia sido eleito de forma indireta.
- Governo forte e centralizador.
- Estímulo a indústria com abertura de linhas de crédito.
- Enfrentou a Segunda Revolta da Armada e a Revolução
Federalista no Sul.
- Medidas populares como redução de aluguéis, do preço da
carne e da construção de moradias para os desabrigados da
Revolta da Armada fizeram com que Floriano se tornasse o
símbolo dos republicanos mais radicais (jacobinos), que
passariam a utilizar o nome florianismo para identificar os
ideais desse grupo.
7.7. Comente as duas Revoltas da Armada.
- A marinha brasileira, de tendências monarquistas, não estava
de acordo com as medidas do exército no início do período
republicano, se sentindo desprestigiada na República, e
mostrou seu descontentamento através de duas importantes
revoltas.
- A Primeira Revolta da Armada, liderada por Custódio de
Melo, ocorreu em novembro 1891 no Rio de Janeiro e foi
contra o fechamento do congresso por Deodoro da Fonseca
exigindo sua renúncia e ameaçando bombardear a capital.
- Contrária a posse de Floriano Peixoto, considerada ilegal, a
marinha liderada por Saldanha da Gama e Custódio de Melo
(desejoso do cargo de presidente) bombardearia o Rio de

Janeiro na chamada Segunda Revolta da Armada, entre 1893 e
1894. Derrotados, alguns oficiais ainda continuariam a luta
contra o governo central prestando ajuda na Revolução
Federalista no Sul.
7.8. Explique a Revolução Federalista no Sul (1893-1895).
- Conflito entre o Partido Federalista, liderado por Gaspar
Silveira Martins, cujos defensores eram chamados de
Maragatos, contra a forte centralização e perpetuação do poder
por Júlio de Castilhos, presidente do Rio Grande do Sul e
membro do Partido Republicano Riograndense. Os defensores
de Castilho eram chamados de Pica-Paus e simpatizantes do
positivismo.
- Os federalistas receberiam apoio da marinha brasileira, que
continuaria a Revolta da Armada pelo sul do país, aumentando
a gravidade da disputa. Floriano Peixoto, aliado de Júlio de
Castilhos, enviaria tropas para retomar o controle da situação,
obtendo fundamental vitória na cidade de Desterro, que
passaria a se chamar Florianópolis. Os Maragatos seriam
derrotados pelo exército e pelos Pica-paus em 1895.
7.9. O que foi a política do Café-com-Leite?
- Política de controle de nível federal aplicada na República
Oligárquica (1894-1930) pelas poderosas oligarquias de São
Paulo e Minas Gerais. Essas oligarquias escolheriam o
presidente da República alternadamente. Como esses
poderosos tinham o controle das eleições através das fraudes e
do Coronelismo, os candidatos escolhidos teriam praticamente
vitória certa.
- Apenas em dois momentos houve a quebra da política do
Café-com-Leite. Em 1910 com a eleição do militar Hermes da
Fonseca, que praticaria a Política das Salvações contra as
oligarquias que estavam no poder, e em 1929 quando a
oligarquia paulista não respeita a vez de Minas Gerais
escolher o candidato por causa da grande crise capitalista.
- Porém, seria um erro grave reduzirmos a política brasileira
do período a apenas articulações entre esses dois estados.

- O Coronelismo marca presença no Brasil até hoje,
principalmente em locais interioranos, mesmo com o advento
do voto secreto.
7.12. O que foi o Convênio de Taubaté (1906) e quais
foram suas principais consequências?
- Ocorrido em 1906 reuniu representantes de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro com o objetivo de valorizar o
café, que estava em crise provocada principalmente pela
superprodução.
- Sua principal consequência foi a intervenção do governo
federal, que agiu comprando o excedente da produção à preço
fixo visando manter os preços estáveis. O café estocado pelo
governo nessas compras seria destruído.
7.13. Explique o movimento de Canudos.
- Movimento de caráter religioso e messiânico liderado pelo
beato Antonio Conselheiro entre 1893 e 1897 que criou a
comunidade autônoma de Belo Monte no interior da Bahia
(fazenda de Canudos) na busca por melhores condições de
vida.
- Conselheiro conseguiu juntar mais de 20.000 seguidores e
provocou a ira de diversos setores da sociedade. Os
latifundiários se revoltaram devido a perda de homens nas
fazendas. O governo republicano considerava Conselheiro
monarquista, devido às suas pregações onde defendia o
retorno do Rei D.Sebastião de Portugal e chamava a
República de lei do cão. Já a Igreja não via com bons olhos
esse fanatismo religioso que não era direcionado para suas
vontades.
- As batalhas realizadas contra Canudos se tornaram célebres
ao serem narradas por Euclides da Cunha em Os Sertões.
Foram necessárias quatro expedições militares para a
destruição da comunidade. É um dos episódios mais
impactantes de nossa história, mostrando claramente a
desigualdade social da nação.
7.14. Comente o banditismo social no Brasil (Cangaço).

7.10. Explique a Política dos Governadores.
- Política de controle de nível federal e estadual aplicada na
República Oligárquica (1894-1930). Implantada inicialmente
pelo presidente Campos Salles (1898-1902) e chamada por ele
de Política dos Estados. É uma prática de troca de favores
entre o presidente e os governadores estaduais. Em troca de
apoio no congresso, o presidente da República evitaria intervir
no poder das fortes oligarquias regionais, controladoras dos
governos estaduais. Salles havia adquirido um volumoso
empréstimo internacional (funding-loan) e precisava de
aliados.
7.11. Caracterize o que foi o Coronelismo e suas
permanências.
- Política de controle de nível local aplicada na República
Oligárquica (1894-1930) mas que até hoje influencia os rumos
políticos nacionais. O Coronel detém o poder local de uma
zona rural e através da manipulação eleitoral consegue eleger
seus aliados, utilizando a troca de favores e pressionando a
população com o chamado voto de cabresto. Os eleitores
controlados pelo Coronel formavam o seu "curral eleitoral" e
era comum a briga entre poderosas famílias de coronéis pelo
poder.
- Há uma íntima ligação entre o Coronelismo e a Política dos
Governadores.

- A gritante miséria e desigualdade social existente no
nordeste brasileiro fizeram com que muitos indivíduos
buscassem na vida criminosa melhores condições de vida.
Esses criminosos, chamados de cangaceiros, adquiriam para
muitos uma aura mística e romântica, uma idéia de que
roubavam dos ricos para darem aos pobres. A realidade é
muito mais cruel, sendo os cangaceiros muitas vezes
contratados pelos coronéis para a prestação de serviços nada
glamorosos e tendo que conviver sempre na sombra de uma
morte violenta. O cangaceiro mais famoso de todos foi
Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião.
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anistia e prendeu diversos membros da revolta, enviados para
o degredo em prisões no norte.
- É curioso notarmos que João Cândido, falecido em 1969,
permanece de certa forma esquecido, mesmo tendo o alto
potencial histórico para ser um líder não só para negros, mas
para todos os de classes menos favorecidas.
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7.18. Explique a Guerra do Contestado (1912-1916).

7.15. O que foi o processo de reforma urbana do Rio de
Janeiro, quais foram seus principais representantes e suas
principais consequências.
- A principal medida defendida pelo presidente Rodrigues
Alves (1902-1906) foi o saneamento e a reforma urbana do
Rio de Janeiro, com o intuito de transformar a capital em uma
Paris tropical, modernizando o traçado da cidade e eliminando
as constantes epidemias provocadoras de milhares de mortes.
- Sob influência das obras realizadas em Paris pelo Barão
Haussmann, Rodrigues Alves terá a ajuda do engenheiro e
prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos e do sanitarista
Oswaldo Cruz, além de outros nomes importantes como Lauro
Müller e Paulo de Frontin.
- As principais consequências foram as radicais mudanças na
fisionomia da cidade, a eliminação das epidemias e a
insatisfação de parte da população, representada pela eclosão
da Revolta da Vacina (1904). A capital sofrerá intensas
mudanças urbanísticas, principalmente no Centro, com a
abertura de grandes boulevares, implantação de aterros,
alargamentos de ruas e a remoção das habitações populares
chamadas de cortiços, provocando revoltas e uma onda
migratória para a periferia e morros do Rio.

- Movimento de caráter místico e messiânico, com discurso
monarquista semelhante ao de Canudos, ocorrido
principalmente entre 1912 e 1916 em uma região disputada
(contestada) por Paraná e Santa Catarina.
- Liderados pelo auto-intitulado monge José Maria, milhares
de camponeses e trabalhadores desempregados formaram uma
comunidade na região, buscando melhores condições de vida,
o que desagradou diversos latifundiários e empresários que
desejavam aquelas terras, ricas em madeira. O governo agiu
com rigor provocando mais uma vez uma quantidade elevada
de vítimas.
7.19. Comente o surto da borracha na economia brasileira.

- Dentro do contexto da reforma urbana do Rio de Janeiro, a
Revolta da Vacina representa o ápice da insatisfação devido a
implantação da vacinação obrigatória contra a varíola
determinada por Oswaldo Cruz.
- É um engano considerarmos a revolta simples ignorância da
população, já que o governo não fez uma propaganda eficiente
e a própria idéia de vacina era uma novidade. Muitos homens
simplesmente impediram a aplicação de injeções em suas
esposas, já que não era comum as mulheres exporem partes de
seu corpo a estranhos. Acrescente a esta situação a tensão
provocada com a remoção dos cortiços e até a participação de
certos militares no movimento, e temos o início dos combates,
que duraria uma semana, sendo logo reprimidos.

- Com o desenvolvimento da indústria automobilística e de
novas técnicas de produção da Segunda Revolução Industrial,
a borracha (oriunda do látex extraído da seringueira, árvore
nativa da América e principalmente encontrada na Amazônia)
passa a ser disputada ferozmente, proporcionando um
comércio altamente lucrativo.
- O chamado Ciclo da Borracha no Brasil vai do fim do século
XIX até a década de 1910, contando com milhares de
trabalhadores miseráveis e formas primitivas de extração. Os
lucros
provenientes
da
borracha
diminuiriam
consideravelmente devido a concorrência inglesa iniciada na
Ásia, cuja extração era organizada de maneira mais eficaz. O
empresário norte-americano Percival Farquhar ainda
construiria da ferrovia Madeira-Mamoré com o objetivo de
escoar a borracha vinda do Brasil e da Bolívia para o Oceano
Atlântico. Porém, a queda nos lucros e a própria dificuldade
do percurso colocaria a ferrovia em desuso.
- A riqueza obtida pelos seringalistas vai se refletir na
urbanização e no crescimento cultural tanto de Belém quanto
de Manaus, inclusive com a construção do pomposo Teatro
Amazonas.
- Em 1903 o Brasil assinaria com a Bolívia o Tratado de
Petrópolis e obteria a região do Acre por 2 milhões de libras,
após diversos incidentes diplomáticos, chamados de Questão
do Acre. Diversos trabalhadores brasileiros haviam invadido a
região, antes boliviana, para extrair a borracha.

7.17. O que foi a Revolta da Chibata de 1910?

7.20. Relacione Brasil, indústria e Primeira Guerra.

- Revolta de marinheiros ocorrida nas águas do Rio de Janeiro
sob liderança do negro João Cândido contra a baixa
remuneração, péssimas condições de trabalho e os maus tratos
sofridos pelos marujos nas mãos dos oficiais. As punições
eram comuns e os castigos físicos dolorosos.
- Os marinheiros se rebelaram em 22 de novembro de 1910
tomando o comando de diversas embarcações, entre elas os
poderosos encouraçados São Paulo e Minas Gerais, e
ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso as punições não
fossem extintas.
- Os revoltosos recuaram e aceitaram entregar os navios em
troca da promessa de anistia e de uma discussão em relação as
reivindicações. Aproveitando uma rebelião dos fuzileiros
navais, inspirados nos marinheiros, o governo desrespeitou a

- Com o advento da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), as
exportações dos produtos europeus para o Brasil vão ser
praticamente suspensas, devido aos conflitos no velho mundo.
Esse fato provocará no país um surto industrial devido ao
processo de substituição de importações, já que o Brasil
precisaria produzir agora os produtos que antes importava,
principalmente bens de consumo não-duráveis.

7.16. Explique o que foi a Revolta da Vacina (1904).

7.21. Explique o movimento Tenentista e suas principais
revoltas.
- Movimento iniciado na década de 1920 no Brasil feito por
oficiais de baixa patente do exército, insatisfeitos com as
constantes fraudes eleitorais e com o domínio oligárquico. Os
tenentes desejavam "moralizar" o país.

- Defendiam o voto secreto mas não possuiam um corpo
ideológico definido, o que irá provocar discussões e caminhos
diferentes entre seus membros. Muitos pesquisadores
geralmente relacionam o movimento tenentista com as
aspirações da classe média urbana que ganhava importância
no período.
- As principais revoltas tenentistas foram a Revolta dos 18 do
Forte de Copacabana contra o presidente Artur Bernardes
(1922), a Revolução Paulista de 1924 e a Coluna Prestes sob a
liderança do cavaleiro da esperança Luís Carlos Prestes, que
percorreria mais de 20.000km pelo interior do Brasil com o
objetivo de levar os ideais revolucionários. Os tenentes terão
importância fundamental na Revolução de 30 e se tornarão
participantes ativos na política brasileira, inclusive na ditadura
militar. Prestes acabaria se tornando o principal líder
comunista do Brasil.

7.22. Explique o movimento operário do Brasil no início do
século XX.
- De maioria imigrante, os operários brasileiros vão ter uma
ideologia basicamente anarco-sindicalista até a fundação do
Partido Comunista em 1922. À partir desse momento e da
consolidação da União Soviética, as idéias socialistas vão
predominar nas fábricas.
- Os operários tinham péssimas condições de trabalho e
salários irrisórios. Não havia uma legislação trabalhista, o que
acabava tornando a questão social "caso de polícia" de acordo
com o presidente Washington Luís, ou seja, isentando o
governo desse tipo de responsabilidade.
- Em 1917 ocorrerá uma importante greve geral em São Paulo,
fortemente sufocada, mas que já mostrava os indícios do
crescimento dos operários como classe no Brasil, fato que será
bem explorado por Getúlio Vargas no seu governo.
7.23. Explique a Semana de Arte Moderna de 1922.
- Junto com a Revolta dos Dezoito do Forte de Copacabana e
a fundação do Partido Comunista, a Semana de Arte Moderna
ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo faz do ano de
1922 um importante marco do início da crise oligárquica no
Brasil.
- Defendendo idéias de vanguarda relacionadas ao
modernismo, os artistas participantes buscaram efetuar uma
ruptura com o pensamento artístico tradicional e conservador.
Uma das principais correntes do modernismo brasileiro é o
movimento antropofágico de Oswald de Andrade, que
defendia a absorção da arte estrangeira desde que ela fosse
"digerida" e transformada em algo nacional.
- Tendo como principais representantes Oswald de Andrade,
Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di
Cavalcanti, Manuel Bandeira, entre outros, a Semana de Arte
Moderna contribuiu para a mudança de rumos que o Brasil
sofreria na década de 1930 ao valorizar a identidade nacional
e buscar constantemente inovações através de novos modos de
pensamento, mesmo que não tenha conseguido romper com a
influência européia.
7.24. Quais são as emergentes classes sociais no Brasil que
se fortaleceram à partir de 1930, e que desde a década
anterior vinham buscando maior espaço?
- Podemos identificar no operariado, na classe média urbana e
na burguesia industrial, três importantes classes sociais que
desde o início do século vinham buscando um maior espaço e

que a partir da acelerada urbanização e industrialização
intensificada na década de 1930 vão se tornar cada vez mais
influentes politicamente, contribuindo para a crise das
oligarquias do café e para diversas mudanças nas práticas
políticas brasileiras.
7.25. Quais foram as consequências da crise de 1929 no
Brasil?
- A grande depressão de 1929 vai provocar no Brasil uma
grave crise no setor do café por causa da brusca redução de
preços, já que a economia mundial está totalmente abalada. O
presidente Washington Luís e os cafeicultores paulistas,
apreensivos e ansiosos com a perda dos lucros, vão romper
com a alternância da Política do Café-com-leite ao não
respeitarem a indicação do mineiro Antônio Carlos por Minas
Gerais e lançarem seu próprio candidato Júlio Prestes (sem
relação com Luís Carlos Prestes).
- As oligarquias dissidentes de Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e da Paraíba irão formar a chamada Aliança Liberal e
lançam a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para a
presidência, tendo o paraibando João Pessoa como vice.
7.26. Por que ocorreu a Revolução de 1930?
- A Revolução de 1930, que assim como a chamada
Revolução de 1964 nada tem de revolução, pois não alterou
radicalmente a estrutura do sistema, vai ser o resultado da
crise das oligarquias do café que se intensificou na década de
1920 tendo como ápice a queda dos preços provocada pela
crise de 1929 e a posterior ruptura da Política do Café-comLeite.
- Getúlio Vargas perde as eleições presidenciais para Júlio
Prestes, alegando fraude. O assassinato de seu vice João
Pessoa por questões não ligadas às eleições irá incendiar ainda
mais o cenário político e vai ser usado como argumento para o
início de uma revolta comandada por Getúlio Vargas e setores
do exército, destacando-se participantes do Tenentismo. Luís
Carlos Prestes não apoiará a revolta, considerando-a apenas
outra manisfestação da elite.
- Praticamente sem resistência, Vargas assume com um golpe
de Estado o cargo de presidente provisório em 24 de outubro,
iniciando um novo período na história brasileira.

