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REPÚBLICA DA ESPADA - 1889 A 1894
O golpe de Estado que implantou a República brasileira foi fruto da aliança entre os militares e os
cafeicultores de SP, representados pelo Partido Republicano Paulista (PRP). Após a tomada do
poder, instalou-se o Governo Provisório.

Realizações do Governo Provisório (1889-1891)
 O Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado Presidente Provisório da República.
 O nome do país mudou de Império do Brasil para República dos Estados Unidos do Brasil.
 Ocorreu a separação entre a Igreja e o Estado (O Estado passou de Confessional para Leigo ou
Laico).
 Realizada a Grande Naturalização (Muitos estrangeiros residentes no Brasil foram naturalizados).
 A partir de novembro de 1890 foi reunida uma Assembleia Constituinte que, em fevereiro de 1891,
promulgou a nova carta magna (Constituição de 1891):
- Segunda de nossa história / Promulgada / Previa três poderes (eliminado o Poder Moderador).
- Voto aberto (não secreto), masculino, para maiores de 21 anos.
- Voto universal, porém com restrição quanto aos analfabetos, padres, soldados, mendigos e
mulheres.
A reforma financeira de Rui Barbosa e a Crise do Encilhamento





A reforma tinha por objetivo estimular o crescimento econômico e a geração de empregos.
Visando ampliar o meio circulante (quantidade de dinheiro que circula na sociedade), o ministro da
fazenda, Rui Barbosa, permitiu:
- Grande concessão de créditos, com a emissão exagerada de moeda;
- A abertura de empresas (sociedades anônimas) sem as devidas garantias;
- Emissão desordenada de ações na Bolsa de Valores, gerando clima de especulação
financeira.
O resultado foi negativo uma vez que mergulhou o país numa atmosfera de especulação e num
grave surto inflacionário (Encilhamento).

O governo constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca (fev/nov-1891)
 Como presidente, adotou postura autoritária (influência da mentalidade positivista).
 Em atrito com o Congresso Nacional, e alegando que o mesmo pretendia derrubá-lo, ordenou sua
dissolução em 3 de novembro de 1891 (tentativa de Golpe de Estado).
 Formou-se forte oposição à tentativa de golpe, na qual se destacaram o vice-presidente, Marechal
Floriano Peixoto e o almirante Custódio de Melo, que exigiam a renúncia de Deodoro.
 Doente e pressionado por seus opositores (civis e militares), renunciou em 23/11/1891.
O governo do Marechal Floriano Peixoto
 Questão sucessória (Ao invés de convocar eleições e entregar o cargo, conforme previa a
Constituição de 1891, o vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto, exerceu o mandato até o final).
 Não era um democrata, crendo ser o melhor para o Brasil um governo forte e centralizador.
 Reabriu o Congresso Nacional, recebendo algum apoio da elite cafeicultora paulista (PRP).
 Enfrentou, com sucesso, oposições dentro do Exército (as revoltas dos fortes de Santa Cruz e de
Lajes, no Rio de Janeiro, ambas sufocadas, e o Manifesto dos Treze Generais, os quais acabaram
exonerados).
 Em setembro de 1893 começou a Revolta da Armada, episódio no qual o almirante Custódio de Melo
liderou a sublevação de parte da Marinha, querendo derrubar o presidente e assumir seu lugar.
 Apesar das oposições que enfrentava, o Marechal Floriano Peixoto assegurou, com sua atuação
enérgica, a autoridade presidencial, sendo, por isso, cognominado o Marechal de Ferro.
A Revolução Federalista (no Rio Grande do Sul)
 Disputa pelo poder estadual, iniciada em fevereiro de 1893, entre os Republicanos (favoráveis ao
presidente estadual, Júlio de Castilhos), apelidados de pica paus, e os Federalistas (contrários aos
governos de Castilhos e de Floriano Peixoto), liderado por Silveira Martins, sendo conhecidos
como maragatos.
 Os federalistas uniram-se aos participantes da Revolta da Armada, que resistiam aos ataques das
forças leais a Floriano Peixoto no litoral de Santa Catarina. Foram derrotados e os partidários do
governo rebatizaram a capital daquele estado de Desterro para Florianópolis (cidade de Floriano).
 Essa revolta, muito sangrenta, enfraqueceu a República da Espada, e só terminou no governo do
civil Prudente de Morais.
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