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REPÚBLICA OLIGÁRQUICA (OU
REPÚBLICA DO CAFÉ - PARTE 1)
(longo domínio dos latifundiários ou coronéis, que durou de 1894 a 1930)
Em 1894, embora os militares florianistas quisessem prolongar o governo autoritário, Floriano não
aceitou. Preferiu sair após a conclusão do mandato, pois boa parte da oficialidade queria respeitar e
garantir as instituições e a lei (no ideário positivista, competia ao Exército manter a ordem).
No dia 15 de novembro de 1894, sob um clima de tensão e de expectativa de golpe, ocorreu a
posse do primeiro presidente civil, eleito em março do mesmo ano, o paulista Prudente de Morais.
Daí para frente cresceu o poder dos latifundiários ou coronelismo (a riqueza e o poder dos coronéis
advinham da exploração econômica e da manipulação política da massa popular analfabeta, pobre
e dependente).
O processo eleitoral era fraudulento e corrompido (Ex. voto de cabresto, curral eleitoral).

Governo de PRUDENTE DE MORAES - 1894/1898
 Primeiro presidente civil (eleito pelo voto direto, numa eleição marcada pela manipulação e pela
fraude).
 Política deflacionária (tentou, sem grande sucesso, combater a inflação e restaurar o valor da
moeda).
 Pacificação no Sul (intermediou, por meio de negociação, o fim da Revolta Federalista / anistiou os
revoltosos)
 Revolta de Canudos - 1896/97:
- Exemplo de messianismo (movimento popular, baseado num cristianismo deturpado, que
lutava contra as injustiças praticadas pelo governo republicano, e pelos demais poderosos,
contra os mais humildes).
- A revolta foi liderada por Antonio Conselheiro, que se opunha à separação entre a Igreja e o
Estado.
- Assustou aos poderosos devido à grande adesão da massa popular sertaneja nordestina.
- Baseados em Belo Monte (Arraial de Canudos), resistiram bravamente às incursões do
governo, sendo somente derrotados pela quarta expedição militar, em 1897.
 Apesar das graves dificuldades enfrentadas, esse presidente provou a viabilidade do poder civil.
Governo de CAMPOS SALES - 1898/1902
 Devido à grave situação financeira, que se arrastava desde a Crise do Encilhamento, antes mesmo
de tomar posse, foi à Europa e lá conseguiu renegociar a dívida externa do Brasil (Funding Loan).
 As finanças brasileiras foram salvas à custa do empobrecimento da maioria, com o desaquecimento
da economia (recessão), o desemprego, o aumento dos preços e dos impostos.
 Tendo se tornado extremamente impopular, buscou elaborar um meio de garantir o equilíbrio
político / liderou a criação de uma poderosa máquina eleitoral, baseada na Comissão Verificadora
de Poderes, que garantiu a manutenção das grandes famílias oligárquicas no poder (base do
Coronelismo).
 Política dos Governadores - (por meio da fraude eleitoral, o Governo Federal garantia o apoio do
Congresso Nacional / o Presidente da República e as elites estaduais dominantes apoiavam-se
reciprocamente).
 Política “Café com Leite” - (para dar mais estabilidade ao Governo Federal, as elites paulista [PRP]
e mineira [PRM] negociaram apoio político mútuo e revezamento na Presidência da República).
Governo de RODRIGUES ALVES - 1902/1906
 Quadriênio Progressista (produtos mais destacados: Café / Borracha / Cacau)
 Reurbanização do Rio de Janeiro:
- Atuação do prefeito Pereira Passos e do médico sanitarista Oswaldo Cruz.
- Destruição de casebres e de cortiços, desalojando a população mais humilde para os subúrbios
(surgimento das favelas).
- Saneamento / erradicação de doenças (medidas contra mosquitos e ratos / vacinação
obrigatória).
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Revolta da Vacina [RJ - 1904]:
- Refletindo a insatisfação popular com as posturas autoritárias do governo.
- As oposições ao governo estimularam a evolução do movimento de tumulto para revolta
armada.
- Foi reprimida com excessiva violência / muitos revoltosos foram mortos, presos ou degredados.
Convênio de Taubaté, que deu início à Política de Valorização do Café:
- Compra, pelo governo, dos excedentes de café para evitar a queda dos preços.
- Socialização das perdas / despesas e dívidas para a sociedade.
Tratado de Petrópolis [1903]:
- Em busca de borracha, brasileiros invadiram a Amazônia boliviana / atritos brasileiros x
bolivianos.
- Acordo com a Bolívia, negociado pelo Barão do Rio Branco (após atritos, solução pacífica).
- O governo boliviano cedeu o Acre para o Brasil / recebeu indenização e acesso à ferrovia
Madeira-Mamoré.
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