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O DOMÍNIO OLIGÁRQUICO NA REPÚBLICA VELHA - 1906-1918
REPÚBLICA OLIGÁRQUICA (OU
REPÚBLICA DO CAFÉ - PARTE 2)
(longo domínio dos latifundiários ou coronéis, que durou de 1894 a 1930)
Governos de AFONSO PENA e de NILO PEÇANHA - 1906/1910
 Incentivo à imigração:
- O Brasil recebeu grande número de imigrantes, como os japoneses (“governar é povoar”)
 A morte do presidente, em 1909, mergulhou o Brasil em grave crise sucessória:
- Cabia ao presidente em exercício conduzir sua própria sucessão / o vice não tinha o mesmo
prestígio.
 O breve governo de Nilo Peçanha
- Iniciou a implantação do Ensino Técnico.
- Foi criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) / Lembrar do Marechal Rondon.
 Em 1910 ocorreu a primeira eleição competitiva da República:
- O militar gaúcho Hermes da Fonseca, apoiado por MG, lançou-se candidato.
- Disputou a presidência com o político baiano Rui Barbosa, preferido por SP.
- O candidato baiano lançou a Campanha Civilista, provocando o abalo na política do Café com
Leite.
Governo de MARECHAL HERMES DA FONSECA - 1910/1914
 Revolta da Chibata [1910]:
- Revolta na Marinha de Guerra / marinheiros insatisfeitos com os castigos físicos e os baixos
soldos.
- Se amotinaram, tomaram navios e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro.
- Havia, na marujada, muitos negros e mulatos, entre eles o líder, João Cândido, o mestre-sala
dos mares.
- A pacificação se deu por acordo, nem sempre cumprido pelo governo / ocorreram prisões e
mortes.
 Política das Salvações (governo federal contra o domínio das elites tradicionais):
- Tentativa do governo, sob influência militar, de derrubar as elites tradicionais dos governos
estaduais.
- Essa tentativa foi mal sucedida, ficando o Marechal Hermes enfraquecido e desmoralizado
 Revolta do Contestado (mais um exemplo de messianismo) [1912-1916]:
- Na divisa entre SC e PR, área então disputada entre os dois estados, ocorreu violenta revolta.
- A construção de uma ferrovia na região, e a exploração das terras que desmatadas, tornou
necessária a expulsão dos camponeses que por gerações vivam na região.
- Esses camponeses lutaram ferozmente contra soldados enviados pelo governo para expulsálos.
- O principal elemento de aglutinação dessa massa rural, pobre e analfabeta, foi o fanatismo
religioso.
- Após longa luta (1912-1916), a região foi pacificada com o massacre de muitos camponeses.
 Volta do “Café com Leite”:
- Temendo oposições à sua hegemonia política (como a do líder gaúcho Pinheiro Machado pinheirismo), o PRP e o PRM assinaram em 1914, o Pacto de Ouro Fino, reatando o “café com
leite” e apontando como candidato o mineiro Venceslau Brás.
Governo de WENCESLAU BRÁS - 1914/1918
 Novo Surto Industrial (por substituição de importações):
- A eclosão da Primeira Guerra Mundial favoreceu o crescimento da indústria brasileira, uma
vez que houve queda nas importações de produtos industrializados estrangeiros.
 Movimento Operário (influências anarcossindicalista e depois comunista):
- Surgida no final do século XIX, a classe operária brasileira cresceu extraordinariamente na
República Velha, com o desenvolvimento da indústria, principalmente no período da Primeira
Guerra Mundial.
- Em meados dos anos 20, boa parte dos imigrantes vinha para o meio urbano / SP e RJ eram
os principais centros fabris / RS, MG, PE e BA eram centros secundários.
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O proletariado era submetido a condições subumanas de sobrevivência: salários muito baixos /
longas jornadas / fábricas sem condições de higiene e de segurança / moravam em favelas ou
cortiços / o trabalho feminino e o infantil eram ainda mais desvalorizados.
- As lideranças operárias eram de esquerda (de base imigrante) / destaque para o
Anarcossindicalismo.
- Ocorreram importantes mobilizações operárias (greves, agitações e saques) / ênfase - 1917 e
1919.
- A influência dos anarcossindicalistas diminuiu devido à repressão e à expulsão de líderes
estrangeiros.
- Nesse contexto, em 1922, um grupo de intelectuais e operários fundou o PCB (Partido
Comunista Brasileiro), imediatamente declarado ilegal pelo governo, acusado de ameaça à
segurança nacional.
- Mesmo na clandestinidade, o PCB passou a liderar os movimentos operário e sindical.
Brasil na I Guerra Mundial (participação simbólica):
- Em 1917, depois da entrada dos EUA no conflito, o Brasil declarou guerra à Alemanha e seus
aliados.
- A marinha brasileira ajudou a policiar o Atlântico Sul / O Brasil forneceu alimentos e matériasprimas aos aliados e enviou um grupo de médicos e de aviadores para a Europa.
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