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A REPÚBLICA DA ESPADA (1889-1894)
AS FORÇAS POLÍTICAS
 Os heróis e a construção da narrativa republicana:
- Tiradentes
- figura feminina
- a criança

Pedro Américo, 1893

Pedro Bruno, 1919






Predomínio dos militares em aliança com a burguesia
Militares: tradicionais x positivistas
Tendência centralista e discurso modernizador
Aproximação dos jacobinistas: setores urbanos
PRP: à margem das principais decisões
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GOVERNO PROVISÓRIO DE DEODORO (1889-1891)
 Extinção da Carta Outorgada
 Desmonte dos instrumentos centralizadores: Poder Moderador, Conselho de Estado e
Senado Vitalício
 Estado Laico
 Províncias = Estados
 Grande Naturalização
 Política do Encilhamento:
- tentativa de rápida industrialização
- grande oferta de créditos
- política emissionista
- protecionismo alfandegário
- estímulo ao mercado financeiro
- empresas fantasmas
- especulação
- fuga de capitais
- falências
- nítida oposição dos setores oligárquicos
 Constituição de 1891
- federalismo
- voto: aberto, excluía os analfabetos e universal masculino
- presidencialismo







GOVERNO CONSTITUCIONAL DE DEODORO (1891)
Tensão entre governo e congresso
Tentativa de golpe de Estado
Reações de vários setores da sociedade
Primeira Revolta da Armada
Renúncia

GOVERNO FLORIANO PEIXOTO (1891-1894)

O enigma de Floriano: medidas populares, estímulo à indústria e um enorme autoritarismo
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Questionamentos sobre a legalidade
Florianismo: Jacobinismo + Positivismo
Manutenção da política protecionista e dos estímulos à indústria
Início de reformas urbanas em 1893
Medidas populares: controle de preços
Autoritarismo + censura
Segunda Revolta da Armada: efetivo ataque da marinha à capital do Brasil
Revolução Federalista:
- interferência central no comando do Rio Grande do Sul: apoio aos Republicanos (Picapaus)
- Federalistas (maragatos) avançaram pelos estados do sul
- militares da Revolta da Armada se juntaram aos Federalistas em Santa Catarina
- alinhamento de Floriano com São Paulo = controle do movimento

 Floriano concluía o mandato, mas a porta estava aberta para São Paulo
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