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       A República no Brasil foi proclamada em 15 de 

novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca 

(1827/1892). O Brasil passava por grandes 

dificuldades – a libertação dos escravos no ano anterior 

(1888) fizera com que a economia nacional caísse, pois 

não havia mão-de-obra escrava que fizesse o trabalho 

da lavoura. Com a chegada dos imigrantes italianos 

eles plantavam, colhiam, mas cobravam pelos seus 

serviços. Isso gerou insatisfação entre os donos das 

terras. As perdas foram enormes para os coronéis, pois 

o dinheiro que havia fora gasto antes em escravos, e o 

governo não fez nenhuma indenização aos mesmos. 

       A guerra contra o Paraguai (1864/1870) 

beneficiaria a luta dos republicanos contra o regime 

monárquico no Brasil. Os soldados brasileiros, aliados 

ao exército do Uruguai e da Argentina, foram 

orientados para implementar a instalaçao da República 

no Brasil.  

       Entretanto, os republicanos já faziam grandes 

manifestações por todo o país. A população civil foi 

mobilizada para exigir a libertação do colonialismo 

português, existente, através dos herdeiros da família 

real portuguesa de Portugal, na monarquia brasileira. 

Desde 1870 que existiam vários partidos políticos 

ativos. 

       Atuante, também, a igreja com um espírito 

republicano apoia a implantação de uma República no 

Brasil. Dois bispos, nomeados pelo então imperador D. 

Pedro II, ainda que subordinados seus, se recusariam a 

aceitar as imposições do soberano. Foram punidos com 

pena de prisão, reagindo a Igreja contra o governo 

imperial. 

       As tensões políticas iam aumentando durante esse 

mandato de D. Pedro II, em 1889. A família real sai do 

Palácio Imperial na cidade do Rio de Janeiro, para 

Petrópolis no interior do Estado (casa da serra). Mas 

seu afastamento não dá resultado – em marcha 

vitoriosa, o golpe militar do Marechal Deodoro da 

Fonseca.  

       Todavia, os responsáveis pelo plano golpista 

corriam perigo. Circulavam boatos que poderiam ser 

presos. Nesse âmbito, o marechal receberia apoio de 

mais de seiscentos soldados. Na madrugada do dia 15 

de novembro de 1889, passando pela Praça da 

Aclamação, o Marechal Deodoro da Fonseca de espada 

em punho, declara que a partir daquele momento – o 

Brasil era uma República.  

       Sem nada mais a fazer no país, D. Pedro II (1825-

1891) recebe a notícia do golpe. Um decreto o 

expulsava do Brasil com a sua família. Foram embora 

para Portugal e depois para França, onde iria falecer. 

       Instalado um governo na nova República do 

Brasil. Os antigos conspiradores instalam um governo 

provisório – o Marechal Deodoro da Fonseca nomeado 

primeiro Presidente do País. Entre outros, fizeram 

parte desse governo: Rui Barbosa, Benjamin Constant 

e Campos Salles.| Texto: Silvya Gallanni (Fonte: 

Brasil Escola. Imagens do domínio comum). 
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