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Proclamação da República, pintura de Benedito Calixto, 1893 - wikipedia creative commons

 

No dia 15 de novembro de 1889 o Brasil
iniciava uma nova etapa de sua História,
uma vez que alterava sua forma de
governo, passando da Monarquia à
República.

Em 14 de janeiro de 1890, foi assinada a
primeira norma reconhecendo a data
como “festa nacional”: o Decreto nº 155-
B declarou o 15 de novembro como um
dia para celebrar a pátria brasileira.

Atualmente, o dia em questão é
considerado feriado por força da Lei nº
10.607/2002.

O Marechal Deodoro da Fonseca - Tela de
1890, conservada na Academia Militar das
Agulhas Negras, em Resende, RJ - wikipedia
creative commons

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D155-Bimpressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10607.htm


A Proclamação da República foi o resultado de um longo processo de crise
da monarquia no Brasil. O regime monárquico começou a entrar em
decadência logo após o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, uma vez
que a Monarquia relutava em atender alguns interesses e demandas das
elites da sociedade brasileira.
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Contexto Político
 

Uma série de novos atores e novas ideias políticas surgiram, ganhando força
por meio do movimento republicano, estruturado oficialmente a partir de
1870, quando foi lançado o Manifesto Republicano. Ao redor das ideias
republicanas, formou-se um grupo consistente que organizou a derrubada
da Monarquia em 1889.

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/guerra-paraguai.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Republicano


 
O Manifesto Republicano - blog De olho na História

 



A Igreja Católica: descontentamento da Igreja Católica frente a D.
Pedro II, que interferia em demasia nas decisões eclesiásticas;

O Exército: insatisfação dos oficiais de baixo escalão do Exército
Brasileiro, pela determinação de D. Pedro II que os impedia de
manifestar publicamente suas críticas à monarquia;

Os grandes proprietários: após a Lei Áurea ascende entre os grandes
fazendeiros um clamor pela República. Insatisfeitos pela decisão
monárquica pelo fim da escravidão, voltam-se contra o regime. Os
fazendeiros paulistas que já importavam mão de obra imigrante,
também estão contrários à monarquia, pois buscam maior participação
política e poder de decisão nas questões nacionais;

A classe média urbana: as classes urbanas em ascensão buscam maior
participação política e encontram no sistema imperial um empecilho
para alcançar maior liberdade econômica e poder de decisão nas
questões políticas.

O fim da Monarquia nasce da insatisfação das seguintes instâncias, que
davam sustentação ao regime do Imperador Pedro II:

 
Ilustração de César Lobo presente no livro História do Brasil para Principiantes

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/lei-aurea/


Em novembro de 1889, a conspiração estava em curso e contava com
nomes como os jornalistas Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva e Rui
Barbosa, e os militares Benjamin Constant e Sólon Ribeiro, entre
outros. O que faltava para os conspiradores era a adesão do Marechal
Deodoro da Fonseca, um militar influente e primeiro presidente do Clube
Militar.

A conspiração para a
derrubada da Monarquia

 

Aristides Lobo, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa. Fonte: Revista Illustrada, ano 14, nº 569,
de 16/11/1889 (BN)

https://www.ebiografia.com/deodoro_fonseca/


 
O Major Sólon Ribeiro

wikipedia creative commons
 

Em 10 de novembro, os defensores
da derrubada da monarquia
reuniram-se com Deodoro para
convencê-lo a participar do
movimento. 

No dia 15, o marechal, mesmo
doente, acompanhou as tropas
republicanas  até o quartel-general,
localizado no Campo de Santana,
onde foi exigida a demissão do
Visconde de Ouro Preto (Afonso
Celso de Assis Figueiredo) da
presidência do gabinete ministerial
do Imperador. O Visconde se
demitiu.

Com o objetivo de agitar ainda mais
os meios militares, o Major Solon
espalhou o boato de que o imperador
havia mandado prender Deodoro e
Benjamin Constant, então professor
da Escola Militar. 

 
O Visconde de Ouro Preto

wikipedia creative commons
 

Interessante notar que, segundo algumas fontes históricas, Deodoro da
Fonseca não era republicanista. Era, inclusive, apoiador do regime
monárquico. Cerca de 60 dias antes da Proclamação teria afirmado: “O
povo não está educado para a República; ruim com a Monarquia, pior sem
ela!”.

 
Nota de 20 cruzeiros
Fonte: curitibaleiloes

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Celso_de_Assis_Figueiredo#:~:text=Afonso%20Celso%20de%20Assis%20Figueiredo%2C%20Visconde%20de%20Ouro%20Preto%20(Ouro,(ver%20Gabinete%20Ouro%20Preto).


 
Gaspar Silveira Martins

wikipedia creative commons
 

Após a demissão do Visconde de Ouro Preto, Deodoro teria voltado para
casa, mas teria sido alertado pelo jornalista Quintino Bocaiúva e pelo
militar Benjamin Constant que quem teria sido nomeado em lugar do
Visconde era Gaspar Silveira Martins, Presidente da Província do Rio
Grande do Sul, e arquiinimigo de Deodoro da Fonseca.

Como não aceitava ver um inimigo,
que o chamava pejorativamente de
“sargentão”, como primeiro ministro,
o Marechal aquiesce em participar
definitivamente do movimento e
proclamar o republicanismo como
nova forma de governo no Brasil. 

Tanto o Visconde de Outro Preto
quanto Gaspar Silveira Martins foram
presos e exilados por ordem de
Deodoro da Fonseca.

https://educacao.uol.com.br/biografias/gaspar-silveira-martins.htm


Os republicanos decidiram, então, realizar uma sessão extraordinária na
Câmara Municipal do Rio de Janeiro para que uma solenidade
formalizasse a Proclamação da República. A sessão foi anunciada pelo
farmacêutico, jornalista e vereador José do Patrocínio. Os envolvidos na
proclamação andaram pelas ruas do centro do Rio, puxando vivas à
República e cantando “A Marselhesa” (canção revolucionária símbolo da
Revolução Francesa).

A Proclamação – nasce uma
nova República

 

José do Patrocínio
História da Literatura Brasileira, 1916, de José

Veríssimo

Capa do Diário Popular de 16 de novembro de 1889,
noticiando a Proclamação da República - Arquivo
Nacional

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_do_Patroc%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-francesa.htm


A população das camadas sociais mais humildes observava atônita os dias
posteriores à tomada republicana. A República não favorecia em nada os
mais pobres e também não contou com sua participação. O Império,
principalmente após a abolição da escravatura, gozava de simpatia entre
essas camadas, e mesmo gratidão pela libertação dos escravos. Há então
um empenho das classes ativamente participativas da República recém-
fundada em apagar os vestígios da monarquia no Brasil, construir heróis
republicanos e símbolos que garantissem que a sociedade brasileira se
identificasse com o novo modelo Republicano Federalista. 

Durante essa sucessão de acontecimentos, foi organizada uma tentativa
de resistência sob a liderança de Engenheiro André Rebouças e do
Conde d’Eu, marido da Princesa Isabel. Mas essa resistência fracassou. 

 
O Engenheiro André Rebouças

wikipedia creative commons
 

 
O Conde d'Eu, a Princesa Isabel e seus três filhos, em
1885 - Instituto Cultural Banco Santos

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Rebou%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gast%C3%A3o_de_Orl%C3%A9ans,_Conde_d%27Eu
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/princesa-isabel.htm


Um governo provisório foi formado, tendo sido o Marechal Deodoro da
Fonseca nomeado como Presidente do Brasil (o primeiro, portanto, de
nossa história). Os outros envolvidos com o estabelecimento da República
assumiram pastas importantes no governo. A família real foi expulsa do país
no dia 16 de novembro e, no dia seguinte, embarcou com seus bens para
Lisboa, em Portugal.

 
O Governo Provisório

 

O Imperador D. Pedro II recebe a ordem de banimento entregue pelo Major Sólon - Nossa História Magazine



NÃO SOU NEGRO FUGIDO

Deposto o ministério, Deodoro andou na cidade, obteve
adesões e no arsenal de Marinha foi bem recebido pelo
chefe de divisão Eduardo Wandenkolk e pelo barão de
Santa Marta, ajudante-general da armada.
    Na câmara municipal, José do Patrocínio fez um discurso.
    D. Pedro II veio de Petrópolis e tentou organizar um novo
ministério, o que não foi possível. No dia 16 S. M. recebeu
uma dolorosa mensagem: nela o marechal Deodoro, em
nome do governo provisório, lhe pedia o sacrifício de, com a
sua família, no prazo de vinte e quatro horas, deixar o
território nacional. O monarca deposto respondeu que
embarcaria, forçado pelas circunstâncias.
   Afirmou que guardaria do Brasil muita saudade e fez
votos ardentes pela sua grandeza. Uma resposta digna,
como se vê: o Imperador gostava da palavra escrita.
Falando, porém, deixou algumas frases de menos efeito. Na
noite de 17, desceu as escadas do palácio bastante
contrariado, resmungando para o tenente-coronel Mallet,
que o ia buscar.
   _ Estão todos malucos. Não embarco, não embarco a esta
hora, como negro fugido.
  Embarcou. No dia 18, com todos os seus, a bordo do
Alagoas, seguiu para a Europa. A 28 de dezembro enviuvou,
a 5 de dezembro de 1891 morreu.

  RAMOS, Graciliano. Pequena história da República. 1ª ed. Rio de Janeiro:
Record, 2020.
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O Marechal Floriano Peixoto, primeiro vice-
presidente e segundo presidente da República
do Brasil - todamateria

O Governo Republicano Provisório foi ocupado, ainda, pelo Marechal
Floriano Peixoto como vice-presidente, e pelos ministros: Benjamin
Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Sales, Aristides Lobo,
Demétrio Ribeiro e o Almirante Eduardo Wandenkolk. Todos eram
membros regulares da maçonaria brasileira, presente desde a
Independência, e aliados aos ideais da filosofia positivista.

O Marechal Deodoro da Fonseca, Primeiro Presidente
do Brasil - wikipedia creative commons

A Seção de Memória Institucional da
JFPR já tratou desta Constituição
aqui: Hoje é Dia D - 24 de
fevereiro, Dia da Promulgação da
Primeira Constituição Federal
Republicana.

A República Brasileira foi organizada pela Constituição Federal de 1891, a
primeira sob a nova forma de governo. 

https://www.ebiografia.com/floriano_peixoto/
https://www.significados.com.br/maconaria/
https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/7-de-setembro-Dia-da-Independencia-do-Brasil.pdf
https://www.infoescola.com/sociologia/positivismo/
https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/24-de-fevereiro-Promulgacao-da-1a-Constituicao-Federal-Republicana.pdf


O dia dedicado à celebração de um de nossos símbolos nacionais foi definido
em função do Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889, que determinava o novo
modelo da bandeira, em face da mudança da forma de governo – da
Monarquia à República. A Lei que define os símbolos nacionais, porém, é a Lei
nº 5.700, de 1º de setembro de 1971.
 
A bandeira antiga representava o Império, trazendo em seu centro um brasão
com a imagem da coroa e da cruz, símbolos que se tornaram indesejáveis para
os republicanos, já que o presidencialismo e a laicidade eram características
patentes do novo regime instituído. Entretanto, mesmo rejeitando o brasão
imperial, Raimundo Teixeira Mendes e seus auxiliares (Miguel de Lemos,
Manuel Reis e Décio Villares) mantiveram o fundo verde (representativo da cor
dos Habsburgo de Áustria, dinastia à qual pertencia a Imperatriz Maria
Leopoldina) e o losango amarelo (representativo da cor da dinastia dos
Bragança, da qual provinha o Imperador Dom Pedro I) como base para a nova
bandeira. 

Dia 19 de novembro é Dia da Bandeira Nacional

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d0004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5700compilado.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/estado-laico.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Teixeira_Mendes


Nossa atual bandeira é a 12ª criada para representar nosso país desde a
época do descobrimento;

Durante o período de 15 a 19 de novembro vigorou a bandeira republicana,
cópia da bandeira americana, porém nas cores verde e amarela;

A bandeira imperial
 

Curiosidades da nossa bandeira

A bandeira republicana, que vigorou por 4 dias - Revista Recreio
 



Bandeiras Históricas do Brasil - Senado Federal



A frase que consta na bandeira atual, “Ordem e Progresso”, foi inspirada em
uma frase do positivista Auguste Comte. A frase original, porém, era: “O
amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim”.

A legislação brasileira prevê que, no dia 19 de novembro, seja realizada uma
cerimônia para incineração de bandeiras que estejam em más condições.

A Bandeira Nacional é considerada um símbolo nacional. Os outros três
símbolos nacionais são: o Hino Nacional, as Armas Nacionais e o Selo
Nacional.

Bandeira do Brasil

Brasão da República Hino Nacional

Selo Nacional

Símbolos Nacionais

https://www.infoescola.com/biografias/auguste-comte/


A Bandeira Nacional é hasteada de maneira permanente na Praça dos Três
Poderes, em Brasília. No primeiro domingo de cada mês, é realizada uma
cerimônia de troca da bandeira.

Quando são hasteadas várias bandeiras juntas à Bandeira Nacional, esta é
a primeira a subir e a última a descer do mastro.

As estrelas da bandeira correspondem a cada um dos estados brasileiros e
ao Distrito Federal.

A única estrela que está acima da faixa branca corresponde ao estado do
Pará.

A legislação brasileira proíbe que a Bandeira Nacional seja utilizada como
roupagem.

O Hino à Bandeira foi criado por Olavo Bilac (letra) e por Francisco Braga
(melodia), e apresentado em 1906.

As Armas Nacionais - Governo Federal
 

 
Fonte: LUZ, Milton. A História dos Símbolos Nacionais. Brasília: Senado Federal, 2005, p. 73-74

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/olavo-bilac.htm
https://musicabrasilis.org.br/compositores/francisco-braga
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/1099


 
Olavo Bilac - Academia Brasileira de Letras

 

 
O compositor Francisco Braga - CEDOC

 

Dia da Bandeira: 10 coisas que você talvez não saiba sobre o símbolo
brasileiro

Desde 1500: Conheça todas as bandeiras que o Brasil já teve

Conheça o significado e a história do Hino à Bandeira do Brasil

Confira aqui uma versão emocionante do Hino à Bandeira, cantada pelos
artistas Rosemarye, Ivan Lins, Frejat e Leoni!

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46259929
https://recreio.uol.com.br/viva-a-historia/conheca-as-bandeiras-que-o-brasil-ja-teve.phtml
https://www.letras.mus.br/blog/hino-da-bandeira-significado/
https://www.youtube.com/watch?v=1NWoz2TSYqI


Que o Brasil possui um Hino à
República?

O Hino à Proclamação da República do Brasil
tem letra de Medeiros e Albuquerque (1867-
1934) e música de Leopoldo Américo Miguez
(1850-1902).

Em janeiro de 1890, o governo provisório do
Marechal Deodoro da Fonseca lançou um
concurso visando à oficialização de um novo
hino para o Brasil. Leopoldo e Medeiros
venceram o concurso, mas o hino acabou não
sendo utilizado como o novo hino nacional do
país devido a protestos da população. Em um
decreto no mesmo mês do concurso, o governo
brasileiro estipulou que a criação fosse então
empregada como sendo o Hino da
Proclamação da República. O Hino foi
publicado no Diário Oficial de 21 de janeiro de
1890.

Acompanhe aqui a execução, com letra e
música, do Hino à Proclamação da República
do Brasil!

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medeiros_e_Albuquerque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medeiros_e_Albuquerque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Miguez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Miguez
https://www.youtube.com/watch?v=Hgleg3G7mIk


TV Senado - Histórias do Brasil - A Proclamação da República

Canal Buenas Ideias, com Eduardo Bueno - O Baile da Ilha Fiscal

Podcast: República, o primeiro degrau - já em 1889, dizia-se que a chegada da
República era só um começo. Mas quanto avançamos?

10 filmes para estudar a história do Brasil no dia da Proclamação da
República

INDICAÇÕES DA
EDIÇÃO

1889, de Laurentino Gomes

O escritor Laurentino Gomes é autor de uma
trilogia que conta três fatos importantes da
história do Brasil. Este livro, 1889, é a obra
que fecha a série que começou com 1808,
contando sobre a fuga da corte de Dom João
para o Rio, e também tem 1822, que fala da
independência do Brasil. Claro que o tema
de 1889 é a proclamação da república,
contada em uma escrita cativante.

https://www.youtube.com/watch?v=T2gMKpADSQU
https://www.youtube.com/watch?v=zBdG9N4E_EM
https://www.plural.jor.br/podcast/podcast-republica-o-primeiro-degrau/
https://entretantoeducacao.com.br/educacao/10-filmes-para-estudar-a-historia-do-brasil-no-dia-da-proclamacao-da-republica/
https://www.amazon.com.br/1889-imperador-injusti%C3%A7ado-contribu%C3%ADram-Proclama%C3%A7%C3%A3o/dp/8525054461


José Murilo de Carvalho, um dos maiores
historiadores do Brasil sobre o tema, traz um olhar
diferente sobre o dia 15 de novembro de 1889.
Neste livro, a proclamação da república é analisada
do ponto de vista dos mais carentes e
marginalizados. História social e literária,
antropologia urbana, crítica cultural, análise
política: o autor atravessa com brilho todos esses
campos para reconstruir de forma originalíssima
os impasses de uma República nascente, que
teimam em perturbar ainda o sono das elites
brasileiras. 
Os Bestializados de ontem e de hoje são a face
oculta de nosso modernismo: a cidade
permaneceu alheia e atônita, buscando
perdidamente seus cidadãos. 

O que uma obra de ficção está fazendo em uma
lista de livros de história? Esaú e Jacó, do genial
Machado de Assis, conta a história dos conflitos
entre os gêmeos Pedro e Paulo, mas tem como
cenário os últimos anos do Brasil imperial e a
chegada da república. Os acontecimentos
históricos são retratados ao longo do livro.

Os bestializados: O Rio de Janeiro e a República

que não foi, de José Murilo de Carvalho

Esaú e Jacó, de Machado de Assis

https://www.amazon.com.br/Os-bestializados-Rio-Janeiro-Rep%C3%BAblica/dp/8535930876
https://www.amazon.com.br/Os-bestializados-Rio-Janeiro-Rep%C3%BAblica/dp/8535930876
http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-livros/esau-e-jaco.html
http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-livros/esau-e-jaco.html


A Coleção Brasil Republicano, uma das referências
mais importantes sobre o tema no país, busca falar
sobre as transformações ocorridas na República
desde sua proclamação em 1889. São cinco volumes
organizados pelos historiadores Jorge Ferreira e
Lucilia de Almeida Neves que dividem o período
republicano em cinco momentos: O tempo do
liberalismo oligárquico (Vol. 1), O tempo do nacional-
estatismo (Vol. 2), O tempo da experiência
democrática (Vol. 3), O tempo do regime autoritário
(Vol. 4) e O tempo da Nova República (Vol. 5).

Fonte: Uol Educação, Amazon, Editoras Companhia das Letras e Record

O que dizem sobre a história de um país os
monumentos erguidos em praça pública? Ou as
bandeiras e hinos nacionais? Ou, ainda, caricaturas e
charges tiradas das páginas de um jornal? José
Murilo de Carvalho mostra, com a sensibilidade
característica dos bons pesquisadores, como esse
material pode ser de grande utilidade para se
decifrar a mitologia e a simbologia de um sistema
político.

Por meio de imagens, o autor nos oferece um
curioso passeio pelo momento de implantação do
regime republicano. Entre texto e ilustrações,
aprendemos como os mitos de origem criados para
a República, seus heróis, a bandeira verde-amarela e
o nosso hino traduzem com fidelidade as batalhas
travadas pela construção de um rosto para a
República brasileira.  

A formação das almas - O imaginário da República

no Brasil, de José Murilo de Carvalho

Coleção O Brasil Republicano, organizada por

Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves

https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=10213&gclid=EAIaIQobChMI-und0te28wIVBqSzCh3G5AwgEAMYASAAEgLASvD_BwE
https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=10213&gclid=EAIaIQobChMI-und0te28wIVBqSzCh3G5AwgEAMYASAAEgLASvD_BwE
https://www.record.com.br/colecoes/o-brasil-republicano/
https://www.record.com.br/colecoes/o-brasil-republicano/


 
JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
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