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- A TRANSIÇÃO IMPÉRIO-REPÚBLICA (1870...1889) -  
 

A crise da Monarquia, que resultou na Abolição da Escravidão (1888) e na Proclamação da 

República (1889), deve ser compreendida a partir de duas questões principais: a Crise do Escravismo e 

a chamada Questão Militar.  Os conflitos entre o Estado Monárquico e a Igreja Católica completaram o 

quadro, uma vez que o alto clero, a exemplo de Dom Macedo e Dom Vital, colocou-se cada vez mais 

contra o Regalismo, e passou a defender o Agnosticismo e a subordinação da Igreja Católica à Santa Sé 

(ultramontanismo), definindo o que ficou conhecido como Questão Religiosa. No último quartel do século 

XIX, era visível a descrença pela Monarquia por parte do Exército e da Igreja Católica, instituições que 

haviam sido importantes sustentáculos do Estado Imperial brasileiro.  

 A chamada Questão Militar refletiu, pela primeira vez na história do Brasil, a participação 

expressiva de forças sociais urbanas no processo político do país. Os militares republicanos, 

esmagadoramente da classe média urbana, ficaram muito próximos de elementos civis, em especial de 

intelectuais liberais pequeno-burgueses, ambos desacreditados da Monarquia. A consciência de 

corporação e a nova dimensão profissional, adquiridas pelo Exército com a Guerra do Paraguai e 

reforçadas com a fundação do Clube Militar, a influência do positivismo na Escola Militar com a atuação 

de Benjamin Constant e o contato com as experiências republicanas em países vizinhos levaram os 

militares a exigir uma nova posição política nos quadros da Monarquia. Os militares, em especial o 

Exército, perceberam a posição de "segunda classe" que o Estado Monárquico havia lhes conferido e 

passaram a não aceitar mais, até porque a guerra e seus desdobramentos tinham comprovado a 

importância da "espada" no exercício do poder político no Brasil.    

A crise do escravismo e seu posterior desdobramento na imigração estrangeira expressavam a 

difícil questão de como substituir a mão-de-obra escrava e proceder a transição para o trabalho livre não 

obrigatoriamente assalariado, sem o mínimo de traumatismos à ordem estabelecida. E, ao mesmo 

tempo, empreender o "branqueamento" da população, afastando o que era entendido como o predomínio 

das "raças inferiores", e assim concretizar uma visão de Brasil como "modelo de civilização branca dos 

trópicos". De um lado, estava a aristocracia tradicional, os elementos mais reacionários e conservadores 
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que estavam localizados na província do Rio de Janeiro, a província mais resistente às transformações 

dentro da economia cafeeira, e defendiam o unitarismo e a escravidão, objetivando retardar ao máximo 

a abolição e os privilégios políticos. Estes elementos - os chamados “barões de café” - obtiveram grandes 

benefícios das formas tradicionais de produzir e detinham o controle do governo imperial. De outro, os 

cafeicultores progressistas da província de São Paulo, especialmente do Oeste Novo, que caminhavam 

gradativamente para a substituição das formas escravistas para formas capitalistas de produção, já 

associados aos interesses do capitalismo internacional, e não aceitavam mais o unitarismo da 

Monarquia. Defendiam a modernização econômica, sem alterar a estrutura da propriedade, o que 

implicava a liberação da mão-de-obra escrava e a constituição de um mercado interno de mão-de-obra 

livre, sob controle dos grandes proprietários, tendo em vista garantir maior acumulação de capital. Além 

de lutarem pela República associada à federação como única forma capaz de consolidar político e 

institucionalmente o predomínio das oligarquias dominantes no controle do poder político e a defesa dos 

interesses do complexo agrário-exportador cafeeiro em nível nacional.  

  

 Observação:  
Para os militares do Exército e os fazendeiros de café do Oeste Novo paulista, a Monarquia 
tornara-se historicamente ultrapassada, levando-os a desfraldar a bandeira do republicanismo 
como única saída para redefinir o Estado Nacional brasileiro. O grupo cafeicultor paulista 
representava o setor da economia primário-exportadora especialmente interessado nas 
transformações políticas e econômicas, que estavam identificadas ao federalismo associado à 
ideia de República e à modernização capitalista. Este grupo estava apoiado pelos setores médios 
urbanos em ascensão, como bacharéis, professores, pequenos comerciantes e militares. Os 
militares, por sua vez, engrossaram as fileiras do republicanismo, pois estavam inconformados 
pelo não-reconhecimento de sua importância no Estado imperial e defendiam uma visão 
autoritária de República que lhes conferia papel preponderante na vida política do país - a ditadura 
republicana em moldes positivistas, baseada na extrema centralização do poder. 

 
É importante lembrar que a agromanufatura do açúcar, diante da necessidade de competir com 

o açúcar antilhano, de melhor qualidade e com técnicas mais avançadas, vinha se ‘modernizando’ 

através da introdução gradual de usinas de vapor nos engenhos centrais. Tal atitude capitalista, na 

medida em que dispensava mão-de-obra, explicou a concordância de grandes usineiros do Nordeste 

quanto à abolição da escravidão.  

No período de 1871 a 1885, a alternativa para resolver o problema servil residia na emancipação 

‘lenta, gradual e segura’ (emancipacionismo), uma vez que concedia ao grande proprietário o direito de 

libertar os seus escravos quando e como quisesse. As leis do Ventre Livre e do Sexagenário foram, na 

verdade, reformas paliativas aprovadas pelo governo imperial, cujo objetivo era adiar ao máximo a 

resolução definitiva do problema da mão-de-obra no país. A partir de 1885, quando se assistiu ao pique 
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da economia cafeeira no mercado internacional, a defesa do imediatismo da abolição cresceu, porque 

era necessário antes de tudo assegurar a rentabilidade econômica.  

É importante lembrar que, nesse processo de crise da Monarquia e transição Abolição / 
República, a economia cafeeira estava no auge. O que estava em crise era o trabalho escravo 
e, portanto, a questão fundamental era como institucionalizar novas formas de controle sobre 
a mão-de-obra no país, sem, contudo, modificar o regime de propriedade da terra, que era uma 
importante base do poder político no Brasil.      

 
Podemos afirmar que D. Pedro II não reconheceu a importância do Exército, após a vitória no 

Paraguai, e de realizar as reformas necessárias (sufrágio universal, reforma do trabalho servil, separação 

Igreja /Estado, reforma judiciária, federalização das províncias, reforma institucional com o fim do poder 

moderador), requeridas pelos setores liberais urbanos e pelos grupos modernizadores da economia 

primário-exportadora, em particular pelo grupo cafeeiro paulista.   

A questão principal era a seguinte: ou o governo imperial, com os conservadores no poder (1868-

1878), realizava as reformas, minimizando os efeitos dos manifestos republicanos de 1869 e 1870 e dos 

partidos republicanos formados nas províncias, ou os republicanos (liberais radicais) assumiriam o 

controle do processo político das transformações.  

A recusa de D. Pedro II em realizar as reformas, devido à pressão de elementos reacionários e 

conservadores, basicamente da província do Rio de Janeiro, encastelados no Conselho de Estado, deu 

força aos republicanos que ganhavam cada vez mais adeptos. A federalização das províncias e o fim do 

poder moderador nunca foram realizados. O governo imperial realizou reformas ‘de cima para baixo’, de 

forma paliativa e tênue (Lei do Ventre Livre de 1871, Lei do Sexagenário de 1885 e a Lei Saraiva de 1880 

(que instituiu a eleição em dois graus, mas não alterou o sufrágio censitário). Estas leis, de certo modo, 

adiaram as transformações e tentaram impedir a “Revolução”, que estava associada ao abolicionismo, 

ao federalismo e à idéia republicana.  

 A República aparecia, portanto, como a única alternativa para os setores sociais 
progressistas interessados nas mudanças político-institucionais (federalismo, 
reformulação do regime representativo, sufrágio universal, dentre os aspectos mais 
significativos) e na modernização econômica (transformações capitalistas identificadas à 
constituição de um mercado interno livre e à rearticulação do Brasil com o capitalismo 
financeiro internacional). 

Quando a Princesa Isabel assumiu o trono, ela acreditou nas reformas modernizadoras, 

particularmente na mudança do regime de produção como meio de salvar a monarquia, o que ajuda a 

compreender a promulgação da Lei Áurea que aboliu legalmente a escravidão, sem indenização, em 

todo o país.  Para isso, ela chamou Antônio da Silva Prado, cafeicultor paulista, e João Alfredo Corrêa 

de Oliveira, usineiro nordestino, para juntos elaborarem a lei, mostrando claramente a união de interesses 

entre o setor cafeeiro e a agroindústria do açúcar nordestino.  Mas já era tarde...  E ela acabou perdendo 
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o trono. O problema servil minou o unitarismo que era a base da monarquia em benefício do federalismo, 

defendido pela província de São Paulo que representava o pólo da transformação capitalista.    

A substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, não necessariamente assalariado, e o seu 

desdobramento na imigração estrangeira (subvencionada pelo estado a partir da década de 1880) foi 

uma atitude capitalista. Entretanto, uma atitude de ‘capitalismo selvagem’, baseada na adoção de formas 

disfarçadas de trabalho compulsório: o trabalhador livre garantia a apropriação da mais-valia em 

benefício do cafeicultor, sem o ônus do escravo.       

 Os elementos modernizadores (SP) ligados à economia primário-exportadora cafeeira foram os 

principais beneficiados no processo histórico de transição Abolição e República. Os cafeicultores 

paulistas representavam o grupo que reunia as condições de controlar o poder, inclusive pelas suas  

articulações com o capital internacional. Mas quem derrubou a Monarquia foi o Exército, advindo daí a 

necessidade de uma composição - a aliança tática e transitória entre os cafeicultores paulistas e os 

militares do Exército para a construção e a pacificação da República. 

 No compromisso entre os cafeicultores paulistas e oficiais do Exército, expresso na 
Proclamação da República a 15 de novembro de 1889, a classe dominante estabeleceu um 
hábito na política brasileira de sempre utilizar o elemento militar como respaldo da luta 
política e para impor a sua hegemonia sobre o restante do país.  A burguesia agrária 
paulista queria promover o progresso, mas precisava do Exército para estabelecer e 
garantir a ordem. A bandeira da República “ORDEM E PROGRESSO” expressa e confirma 
esta colocação.    

 
A virada do século no Brasil está marcada por intensas novidades, tanto no que se refere ao 

cotidiano de muitas pessoas que aqui viviam quanto no plano das instituições que regulavam a sociedade 

brasileira. As interpretações sobre a crise da Monarquia e a transição para a República não se esgotam 

nas questões de ordem sócio-econômica e política. O entendimento do referido processo histórico 

também engloba questões de ordem ideológica e cultural e encontra-se necessariamente articulado às 

profundas transformações que então se operavam no mundo, tendo como epicentro a Europa capitalista 

e burguesa.     

 Tendo em vista tais colocações, expomos os seguintes referenciais de análise:  

A) A importância das transformações na virada do século XIX para o século XX, mudando a fisionomia 

do mundo e, particularmente, do Ocidente.  

 

B) A “nova era” que logo encontrou um de seus símbolos no automóvel.  

“Quando o século XIX estava por terminar e o século XX apenas começava, o mundo viveu um desses 
momentos em que os ponteiros do relógio da História parecem andar mais depressa.” (NEVES, Margarida 
de S.; Heizer, Alda. A ordem é o progresso – o Brasil de 1870 a 1910. 7.ed. São Paulo: Atual Editora. 1996, 
p.13.) 
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Essas novidades do tempo, embora lentas, chegaram ao Brasil, servindo para alimentar o sonho 

do progresso que estava associado a um projeto de civilização. Muitos acreditaram que os novos tempos, 

tendo como carro-chefe os ideais da República e a Abolição da Escravidão - ícones do ingresso do país 

na modernidade -  traria paz e prosperidade ao povo brasileiro. A chegada das invenções, mostrando o 

prodígio da técnica, sublinhava esse tempo novo, reforçando o arcaísmo das instituições no Brasil e 

tornando ainda mais visível a descrença pela Monarquia.   

A primeira linha telefônica (1881); a luz elétrica com a construção da primeira usina hidrelétrica 

de porte no país - a Marmelos - na cidade mineira de Juiz de Fora, substituindo os velhos lampiões de 

gás; o fonógrafo divulgado em 1891; os cinematógrafos abrindo suas primeiras salas em 1896; os 

primeiros automóveis trafegando na cidade do Rio de Janeiro em 1905 apontavam para profundas 

mudanças da história. E, coroando estes novos tempos, em 1906, o brasileiro Santos Dumont cortou os 

céus de Paris com o primeiro avião - o 14 bis !!  Tudo era inspirado em Paris, modelo cultural dos 

brasileiros finos e educados que desejavam transformar a cidade do Rio de Janeiro - capital da República 

recém-proclamada - em uma   “Paris dos Trópicos”.      

 Diante de tantas duradouras inovações, era difícil perceber que o progresso e a civilização 

tinham também suas sombras ...  Para muitos brasileiros, as novidades do tempo pouco ou nada 

significaram: a República não trouxe benefícios para suas vidas, assim como nunca ouviram falar em 

cinematógrafo, luz elétrica, automóvel. O progresso, de fato, não era para todos ...   

 

C) A influência do positivismo de Augusto Comte, o evolucionismo de Spencer, o liberalismo e o 

federalismo norte-americano no processo de transição do Império para a República.   

As novas idéias ajudaram a destruir as bases da Monarquia:  

 positivismo, através dos três estágios de Comte, acreditava no aperfeiçoamento pela ciência. A divisa 

positivista: “O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim” foi resumida e “Ordem e 

Progresso” formou a bandeira brasileira republicana.  

 evolucionismo  as transformações como instrumento de aperfeiçoamento da sociedade.   

 liberalismo   defesa dos interesses individuais,  favorecendo a ampliação da cidadania.  

 federalismo norte-americano  engenharia constitucional baseada na ideia de duplo poder, no qual 

garantia o poder federal e o poder dos estados fundamentou a crítica ao unitarismo da Monarquia, 

que era baseado na existência de um poder central forte associado à centralização econômica e 

tributária e à subordinação político-territorial das províncias.  


