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Texto: Primeira República: governo de Deodoro da Fonseca.
Com a Proclamação da República, [nomeou-se] uma comissão especial para elaborar o
projeto de uma Constituição republicana [inspirada na] Constituição dos Estados Unidos. (...) Era
[um modelo] republicano, federativo e presidencialista. Embora ampla autonomia fosse dada aos
Estados, os grandes poderes pertenciam à União. (...) A 24 de fevereiro de 1891 era promulgada
a primeira Constituição da República. Suas principais disposições eram: 1) A suprema autoridade
do país seria o Presidente da República, com um mandato de quatro anos e eleito diretamente
pelo povo. 2) Os ministros seriam de sua livre escolha. 3) Senadores e deputados também seriam
eleitos pelo povo.
Os Estados e o Distrito Federal seriam representados por 3 senadores, com mandatos de
nove anos, e por deputados em número proporcional às suas respectivas populações, com mandatos de três anos. De maneira geral, a Constituição era presidencialista, democrática e de
espírito liberal. Rui Barbosa, na pasta da Fazenda, ao estabelecer novo regime financeiro,
provocará um fenômeno econômico de 1889 a 1892 que se convencionou chamar de
encilhamento. Facilitara-se o crédito, dera-se liberdade aos Bancos, emitira-se bastante [papel
moeda]; esperava-se assim estimular a economia republicana. Os resultados, porém, foram
diversos. Não foram criadas grandes empresas agrícolas ou industriais e sim companhias
dedicadas sobretudo à exploração dos valores das respectivas ações, desenvolvendo-se
desenfreado jogo de [ações em bolsas de valores] (...).
[Deodoro da Fonseca é eleito indiretamente a presidente da república em 1891 e o
marechal Floriano Peixoto se torna vice-presidente]. Habituado a disciplina militar o velho
marechal [Deodoro] irritava-se profundamente com a violência dos ataques que lhe eram
desferidos pelos adversários (...), resolveu desferir um golpe mortal no Congresso: a 3 de
novembro de 1891 dissolvia-o apesar de não ter poderes constitucionais para isso, e, confiando
no Exército, proclamava o estado de sítio. (...) O almirante Custódio de Melo, no Rio de Janeiro,
toma a iniciativa de anular o golpe de Deodoro; na manhã de 23 de novembro ocupa vários
navios e, ameaçando bombardear a cidade, intima o governo à rendição. Embora Deodoro
contasse com o apoio da maioria da guarnição militar, preferiu renunciar ao poder, evitando
assim uma guerra civil. Ao entregar o governo ao vice-presidente Floriano Peixoto, encerrava
sua carreira política e militar.
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Atividade
1) O término do governo de Deodoro da Fonseca ocorreu porque:
a) havia acabado o tempo de seu mandato.
b) foi vítima de um golpe militar

c) o presidente renunciou ao cargo.
d) foi acometido por doença grave e faleceu

2) De acordo com a Constituição de 1891, deputados e senadores:
a) seriam escolhidos pelo voto popular.
b) seriam escolhidos por meio do voto dos parlamentares.
c) seriam escolhidos diretamente pelo presidente da república.
d) seriam escolhidos por juízes designados pelo executivo.
3) De acordo com a Constituição de 1891, a distribuição dos poderes determinava:
a) um governo monarquista
c) um governo parlamentarista.
b) um governo antidemocrático
d) um governo presidencialista
4) Pelas determinações da Constituição de 1891:
a) a quantidade de senadores deveria ser proporcional aos seus estados.
b) o tempo de governo dos senadores deveria ser de três anos.
c) os deputados teriam um mandato de quatro anos.
d) o número de deputados variava de acordo com a quantidade de pessoas de seus estados.
5) De maneira geral, a Constituição de 1891 pode ser associada a uma:
a) ditadura

b) democracia

c) monarquia

d) teocracia

6) A primeira Constituição da República brasileira foi influenciada por qual país?
7) Explique o papel do almirante Custódio de Melo no governo do marechal Deodoro da Fonseca.
8) Explique o que foi o encilhamento.
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