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 1889 de Laurentino Gomes é uma obra imprenscindível para se entender a história do 

Brasil e consequentemente o Brasil de hoje. Através de documentos históricos, como cartas, 

escritos de historiadores famosos e até escritores renomados de nossa literatura, como Machado 

de Assis, 1889 narra com precisão os fatos que levaram o Brasil a se tornar uma República.  

 Em 1889 Laurentino Gomes revela peculiaridades que levaram à mudança da Monarquia 

para a República de maneira pacífica, sem derramamento de sangue. Algumas dessas 

peculiariades são devidas ao fato de o governo negligenciar os militares, e por consequencia, 

perder seu importante apoio;  o apoio civil dos cafeicultores à República, visto que não havia 

mais escravidão no Brasil e portanto, mão de obra barata além da falta de saúde e energía de D. 

Pedro II para governar. Um outro motivo que contribuiu para o fracasso da Monarquia foi o fato 

da sucessora de D. Perdo II ser uma mulher. Gomes deixa claro que havia um aspecto machista 

nessa questão. A história da proclamação da República culmina com o motivo pelo qual o 

Marechal Deodoro, monarquista convicto, decidiu proclamar a República. Ele não concordou  

com a nomeação de Silveira Martins  para chefe de ministerio da Monarquia, visto que os dois 

eram inimigos políticos. Entretanto, a nomeação de Martins foi apenas uma inverdade dita a 

Deorodro por Benjamin constant. Assim sendo, Gomes deixa claro que ciúmes provocados por 

uma inverdade levaram a Proclamação da República do Brasil.  

 Laurentino Gomes mostra ao leitor fatos históricos essenciais da vida brasileira através de 

uma linguagem direta e sem subterfúgios. Os fatos ocorridos durante a transição 

Monarquía/República e República Militar/República Civil ilustram características políticas e 

econômicas do povo Brasileiro desde o descobrimento. Alguns exemplos, como argumenta 



Gomes, são o sistema eleitoral fraudulento, justiça executada `a revelia das leis, de acôrdo com a 

vontade de lideranças políticas e sistema de troca de privilégios desde a época de dom João.   

 Ao ler 1889 o leitor se beneficia com diálogos genuínos ocorridos durante a época no 

Brasil com os personagens históricos envolvidos. Isso certamente levará o leitor a um 

entendimento maior sobre detalhes que ajudaram a compor a história do Brasil apresentada no 

texto.  

 Como conclusão, pode-se dizer que o livro de Laurentino Gomes é altamente 

recomendável por sua informação precisa e além de mostrar como fatos importantes e por vezes 

desconhecidos para a maioria dos brasileiros e do leitor em geral puderam mudar a história do 

Brasil e moldar aspectos políticos e econômicos vigentes até os días de hoje. Estudantes de 

cultura brasileira e estudos brasileiros também se beneficiarão muito ao ler o livro, visto que a 

informação contida nele os ajudará a entender não somemnte a história do Brasil como também 

aspectos da maneira de ser do povo brasileiro no que diz respeito à economía, política e 

sociedade e como essa maneira ajudou a formar o Brasil de hoje. Ou seja, como  o próprio autor 

diz, é impossível entender o Brasil de hoje sem o conhecimento dos fatos históricos trazidos no 

livro. Finalmente, vale ressaltar que toda pessoa interessada em assuntos brasileiros tais como 

literatura, história, política e povo brasileiro terá seu conhecimento sobre o Brasil ampliado 

através da leitura de 1889. 
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