
CEM ANOS DE ESQUECIMENTO

A Constituinte Estadual de 1891 1

LANÇANDO OS OLHOS PARA O FUTURO, PRO-
CURANDO DESVENDAR AS GRANDEZAS DE NOS-
SA PÁTRIA DAQUI A UM SÉCUW, O MEU ESpl-
RITO AFIGURA-SE VER REUNIDOS OS NOSSOS
DESCENDENTES, CIDADÃOS DE UMA PÁTRIA
GRANDE E FEUZ, PARA COMEMORAREM O
PRIMEIRO CENTENÁRIO DO DIA DE HOJE.

SERÁ UMA DOCE ILUSÃO?

SERÁ PREVISÃO SEGURA DE GRANDIOSOS
ACONTECIMENTOS?

(Affonso Pena. no plenário da Constituinte. em 15 de
junho de 1891)

1. Trabalho 'eallzado por luiz Fernandes de Assis, com revlsAo de Odilon V. loledo, Consultores do Depana-
menta de Consultoria e Pesquisa da AlMG.
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Primeira Parte:

DA MONARQUIA À REPUBUCA
A Luta pelo Novo Estado

I



INTRODUÇÃO

Comecemos por um lugar-comum: o Brasil é um país sem mem6ria.
Pouquíssimas pessoas conhecem o passado desta nação e a saga de seus ho-
mens públicos. Este breve artigo pretende lembrar aos homens que vivem
a última década do séc. XX que, nestes mesmos momentos, de abril a junho
de 9 I, outros homens se reuniam e organizavam o nascente Estado de Minas
Gerais. Isto foi há cem anos atrás.

Esse fato não pertence à mem6ria popular. A maioria da população s6
percebeu. seus efeitos muito tempo depois, quando estava consolidada a Re-
pública dos Conselheiros. Outros, como os pr6prios formadores de opinião
que viveram à época, s6 souberam constatar que o povo assistia a tudo
"bestializado" ap6s viverem, eles pr6prios, sua hora de perplexidade.

As teses aqui apresentadas se apoiam no livro "As Constituintes Minei-
ras de 1891, 1935 e 1947 - Uma análise Hist6rica" (parte I), de cuja elabo-
ração participamos, publicado em I989 pela Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais e republicado há pouco, em 1990, pela Revista Brasileira de Es-
tudos Polfticos.
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NAS RUÍNAS DO PALÁCIO IMPERIAL ...

"Pouco depois das cinco horas da tarde, deixei a redação do Movi-
mento, onde trabalhavam s6 os compositores, e fui para casa Nada de anor-
mal havia pelas ruas que atravessei, ruas Direita, de Tiradentes, Largo da
Alegria, rua do Rosário, até a Água Limpa, onde residia.

Às 6 horas, comecei a jantar, em companhia de minha famOia e do meu
innão Aurélio Pires, que encontrei em nossa casa.

Ainda não tínhamos tenninado, quando bateram à porta e eu pr6prio fui
receber, na escada, das mãos de um dos nossos empregados da typografia do
Movimento, um telegrama assignado por José Augusto Vinhaes, director dos
Telegraphos, no qual se nos communicava que "O Povo, o exército e a anna-
da haviam proclamado a República". Era lacônico e expressivo esse despa-
cho telegráphico; li-o e reli-o mais de uma vez no decurso de um minuto; e
foi tal a minha emoção e alegria, que minha mulher me perguntou, assustada:

- Alguma cousa lá em casa, no Rio?
- Não, disse-Ihe eu, e acrescentei - está proclamada a República!
- Isto é alguma caçoada do Pinheiro1• retrucou ella.

- Não pode ser, respondi-lhe. O telegrama é assignado pelo Vinhaes,
como director dos telegraphos; e a repartição telegraphica não o transmitti-
ria, si fosse mera brincadeira. (... )

Não quiz tenninar o jantar. Sahi immediatamente com Aurélio Pires e
fomos ver o que se passava pelas ruas. Fui encontrando, pelo caminho. com
amigos ou meros conhecidos que inquiriam de mim anciosos:

- Que há de novo?

1. Jollo Pinheiro, jovem advogado. Queestava no Interior de Minas para organlzaçllõ do partido republicano e a
serviço de sua banca.
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- A República proclamada. respondia,;lhes laconicamente."1
Antônio Olinto tinha 28 anos e estava perplexo. No telegrama que viria

com Aristides Maia. no dia seguinte. seria conduzido ao cargo de governa-
dor interino do Estado de Minas Gerais. até a chegada de Cesário Alvim. o
escolhido de Deodoro. Naquele 15 de novembro. porém. ainda não sabia
disso. Subindo as ladeiras de Ouro Preto. recordava os passos dados pelo re-
publicanismo na província, enquanto via aproximar-se a hora em que os re-
publicanos teriam de assumir responsabilidades na condução dos assuntos
administrativos do novo Estado.

Como redator do jornal O Movimento e membro da Comissão Perma-
nente do partido. ele. melhor que ninguém. conhecia a fragilidade do repu-
blicanismo em Minas. Em seus diálogos com João Pinheiro. mais de uma vez
deplorara a ausência de um "nome bastante conhecido. (de) uma voz bas-
tante forte. que pudesse ser ouvida por todos os republicanos mineiros"2
Contavam. até então. com apenas dois representantes na última Assembléia
Provincial e nenhum vereador na Câmara de Ouro Preto. De resto. àqueles
jovens republicanos. sistematicamente excluídos do jogo político. acusava-se
de não terem experiência. . . no jogo político.

Desde 1870 prosperava na Corte a oposição ao regime monárquico. in-
clusive com a organização do Partido Pepublicano e o surgimento de uma
imprensa atuante. Mas a bancada cresceria sobretudo graças à adesão de
membros dos partidos liberais e conservadores. e muito pouco em função de
novos eleitos. A legislação eleitoral do Império favorecia um sufrágio irre-
gular.3

Minas Gerais. após viver ao Sul e na Mata exclusivamente em função
de abastecer a Corte. busca agora se reintegrar ao mercado externo. onde é
crescente a demanda de café. Por possuir o maior contingente de escravos do
Brasil. não irá recorrer à imigração externa. como fizeram os cafeicultores
paulistas. nem poderá valer-se do tráfico negreiro. já abolido. Os escravos
domésticos e de aluguel que vivem nas cidades são deslocados para os cam-
pos de café. o que •..entre outras coisas. induzirá o Poder Público a promover
melhoramentos urbanos destinados a substituir aquela força de trabalho (sa-
neamento básico. serviços de água. etc.).

1. Plrllll, "MOnlo Ollnto dos Santos. A proclamaçAo da RepObl1ca em Minas Gerais - O 15 de novembro em Ouro
Preto. (Re ••••• do Arquhro P6bllco 1I1•• lro, Belo Horizonte, vol. 21,p. 154,1927.)

2. Plr ••• AntOnio Ollnto dos Sentos. A Idéia republicana em Minas GeraIs; sua evoluçAo; organlzeçllo deflnlllva do
Partldo Republicano. ReYlaIa do Arquh,o P6bllco 1I1_lro, Belo Horizonte, vol 21,p. 36, 1927.
3. eob,e o als1ema eleitoral do Im~rlo ver: LEAL, Victor Nunes. Coro_li ••••• ElUlada • Voto. 2 ed •• SIlo
Paulo: ,," •• Omega, 1975.e KINZO, Maria O'Alve. R.pr_nt.çao poUlIc. e .I.t_ eleltor.1 no 8r •• IL
&lo Paulo: EdIçCes SImboIo. 1980.
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Por outro lado. desde 1850. e principalmente depois da crise de 70. os
países centrais ressentem-se do descompasso entre a gigantesca produção de
manufaturados e o incipiente mercado consumidor mundial. Toma-se neces-
sário. nesse momento. reproduzir o capital fora das fronteiras nacionais (não
mais apenas exportando mercadorias para assim obter capital. mas transfor-
mando ele pr6prio. o capital. em mercadoria a ser exportada), bem como or-
ganizar melhor a produção de matérias-primas e o consumo. É hora de criar,
nos países "atrasados", a indispensável infra-estrutura de estradas-de-ferro,
portos. escrit6rios e bancos.

No Brasil. com a Lei da Partilha de heranças (1866). inúmeros senho-
res de terras vêem esfacelar-se suas imensas propriedades. Muitos dos seus
filhos optarão pelas profissões liberais e técnicas. numa cidade mercantiliza-
da que reclama seus serviços. Passam a ter peso político. pois são formado-
res de opinião. e buscam atuar de forma organizada. para difundir suas.
idéias.

Mesmo em pequenas cidades desenvolve-se uma feroz imprensa parti-
dária (Colombo em Campanha, A Pátria Mineira em São João dei Rei; e
vários outros. em São Gonçalo do Sapucai, Diamantina. etc.).

Essa incipiente "camada média" constr6i seu discurso: o Progresso é o
caminho inexorável dos países civilizados e s6 a República pode garantir
a todos a livre participação no jogo político.

As idéias desSe novo grupo social são incompatíveis com a escravidão.
já que a valorização de seu trabalho pressupõe a igualdade de oportunidades.
Nos países. modernos.o mercado de trabalho deve constituir-se de indivíduos
livres. dentre os quais os mais capazes serão naturalmente reconhecidos. O
Brasil, no entanto. fôra o último país ocidental a abolir a escravidão. Para
distinguir e valorizar a classe que se ocuparia com o trabalho não-rnanual,
havia que. primeiro, apagar a mácula aderida à palavra "trabalho". identifi-
cável com ocupação de escravo. Vários clubes republicanos eram. em reali-
dade, sociedades secretas abolicionistas.

Não é meu prop6sito estabelecer uma relação mecânica entre classe so-
cial. grupo político e ação política. Afinal. dezenas de republicanos. princi-
palmente em São Paulo. advinham das classes proprietárias em busca de uma
autonomia federativa, que, como veremos adiante, seria mais tarde impor-
tante tema constituinte.

Entretanto, se havia uma burocracia empresarial emergente, o Estado.
continuava a ser o maior agenciador de empregos na Nação, na Província e,
principalmente, no Município. Os critérios de seleção para esses cargos con-
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tinuavam fundados quase exclusivamente na fidelidade partidária e em pri-
vilégios hereditários que remontavam à classe senhorial. 1

Essa situação não interessava aos jovens republic~os, de antemão ex-
cluídos do jogo e dos cargos políticos, nem aos novos fãzendeiros cafeicul-
tores, que buscavam (e efetivamente vieram a conquistar) maior autonomia
para comandar a máquina administrativa de sua região (q'ue naquele mo-
mento se confundia co.m a Província). Tomaram-se famosas, à epoca, as pa-
lavras de Rui Barbosa: "Ou a monarquia faz a federação, ou o federalismo
faz a República." 1

Uma nova ordem jurídica tomava-se a cada dia mais imperativa. O que
os republicanos debatiam em seus jornais era a melhor forma de atingir esse
objetivo: se por evolução, de modo que a pr6pria natureza do regime monár-
quico engendrasse a sua dissolução, ou se por revolução, caso em que os
agentes políticos deveriam precipitar as transformações, rumo a um novo re-
gime constitucional. Era um debate interno aos clubes republicanos, que a
imprensa monarquista explorava para dividir ainda mais os escassos propa-
gandistas. Foi certamente por isso que João Pinheiro, quando finalmente
conseguiu reunir elementos suficientes para organizar o partido em Minas
Gerais, a 15 de novembro de 1888, preferiu saudá-los assim: "Meus amigos,
o momento é antes de ação do que de palavras e de discussões: saudemos o
advento da República, pela evolução ou pela Revolução!" 2

••. OS ALICERCES DO EDIFÍCIO REPUBLICANO!

O fato é que a~República fez-se no Rio de Janeiro, pela ação de jovens
militaristas desgostosos com o aristocratismo imperial, comandados por um
general monarquista de nenhuma convicção republicana.

1. PIRES, AnlOnlo OllnlO dos Santos. A proclamaçAo da RepObllca em Minas Gerais - O 15 de novembro em Ouro
Prelo. RewIa1a do Arqoh,a P'bllco IIlnalro. Belo Horlzonta, v. 21, P 151,1927.

2. PIRES, AnlOnlo Otlnto dos Santos. A Idéia republicana em Minas Gereis; sua evoluçAo; orgenlzaçAo dellnltlva do
Partido Republicano. R••••••• do Arqol_ P6bllco IIlnel,o' Belo Horizonte, v. 21, p.39, 1927.
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É possível que o povo, segundo Aristides Lobo, tenha assistido a tudo
"bestializado, sem entender o que se passava, como se fosse uma parada
militar"l. Não foi o que ocorreu, porém, com os líderes políticos dos antigos
partidos monárquicos, entre eles Affonso Pena. Reunidos no Rio para definir
uma linha comum de atuação, "todos os chefes dos antigos partidos com
quem conversei na corte (onde fui depois dos acontecimentos) são acordes
em que devemos nos unir para fundar a República sob os moldes que garan-
tam a todos direitos e liberdades, tirando-nos do jugo do militarismo"2.

Se a última parte deste depoimento revela um antimilitarismo típico dos
ex-liberais, a quem desgostava a plebe instalada nas fileiras castrenses, a
primeira parte revela a disposição de participar na gestão da República por
nascer. Nenhum monarquista, havia bom tempo, aéreditava na continuidade
do regime após a morte do monarca. Nesse contexto, a expressão "direitos e
liberdades" equivalia a preservação do monopólio da propriedade e
garantia de um Estado legalizado.

Sutilmente, a idéia de dirigir os neg6cios do Estado republicano apre-
senta-se ínv~rtida aos olhos de seus jovens protagonistas, transfigura-se em
encargo, tarefa espinhosa: "repugna-me reentrar na vida pública, para mim,
cheia de sacrifícios: mas não recusaria ao país os meus serviços, se acredi-
tasse que poderiam dar algum resultado." 3

Através de Bias Fortes, que s6 no ano anterior se declarara republica-
no, Cesário Alvim e Affonso Pena aproximam-se de João Pinheiro, que con-
trolava a burocracia e definia a cúpula partidária. Era a eelula mater da co-
nhecida Tarasca, comissão executiva do PRM (Partido Republicano Minei-
ro), que submeteria com mão de ferro os candidatos, e portanto eleitos, du-
rante toda a República Velha.

Não atuaram sem dissensões.
Antônio Olinto, em Minas, e Aristides Lobo, a nível nacional, busca-

vam, com correligionários, imprimir ao projeto de República outra direção,
mais de acordo com o espírito da propaganda que por muito tempo condena-
ra a atuação política dos liberais durante o Império.

Aristides Lobo, depois de um desacordo com Deodoro, teve de aban-
donar o Ministério do Interior, pasta importantíssima para a coordenação po-

1. Carta de Aristides Lobo ao DUblo Popa Ia. de SAo Paulo, em 18.11.1889. Citada por leOncio Basbaum, em
HIst6rla Sincera da Rap'bllca. de 1888 a 1830 (Slo Paulo, Fulgor, 1988), p.18.

2. Carta de Alfonso Pana ao Visconde da Lima Duarte, em d81embro de 1889. Cilada por Amérlco Jacobina Lacom-
be, em AIon8O P •••• aoa .poca. (Rio de Janeiro, José Olymplo, 1986), p. 129.

3. Certa de Alfonso Pena e Alonso Calso JOnlor, em 05.07.1890, op. cl1, P. 134.
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((tica do novo governo. Agora, fora do Gabinete, iria sentir os efeitos da le-
gislação Eleitoral que ajudara a criar. J

Recentemente, em 8 de fevereiro de 1890, ainda Ministro do Interior,
assinara o decreto n!! 200 A, promulgando o novo regulamento eleitoral.
Nele sobressaía a figura do Intendente Municipal (nomeado pelo governo
provisório do estado), que, entre outras atribuições, tinha o poder de "rever
as listas de qualificação cujas c6pias lhe forem remetidas pelas comissões
distritais, podendo eliminar os cidadãos que julgar não terem as qualidades
de eleitor, de conformidade com os artigos respectivos deste decreto:'l

Se é verdade que o texto'legal deixa transparecer a intenção governista
de manter sob estreito controle o eleitorado dos grotões, é certo também que
os amigos do governo federal, agora, eram outros. Cesário Alvim, substituto
de Aristides Lobo na pasta do Interior, endurece ainda mais os ritos do pro-
cesso eleitoral com a edição do dec. 511 (23 de junho de 1890), origem do
famoso "Regulamento Alvim", que transfere para os governos estaduais e as
cúpulas dos partidos republicanos dos Estados o controle absoluto do jogo
eleitoral.

Onde a hist6ria parece ocultar um segred02, s6 resta ao historiador pro-
por uma hipótese. São muitas as hipóteses, pois o segredo é a regra nesses
jogos de poder. Assim, ignoramos por que Antônio Olinto se af~tou de O
Movimento, mas sabemos que foi justamente nessa época que o Jornal mo-
dernizou seu parque gráfico, tomou-se diário, impôs-se como jornal de maior
circulação em Minas Gerais e transformou-se na imprensa oficial do gover-
no. As mesmas páginas que Antônio Olinto ajudara a construir estampavam
agora em tom de deboche sua postura dissidente: "Feita a combinação de
candidatos ao Congresso por este Estado, foi o seu nome merecidamente
contemplado entre os primeiros que deveriam ser sufragados pelas umas, sob
o influxo do ferocíssimo 3 Regulamento Alvim. O sr. Olinto não s6 aceitou
como recomendou a chapa e o sistema eleitoral, o que foi uma nova prova de
sua condescendência". 4

1. BRASL Decreto 200.0.- 08 lev. 1890. Promulga o regulamento alehoral. Decrelos do Governo Provisório. Alo de
Janalro, 1890. p.255.

2. Quando, em 1890, Alvtm troca o governo provlsórlo dOEstado pelo MinistérIo do Inlerlor, provavelmente estA
lendo ftel a antigo ~romlsso com Deodoro e polhlcos monarquIstas. Meses atrlls esleva em sua lazenda, em
UbA, quando eoube que a RepObllca o ftzera governador de Minas. Antes de dIrigir-se para Ouro Preto e empoo-
•••• ee no cargo, 101ao Rio, para acertar oomDeodoro e amigos os lermos da nova aliança.

S. grtto originaI

4. O ~nlo, Ouro Preto, 19.01.1891. p.2.
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Antônio Olinto, Sebastião Sette, Leônidas Damásio, entre outros, tor-
naram-se dissidentes que o silêncio da história recobriria, dando um sentido
a uma famosa frase da República Velha: "Fora do PRM, não há salvação!"

Junho de 1890. João Pinheiro, indicado em fevereiro por Alvim para
substituí-lo no governo de Minas, incuml»-se de organizar o partido para as
eleições de 15 de setembro, que escolheriam os deputados e senadores da
República. Preocupado em costurar uma conciliação de ex-monarquistas e
republicanos, organiza em Ouro Preto um Congresso a que denominaria
Centro Polftico. Todos os signatários "aceitavam a forma republicana fede-
rativa" e prestavam "inteiro apoio ao governo provisório". Por sua vez, o
governador, "a pedido dos antigos chefes do partido liberal, resolveu chamar
diversos chefes dos partidos conservador e republicano (... ) (e) resolveu-
se finalmente conciliar os partidos por meio de um Diret6rio, formado de
dois membros de cada partido, ao qual compete de ora adiante a deliberação
dos negócios polfticos dos distritos"l

Exatamente um ano depois já tinham sido promulgadas as Constitui-
ções federal e estadual à feição deste Centro, ou, pelo menos, com os nomes
recolhidos nesse conclave.

Estas deliberações, no entanto, tiveram de afrontar oposições.
De um lado, ex-membros dos partidos Conservador e Liberal, incon-

formados na República, articulavam uma chapa adversária da separação en-
tre Estado e Igreja, apelidada pelos opositores de "cat6lica". O jornal de
Minas serviu-lhes de trincheira. Conseguiram poucas adesões e um resulta-
do eleitoral satisfatório somente no I!!Distrito (Ouro Preto).
, Por outro lado, Aristides Maia, no Rio, e Fernando Lobo, em Juiz de

Fora, montavam com republicanos históricos de diversas regiões uma chapa
dissidente. Reivindicavam para eles, autênticos republicanos, a exclusivida-
de na condução dos negócios públicos, a começar pelas nomeações dos car-
gos da Intendência. Leônidas Damásio, segundo Aurélio Pires "estava muito
pr6ximo de um franco rompimento de hostilidade e já se falava na fundação
de um jornal oposicionista"2. Antônio Olinto, insatisfeito com a crescente
influência dos adesistas no partido, abandona a Comissão Executiva do Par-
tido Republicano e se une aos dissidentes.3 João Pinheiro percebe as

1. O COntempor ••••••• Sabarll, 24.08.1890. p.l.

2. Pharol, Juiz de Fora, 22.7.1890. n 173. p.l In (Arquivo particular de Aurélio Pires, APM).

3. "Fazendo parte dessa ComlssAo, Julgo necessarlo declarar que nllo dei nem podia dar minha aprovaçAoa seme-
lhantes IIslas que, além de atentarem oonlra a escola democrlltlca a que pertenço, trazem exclusOesde alguns dos
mais distintos companheiros da lulas na propaganda republicana", Ph.rol, Juiz de Fora. 05.07.1890. p.l, Na
mesma ocaslAo, sou IrmAo, Aurélio Pires, registrava: "A solidariedade estabeleclda nos dias de InlortClnlo aInda
persiste Inquebrantével, apesar de um ou outro menos convlcto e mais pusllanlme se esquecer dos velhos comp•••
nhelros, enlregando-so de oorpo, alma e ooraçAo aos InImIgos da véspera." Ph.rol, Juiz de Fora, 03.07.1890.
p.1.
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enonnes tarefas que 9 aguardam na direção do partido e a presença de ex-
amigos na oposição. Renuncia ao cargo de governador provis6rio, tomando
por pretexto um incidente relacionado à nomeação de um membro da Din>-
ção Interina da Escola de Minas. . .

A escolha de seu substituto foi uma nova batalha, parte de um movi-
mento oscilat6rio que ora castigava com mão-de-ferro, ora cooptava com
bons cargos os elementos dissidentes. Era um espetáculo que ainda se repeti-
ria muitas vezes durante a República No caso, Benjamin Constant veria seu
predileto para o governo (Antônio Olinto, novamente) ser preterido em favor
de Bias Fortes'. Logo se tomaria mais um descontente com os rumos da Re-
pública a pedir demissão do instável gabinete Deodoro.

Juiz de Fora apresentava-se naturalmente como sede do grupo dissi-
dente, oposta a Ouro Preto, buscando demarcar e simbolizar o novo contra o
antigo, a República contra o Império. É lá que Fernando Lobo, futuro minis-
tro de Floriano Peixoto, organiza reunião dissidente para protestar contra a
chapa oficial do Centro Político e lança a tese de uma consulta prévia aos
eleitores. João Pinheiro comparece e apela para a necessidade de caminha-
rem unidos. O jornal do governo, O Movimento, sob sua direção, dá o tom,
em 15 de agosto:

". . . estes poucos, que não puderam s6s fazer a revolução, com que
direito arrogaram hoje a posse exclusiva das posições e direção dos negócios
públicos? . . Além disso, que pretenderam os republicanos? Que conquista
lhes assegurou a revolução? O domínio dos privilégios? Mas estes, n6s tí-
nhamos. O Regime das exclusões? Mas estas imperavam nos Conselhos da
Côroa; portanto bem diferentes foram as nossas promessas e s6 por estas de>-
ve ser pautada a nossa conduta".

Colocada em votação no Congresso de Juiz de Fora, depois de discur-
sarem Antônio Olinto, Américo Lobo e João Pinheiro, a chapa oficial foi
aprovada por 36 a 24 votos. Um dos poucos a não aceitar a votação, João
Penido passou a articular a chapa "cat6lica" na região. Liberal até o 15 de
novembro, dizia em plenário que, desde 1883, "cada vez mais vinha se tor-
nando republicano."

,. Em reunlAo ministerial. de 25 de julho de 1890. Benjemln Constanl dellne bem Oque se passava em Minas:
"(tem-se), além de tudo, Intormaçlles seguras de que a polnlca emMinas nAolem sido verdadeiramente republicana
porquanto, na confecçAo da chapa, loram exclurdosmuitos nomesde republicanos que em lavor da Idéia demoerAtl-
co trabalharam antes e depois de 15 de novembro". (Citado por Afonso Arinos, em Um Ea.adl." da R•••• bll-
ca (RIo de Janeiro, NovaAgullar, 1976), p. 220.
JA Blas Fortes, em seu discurso de posse, relatlvlzava: "Somos todos republicanos; a CJnlcadiferença é a época
mais ou menos recenle, em que foi telfo o nosso aelOpCJbllcode adhesão li IdAIa." O IIoYI_nto, Ouro Preto,
08.08.1890, p.l.
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Este episódio, a par de mostrar a existência de uma outra força polftica
empenhada na organização da República em Minas, revela também sua fra-
gilidade. Vários republicanos hist6ricos incluídos na chapa oficial gradual-
mente moderam sua hostilidade contra a Comissão Executiva, e outros, pre>-
teridos, anseiam por ver seus nomes incluídos na lista da Assembléia Cons-
tituinte Estadual. A legislação eleitoral tornava automaticamente eleitos os
candidatos constantes da lista oficial.

Não houve surpresas: a eleição de 15 de setembro consagrou, na ínte>-
gra, a chapa do Partido Republicano.

A COMPOSIÇÃO POLíTICA NA CONSTITUINTE ESTADUAL

O que vimos acompanhando, até agora, foi um embate pelo controle
dos negócios públicos e em tomo da fonna jurfdica que tomaria o novo Es-
tado. Longe de se apresentar, porém, como uma única e arrasadora batalha,
essa luta às vezes desembocava numa acomodação entre os antigos chefes
polfticos e os (até então) desconhecidos lfderes republicanos'; ora na coopta-
ção (quando possível), ora na exclusão (sempre que necessária) dos republi-
canos chamados então de "exclusivistas" (neste artigo preferimos "dissi-
dentes"). O dilema de assumir ou não o controle do Estado atinge sobretudo
os jovens republicanos, reverentes diante dessa potência mitol6gica - o Go-
verno - que julgam pertencer por direito aos mais experientes, aos ilustra-
dos. Já os chefes polfticos monárquicos, de há muito familiarizados com o
ofício, cumprem seu papel com desenvoltura. Freqüentemente se percebe
neles o desprezo pelos arroubos de uma juventude que, ávida de participa-
ção, desconhece, porém, os segredos do mister de governar e exercer a auto-
ridade. Aos poucos, silenciosamente, coagula-se na opinião pública a ima-
gem de uma administração afundando no caos sob a frouxa batuta desses jo-
vens inexperientes. Pior: Alvim, em fins de 89, acusa-os de almejar, não a
posse "da administração do Estado, mas do cofre público que sabem repleto
de numerário"2.

1. AntOnio Ollnto. em seu ensaio" " proclamação da RepObllcaem Minas Gerais - O 15 de novembro em Ouro
Preto" revela que o Visconde de Iblturuna, Oltlmopresidente da provlncla, o desconhecla. TambémAlonso Pena.
em certa ao Coronel Raposo de Almeida, anrma que "ainda emmeadosde 1890 (. •• ) namsequer de vtsta tinha o
prazer de conhecer o Or. João Pinheiro." (Citadopor Ar!\erlcoJacobina Lacombe, em Alonao P.na e .ua ...-.
(Rio de Janeiro, JosAOIymplo, 1988). p.137]

2. Carta de ceaArlo Alvtm a.BI88 Fortea, sld. citado por Alonso Arinos. em U. •••adl.ta da RapQbl1ca (Rio de
Janeiro. NovaAgullar. 1976), p. 227.

1679

,
,J
,!

l

•



Para os republicanos de agora, o primeiro mdamento é o da Ordem.
"Já o Brasil conhece greve de trabalhadores que levantam sérias desor-

dens na capital! Já temos deputado representante de operários, cuja ignorân-
cia e boa-fé se há de explorar amplamente, em detrimento dos interesses e
segurança pública! E nós mineiros havemos de nos digladiar por motivos de
antipatias pessoais !?"1

Escrita em tom de desabafo, essa advertência tinha por objeto uma dis-
puta que aflorava dentro do colégio eleitoral e que poderia fomentar dissen-
sões perigosas. "O momento é histórico: cumpra cada um seu dever", refor-
çava o ex-conselheiro. O risco era de que os militares, novos senhores do
Estado, pusessem a perder uma paz social longamente preservada, um tempo
em que cada um conhecia seu lugar e seus deveres de obediência. O funda-
mentaI agora era estabelecer sólidos laços de continuidade entre a Ordem
rompida e a Ordem a construir.

A "Conciliação" pede que "todos os seus filhos [de Minas Gerais] se
unam pondo de lado prevenções ou ódios pessoais"; mas exige, em compen-
sação, a firmeza capaz de "evitar males ainda maiores".2

O governador Bias Fortes e o deputado federal João Pinheiro põem-se
a campo na organização da chapa da Constituinte Estadual. Ao contrário do
que desejavam vários dissidentes, a eleição estava prevista para 25 de janei-
ro de 1891, antes, portanto, da promulgação da Constituição Federal. Manti-
da essa data, os maiores nomes da dissidência, com exceção de Fernando
Lobo, estariam absorvidos pelos trabalhos constituintes, no Rio de Janeiro, e
limitados para a mobilização de seus companheiros.

O governo federal tinha urgência em obter estabilidade política nos
Estados fazendo eleger pelas Assembléias os novos Governadores e Vice-
Governadores. Queria também ver o Congresso Nacional investido de suas
funções o mais breve possível. É o que se lê no preâmbulo do decreto 802,
de 04 de outubro:

"Considerando que o Congresso não poderá naturalmente entrar no
exercício de suas funçóes- ordinárias, depois de desempenhado o seu man-
dato constituinte, enquanto se não houverem reunido as constituintes dos
Estados e decretado as suas constituições;. . .

"decreta:
"Art. I!! - Os Governadores dos Estados convocarão as respectivas as-

sembléias legislativas até abril de 1891, fixando-Ihes data para eleição e para

1. Certa de Allonso Pena a Bla. Fortes. em 05.12.1890. cilada por Amérlco Jacoblne Lacome. Alon ••• P_ 8

8U. êpoca (Rio de Janeiro, José OI)'lllPIo. 1986). p.138.

2. O 1IcnrI•• 8Dlo, Ouro Prelo. 27.12.1889. Cllado por América Jecoblna Lacombe (op. c ••• p. 139.
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a abertura, de modo que entre a primeira e a segunda medeiem, pelo menos,
30 dias."

O governo do Estado devia também organizar uma Comissão de notá-
veis que redigisse o projeto de Constituição a ser submetido ao plenário. A
comissão de sete nomes foi criada ainda no governo João Pinheiro, mas foi
Bias Fortes quem escolheu seus integrantes. Convictos monarquistas, como
Feliciano Pena, figuravam ao lado de João Pinheiro, por força de uma estra-
tégia conciliatória que presidiu também a escolha da c~pa oficial. Denun-
ciaria o jornal O Movimento algum tempo depois (16.01.91) que "(cum-
pria) lembrar ao público que o Or. João Pinheiro, quando governador, no-
meando a comissão para redigir o dito projeto, compreendeu nela o Or. Felí-
cio dos Santos, o Dr. Fernando Lobo Leite Pereira; o Dr. Antônio Jacob da
Paixão (. . .) Os referidos cidadãos excusaram-se."

Em 31 de outubro publica-se o anteprojeto constitucional, a ser apro-
vado pelo futuro Congresso ConstÍluinte. Os artigos referentes às próximas
eleições, ao sistema bicameral do Congresso e à sua composição, no entanto,
entrariam em vigor imediatamente. Quanto às proximas eleições, estabelecia-
se o voto qualificado1 para os senadores constituintes, a eleição indireta,
pelo Congresso Constituinte, do novo Governador, e a eleição direta para
deputado. O Congresso teria 24 senadores e 48 deputados, e o voto, mais
uma vez, obedeceria ao sistema de lista completa. .

Os republicanos históricos mal podiam crer no que liam. Tratava-se, no
caso do Senado, de um redução quantitativa de eleitores que nem a Monar-
quia ousara. Enquanto a imprensa oposicionista denunciava o voto qualifica-
do, o jornal O Movimento, que nos tempos da propaganda sempre pugnara
pelos mais amplos direitos democráticos, agora, no governo, retrucava em
primeira página:

"[No Senado] é indispensável que seus membros sejam mais prudentes,
mais criteriosos e mais práticos que os da Primeira Câmara. Eis porque para

1. 'Art. 85 - Pura a elelçAo da .enadores con.Ululr.s ••.•ê um elehorado e.peclal, COmpOSIode cldadAo. que ahlm de
sallslazerem os requisitos do artigo antecedente (21 anos e .aberem ler e escreve". estelam contemplados em
qualquer das classes adiante nomeadas:

1 - De cldad!los que lorem ou Ovorem sido membros eletivos dos Conselhos municipais. sendo brasileiros.
2 - De doutores, bechartls, clérigos seculares de ordens sacras. de clded!los que possui rem tItulas clenlnlcas

ou IIterérlos de qualquer universidade. academia. escola ou InsUtulo do pata. ou eslrangelro legelmente reconhecI-
do.

3 - De cldadAos que forem ou tlv.rem sido Jutzeade paz.
4 - De cldadAos que lorem empregados pObllcoa, .Iell_ ou aposentados, cujos venclmenlos nAo forem Inlerlo-

res a 200$000. anualmente.
8 - De c1dadAos que pagerem Impostos superiores e 10$000 nllS cidades e vilas e da 8$000 lora destes: pro_

do o pagemento pelo conhecimento de respectiva repartlçAo flscal.
li - 08 proprlet4r1os de Imóvel. de valor supertor a 2.000$000 nas cidades e vilas. e a 1.000$000 Iara destas.

provado pelos tltulos legais de aqulslç!lo.
7 - De oflclals militares e doa corpos policiais..

1681



a eleição dos senadores a Constituição coerentemente instituiu em eleitorado
especial, representando por assim dizer, as classes conservadoras da socie-
dade. E éntre estas ocupa importantíssimo lugar a que, por ~eio do trabalho,
tem adquirido um certo capital. (... ) .

"Seus membros tem interesse imediato em que este capital lhes seja
conservado e, por isso, muito mais que os que nada possuem, se empenharão
em ter bons representantes. Aos não-proprietários é necessária uma virtude
extraordinária, um esforço constante para se interessarem pela manutenção
da ordem, que nada lhes conserva, e para se oporem a movimentos revolu-
cionários, nos quais tem tudo a ganhar e nada a perder, os proprietários, ao
contrário, sem o perceberem, acham-se ligados ao país que contém suas pro-
priedades, às leis que as protegem e à ordem que as conserva."

Anteeipando-se a um debate que empolgaria a Constituinte e tomaria
fonna especialmente na questão do bicameralismo, o projeto constitucional
estabelecia o status qualificado da cidadania como defesa natural da pro-
priedade privada.

Estabelecido o tom que o governo desejava dar à Constituinte, seus
membros, tendo à frente Bias Fortes, Cesário Alvim e João Pinheiro, passam
a articular os nomes que comporiam a chapa oficial. Uma carta/resposta de
Affonso Pena a sua indicação define bem o espírito que regia estas escolhas:

"Não desconheço que na combinação que me enviou encontram-se
nomes que indicam ter ela sido organizada com tal ou qual despreocupação
de antigas divisões partidárias, o que é para se louvar."

Sublinha a necessidade de conciliação:
"Parece-me, porém, que se deveria acentuar um pouco mais essa ten-

dência. Creio que nisso ia mesmo o interesse bem entendido do governo".
Indica os parceiros:
"Por que não se procurarem tranqüilizar os ânimos do clero, obtçndo

dos seus representantes hierárquicos a indicação de nomes para figurarem na
chapa?"l

"Os ânimos do clero" se insinuavam mansamente nos corredores pala-
ciais, e no entanto eram aplacados. Já à dissidência, que apresentava suas
postulações pela imprensa, reservava-se tratamento mais frio.

"Pugnei então pela formação de uma chapa em que figurassem os re-
presentantes mais em vista dos antigos partidos, entre eles Barão de Camar-
gos, Diogo de Vasconcelos, Bernardo Monteiro, Francisco Bernardino, e,
não tendo essa idéia vingado, recusei a coadjuvação que se me pedia, e segui

1.Car1edeAfonsoPenaaBlasFortes,em14.11.1890,clladoporAmérlcoJacobinaLacombe(op. cUl,P. 135.
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para minha terra. Aí continuavam as solicitações, sendo eu também convida-
do pelos dissidentes, que formavam congresso em Juiz de Fora, para entrar
na chapa que organizavam (e na qual) inc1uíram-me apesar de minha recu-
sa). ",

A dissidência buscava se recompor da derrota no episódio da Consti-
tuinte federal, mas percebia que, outra vez, os nomes de seus correligioná-
rios radicais não apareceriam na chapa do governo. Era grande a mobiliza-
ção de Bias Fortes, como governador, para substituir os intendentes munici-
pais por pessoas de sua confiança. Nos arquivos de João Pinheiro, 80% da
correspondência nesse período gira em tomo de indicações para cargos mu-
nicipais.

Lentamente, um silêncio temeroso se espraia entre as fileiras dissiden-
tes, para quem a tática da conciliação não dá bons frutos: cada vez que in-
cluem em sua chapa um político dos velhos partidos, recebem, no dia se-
guinte, uma recusa. Todos temem ser identificados como correligionários
daquele grupo e acabarem preteridos na chapa oficial.

É verdade também que alguns, antes amigos do governo, ao se verem
preteridos, vinham alinhar-se aos dissidentes. Em congresso I realizado em
Juiz de Fora, a 25 de dezembro, denunciam as manobras do governo para
alijá-los da condução dos negócios públicos. Sobre isso, João Pinheiro tinha
posição muito clara. Escrevendo a Bias Fortes, duas semanas antes, advertira
que "a política de condescendência dá resultantes de fraquezas"2, e que se
sentia inclinado a seguir o general Alvim, que telegrafava indicando novos
nomes: "na guerra, como na guerra".3

AI!? de janeiro de 1891, João Pinheiro apresenta a chapa oficial e ale-
ga que a "escassez do tempo", a "vastidão do Estado" e a "falta de meios
rápidos de comunicação" 4 impediram o partido de realizar eleições
prévias.

Na eleição de 25 de janeiro a chapa coincide in totum com a apresen-
tada por João Pinheiro. A ala dissidente da bancada federal ainda esboça um
protesto, na tentativa de anular as eleições. Inútil.

1.CartedeAlonsoPenaeoCoronelRaposodeAlmeida.em1905,clladOporAmêrlooJaooblneLaoombe.(oP. cUI.
p.137.
2.CartadajoioPlnhalroaBlasFortesem13.12.1690.ArquivoparUculardejoioPInheiro.noArquivoPOblloo
Mineiro.
3.TelegramadeeasArloAlvlmajoioPinheiroem29.12.1890.ArquivoparticulardejoioPinheiro,noArquivoPo-
bllcoMineiro.
4.OMovImento,OuroPreto.06defevereirode1891.p.l.
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A 7 de abril, data que homenagéava o fim do absolutismo de
D. Pedro I, instala-se, 00 antigo prédio da Facudade de Farmácia, a primeira
Constituinte estadual republicana.

DEBATE E LHI

Nosso percurso até aqui pode sugerir, para alguns, a descrição de um
embate político descolado da textura jurídica em que tomou corpo a Consti-
tuição Estadual de 1891. Trata-se, porém, de algo maior. A lista oficial do
Partido Republicano, se excluiu impiedosamente os dirigentes mais destaca-
dos da dissidência, contemplou, no entanto, um pequeno contingente de jo-
vens republicanos (auto-intitulados radicais) que tiveram atuação destacada
nos trabalhos constitui~tes. É certo que também estes vieram a ser derrota-
dos. O historiador, porém, recolheu suas palavras e seus gestos para regis-
trar, à margem do efetivamente acontecido, a crônica das suas alternativas-
o que se frustrou, o que poderia ter sido.

A Constituinte Estadual de 1891 durou 47 dias e seus trabalhos assim
se dividiram:

. 7 Sessões Preparat6rias, anteriores à instalação, para reconheci-
mento dos diplomas dos eleitos e elaboração de um projeto de regimento do
Senado e da Câmara, separadamente (30 de março a 6 de abril).

. Instalação do Congresso em 7 de abril, leitura da Mensagem do
governo provis6rio de Augusto de Lima e entrega do projeto de Constitui-
ção.

. Aprovação do Regimento Interno e formação de uma Comissão
dos Onze, para dar parecer ao projeto (08 a lO de abril).

. Elaboração (lI a 30 de abril, em 14 Sessões) e apresentação (I!?
de maio) do prOjeto da Comissão dos Onze.

. I!!, 2!! e 3!!Discussão, para apresentação e aprovação de emendas
(I!? de maio a 14 de junho).

. Promulgação da Constituição Estadual e eleição dos Presidente e
Vice-Presidente do Estado de Minas Gerais (15 de junho de 1891).

No curto tempo que durou a Constituinte, alguns homens puseram à
mostra seu poder de convencimento e sua capacidade legiferante, o que os
guindaria a elevadas funções no nascente Estado republicano. É o caso de
Affonso Pena, Bias Fortes, Silviano Brandão, David Campista, Olegário
Maciel, para citar os mais notáveis. Em seus discursos traosparece a cons-
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ciência de que participam de um acontecimento hist6rico. O que têm diante
de si é um Estado cujos fundamentos devem lançar. Esse Estado será edifi-
cado. Receberá um corpo de leis. Adotará uma política. Terá a impregná-Io
uma filosofia. E lev~ indelevelmente impressos nas suas instituições as
idéias, preconceitos, as limitações e o brilho dos constituintes de 1891.

Às vésperas do séc. XX, o Estado brasileiro obviamente não se ocupa-
va com Direitos Sociais. Interessavam-Ihe apenas os Direitos Políticos de ci-
dadãos previamente qualificados, segundo o modelo liberal americano, que
propugnava o mínimo de "interferências" do Estado na sociedade e no mer-
cado livre. Por outro lado, acabávamos de renunciar ao estatuto de escravo-
cratas. A luta pela Liberdade, nessas circunstâncias, caminhava muito à
frente da luta pela Igualdade. Não havia como pensar em regulamentar "tra-
balho" entre n6s se, na própria Europa, s6 agora, no final do séc. XIX, as
lutas operárias começavam a transformar o liberalismo puro em liberalismo
democrático.

Melhor, porém, do que tentar analisar a visão-do-mundo de uma época,
é deixar seus pr6prios atores se expressarem.

Voltando à Constituinte estadual, notamos que três temas sobressaíram
nos debates: a forma do Legislativo, federalismo e autonomia municipal, e a
questão da mudança da capital.

A INSTITUIÇÃO DO SEN ADO EST ADU AL
COMO PODER MODERADOR

Quando os poucos republicanos (exaltados, hist6ricos ou radicais) pre-
sentes em plenário certificaram-se de que a Comissão dos Onze1 optara por
manter o bicameralismo do Poder Legislativo, levantaram a contra-argu-
mentação:

"Tomarei o argumento de Montesquieu, reproduzido I de Guizot, que
sustentou haver na sociedade uma certa classe de homens que vivem de suas
propriedades, terra ou capitais, e a que sem capitais e sem terras vive do seu
trabalho, havendo pois necessidade de dar representantes diversos a estas

1. Onze nomes esoolhldos pelo plenãrlo pere dar pareoer ao proJato do governo. São eles, por ordem de votação:
Alfonso Penna, Gama Cerqualra, Olyntho da Magalhlles, Xavlar da Veiga, Levlndo Ferreira Lopes. Camlllo Prates,
Costa Reis, Adalberto Luz, Faria Alvlm, Augusto Clemendno 8 Mello Franoo.
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duas classes. (. .. ) Daí a necessidade de duas camaras: uma que represente
o capital outra que represente o trabalho.

"Princfpio falso e duplamente perigoso!
"Perigoso pOlque, querendo fazer desaparecer umà-Iuta que hoje, mais

do que nunca, toma alento na sociedade, a luta entre o capital e o trabalho, a
luta entre o capitalista e o operário 1, coloca-os em linha de batalha em
frente um do outro, quando devia confundi-los em uma mesma câmara.

"[vindo a] ser a lei a vontade do povo, daí conclui que o povo, não
podendo ter duas vontades sobre o mesmo assunto, essencialmente um 2 de-
ve ser o corpo deliberativo. "3

Affonso Pena contra-argumenta que "a criação de uma segunda câmara
não se filia às necessidades de fazer-se representar a aristocracia, ela tem em
vista atender às reais necessidades do Estado (... ) [pois] a onipotência
exercida por muitos [numa dnica câmara] tem por si a segurança da irrespon-
sabilidade. (apoiados e não apoiados)"4

Essa foi a posição vitoriosa. Frente ao perigo da paixão, do açoda-
mento, dos interesses privados, cujo "Iocus" privilegiado seria a Câmara,
erguia a idéia de um poder moderador, encarnação da experiência, do bom
senso, dos interesses gerais.

O significado desse debate, bem como vários argumentos nele utiliza-
dos, serão analisados na segunda parte deste trabalho, no próximo número
do Indicador. Para lá remetemos o leitor interessado.

A FORÇA POLíTICA DO MUNIcíPIO

Quem lê romances regionalistas cuja ação transcorre na Primeira Repd-
blica nota o destacado papel do "coronel" na vida dos pequenos municípios
ou distritos. É ele quem garante a eleição dos seus candidatos (inclusive do
Presidente do Estad9) e, em retribuição, recebe cargos e verbas. O bom fun-
cionamento desse sistema, que resulta em forte centralização po1(tica, garan-

1. Por operArIo nlo •• ent"ndl" O que o t"rmo d"slgna hoJ". mas O trabalhador Intalectual. aquele qu" vtve de
•• u pr6prlo trabalho qualificado. O trabalhador braçal lIStav" excluldo da c:Idadanla potnlca. " princIpio. paio requ~
.ltI da a11abatIuoçAo. Por -.., •••••••• "ntandl •• se o proprlelArlo de te"lIS. o comerciante ou o banqu,,'ro.

2. grilo orlglnal

li. ALVIM, hd.loneo. AlI •••• do CotIlIr_ eo.atltulnl. do E.lado d. 111••• G.ra •• - 1881. Ouro
Preto. Imprellllll OflIc:Ial. 1898. p. 107.
De egora em dl"nte uaaremos apenllll A.al •.
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tiu para Minas Gerais a hegemonia nacional, junto com São Paulo. Seu fun-
damento jurídico foi a lei n~ 5, de 13 de agosto de 1903 (adicional à Cons-
tituição de 1891), que alterou substancialmente a Constituição estadual, der-
rogando a Legislação Ordinária, implantando nova Organização Municipal,
Judiciária e Eleitoral no Estado.

Antes dela, era outro o quadro po)(tico de Minas.
Como já tivemos ocasião de dizer, o princfpio que induzia as elites ca-

feeiras a lutar pela República era o da liberdade dos Estados. O Federalismo
foi a dltima tentativa do Império de manter seu regime, mas o gabinete Ouro
Preto veio muito tarde. Implantada a República, trataram aquelas elites de
preservar sua independência frente ao Executivo Central, atribuindo à legis-
lação de cada Estado o poder de fixar as esferas de intervenção respectivas.
Também no que competia aos municípios, os limites eram pouco claros, pois
tratava-se tão-somente de observar a "autonomia municipal em tudo quanto
respeita seu peculiar interesse".

Foi com estas normas vagamente definidas a nível federal que os cons-
tituintes atacaram o tema. E reproduziu-se no âmbito do estado um conflito
nacional: as regiões mais desenvolvidas reivindicavam maior independência
em relação ao Poder Central. David Campista percebeu claramente o sentido
e os riscos da polêmica: "Esta questão vai tomando um aspecto que eu não
queria dar; parece que se estão estabelecendo rivalidades entre as diferentes
zonas de Minas como se estabeleceram no Congresso Federal entre os diver-
sos Estados da União."1

O Sul e a Mata, com efeito, sentiam-se prejudicados com a centraliza-
ção. Viam nela um mecanismo de transferência de recursos das regiões ricas
- o sul e a Mata, por coincidência - para as regiões pobres. Segundo os bons
princípios liberais, os pobres deviam ascender à riqueza pelo próprio esfor-
ço. Não era obrigação dos ricos cuidar deles.

Imediatamente formaram-se dois grupos na Constituinte. O primeiro,
liderado por Affonso Pena e Manoel Valladão, representava o centro mine-
rador decadente e as demais regiões não-cafeeiras do Estado_ O outro, que
afirmava a essencialidade da questão financeira para a efetiva autonomia
municipal, era composto pelos representantes da Mata e Sul de Minas. com
destaque para Silviano Brandão, Carlos Alves e David Campista. Os primei-
ros defendiam a centralização de rendas do governo do Estado, "para que
[este] possa levar aos outros pontos o mesmo desenvolvimento de riqueza e
civilização"2. Fundando-se sempre no princípio da eqüidade, afirmavam ser

I. Ana'" p.121.

~ Ana'" p.349.
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impossível uma lei geral que atendesse às éspecificidades dos vários municf-
pios, bem como prever, naquele momento, as conseqüências d,e uma federa-
lização das receitas. Propunham que a questão fosse estudada a fundo e, en-
quanto isso, deixada para a legislação ordinária.

A outra corrente dizia sem rodeios que uns municfpios deveriam ficar
melhor aquinhoados que outros, "pois que os impostos que são concedidos
às municipalidades em uns podem produzir receita maior que em outros; a
renda produzida pelo imposto será proporcional à força produtora de cada
município; não pode essa renda ser uniforme, porque isso seria os municf-
pios mais ricos canegarem com os mais pobres, o que seria injusto"l.

A solução do impasse surgiu da emenda de Silviano Brandão, que,
consagrando os princfpios defendidos por seu grupo, assegurou às munici-
palidades o direito de legislarem e arrecadarem aqueles impostos sobre os
quais o Congresso já tinha informações mais precisas: sobre indústrias e pro-
fissões e sobre imóveis urbanos (sem prejuizo de, nos limites constitucionais,
criarem outras fontes de rendas). Tal emenda conciliadora resultou no art. 76
da Constituição do Estado.

Esse ensaio de descentralização financeira e administrativa foi abolido
pela Lei n!?5, de 13 de agosto de 1903.

A MUDANÇA DA CAPITAL NO TABULEIRO POLíTIco

"Será crível que, quando todos tratam de liquidar tudo quanto possuem
nesta cidade com o terror da mudança da capital, Carlos Figueiredo & Cia à
Rua de Tiradentes, n!? 17, continuam a receber sortimentos e mais sortimen-
tos dos melhores gêneros alimentícios - vinhos finos e das melhores marcas
que vêm a vosso mercado 1- conservas, presentes e todos artigos do seu ne-
gócio; e além de tudo vendem por preço sem competência?,,2

Ao publicar este anúncio, o Sr. Carlos Figueiredo apenas estampou em
letras de imprensa õ pânico que rondava Ouro Preto com a perspectiva de
mudança da capital. A reorganização do Estado trazia outra vez à cena um
tema antigo. Nem mesmo as promessas de breve instalação de energia elétri-
ca ou as anunciadas modificações da rede sanitária da cidade serviram para
aplacar 08 Animos. A pergunta que todos se faziam era: contra ou a favor da
mudança?

1. An•••• p.328.

t. Anllnc;to pUbllcnarlo _ O .Ioma' de IIIn ••• Ouro Pr.to, 16 ebr 1691. p.2.
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Foi este, sem dúvida, o tema que mais empolgou a multidão, em Ouro
Preto e no interior. Os jornais, lidos avidamente, publicavam ndmero a n~
mero a opinião de cada constituinte, para denegri-lo ou louvá-lo nessa espo-
cffica questão. Inútil lembrar que não se tratava de matéria constitucional:
era preciso uma palavra, uma opinião qualquer. Muita gente na Capital per-
deu o sono durante os trabalhos constituintes.

A questão da mudança não era, de fato, matéria constitucional. Anali-
sá-la, entretanto, permite-nos observar mais de perto aquele momento privi-
legiado da ação política em que uma direção se impõe - não pela violência
ou pela coação, mas pela palavra, o argumento. O pano de fundo dessa dis-
puta eram as divisões entre o Centro minerador decadente e o Sul e a Mata
ascendentes com um novo projeto de hegemonia.

Era 7 de junho e faltava apenas uma semana para o encerramento dos
trabalhos. A maioria dos constituintes já havia defmido suas posições quan-
do sobe à tribuna o relator, o ex-conselheiro Affonso Pena. Começa por re-
ferir-se a vários pontos da carta constituinte. Aos poucos, aproxima-se do
tema, até que, finalmente, expõe seus argumentos. No essencial, oferece a
mesma linha de princfpios que iremos encontrar em toda sua vida pública: a
polftica de conciliação como assimilações e exclusões, vitória de uns e der-
rota de outros, e, simultaneamente, como construção de um consenso que
permita a todos absorver e ultrapassar aquilo que os pôs em conflito.1

Abre seu discurso ponderando sobre a oportunidade do tema: "se eu ti-
vesse a responsabilidade do governo, seguramente não iniciaria esta questão,
e vou dizer porque: desde que estamos numa época de reorganização, em
que o povo está numa maré de incertezas, cheio de receios do desconhecido,
porque na sua ignorância não pode apreciar o alcance dos acontecimentos;
não é prudente, sem dúvida, levantar questões que possam tomar um caracter
ardente, que possam tomar um caracter de declaração de guerra a qualquer
parte da população, por menor que seja"2.

A República vive um momento delicado e é preciso atravessá-lo em or-
dem, sem comoções.

••Além disso, era o caso de primeiro termos nas mãos todos os ele-
mentos necessários para julgar a atual situação econômica e financeira do
Estado, para podermos decretar as despezas necessárias com a mudança da
capital"3. Aqui, refreia s~tilmente a pressa dos mais jovens. Em seguida,

1. A oplnlAo de Affonso Pene li portanto relevante, pois, sabemos hoje, '01ele quem deu sual.ntaçlo polfllce (••••
quanto Presidente do Estado), administrativa (ao escolher AarAo Reis pere chellar oa lrebslhos da conatruçAo)a fl-
nanceira (quando PresIdente do Banco da RepObllca)para a conslruçêo da cidade de Belo Horizonte.

2. An.l•• p.445.
3. An•••• p.446,

1689

p'...

"", I

:P
J



estende a mão compreensiva aos ouropretanos arraigados e convida-<>sa dar
um passo à frente: transferindo-se a capital para um outro lugar "onde haja
elementos naturais que falham na atual capital, sem dúvida alguma os ele-
mentos oficiais hão de produzir maiores resultados paia o bem comum do
Estado, impulsionando as indústrias, a viação férrea, a criação de estabele-
cimentos agrícolas, profissionais e outros que hão de repercutir por todas as
zonas do Estado" 1. Opor-se à discussão do assunto era afastar-se da linha
do Progresso.

Aparadas as arestas dos extremos, avança para uma solução conciliado-
ra: "não devemos expor-nos a arrependimentos decretanto a mudança atro-
peladamente, (... ) [pois] é mais acertado deixar que o Congresso, em sessão
ordinária, tome conhecimento do assunto, e com toda cautela, para que o in-
teresse do Estado não seja sacrificado" 2

O tema da conciliação reaparece ao final do discurso: "a esta mocida-
de, cheia de talentos e de convicções profundas que tão ardentemente se tem
pronunciado nesta tribuna, eu darei conselho de muita tolerância, de muita
imparcialidade no julgamento dos atos e fatos políticos. Na vida política mui
raramente podemos levar avante as concepções do nosso espírito em toda sua
pureza"3. O radicalismo é estéril, "[pois] para colhennos resultados prof(-
cuos havemos de, muitas vezes, ceder parte de nossas opiniões para satisfa-
zennos o bem público e não querer de modo absoluto impor à maioria de
nossos concidadãos"4.

O art. 13 das Disposições Transit6rias, depois de muitas discussões,
estabeleceu: "É decretada a mudança da Capital do Estado para um local
que, oferecendo as precisas condições higiênicas, se preste à construção de
uma grande cidade".

Lucidez máxima de seu papel hist6rico, Affonso Pena soube, como
ninguém, incorpo~ ao seu modus faciendi político esses setores emer-
gentes que ansiavam por imprimir sua marca ao Estado e em cuja bagagem
vinha um discurso novo e uma nova fonna de ver o mundo. O experiente
conselheiro cercou-se de jovens talentosos como João Pinheiro, David Cam-
pista, A~o Reis, entre outros, sempre fiel à temática do progresso, e per-
correu uma linha ascendente que acabaria por levá-lo à Presidência da Re-
pública.

1. An.l •• p.446.

2. An•••• p.446.

3. An.l•• p.450.

4. A•• I•• p.450.
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A própria Belo Horizonte, ao seu modo, registrou no xadrez de su
avenidas o papel hist6rico desses homens. Hoje, quem desembarca na sua
rodoviária e pretende ir ao Palácio do Governo, toma primeiro Afonso Pena
e depois João Pinheiro. Ou parte da Olegário Maciel e segue Bias Fortes.

Quanto à epigrafe deste trabalho, provavelmente ficarão sem resposta
as indagações do relator da Constituinte. O próprio Antônio Olinto dos
Santos Pires, fazendo um balanço da primeira década de República, deixaria
transparecer sua desilusão: "Se, por um fenômeno de faquirismo, fosse per-
mitido a alguém transpor a década de 1889 para cá, sem conhecimento das
ocorrências, mal presumiria que as instituições tivessem passado por uma
transfonnação radical: veria nas posições oficiais quase os mesmos homens
que procuravam esmagar os mesmos adversários, utilizando as mesmas armas
e processos e visando o mesmo fim ... "1. Sentença hist6rica? Ressenti-
mento de um vencido?

Talvez um pr6ximo historiador, daqui a cem anos, saiba compreender
melhor o nosso tempo e dar seu veredito sobre ele.

1. Jo.nal do Po_ Riode Janeiro, 01 mar 1900.
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