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Apresentação

O fex to que se segue, "A Mudança da capital",
é parte integrante de um estudo mais aprofundado
sobre as constituintes mineiras de 1891, 1935 e 1947
Este trabalho, resultado de um convênio firmado
entre o Legii.ilatívo Etaduale a FundaçãoJoão Pinhei-
ro, foip ublicado pela Assembléia Legislativa em 1989.

A eqiiie responsável pela a iáhse da constitu-
inte de 1891, formada por Luíz Fernandes de Assis,
Mene/ick de carvalho Netfo ejuscelino Luíz Ribeiro,
teve orientação historíográfíca do Prof Francisco
Iglésías e coordenação do Prof Otuívío Soares Dulci,
ambos da U[-'MG.

A publicação deste estudo coincidia com os tra-
balhos da IV Çonstítuínte Mineira. Revestia-se de um
significado especial, uma vez que reconstituía etapas



fun dainentais do passado político de Miiws e an ilisa-
a a composição interna, a esfera de c nnpeknci i, as

formas de atuação e os temas rnai' cajuiejites tias
Constituintes anteriores.

[Veste sentido, ganho ii grande / s tatj t ie regional
o tema da 'Mudança da Capita/' nas sessões da
Coi,stituintede /891. Com(,çe vtr, ie,'uir, revela-se

1/111 confronto po/itíco latente entre os varios,'ru-
j'os represel?ta(/os, desdea insta la ÇYU) tia C'oiistitiiín-
te, ate a prorn ulgaçJo da Lei n " 3, dt/ÍC1OJW/ 1 ( Ofl5tí-

ttiiçio, de 117 ,1é dezembro de /893
No ,zu)niento em que se iníciaizi 1.'i ((nnezzu)ra-

çç cio centenário de Selo Florizoite, a Assembléia
de Minas Cerai, naopo/eria se ausentar,

por ter sido lóruín pri 7/egiatio iiczissões t/lze
coi,cret,tara,n a ,ntidançi da apítal. /lj're'.enta,zu,s
aqui um breve estudo deste tempo.

Deputado José Ferraz
Presidente da Assembléia legislativa
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A Mudança da Capital

L ui.z Fernan de de A çsjs

Mostra re ffl()S, inicialmente, COIfl() o discurso
político, mesmo restrito a uma camada mínima da
população, e num espaço pouco ressonante - Como)
eram os debates consti-tuintes expressa e concre-
tiza a sociedade de seu tempo. Dizendo de outra
maneira, como esse discurso é parte constitutiva do
real. Entendê-lo como palavras soltas, descoladas
do real, é para nós uma forma de velar um projeto
de hegemonia no qual está embutido.

Quando se toca na questão da mudança e
construção da Capital mineira, essa postura
metodológic se enriquece, na medida em que hou-
ve grandes discussões não só nos momentos que
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antecederam sua existência corno flOS momentos
em que esta se efetivava, nos anos da constrLiço

Por ser um trabalho restrito aos debates cons-
tittiintes, lirnitaremo-nos a mostrar que, mais do
que uma simples questão regional, o tema da mu-
dança contribuiu para reforçar toda urna lógita: há
um confronto latente entre os setores progressistas

tie encarnavam um ideal republicano; os setores
liberais que, representando tini outro modelo de
república, pregavam a mantitençiti do "status quo",
tu) sentido de tinia modernizaçâ onservadora; e,
por fim, os 'etores conservadt ires, ainda a rra i gado».
a um ideal mona rtlu iço, somente conformados na
situação republ ia na -

Iremos nu)strar, ainda, atravt's do discurso de
interlocutores privilegiados, conio esses dois pri-
meiros grupos se conformaram, ao final, num pro-
jeto único, moderno no plan i arquitetônico da capi-
tal e conservador na composição política da cidade.
No confronto 1v interesses, há uma nítida derrota
do projeto político dos, primei mos republicanos, com
a subseqüente cooptação de seus ideais, por parte
dos setores liberais, empenhados em resguardar
sua parcela de poder.

Mas, antes, tratemos de revelar corno o tema -,t-
torna presente e constituinte.
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Cenários de um embate

Quando de reúne a Constituinte mineira em
1891, coloca-se logo o problema da mudança da
sede do governo de Ouro Preto. A antiga Vila Rica
era uma cidade original, com arquitetura preciosa e
urbanização  decorrente do acidentado do terreno.
Ha surgiu das aventuras bandeirantesem região de
topografia que n() aconselhava uma cidade. Com o
pequeno surto económico verificado na última dé-
cada monárquica, com incipiente indústria, impõe-
se a evidência de ser preciso mudar a Capital, pois
Ouro Preto no tem condições dc desenvolvimento,
sendo mesmo um entrave. Representava ainda o
passado, quando outras faixas do território,
notadamente a mata e o Sul, haviam criado riqueza
maior; fundada no café e outras atividades. Tinham
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mais população, maior número de municípios, e
queriam a expansão e a liderança da vida política,
que lhes fugia.

A mudança era idéia antiga: os inconfidentes
pensaram em tran sferira Capital para São João dei-
Rei e Ouro Preto seria a sede da Universidade-
Cogitou-se do assunto em 1833, sem insistência. O
Presidente da Província, Soares de Andréa, em 1843,
pensou em transferir a sede para Mariana <)ti

João dei-Rei. Em 1851, o Presidente José Ricardo de
Sá Rego também sustentou .i mudança, sem êxito.
Até 1 851 furam feitas cinco tentativas, como infor-
ma Abílio Barreto, o historiador da cidade. O prin-
cipal projeto foi apresentado pelo Deputado Padre
Agostinho de Souza Paraíso em 1867. Foi aprovado,
apesar da grita ouro-pretaria, mas o Presidente de
Província o vetou. A Assembléia quis recusar o veto,
mas teve que recuar, ante a ameaça dos habitantes. Os
1 )vputados afinal cederam, vencidos apenas por um
voto. Dc fato, a tese não a mad urecera, e a mudança não
era imp(itiva, como seria mais tarde.

A resistência às inovações pesava. (Tom a Re-
pública e o realce dos Estados e suas Capitais
investidos de várias funções, a idéia torna-se



invencível. Antes mesmo de se reunira Constituin-
te mineira, o Presidente do Governo Provisório,
Augusto de lima, chegou a assinar um decreto,
transferindo a sede do Poder para Belo horizonte.
havia os mudancistas e os antimudancistas.
Augusto de Lima não publicou o decreto, conside-
rando a proximidade da Constituinte: ela deveria
resolver o assunto. Desde novembro de 1889, pen-
sa-se na medida. Na mensagem de Augusto de
Lima ao Congresso, em 17 de abril de 1891, afirma-
se ser problema fundamental a transferência da
sede do governo. Mais, havia-se chegado "à conclu-
são de que nenhum outro lugar reúne maior soma
de condições para o fim em vista do que o planalto
denominado Belo 1 lorizonte, no vale do Rio das
Velhas, no Município de Sabar, onde possui o
Estado considerável extensão de terrenos". Como
se vê, adiantava-se aos constituintes, com sugestão
de local, exatamente aquele que pensara determi-
nar por decreto.

De fato, a mudança foi o assunto mais discuti-
do na Constituinte mineira, como se vê pela leitura
dos anais. Digladiavam-se ali os defensores e os
adversários da idéia. Quem melhor interpretou a
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disputa foi o historiador Afonso Arinos de Meio
Franco na biografia de seu pai - "Um estadista da
República", de 1955. Em análise feliz, mostra a
República como vitória de outro quadro, com nova
situação econômica, menos emperrada e com a ten-
tação do progresso. Segundo ele, "a criação de Belo
Horizonte, encerramento do século passado, ro-
mântico e oratório, marca a presença de uma nova
mentalidade política, mais de acordo com a era
técnica característica do século XX". Em capítulo
anterior, apresentara instigante interpretação eco-
nômica da formação das novas correntes políticas
republicanas que vieram predominar no cenário
mineiro, a luta de duas épocas, na qual afirma com
justeza: "o processo de transição, como sempre
acontece historicamente, não se daria de chofre.
Sofreriam um certo período de adaptação. Mas,
depois, se afirmaria com todo vigor. A luta tomou
cará ter concreto de oposição entre Ouro Preto e Juiz
de Fora, as duas capitais rivais, das zonas velha e
nova. Duas economias, duas mentalidades, duas
épocas, luta que terminaria com a fundação de Belo
Horizonte".

Tão logo começa a Constituinte mineira, no dia
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30 de março de 1891, escolheu-se a Comissão dos
Onze, incumbida de dar parecer sobre o projeto
encaminhado pelo governo. Nela havia três repre-
sentantes da Mata, um do Sul, um da zona dos
campos, dois do Norte, um do Nordeste e três do
('entro. Um Deputado do Norte, Augusto
Clementino da Silva, apresenta aditivo ao art. 117
do anteprojeto, fixando: "Fica mudada a capital
para um ponto central, no Vale Rio das Velhas, pie
se presta à edificação de uma grande cidade com as
indispensáveis condições higiênicas", marcando o
prazo máximo de 1uatro anos para o cumprimento
da medida. A proposta não foi aceita pacificamente,
pois parlamentares de várias zonas reivindicavam
outra sede: o planalto de Catas Altas do Mato Den-
tro, no Vale do Rio Doce; o planalto do Piui; Várzea
do Marçal, no Vale do Rio das Mortes; Barbacena,
Juiz de Fora . . A multiplicidade de propostas
agradava antimudancistas, vendo na disputa razão
para manter o existente.

Como a comissão tinha só 45 dias para opinar
sobre o local, discutiu-se muito, chegando-se a fixar
a mudança na Constituição, sem demarcar o local.
1 m sessão ordinária, o Congresso deliberaria. Mui-
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tos antimudancistas apoiaram a proposta, esperan-
çosos do êxito com a protelação. os debates foram
acesos, acusando-se Ouro Preto de responsável pela
estagnação.

Como a Comissão incumbida não conseguisse
informar sobre as condições das partes sugeridas, o
1 )eputado sulino Adalberto Ferraz propôs o que foi
aprovado e tornou-se o art. 13 das Disposições
Transitóras: "Ë decretada a mudança da Capital do
l'stado para um local que, oferecendo as precisas
undiçõeshigienicas, preste-se à canstruçãode urna

grande cidade". Não diz o ponto, este deveria ser
resolvido pelo Congresso,o qual, no fim do ano, faz
uma Comissão para fixar os locais e indicou:
I'araúna, Barbacena, Várzea do Marçal e Belo 1 tori-
ionte. O Plenário acrescentou Juiz. de Fora Quatro
dias depois, o Congresso aprova a lei adicional à
Constituição - n" 1, determinando as partes a serem
estudadas por tinia comissão técnica, logo nomea-
da em dezembro de 1892 por Afonso Pena, Presi-
dente do Estado. Foi dirigida por Aarão Reis, cujo
relatório é de julho de 1893. O Congresso, no dia 7
desse mês, elegeu a Comissão incumbida de dar
parecer sobre o local conveniente. Voltam os deba-
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tes, cada vez mais acirrados. Ante a exaltação, con-
vocou-se a Assembléia extraordinária em Ba rbacena,
diante da hostilidade dos ouro-pretanos. O relató-
rio Aarão Reis apontava Belo Horizonte e a Várzea
do Marçal: embora parecesse tender para Belo Ho-
rizonte (não era taxativo), preferida por Afonso
Pena (que no princípio, a combatera), a comissão
optou por Várzea do Marçal, mais do agrado da
Mata e do Sul. Discutiu-se a questão em Plenário, e
Belo Horizonte venceu. A Lei n° 3, adicional à
Constituição, de 17 de dezembro de 1893, determi-
nou que a capital seria construída no arraial de Belo
1 lorizonte.

O local era acusado por alguns de insalubre, de
surto de bócio endêmico (entretanto, entre OS parla-
mentares que a escolheram, havia 22 médicos), to-
pografia inadequada, insuficiência de água, em con-
traste com as vantagens do Vale do Rio das Mortes,
a várzea próxima de São João dei-Rei. O solo era
pobre para a lavoura, feita com técnicas retardadas;
prestava-se à pecuária, desenvolvia-se a criação,
origem segura do nome de Curral Haveria gastos
na construção, a começar pelas indenizações aos
proprietários de casas ou terrenos - existia um

15



arraial de certo vulto, mas esse era problema
contornável. Depois, no começo do século, surgi-
ram dificuldades financeiras a serem enfrentadas
com bônus e empréstimos. Belo Horizonte venceu
por dois votos: 30 contra 28. A pequena diferença
mostra a divisão de juízos. () resultado poderia
facilmente ser outro, pois houve ausência de 14
parlamentares.

16



Estratégias de uma política conciliatória

É Afonso Pena quem vem, também na questão
da mudança da Capital, dar o tom político de seu
projeto de República: uma "modernidade" que ex-
cluía os extremos, ou, antes, que os derrotasse, ao
incorpora-los. No momento decisivo, em 2 discus-
são, ele expõe sua opinião, que comporta uma estra-
tégia de argumentos.

Em primeiro lugar, posiciona-se a favor da
mudança: "Não é de hoje que tenho a convicção de
que o Estado de Minas Gerais auferirá vantagem
com a mudança de sua capital para outro ponto"
(ANAES, p. 445). Logo em seguida, fica claro seu
apego, antes de tudo, à ordem: "Senhore,se eu
tivesse a responsabilidade do governo, seguramen-
te não iniciaia esta questão, e vou dizer por que:
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desde que estamos numa época de reorganização,
em que o povo está numa maré de incertezas, cheio
de receios do desconhecido, porque na sua ignorân-
cia no pode apreciar o alcance dos acontecimentos,
não é prudente, sem dúvida, levantar questões que
possam tornar um caráter de declaração de guerra a
qualquer parte da população, por menor que ela
seja" (ANAES, p. 44). Possibilita-nos leituras pos-
síveis deste trecho: o entendimento da República
como um momento de reorganização do Estado,
mas também de imprescindível a usência de COIfl(
ções populares, da pai xao ( -caráter ardente") pois
ainda falta educaçâ)política ao povoo iliscursoda
ordem, da razão, passa a ser também o discurso da
e\clusão, do antidemocratismo.

Continua a argumentar, vinculando a questão
cia mudança à questão financeira do Estado: "é o
caso de termos cm mãos todos OS elementos neces-
sários para julgar a atual situação econômica e
financeira do Estado, para podermos decretar as
despesas necessárias com a mudança da capital"
(ANAES, p. 446).

Se ele busca se distinguir daqueles que têm
açodamento para resolver a questão (leia-se os re-
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publicanos de primeira hora, corno Monte Razo,
Artur Itabirano, lidefonso Alvim) no próximo mo-
mento, ele se incumbe de afastar os arraigados
conservadores, monarquistas anacrônicos: "passan-
do-se a capital para um outro lugar onde haja ele-
mentos naturais que falham na atual capital, sem
dúvida alguma, os elementos oficiais hão de produ-
zir maiores resultados para o bem comum do Esta-
do. Impulsionando as indústrias, a viação férrea, a
criação de estabelecimentos agrícolas, profissionais
e outros que hão de repercutir por todas as zonas do
Estado" (ANAES, p. 446). E mais além: "Em países
novos, como o Brasil, tudo quanto promover a
reunião de capitais, proporcionar facilidades aos
capitalistas, (classe indispensável à promoção das
indústrias), vias férreas e outros semelhantes me-
lhoramentos deve ser objeto de atenção dos poderes
públicos, e não motivo para levantar adversidades,
sem razão de ser. Ninguém desconhece que há uma
grande emigração de dinheiro e de pessoal para a
capital federal e para São Paulo ultimamente. Nós
devemos, pois, por todos OS meios, provocá-los
para o nosso stado, porque aí não ficarão dormen-
tes, hão de entrar em circulação e fomentar a indús-
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ti-ia, a lavoura, a viação férrea e tantos outros ele-
mentos de riqueza que jazem amortecidos no solo
mineiro" (ANAES, p. 446). () recado agora é claro e
direto aos opositores da mudança, em particular
aos ouro- preta nos. Não mudar a capital era se afas-
tar da linha do progresso, da indústria e, portanto,
do mais racional.

Aparadas as arestas dos extremos, encaminha-
se para a solução conciliadora: — não devemos ex-
por-nos a arrependimentos decretando a mudança
atropeladamente' (.Y' lntendo que mais acerta-
hdo deixar que o Congresso, em sessão or.iiiiaria,

tome Conhecimento do assti o to, e com toda a c a ut e
-la, para que o interesse do Fstado flo) seja saciiica-

do" (ANAES, p. 4-48).
Encerra seu dkcti rso com recados expi ÍCI tos

ao' dois segmentos que anula e incorpora (como
veríamos, anos mais tarde, em toda sua trajetória
política). Diz explicitamente aos republicanos con-
victos: "a esta mocidade, 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 julga-
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mento dos atos e fatos políticos. Na vida política,
muito raramente podemos levar avante as concep-
ções do nosso espírito em toda sua pureza" (ANAES,
p. 450). E implicitamente aos dois extremos: "Para
colhermos resultados profícuos, havemos de, mui-
tas vezes, ceder parte de OOSSàS opiniões para satis-
fazermos o bem público e não querer de modo
absoluto impor à maioria de nossos concidadãos"
(ANAES, p. 450).

Ao projeto da República desejada dever-se-ia
impor o projeto da República possível. À paixão dos
debates sobre a mudança, o adiamento para melhor
reflexão, a busca da raião e de melhor conheci men-
tO

A mudança da capital mineira, portanto,
espelha concretamente um projeto político. Ideali-
zada, querida e discutida ardorosamente pelos seg-
mentos mais autênticos de um republicanismo as-
sumido flOS tempos da propaganda, só pôde ser
concretizada quando do G verno Horiano Peixoto,
estando à frente do Estado o ex-Conselheiro Afonso
Pena, que chama o jovem e talentoso Aarão Reis
para a escolha do local e execução da obra. A nova
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Capital continua, após a sua saída do governo esta-
dual, sendo objeto das preocupações de Afonso
Pena que, como Presidente do Banco da República,
acompanhará e auxiliará a sua construção.

O que persiste desse projeto nos debates da
Constituinte é:
1) a luta pela mudança da capital, corno ponto de

equilíbrio das novas regiões produtoras (argu-
mento mais assimilado pela historiografia);

2) a luta pela mudança da capital, como solução

para os entraves administrativos da antiga capi-
tal, símbolo de um "Ancien Regime";

3) a luta pela mudança da capital, como subst Ituiço
de um símbolo decadente (o monarquismo) arra
gado de Ouro Preto) por um outro moderno o' no
seu tempo.

O exemplo de que estamos tratando, muito
mais do que simples referência, serve para mostrar
uma trajetória de ação, ou, antes, uma prá xis políti-
ca. Afonso Pena aparece corno figura central, pois
certamente trilhou os caminhos do poder, surgindo
sempre comosolução de consenso no momento do
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caos e do aparente vácuo de poder. No entanto,
primou por uma individualidade de ação que o
diferencia dos que eram simplesmente fisiológicos.
Um primeiro ponto que o diferenciava era a aura de
integridade moral dos velhos conselheiros e, para-
doxalmente, a fleuma da "modernidade". Em Certo
sentido, era ter os olhos abertos e os ouvidos recep-
tivos ao que se falava e, a partir daí, colocar-se junto
à novidade. Era sempre poder ser jovem na política.
Como se não bastasse, teve clarividência de saber
não só entender o discurso do jovem talentoso, mas
também de se "tornar" um deles, mas às avessas.
}\pliquemos: um ponto de tensão no Governo
iloriano Peixoto vai-nos permitir um exercício pri-
ineiro de interpretação. É quando Afonso Pena faz
opção de se afastar de vez de ex-monarquistas que
pensassem qualquer projeto restaurador. Deplorou
em nome da autoridade e da ordem, a atitude
destes, quando se confrontaram com o poder cons-
tituído. "Ordem" era a palavra que dava sentido ao
progresso, tão desejado. Nos momentos de conflito
dos próximos governos, chegou a sentir saudade do
Marechal floriano, posto que, dizia ele, excedia-se
nas armas (imagem negativa), conseguia manter a

23



ordem e a autoridade (imagem positiva).
Por outro lado, isso representava um passo

decisivo rumo à Presidência da República. Senão
vejamos: ele nunca negou o óbvio, isto é, que fora
um monarquista. Nunca lutou pela República, mas,
nesse momento, pregava que seria urna temeridade
mudar a forma de governo. É como ele percebe:
'estranhava que as classes conservadoras desco-
nhecessem os inolvidáveis serviços que o Marechal
Floriano prestava ao Brasil" Afonso Pena sabia que
a política dos velhos liberais, como ele, deveria ser
outra, contrária à de Alvim. Ao invés de confronto
com adversários, buscar incorporação e aniquila-
mento dos extremos: nem monarquia (nunca a res-
tauração), nem republicanismo exacerbado. A Re-
pública vai lentarnente sendo palatável, podendo
t'r dita, assimilada e sendo ele incorporado como o

defensor daquele projeto político. A bandei ri da
República passa às mãos de ex-monarquistas e
torna-se, assim, para uns históricos, uma República
"não-de-meus-sonhos", enquanto, para outros, a
República possível e, portanto, que "chama seu
apoio", conclamando-os para o exercício de cargos
de direção. Para estes, de alguma forma, era ver
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reconhecida a competência de trabalhar para um
governo republicano. O jovem intelectual, ao con-
trário dos períodos do Império, podia agora dar sua
contribuição. Afonso Pena concretizava a idéia au-
daciosa e técnica do jovem Aarão Reis. Convoca
ainda João Pinheiro, David Campista e outros para
mostrarem seus talentos e competências. Por outro
lado, estes passam lentamente também a assimilar
e admirar o estilo elegante e a "finesse" de se fazer
política do ex-conselheiro, sem o estilo bruto e
militar dos interventores de Floriano. O ideal repu-
blicano se concretizava de vez na República dos
conselheiros. A historiografia feita pelos admirado-
res destes estilos não se cansa de mostrar os tempos
conturbados de Floriano contra a paz social de
Rodrigues Alves. Uma das diferenças entre o proje-
to de Alvim e ode Afonso Pena, por exemplo, é que,
enquanto o primeiro buscou traçar uma linha mais
pragmática de fazer política (isto é, o controle ime-
diato do processo eleitoral e a exclusão/retaliação
dos antagonistas) o segundo, que não trazia a pecha
de monarquista arraigado, buscou antes assimilar o
discurso adversário, recolocá-lo em novos termos,
tornando-se ainda paradigma do fazer a Política,
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num longo caminho que o levou à Pr'sid'ncia da
República.

A classe dirigente busca, ante a ameaça de urna
comoção, ou anarquia popular, traçar uma trajetó-
ria em que as alianças antigas se refaçam e depois
incorporem este elemento novo: OS setores das ca-
madas médias. Estes, por seu turno, trazei)) em sua
bagagem um novo discurso e urna nova forma de
ver o mundo. Querem um mundo brasileiro aliado
ao tempo europeu, um pa k mais moderno

A p roda maç( da Rvi,ublica formal nn te põe
ei)) cena setores ate eflI,U) excluídos

t1( nZo estamos falando da massa popular, pok
esta continua excluída (seu lugar reservado é no
mundo do trabalho) e só aparece ou é percebida
'omo agente histórico, nas crises do Co)t1)t'Ço do
',ecujo XX, com a entrada em massa de iinigruitt's

Só com a percepçao de se estar na li nhã do
progresso, incorporada osjovenspolítico-.ou'se
torna possível bancar e, de fato, fazer urna nova
-idade, radicalmente oposta à cidade interiorana,
entendida esta quase como extensão do mundo
rural. Fsta nova cidade trará incorporado um ponto
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de partida, em que o futuro se estabelece a partir
dela. Lugar em que o tempo não se repete, mas que
tem pela frente a possibilidade infinita. Ouro Preto,
ao contrário, era percebida como símbolo de estag-
nação e de decadência. O tempo morto.

Não foi à toa que os dois lugares mais cotados
foram Várzea do Marçal e Curral dei-Rei, dois
povoamentos interioranos que desapareceriam para
dar lugar à cidade moderna, do tempo futuro.

Luiz Fernandes de Assis é atua/niente coordenador de
ensino da Escola de Legislativo. Escreveu este texto, em
1989,  para o livro 'As Constituintes Mineiras de 1891, 1935
e 1947- Unia aní/ise histórica "- umapublicação da Área de
Consultoria e Pesquisa, da Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais.
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