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Apresentação

O presente texto "A Mudança da Capital" é uma versão atualizada
e ampliada de um livreto publicado pela Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, em 1993, quando foi comemorado o centenário da lei que deter-
minou a construção da capital de Minas no antigo Curral dei-Rei.

O trabalho teve origem em um estudo mais aprofundado sobre as
Constituintes mineiras de 1891, 1935 e 1947, realizado a partir de convê-
nio firmado entre a Assembléia Legislativa e a Fundação João Pinheiro.

A equipe responsável pela análise da Constituinte de 1891, forma-
da por Luiz Fernandes de Assis, Menelick de Carvalho Netto e Juscelino
Luiz Ribeiro, teve orientação historiográfica do professor Francisco Iglésias
e coordenação do professor Otávio Soares Dulci, ambos da UFMG.

A par de representar matéria atraente para historiadores e pesqui-
sadores de diferentes áreas, a transferência da capital de Minas constitui
episódio de interesse para todos os que desejam compreender o proces-
so legislativo e as práticas políticas de nosso passado recente.

Os acirrados debates que se travaram na Constituinte de 1891 e
no Congresso Mineiro, em 1893, revelam a importância que o tema da
mudança da capital ganhou, em meio aos primeiros passos da República
brasileira, e a uma grande expectativa de fortalecimento dos Estados.

Ao retomar, este ano, o tema da "Mudança da Capital", também
objeto de peça com texto e direção do consagrado teatrólogo mineiro
Jota Dângelo, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais junta-se à po-
pulação de Belo Horizonte nas comemorações do centenário da Capital
e reafirma sua vocação de fórum das grandes decisões da política
mineira.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legislativa
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A Mudança da Capital
LuizFernandes de Assis

Mesmo restrito a uma camada mínima da população, e num espa-
ço pouco ressonante - como eram os debates parlamentares -, o dis-
curso político expressa e concretiza a sociedade de seu tempo. Esse
discurso é parte constitutiva do real. Entendê-lo como palavras soltas é
uma forma de velar um projeto de hegemonia no qual está embutido.

Quando se toca na questão da mudança da Capital mineira, essa
postura metodológica se enriquece, na medida em que grandes discus-
sões ocorreram antes e durante o processo que culminou com a cons-
trução de Belo Horizonte, no antigo Curral dei-Rei.

O presente trabalho limita-se a mostrar que, mais do que uma questão
regional, o tema da mudança remete ao confronto latente entre os seto-
res progressistas, que encarnavam um ideal republicano; os setores li-
berais, que, representando um outro modelo de república, pregavam a
manutenção do "status quo", no sentido de uma modernização conser-
vadora; e, por fim, os setores conservadores, ainda arraigados a um
ideal monárquico.

Pelo discurso de interlocutores privilegiados, vê-se ainda como pro-
gressistas e liberais se conformaram, no final, em um projeto único, moder-
no no plano arquitetônico da capital e conservador na composição política
da cidade. No confronto de interesses, o projeto político dos primeiros repu-
blicanos sai derrotado, com a subseqüente cooptação de seus ideais por

-.-- p 1888...

13 de maio	 15 de novembro
Abolição da	 Fundação do Partido
Escravatura	 Republicano Mineiro (PRM)
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parte dos setores liberais, empenhados em resguardar sua parcela de
poder.

Mas, antes, convém assinalar como o tema se torna presente e
constituinte.

.1888	1889..
18 de novembro
Câmara Municipal de São
João dei-Rei solicita ao
governo provisório a

15 de novembro	 indicação de sua cidade para
PmclamaçâodaRepública	 a nova capital
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Cenários de um embate

Quando a Constituinte mineira se reúne, em 1891, a transferência
da capital logo entra na pauta do debate Surgida das aventuras bandei-
rantes em região de relevo que desaconselhava povoamento, a antiga
Vila Rica era uma cidade original, com arquitetura preciosa e urbaniza-
ção marcada pela topografia acidentada.

O surto econômico verificado na última década monárquica, com
incipiente indústria, reacende a discussão de subtrair o "status" de Capi-
tal a Ouro Preto, cidade com entraves naturais ao desenvolvimento.
Acrescente-se a tal limitação que Ouro Preto representava o passado,
quando outras faixas do território, notadamente a Mata e o Sul, haviam
criado riqueza maior, fundada no café e em outras atividades. Tinham
mais população e maior número de municípios. Queriam a expansão e a
liderança da vida política, que lhes fugia.

A mudança era idéia antiga: os inconfidentes pensaram em transfe-
rir a Capital para São João dei-Rei, e Ouro Preto seria a sede da Univer-
sidade. Cogitou-se do assunto em 1833, sem insistência. O presidente
da Província, Soares de Andréa, em 1843, pensou em transferir a sede
para Mariana ou São João dei-Rei. Em 1851, o presidente José Ricardo
de Sá Rego também sustentou a mudança, sem êxito.

Segundo Abílio Barreto, o historiador de Belo Horizonte, até 1851
foram feitas cinco tentativas de transferência da Capital. O principal pro-
jeto foi apresentado pelo deputado Padre Agostinho de Souza Paraíso,
em 1867. Aprovado, apesar da grita da população, o projeto foi vetado

1889	3 1890...

Rui Barbosa,
ministro da Fazenda, autoriza omissão de moedas,
provocando forte expansão da base monetária do Pais.
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pelo presidente da Província. A Assembléia quis recusar o veto, mas
recuou, ante a reação dos ouro-pretanos. A votação final foi apertada,
com diferença de apenas um voto. De fato, a tese não amadurecera, e a
mudança não era impositiva, como seria mais tarde.

A resistência às inovações pesava.
Mas, com o realce dado aos Estados e suas
Capitais, investidos de várias funções com a
República, a idéia da mudança ganha aura
de invencibilidade. Em 1891, o presidente do
Governo Provisório, Augusto de Lima, che-
gou a assinar um decreto, transferindo a sede
do Poder para Belo Horizonte. A proximidade
da Constituinte, porém, desaconselhava a pu-
blicação da norma legal.

A mensagem de Augusto de Lima ao
Congresso, em 7 de abril de 1891, afirmava
ser problema fundamental a transferência da
sede do governo. Mais, chegava-se à con-	AUGUSTO DE LIMA

clusão de que "nenhum outro lugar reúne maior soma de condições para
o fim em vista do que o planalto denominado Belo Horizonte, no Vale do
Rio das Velhas, no Município de Sabará, onde possui o Estado conside-
rável extensão de terrenos". Como se vê, adiantava-se aos constituin-
tes, com sugestão de local, exatamente aquele que pensara resolver o
assunto por decreto.

De fato, a mudança foi o assunto mais discutido na Constituinte
mineira, como se vê pela leitura dos anais. Digladiaram-se ali os defen-
sores e os adversários da idéia. Quem melhor interpretou a disputa foi o
historiador Afonso Arinos de Meio Franco, na biografia de seu pai - "Um

.	...1890...

12 de abril
	

Comícios
Posse de João Pinheiro no	pelo interior de Minas pedem
Governo Provisório de Minas	a mudança da capital.
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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 tentação do progresso. Segundo ele, "a criação de
Belo Horizonte, no encerramento do século passado, romântico e oratório,
marca a presença de uma nova mentalidade política, mais de acordo
com a era técnica característica do século XX".

Governador interino,
Domingos da Rocha, incumbe o

19 de novembro	 engenheiro Herculano Veloso
Troca da Bandeira da	 Ferreira Pena de indicar melhor
Monarquia para a da	 localidade para a mudança eventual
República	 da capital.
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Na Constituinte

Tão logo começa a Constituinte minei-
ra, sob a presidência de Bias Fortes, no dia	.'
30 de março de 1891, escolhe-se a Comis-
são dos Onze, incumbida de dar parecer so-
bre o projeto encaminhado pelo governo. Nela,
havia três representantes da Mata, um do Sul,
um da Zona dos Campos, dois do Norte, um
do Nordeste e três do Centro. Um deputado
do Norte, Augusto Clementino da Silva, apre-
senta aditivo ao artigo 117 do anteprojeto, fi-
xando: "Fica mudada a capital para um ponto
central, no vale do Rio das Velhas, que se	BIAS FORTES
presta à edificação de uma grande cidade com
as indispensáveis condições higiênicas", marcando o prazo máximo de
quatro anos para o cumprimento da medida

A proposta não foi aceita pacificamente, pois parlamentares de vá-
rias zonas reivindicavam outra sede: o planalto de Catas Altas do Mato
Dentro, no Vale do Rio Doce; o planalto do Piul; Várzea do Marçal, no
Vale do Rio das Mortes; Barbacena, Juiz de Fora... A multiplicidade de
propostas agradava a antimudancistas, vendo, na disputa, razão para
manter o existente.

Como a comissão tinha só 45 dias para opinar sobre o local, discu-
tiu-se muito, chegando-se a fixar a mudança na Constituição, sem de-

.1890 L-	1891...

25 de fevereiro	 Instalação
Deodoro da Fonseca é eleito	-	 daConsttuinte
presidente da República	 Mineira
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marcar o local. Em sessão ordinária, o Congresso deliberaria. Muitos
antimudancistas apoiaram a proposta, esperançosos de êxito com a pro-
telação. Os debates foram acesos, acusando-se Ouro Preto de respon-
sável pela estagnação.

O que persiste desse projeto nos debates da Constituinte é:
Li a luta pela mudança da capital, como ponto de equilíbrio das

novas regiões produtoras (argumento mais assimilado pela historiografia);
Li a luta pela mudança da capital, como solução para os entraves

administrativos da antiga capital, símbolo de
um ancien regime";/

Li a luta pela mudança da capital como
substituição de um símbolo decadente (o
monarquismo arraigado de Ouro Preto) por
um outro moderno e no seu tempo.

Como a comissão incumbida não con-
seguisse informar-se sobre as condições das
partes sugeridas o deputado sulino Adalberto
Ferraz propôs o que foi aprovado e tornou-se
o artigo 13 das Disposições Transitórias: "E
decretada a mudança da Capital do Estado	ALBERTO FERBAZ
para um local que, oferecendo as precisas
condições higiênicas, preste-se à construção de uma grande cidade".

Não diz o ponto; este deveria ser resolvido pelo Congresso Minei-
ro, o qual, no fim do ano, faz uma comissão para fixar os locais, que
termina por indicar: Paraúna, Barbacena, Várzea do Marçal e Belo Hori-
zonte. O plenário rejeita outras cinco emendas indicativas de novos tu-

l4demarço	 Em maio,
Posse de Augusto de	 uma comissão federal parte para Goiás.
Uma no Governo	 para estudar e demarcar a futura área
Provisório de Minas	 do Distrito
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gares, mas acaba por aprovar a indicação também de Juiz de Fora.
Em 28 de outubro de 1891, é promulgada a lei adicional à Constituição -

P 1 -, determinando as localidades a serem estudadas por uma comis-
são técnica. Instaurada apenas no ano seguinte por Afonso Pena, presi-
dente do Estado, essa comissão foi dirigida por Aarão Reis, cujo relatório
final seria entregue em junho de 1893.

O Congresso, no dia 7 de julho, daquele ano, elege a comissão
incumbida de dar parecer sobre o local conveniente à edificação da nova
Capital e apresentar projeto a respeito. Voltam os debates, cada vez mais
acirrados. Com o tempo exíguo para decidirem sobre questão tão melin-
drosa e ante a exaltação pública, convocou-se uma sessão extraordiná-
ria do Congresso mineiro para Barbacena, diante das hostilidades dos
ouro-pretanos. Chegou a correr boatos na imprensa mudancista que bom-
bas explodiriam no plenário caso o assunto avançasse.

1691
15 de junho
Promulgação da nova Constituição
Estadual estabelecendo, no art. 13
das Disposições Transitórias, a
mudança da capital.

28 de outubro
Promulgação da Lei n1, que
determina proceder estudos
para escolhera melhor
localidade para a nova capital.
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Na Reunião Extraordinária em Barbacena

A sessão extraordinária de Barbacerta ocorreu em novembro e de-
zembro de 1893 e contou com várias estratégias de obstrução pela opo-
sição à mudança da Capital. Inicialmente apresentaram uma representa-
ção dirigida ao Congresso pelo povo ouro-pretano repudiando aquela
transferência inédita da sede do Legislativo estadual. Depois reclama-
vam os antimudancistas da caducidade do artigo 13 das Disposições
Transitórias, da Constituição:

"VV.excs não encontram disposição transitória senão para
ser executada em um período determinado; e quando ele passa,
acaba a disposição."

Sr. Camilio de Britto (ANAIS*, p24)

O argumento logo é rechaçado pelos adeptos da mudança:

Todos os congressistas chegaram ao acordo de que era ne-
cessário mudar a capital. Essa é a causa permanente. Enquanto a
Capital não for mudada permanece a causa."

Sr. W.Braz, (ANAIS, p.25)

O relatório Aarão Reis apontava Belo Horizonte e Várzea do Marçal
como localidades preferenciais. Embora parecesse tender para Belo Ho-
rizonte, a comissão parlamentar incumbida de dar seu parecer optou por
Várzea do Marçal, mais do agrado dos deputados da Mata e do Sul-

Ainda aqui se fez ouvir a voz dos obstrucionistas que passaram a
atacar o terreno alagadiço da Várzea do Marçal.

"Estes terrenos, sr. Presidente, são terrenos baixos, são ter-
renos encharcados, onde água existe por toda parte e basta para

3 de novembro
Golpe de Estado de Deodoro da Fonseca fecha o Congresso.
Contragolpe, a 24 de novembro, empossa Floriano Peixoto na
Presidência da República
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isto, ver-se a vegetação abundante que lá existe, própria de lugares
muito úmidos e pantanosos. E uma parte que deve ser certamente
inundada quando as chuvas forem consideráveis:

Sr. Costa Sena, (ANAIS, p114)

Belo Horizonte, por seu lado, era acusada por alguns de insalubre,
de abrigar surto de bócio endêmico (entretanto, entre os parlamentares
que a escolheram, havia 22 médicos), de topografia inadequada e insufi-
ciência de água, em contraste 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, origem
segura do nome de Curral- Haveria gastos na construção, a começar
pelas indenizações aos proprietários de casas ou terrenos.

Por fim, discutiu-se a suspeita de favorecimento com os acionistas
do Banco Regional de Minas, que teriam indicado negócio suspeito nos
terrenos devolutos onde seria construída a nova capital. Vejam a ironia
com que o assunto é relatado por um adversário da mudança:

V.exc2 sabe perfeitamente que consta do Diário Oficial ha-
ver se efetuado assembléia geral do Banco Regional de Minas, para
o fim referido pelo nobre deputado sr. Duarte da Fonseca, compare-
cendo os acionistas; isto é, aqueles que são imediatamente interes-
sados na gestão ou na liquidação do estabelecimento. A diretoria
disse-lhes, com a maior franqueza, conforme consta da ata: "As
condições financeiras do Banco são, como sabem todos, péssimas;
no entanto, o banco tem uma concessão de tal importância e magni-
tude que, uma vez que se realizem certas hipóteses, que a valori-
zem, os vossos interesses serão oportunamente atendidos, os vos-
sos sacrifícios bem compensados; esperai.....acrescentou como que
à meia voz: 'não podemos ser muito explícitos, trata-se de negócio
reservado, mas tranquilizai-vos; agentes nossos estão a serviço da
instituição".

Sr. Xavier da Veiga, (ANAIS, p.89)

JJ 1892...

30 de maio
	 9 de dezembro

Primeira eleição para
	

É empossada comissão encarregada
Presidente do Estado	de dar parecer sobre localidades, sob
Vence Afonso Pena	supervisão de Aarão Reis
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Depois de ser derrotada em duas votações anteriores, Belo Hori-
zonte venceu, finalmente, em terceira votação, e apenas por dois votos:
30 contra 28. Os esforços do deputado José Pedro Drummond tinham
sido recompensados. Houve novos protestos baseados no regimento
interno (se matéria derrotada em votações anteriores poderia voltar à
nova votação). O fato é que a pequena diferença mostra a divisão de
juízos. E o resultado poderia facilmente ser outro, pois houve ausência
de 14 parlamentares

A Lei n° 3, adicional à Constituição, de 17 de dezembro de 1893,
determinou que a capital seria construída no arraial de Belo Horizonte, no
prazo máximo de quatro anos.

-

A

JOSÉ PEDRO DRUMMOND

1892	1893

18 de julho	 Vários
Parecer do deputado	 parlamentares, que já haviam
Francisco Sales pró-Várzea do	visitado Belo Horizonte,

Tensão em	Marçal, seguindo relatório da	decidem conhecer Várzea do
Ouro Preto	Comissão	 Marçal
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Estratégias de uma política conciliatória ou
por que Afonso Pena é a principal avenida de
Belo Horizonte

É o ex-conselheiro Afonso Augusto
Pena quem vem, também na questão da mu-
dança da Capital, dar o tom político de seu
projeto de República: uma 'modernidade" que
excluísse os extremos, ou, antes, que os der-
rotasse, ao incorporá-los. No momento deci-
sivo da reunião constituinte, em segunda dis-
cussão, ele expõe sua opinião, que compor-
ta uma estratégia 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:

'Senhores, se eu tivesse a responsabilidade do governo, se-
guramente não iniciaria esta questão, e vou dizer por que: desde que
estamos numa época de reorganização, em que o povo está numa
maré de incertezas, cheio de receios do desconhecido, porque na

• 1893...

Novembro/dezembro
Reunião Extraordinária do Congresso Mineiro em
Barbacena, para definirem o local da nova capital, dado
á ameaça de bomba em Ouro Preto
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sua ignorância não pode apreciar o alcance dos acontecimentos,
não é prudente, sem dúvida, levantar questões que possam tomar
um caráter de declaração de guerra a qualquer parte da população,
por menor que ela seja"

(ANAES, p.445)

O trecho possibilita leituras diversas: o entendimento da República
como um momento de reorganização do Estado, mas também de im-
prescindível ausência de comoções populares, da paixão ("caráter ar-
dente"), pois ainda falta educação política ao povo. O discurso da ordem,
da razão, passa a ser também o discurso da exclusão, do
antidemocratismo.

Continua a argumentar, vinculando a questão da mudança à ques-
tão financeira do Estado:

é o caso de termos em mãos todos os elementos neces-
sários para julgar a atual situação econômica e financeira do Esta-
do, para podermos decretar as despesas necessárias com a mudan-
ça da Capital"

(ANAES, p. 446)

Se ele busca se distinguir daqueles que têm açodamento para re-
solver a questão (leia-se os republicanos de primeira hora, como Monte
Razo, Artur ltabirano, Ildefonso Alvim) no próximo momento, ele se in-
cumbe de afastar os arraigados conservadores, monarquistas anacrôni-
cos:

"( ... ) passando-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 produzir maiores resultados para o bem
comum do Estado. 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)

...1893	1894...

17 de dezembro
Após 2 votações indicando Várzea do Marçal, Belo
Horizonte é finalmente escolhida a cidade-sede da
nova capital. Estabelece-se o prazo de 4 anos para
sua edificação

Início da
construção da nova
capital
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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 se-
melhantes melhoramentos 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
Estado, porque aí não ficarão dormentes, hão de entrar em circula-
ção e fomentar a indústria, a lavoura, a viação férrea e tantos outros
elementos de riqueza que jazem amortecidos no solo mineiro".

(ANAES, p. 446)
O recado agora é claro e direto aos opositores da mudança, em

particular aos ouro-pretanos. Não mudar a capita' era se afastar da tinha
do progresso, da indústria e, portanto, do mais racional.

Aparadas as arestas dos extremos, encaminha-se a solução con-
ciliadora:

"( ... ) não devemos expor-nos a arrependimentos decretando a
mudança atropeladamente" (...) "Entendo que é mais acertado dei-
xar que o Congresso, em sessão ordinária, tome conhecimento do
assunto, e com toda a cautela, para que o interesse do Estado não
seja sacrificado"

(ANAES, p.448).
Afonso Pena encerra seu discurso com recados explícitos aos dois

segmentos que anula e incorpora (como veríamos, anos mais tarde, em
toda sua trajetória política). Diz explicitamente aos republicanos convic-
tos:

'(..) a esta mocidade, cheia de talentos e de convicções pro-
fundas, que tão ardentemente se tem pronunciado nesta tribuna, eu

1894...

26 de junho
-	 Aberta a concorrência pública para preparar o leito

da linha e construir as estações de General Carneiro
e Minas
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darei conselho de muita tolerância, de muita imparcialidade no julga-
mento dos atos e fatos políticos. Na vida política, muito raramente
podemos levar avante as concepções do nosso espírito em toda
sua pureza".

(ANAES, p.450)

E implicitamente aos dois extremos:

Para colhermos resultados profícuos, havemos de, muitas
vezes, ceder parte de nossas opiniões para satisfazermos 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 adiamen-
to para melhor reflexão, a busca da razão e de melhor conhecimento.

A mudança da capital mineira, portanto, espelha concretamente um
projeto político. Idealizada, querida e discutida ardorosamente pelos seg-
mentos mais autênticos de um republicanismo assumido nos tempos de
propaganda, só pôde ser concretizada quando do governo Floriano Pei-
xoto, estando à frente do Estado o ex-conselheiro Afonso Pena, que cha-
ma o jovem e talentoso Aarão Reis para a escolha do local e execução
da obra. A nova Capital continua, após a sua saída do governo estadual,
sendo objeto das preocupações de Afonso Pena que, como presidente
do Banco da República, acompanhará e auxiliará financeiramente a sua
construção.

O exemplo de que estamos tratando, muito mais do que simples
referência, serve para mostrar uma trajetória de ação, ou, antes, uma
práxis política. Afonso Pena aparece como figura central, pois certamen-
te trilhou os caminhos do poder, surgindo sempre como solução de con-
senso no momento do caos e do aparente vácuo de poder. No entanto,

T
.1894	1895...

1 1 de fevereiro
Abertura do tráfego, inauguração do
telégrafo para Belo Horizonte e da parada
dos trens na estação de General Carneiro

20 de maio
As desapropriações em Belo
Horizonte atingem 427
propriedades
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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, paradoxalmente, a fleuma da "modernidade".
Em certo sentido, era ter os olhos e os ouvidos receptivos 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 "tor-
nar" um deles, mas às avessas.

Um ponto de tensão no governo Floriano Peixoto vai-nos permitir um
exercício primeiro de interpretação. É quando Afonso Pena faz opção de se
afastar de vez de ex-monarquistas que pensassem qualquer projeto restau-
rador. Deplorou, em nome da autoridade e da ordem, a atitude destes, quan-
do se confrontaram com o poder constituído. "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), mas conseguia
manter a ordem e a autoridade (imagem positiva).

Por outro lado, isso representava um passo decisivo rumo à Presi-
dência da República. Senão vejamos: ele nunca negou o óbvio, isto é,
que fora um monarquista. Nunca lutou pela República, mas, nesse mo-
mento, pregava que seria uma temeridade mudar a forma de governo. E
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 deveria ser
outra, contrária à de Alvim. Ao invés de confronto com adversários, bus-
car incorporação e aniquilamento dos extremos: nem monarquia (nunca
a restauração), nem republicanismo exagerado. A República vai lenta-

...1895
	1896...

22 de maio
Aarão Reis sai da chefia da Comissão
Construtora, dizendo: A politicagem quer
entrar na Comissão. É tempo de eu sair."
Assume o cargo o dr, Francisco Bicalho.
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mente sendo palatável, podendo ser dita, assimilada, e sendo ele incor-
porado como defensor daquele projeto político.

A bandeira da República passa às mãos de ex-monarquistas e tor-
na-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 es-
tes, de alguma forma, era ver reconhecida a competência de trabalhar
para um governo republicano. O jovem intelectual, ao contrário dos pe-
ríodos do Império, podia agora dar sua contribuição.

Afonso Pena concretizava a idéia au-
daciosa e técnica do jovem Aarão Reis. Con-
voca ainda João Pinheiro, David Campista e
outros para mostrarem seus talentos e com-
petências. Por outro lado, estes passam len-
tamente também a assimilar e admirar o esti-
lo 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 admiradores
desses estilos não se cansa de mostrar os	JoÃo PINHEIRO
tempos conturbados de Floriano contra a paz
social de Rodrigues Alves, por exemplo. E que, enquanto o primeiro bus-
cou traçar uma linha mais pragmática de fazer política (isto é, o controle
imediato 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, tor-
nando-se ainda paradigma do fazer a Política, num longo caminho que o
levou à Presidência da República.

16 de janeiro
Começa a construção	 O governo do Estado ordena as
de edifícios como o Palácio	 providências necessárias para que,
Presidencial e as Secretarias de	 em junho, comece a remoção das
Estado, na Praça da Liberdade	 repartições públicas para BH
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A classe dirigente busca, ante a ameaça de uma comoção, ou anar-
quia popular, traçar uma trajetória em que as alianças antigas se refaçam
e depois incorporem este elemento novo: os setores das camadas mé-
dias. Estes, por seu turno, trazem em sua bagagem um novo discurso e
uma nova forma de ver o mundo. Querem um mundo brasileiro aliado ao
tempo europeu, um país mais moderno.

A Proclamação da República formalmente põe em cena setores
até então excluídos. Não se trata, é claro, da massa popular, pois esta
continua excluída (seu lugar reservado é no mundo do trabalho) e só
aparece ou é percebida como agente histórico nas crises do começo do
século XX, com a entrada, em massa, de imigrantes.

Só com a percepção de se estar na linha do progresso, incorpora-
da nos jovens políticos, é que se torna possível bancar e, de fato, fazer
uma nova cidade, radicalmente oposta à cidade interiorana, entendida
esta quase como extensão do mundo rural. Esta nova cidade trará incor-
porado um ponto 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 possibi-
lidade infinita. Ouro Preto, ao contrário, era percebida como símbolo de
estagnação 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 desaparece-
riam para dar lugar à cidade moderna, do tempo futuro.

ANAIS = ANAIS do Congresso Mineiro, em Sessão Extraordinária, em 1893
'ANAES = ANAIS do Congresso Mineiro Constituinte, em 1891

Luiz Fernandes de Assis, o autor, é coordenador de ensino da Escola
do Legislativo. Escreveu parte deste texto para o livro As Constituintes
Mineiras de 1891, 1935 e 1947- Uma Análise Histórica 'Ç publicado pela

-	Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 1989.
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Ass. Crispim Jacques Bias Fortes
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