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Introdução 

RODRIGUES ALVES: O ENIGMA DECIFRADO?

RAYMUNDO FAORO

A bi o gra fia que Afon so Ari nos de di cou a Ro dri gues Alves
tem a sin gu la ri da de de pro cu rar des ven dar uma per so na li da de den sa e esqui va,
de pou ca vi si bi li da de ao olhar, ain da que in dis cre to, do his to ri a dor. Obvi a men te, 
mu i tas ou tras bi o gra fi as se es cre ve ram dos pre si den tes bra si le i ros, va li o sas pela
pes qui sa dos do cu men tos, a ma i o ria das ve zes espar sos e, quan do per di dos ou
extravi a dos, su pri dos pela con jec tu ra e pe los in dí ci os. Ou tras ve zes, os do cu mentos fo ram 
preser va dos, sem que des per tas sem a cu ri o si da de e a fa di ga dos bió gra fos e
histori a do res.

II

A bi o gra fia é, pela sua na tu re za, um cam po mi na do, ao pri vi le gi ar um
per so na gem, seja pela ele i ção de um en tre ou tros, seja pela ad mi ra ção cí vi ca ou afe tu o -
sa do bió gra fo. Tais bi o gra fi as cu i dam de pre ser var o bi o gra fa do da pró pria con di ção
hu ma na, cons ti tu í da pela frá gil, amor fa e ar den te ar gi la, su je i ta às mi sé ri as e  às
grande zas do mun do, com seus pe ca dos e vir tu des. To dos os ho mens, me nos os bi o grafa dos,



nes se qua dro, têm o seu dia de Dr. Je kil e sua hora de Mr. Hyde. A en ve ne nada
herança de Carl yle, se gun do o qual a vida so ci al é o agre ga do da vida dos ho mens que
cons ti tu em a so ci e da de, en quan to a his tó ria é “a es sên cia de inu me rá ve is bi o gra fi as”
(The Va ri e ti es of His tory, Ed. Fritz Stern, 1973), cos tu ma tol dar a vi são do
his to ri a dor.

Essa pers pec ti va dita dois co ro lá ri os, am bos hos tis à his tó ria, com pre en -
di da num raio mais am plo. Des de logo, a vida po lí ti ca, so ci al, reli gi o sa, mi li tar ou
lite rá ria do ator são me ras hos pe da ri as, que mal de i xam ves tí gi os na sua car ne e
espí ri to. De ou tro lado, a histó ria, re du tí vel à bi o gra fia, con sa gra ria os fe i tos que certos
ho mens, os gran des ho mens, fi ze ram para mu dar e mo de lar os ho mens co muns,
de gra da dos a um pla no in fe ri or que, sem es ses con du to res, es ta ria con de na da à me di o -
cri da de e às tre vas. Os pen sa men tos que po vo am o es pí ri to dos “gran des ho mens”
seriam a alma da his tó ria, que não é senão a his tó ria de les. Eles se ri am a luz que
afugen ta a es cu ri dão, fa chos en vi a dos pelo céu para ilu mi nar a de sam pa ra da ter ra
(The Va ri e ti es...)

Tais pre con ce i tos, os ten si vos ou ocul tos no gê ne ro bi o gra fia, não se in fil -
tra ram na obra de Afon so Ari nos, se não que en con tram fron tal re pul sa. Para ele,
Rodri gues Alves se ria uma “es fin ge”, nada he rói ca, cuja per so na li da de não é um
pa ra dig ma, cuja de fi ni ção de pen de de uma ca u te lo sa  bus ca,  um  que bra-cabeças, 
pos to  di an te  do  bió gra fo, de sa fi a do ra men te. Por este as pec to – pela imu ni da de ao
en gran de ci men to do bi o gra fa do – a obra al can ça um tí tu lo, que, mais uma vez, lhe
dá es pe ci al re le vo na bi bli o gra fia his tó ri ca.

Os his to ri a do res, en tre eles es pe ci al men te os bió gra fos, com pre en de ram,
sem que Gib bon os con ven ces se, que os gran des ho mens nun ca pro va ram sua gran deza,
me ras fic ções sub je ti vas da vas sala gem. Ao con trá rio, eles são, pe ri go sa men te, as
vítimas do pró prio mito, re vi ven do o des ti no de Ti tus Andro ni cus e de Othe lo. A 
his tó ria de i xou de ser, ain da no sé cu lo XIX, a ma gis tra vi tae, a fi lo so fia pe los
exem plos, con ver ten do-se na fiel ser vi do ra das ciên ci as so ci a is, que se fun da ria so bre 
os su pos tos ir re lu tá ve is fa tos. A in va são da éti ca na his tó ria, acen tu an do as vir tu des
de cer tas épo cas e per so na gens, ca lan do seus ví ci os, dita uma vi são sub je ti va, no
momen to em que en tre ga os maus fa tos ao ar qui vo dos fa tos mor tos e ir re le van tes.
Hou ve um his to ri a dor bra si le i ro, com mé ri tos de me ti cu lo so pes qui sa dor, que ex clu iu
a Re vo lu ção de 1893 da his tó ria do Rio Gran de do Sul, para pre ser var o le i tor do
san gue der ra ma do e pela si nis tra e sór di da de go la dos pri si o ne i ros, ex clu são que os
pró pri os admira do res de Na po leão não ocul ta ram o aba te dos pri si o ne i ros, na
campa nha no Egi to.
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A vida de Ro dri gues Alves, que se de sen vol ve po li ti ca men te du ran te
cinqüen ta anos, foi es cri ta den tro dos mol des das bi o gra fi as do século XX, que va lo ri -
za, sem pre e cla ra men te, a fi de li da de aos do cu mentos, sub me ti dos a ri go ro sa ve ri fi ca ção e
con fron ta dos com ou tras fon tes. A bi o gra fia con tem po râ nea é tam bém uma bi o gra fia
crí ti ca, sem con des cen der com a cha ma da bi o gra fia in ter pre ta ti va, com seu sub je ti vis -
mo. Esta, ape sar da es cru pu lo sa pes qui sa, sa cri fi ca a ne u tra li da de, a isen ção dos
va lo res, a nar ra ção dra má ti ca, com mu i tos exem plos nas biogra fi as bra si le i ras, sem
des de nhar, em mu i tos ca sos, de sua qua li da de li te rá ria. O exem plo uni ver sal des se
tipo de bi o gra fia é o li vro de Cat he ri ne Drin ker Bo wen – The Lion and the
Throne, pu bli ca do em 1956, sauda do como mo de lo das bi o gra fi as.

III

A qua li da de ar tís ti ca da obra de Afon so Ari nos se si tua no qua dro dos
pon tos al tos das ciên ci as hu ma nas no Bra sil. Ali nha-se na tra di ção dos gran des es tu dos 
de nos sa li te ra tu ra, des de Um Esta dis ta do Impé rio, de Jo a quim Na bu co,
passando por Eu cli des da Cu nha e Pa u lo Pra do, até Sér gio Bu ar que de Ho lan da –
para não men ci o nar os au to res vi vos. Não se pen se que é pa cí fi co o lou vor a essa li -
nha gem. Entre nós, o his to ri a dor Pe re i ra da Sil va (1830-1897), pa ra le la men te a
essa cor ren te, di vul gou o pre con ce i to con tra o es cri tor-historiador: es cri to res ex ce -
len tes e maus his to ri a do res, sem res sal var Tu cí di des, Tito Lí vio e Tá ci to. O his to -
riador, para en trar no ter ri tó rio da ciên cia – o que en tão se cha ma va de ciên cia –,
não de via ul tra pas sar o ar te são, a cuja guil da per ten cia, me ti cu lo so cata dor de fa tos, 
re pu di a do, como char la tão, se su cum bis se ao fas cí nio da arte. Cro ce (His tory, It’s
The ory and Prac ti ce, 1960, pág. 38) jul gou ina ceitá vel, no ca pí tu lo de di ca do à 
fal sa his tó ria, a his tó ria dita poé ti ca, que se per mi te pre en cher su a ve men te as la cu nas 
dos tex tos, adi ci o nan do as par ti cu la ri da des que es tes omi tem. Iro ni ca men te, re cor da
Rousseau, para quem a his tó ria se ria a arte de es co lher, en tre mu i tas men ti ras, a que 
me lhor se apro xi mas se da ver da de. Fal tou di zer onde está a his tó ria e onde mora o
his to ri a dor que guar dou, na sua mão di re i ta, o ple no co nhe ci men to dos fa tos, aos
qua is de ve ria ser ri go ro sa men te fiel, sem que a mão es quer da, re ser vada à dú vi da e à
arte cri a ti va, nada des con fi as se da ou tra.

Ao tem po que in ves te con tra a his tó ria poé ti ca, va ri e da de das his tó ri as
não his tó ri cas, acen tua a ne ces si da de da ima gi na ção, sem a qual a his tó ria se ria
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es té ril. Mas a ima gi na ção não de via obe de cer ao ir ra ci o na lis mo poé ti co, mas ao ra ci o -
na lis mo, sem se afas tar da his tó ria. Pa re ce, numa con jec tu ra que não foi com pa ra da
com o ori gi nal, que Cro ce es ta ria se re fe rin do não à ima gi na ção, mas à fan ta sia, que
são ca te go ri as dis tin tas. A ima gi na ção do his to ri a dor, quan do nar ra os acon te ci mentos, 
não se dis tin gue da ima gi na ção do fic ci o nis ta. Acen tu ou Cro ce, com ra zão, que a
histó ria não se es cre ve com os sen ti men tos, as in cli na ções in di vi du a is, os en tu si as mos
cí vi cos e pa trió ti cos, para de le i tar e ele var os âni mos, aco mo dan do os fa tos, seja  para
edu car, ou para ser vir à ide o lo gia do mi nan te.

Não ha ve ria lu gar, na his tó ria dita ci en tí fi ca do sé cu lo XIX, para Clio, 
fi lha da me mó ria e a mais ar den te das mu sas, na his tó ria do sé cu lo XIX, fas ci na da, 
nos me i os aca dê mi cos, pe las ciên ci as na tu ra is, salvo as no tá ve is ex ce ções, mais tar de
men ci o na das.  Na vi ra da do século, as pro pos tas ino va do ras de Dilt hey
(1833-1911), Win del band (1848-1915) e Ric kert (1863-1936) ex clu í ram a
histó ria do ter ri tó rio das ciên ci as na tu ra is e de seus mé to dos, in clu in do-a en tre as
ciên ci as do es pí ri to, as ciên ci as cul tu ra is – das ciên ci as hoje cha ma das de humanas,
que, ao contrá rio das ciên ci as  ge ne ra li zan tes  (as  ciên ci as  na tu ra is),  se ri am 
ciências in di vi du a li za do ras. Esta va aber to, com jus ti fi ca ção ci en tí fi ca, o ca mi nho
que leva ao tem plo e aos fes ti va is de Clio. Um dos mais re le van tes des te sé cu lo, George
Ma ca u lay Tre vel yan (1876-1962). Sem le var em con ta esse rumo da his tó ria, que
re a ge con tra a his tó ria ins pi ra da nas ciên ci as na tu ra is, o sé cu lo pas sa do, prin ci pal -
men te pela voz dos mais re le van tes his to ri a do res de lín gua in gle sa, Tre vel yan (Ge or ge 
Ma ca u lay) (1876-1962). Num en sa io es cri to em 1903, re e di ta do em 1913 e 1968 
(Clio, a Muse and Other Essays, New York, 1968, págs. 140 e segs.), ob ser vou 
que, duas ge ra ções atrás – es cre via em 1903, alu din do aos me a dos do sé cu lo XIX, a 
“his tó ria era par te da li te ra tu ra na ci o nal, es cri ta por pes so as que se si tu a vam no
mun do das le tras ou da po lí ti ca”, mas, de po is que ga nhou o sta tus de ciên cia, dela
deser ta ram os ho mens de gê nio e os gran des ta len tos que dela se ocu pa vam, de ser tando,
com eles, os le i to res de obras li te rá ri as.

São ine gá ve is os mé ri tos des sa ciên cia, na ava li a ção mais apro fun da da
da pes qui sa, ao pre ço de o le i tor co mum de obras li te rá ri as ter dela de ser ta do. Mas os 
mé ritos se des fa zem no mo men to em que se re fu gi am na ex clu si vi da de do es pe ci a lismo.
Tais es pe ci a lis tas aca ba ram se hos pe dan do na Ga i o la de Aço, de que fa la va We ber,
dos “es pe ci a lis tas sem es pí ri to”, des con fi a dos da ima gi na ção, pri man do pela es cri ta
inin te li gí vel aos não ini ci a dos. Re cen te men te (a da ta-base é 1903), sen te-se a ten dên -
cia de sín te se en tre uma di re ção e ou tra, com a re a bi li ta ção, in clu si ve, de Gib bon
(1737-94), Ma ca u lay (1800-59) e Carl yle (1795-1881). O do cu men to cru era a
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gló ria do his to ri a dor aca dê mi co e ci en tí fi co, quan do o des co bris se e re ve las se, com a
le al da de e a dis ci pli na de um sol da do, obe de cen do ce ga men te as or dens de um orá cu lo
frio e in fa lí vel.

O di le ma fun da men tal, no con fron to das cor ren tes em con fli to, va lo ri za,
de um lado, a acu mu la ção dos fa tos do pas sa do, men su rá ve is por pro ces sos aná lo gos
aos da ciên cia na tu ral. Ou a his tó ria não se li mi ta a essa ta re fa, ex pur ga da dos
pre con ce i tos po si ti vis tas, para re al çar a sua in ter pre ta ção e  her me nêu ti ca, com a
narração como sua es sên cia, mar ca da pela ine vi tá vel emo ção e pe los va lo res que
guiam a pró pria se le ção dos fa tos. A fra que za da his tó ria dita mo der na está no
desprezo à nar ra ti va, que não sabe mais como con tar um epi só dio, sem en fa dar o
leitor de obras li te rá ri as. Ne gou que na his tó ria cou bes se a ars bene di cen di
repudi a da como re tó ri ca fú til e ver bo sa. Tre vel yan as si na la que a his tó ria pre ci sa de
três atri bu tos para re con quis tar os tí tu los que dão aces so ao al tar de Clio. Em
prime i ro lu gar, ela tem um pa pel ci en tí fi co, que abran ge a acu mu la ção dos fa tos
filtrados pela es cru pu lo sa ava li a ção das pro vas. A fun ção ima gi na ti va e es pe cu lativa
cu i da de se le ci o nar e clas si fi car os fa tos, fa zen do con jec tu ras so bre os es pa ços não
escla re ci dos e so bre os ato res, de fi nin do-lhes o pa pel de sem pe nha do nos acon te ci mentos.
Fi nal men te, a qua li da de li te rá ria, a nar ra ção, numa for ma que atra ia os le i to res,
que des per te sua ima gi na ção e, even tu al men te, a emo ção.

Um pas so adi an te no en ten di men to da his tó ria, res ga ta da das ciên ci as
naturais, che gou a ser equi pa ra da à fic ção, sem que se pu des se apon tar a fron te i ra
entre uma e ou tra. (Ro land Bart hes, apud Ge or ge G. Iggers, His to ri o graphy in
the Twen ti eth Cen tury,  Ha no ver and Lon don, 1997, págs. 118 e 168.) (Para
o dé bi to da nar ra ção his tó ri co à fic ção: Leo Braudy, Nar ra ti ve Form in His tory 
and Fic cion, Prin ce ton, 1970.) Iggers, di an te da cri se que gira em tor no da história
ci en tí fi ca, per gun ta-se se a his tó ria, como dis ci pli na es co lar, está vi ven do seus dias
fi na is. (Ibid., págs. 10 e segs.) (Ver, do mes mo au tor: New Di rec ti ons in
European His to ri o graphy,  Wes le yan Uni ver sity Press, 1984, págs. 3 e segs.)
Hayden Whi te (Me ta his tory – The His to ri cal Ima gi na ti on in the Ni ne teenth
Cen tury Eu ro pe, Bal ti mo re and Lon don, 1975, págs. 1 e segs. Ado ta uma
expres são de Ba che lard: “só se pode es tu dar aqui lo que an tes se so nhou”), ne gan do o
caráter de ciên cia da his tó ria, fi xan do-se em qua tro his to ri a do res do século pas sa do: 
Mi che let, Ran ke, Toc que vil le e Burc khardt, to dos his to ri a do res e, ao mes mo tem po,
artis tas. Ple na é, se gun do a crí ti ca re cen te da his tó ria, a nar ra ção ar tís ti ca da bi o grafia de 
Ro dri gues Alves, la vra da no fumo do in cen so aos pés de Clio.
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IV

A bi o gra fia de um pre si den te en vol ve o exa me da pre si dên cia como ins ti -
tu i ção políti ca e ju rí di ca. Os his to ri a do res e ci en tis tas po lí ti cos ne gli gen ci a ram seu
estudo, per ma ne cen do sem se gui do res a obra tos ca, fas ci nan te e im per fe i ta  de
Hambloch (Sua Ma jes ta de o Pre si den te do Bra sil. Um Estu do do Bra sil
Cons ti tu ci o nal, 1889-1934, Rio, 1936 e 1981). Tal vez se pos sa ver na crí ti ca
de Rui Bar bo sa aos pre si den tes o me lhor es tu do da pre si dên cia na Re pú bli ca Ve lha,
crí ti ca di ta da pelo ab so lu tis mo éti co, sem ace i tar o con se qüen ta lis mo, ou, como se diz
de po is de We ber, a éti ca da res pon sa bi li da de, que qua se sem pre sa cri fi ca o ho nes to
pelo útil. Ao con trá rio do si lên cio que aqui vi go rou, são abun dan tes os es tu dos his tó -
ri cos e bi o grá fi cos so bre a Co roa da Ingla ter ra e a pre si dên cia dos Esta dos Uni dos,
sem con tar com o lu mi no so ca pí tu lo que Ha u ri ou de di cou à pre si dên cia da Fran ça.

A Re pú bli ca, em 1902, ain da era nova, im por ta da de fora, à pro cu ra
de acul tu ra men to. Con tra essa mu dan ça de trans plan te, lu tou Rui Bar bo sa para
man ter a pu re za do mo de lo ori gi nal, em com ba te sem êxi to. Até 1894, o Exér ci to
ten tou dar-lhe uma fe i ção du ra men te au to ri tá ria, ani ma do pela fé dos que su pu nham 
que, sob o man to di ta to ri al, ha via um es pa ço para o povo, con du zi do pela li de ran ça
dos “ja co bi nos”, que flo res ce ram em tor no da som bra de Flo ri a no. Uma par te do
mun do po lí ti co, com a base fir ma da pela oli gar quia pa u lis ta e, de ma ne i ra mais ate -
nu a da, a mi ne i ra, no mo men to mais agu do da mu dan ça ins ti tu ci o nal, em pe nhou-se,
em pro ve i to de um es que ma he ge mô ni co, em ali jar o Exér ci to do cen tro das de ci sões
po lí ti cas.

O com ba te deu-se no Go ver no Pru den te de Mo ra is, que, ao com ba ter a
revol ta da Esco la Mi li tar (1895), as si na ra a pa ci fi ca ção de po is da Re vo lu ção Fe de ra lista
de 1893, e so ma das as di fi cul da des do Exér ci to em Ca nu dos, cujo ma lo gro aju da ria
a con so li dar a su pre ma cia ci vil. O ja co bi nis mo re ce be um gol pe mor tal, com o im -
pacto do aten ta do de 5 de no vem bro de 1897, le va do a cabo por seus agen tes, onde
mor re o mi nis tro da guer ra, Ma cha do Bit ten court. O en ter ro do Ma re chal Bit ten -
court co mo ve a po pu la ção do Rio de Ja ne i ro, le van do-a a acla mar apo te o ti ca men te o
até en tão po lê mi co Pru den te de Mo ra is. Daí em di an te, o “ja co bi nis mo” só so bre viveu
como um re sí duo in qui e to na po lí ti ca na ci o nal. Caía com o ja co bi nis mo, pa ró dia
retar da da e ana crô ni ca da Re vo lu ção Fran ce sa, que pe dia Na po leão an tes de Ro bes -
pi er re, sa u do so do go ver no mi li tar, re pre sen tado por De o do ro e Flo ri a no, que não
lograra ins ti tu ci o na li zar-se. Para al guns mo nar quis tas, com os olhos fi xa dos no Poder
Mode ra dor, a que da do tro no, no pri me i ro mo men to, a ló gi ca po lí ti ca exi gi ria a presen ça
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do Exér ci to, como a úni ca for ça na ci o nal e or ga ni za da, cu jas qua li da des não po di am 
ser ava li a das pe los ím pe tos de Pe dro, se guin do o mes tre des co nhe ci do, mas com a dúvida
de Tomé, que não acre di tou an tes de ver. Jo a quim Na bu co, em 1890, Pe dro e não
Tomé, se gun do suas pró pri as pa la vras. No dia do gol pe que ful mi nou o Impé rio,
obser va va, o go ver no mi li tar se ria o úni co ca paz de pre ser var a uni da de naci o nal e
“para con ser var um res to da antiga to le rân cia, por ser o Exér ci to su pe ri or às ambições
pes so a is em que se re su me a luta dos par ti dos, a qual, sem a mo nar quia, te ria
barba ri za do o país”. (Escri tos e Dis cur sos Li te rá ri os, São Pa u lo, 1949, págs.
70 e 71.) Re al men te, o Exér ci to bar rou o ca mi nho às oli gar qui as, mas não desem -
pe nhou o pa pel do Po der Mo de ra dor. A as cen são de Flo ri a no ao go ver no (1891-94)
dis si pou-lhe as ilu sões, como dis si pa ria as dos que, no fu tu ro, ape la ram para as
Forças Arma das con tra a or dem cons ti tu í da. Ao me nor des vio do Exér ci to, o ramo
prin ci pal das For ças Arma das, a na ção se ria in ca paz de re a gir:

“Des de que o des po tis mo se ma ni fes tas se en tre nós, eu sa bia que ele
le va ria tudo de rojo, pela com ple ta fal ta de re sis tên cia. A nos sa sub mis são
se ria ma i or do que as ou tras na ções sul-americanas, por que es tas, de vas ta -
das como es tão pela guer ra ci vil, fi ca ram tam bém en du re ci das por elas; os
seus ho mens pú bli cos, como os côn su les ro ma nos, sa bem to dos ma no brar le -
giões. Entre nós, de cla ra da a di ta du ra, ha ve ria de um lado o des po tis mo
mi li tar, do ou tro, a pas si vi da de, a inér cia do país. Se a di ta du ra as su mis se 
o tipo sul-americano, a so ci e da de bra si le i ra, cri a da na paz e na mo le za da
es cra vi dão do més ti ca e da li ber da de mo nár qui ca, ener va da pela au sên cia
to tal de pe ri go em mais de cin qüen ta anos, ha bi tu a da à aten ção que o
Impe ra dor sem pre mos trou a to dos, mu i to ma i or do que a que ele re ce bia,
to ma da de pâ ni co, fa ria re nún cia da sua li ber da de, de seus in te res ses, das
suas pro pri e da des...”  (Bal ma ce da  – A in ter ven ção estran ge i ra.
São Pa u lo, 1949, pág. 138).

O dés po ta que go vernaria com a de le ga ção mi li tar se ria o gran de car ce reiro,
o gran de in qui si dor (ibid., pág. 273), sem a mag na ni mi da de de Ca xi as, ima gem
que a his tó ria di lu iu. Di ga-se ain da, para com ple tar o pen sa men to de Na bu co, que
a liber da de tam bém não exis tiu no Se gun do Re i na do, mas ape nas a to le rân cia, re ti -
ra da a qual o des po tis mo es ta ria às por tas do país. Na vida que es cre veu so bre o
pai, vol ta a re a fir mar o de sa pon ta men to pela cren ça de ou tro ra. O Se na dor Na bu co, 
acen tua, não ace i ta ria o mi li ta ris mo como subs ti tu to idô neo do Po der Mo de ra dor.
Não aban do na ria Ben ja min Cons tant de Re béc que em fa vor de Ben ja mim Cons tant 
Bo te lho de Ma ga lhães – pen sa men to que se ria, nes sa épo ca, tam bém o seu. Vi ve ra a 
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ti ra nia de Flo ri a no, a fe roz dis pu ta pelo po der den tro das For ças Arma das, o fac ci o -
sis mo, a luta pela ma nu ten ção do po der, a qual quer pre ço. O go ver no mi li tar
mostrou-se, en tão e sem pre, na Amé ri ca La ti na, in ca paz de se ins ti tu ci o na li zar pela
au tên ti ca anuên cia po pu lar – fato iné di to na his tó ria, ain da que se leve em con ta a
di ta du ra de Crom well, tam bém ela efê me ra. As ine vi tá ve is dis pu tas mi li ta res, em
tor no do po der, des le gi ti mam os go ver nos mi li ta res, que, re mo ven do as tra vas cons ti tu -
ci o na is, de ri vam para a di ta du ra.

Daí por di an te, sal vo no Go ver no Her mes da Fon se ca (1910-14), cuja
can di da tu ra “des lo ca ra o eixo da po lí ti ca”, a Re pú bli ca Ve lha per ten ce ria aos ci vis,
não sem a in qui e ta ção das re vol tas mi li ta res, que logo cons ti tu í ram-na em oli gar quia
fe cha da, de ba i xo da he ge mo nia de São Pa u lo e, como só cio me nor, Mi nas Ge ra is. 
Esse foi o meio de ne u tra li zar o Exér ci to, que, como ins ti tu i ção po lí ti ca, em bo ra –
como acen tu ou Na bu co – te nha sido o úni co an tí do to à anar quia que a que da da
mo nar quia po de ria tra zer, não con se guiu se es ta bi li zar, nem en con trar o pon to de es -
ta bi li da de, sem o qual per de a ca pa ci da de de pro vo car a ade são, ain da de um povo
amor fo e “bes ti a li za do”, que a Re pú bli ca en con trou no seu pri me i ro pas so. Che gou
ao fim o es bo ço da pre si dên cia mi li tar e po si ti vis ta, com sua po lí ti ca ci en tí fi ca. O
Exér ci to, ain da quan do po pu lar, de po is de uma guer ra vi to ri o sa, se no go ver no, terá
con tra si o ca rá ter au to ri tá rio de seu man do, a ten dên cia ao mi li ta ris mo, que afron ta
a na ção com o pre con ce i to do pa tri o tis mo ex clu si vo e da pu re za de seus mem bros.

No fim do Go ver no Pru den te de Mo ra is (1898), a pre si dên cia ain da
não es ta va ins ti tu ci o na li za da. De pen dia, na sua for ma e ex pres são, do pre si den te,
sem que se con cre ti zas se a or dem cons ti tu ci o nal e o Es ta do, den tro dos qua is a ins ti tuição 
ad qui re seu ca rá ter. Esta se im põe, uma vez que está den tro do Es ta do, à ob ser vân -
cia dos ci da dãos, sem que de pen da de seu con sen ti men to, de acor do com as nor mas ju rí -
dicas, mas tam bém aos cos tu mes e aos prin cí pi os que se ins cre vem na par te não es cri -
ta da pró pria Cons ti tu i ção, de for ma a se cons ti tu ir uma “prá ti ca ins ti tu ci o nal”.
Den tro dela há, em mu i tos mo men tos da his tó ria, uma ten são en tre a ins ti tu i ção,
com suas nor mas ju rí di cas for ma is e suas nor mas não es cri tas, e seu ti tu lar, en tre a
pre si dên cia e o pre si den te, que re sis te aos li mi tes em que pode exer cer o po der.

Mas a ins ti tu i ção só exis te, de acor do com um dos mais au to ri za dos
mes tres, que fun diu o con ce i to ju rí di co à sua es tru tu ra so ci al, quan do sua du ra ção
inde pen de da von tade sub je ti va de in di ví du os de ter mi na dos. Su pu nha Ha u ri ou
(Précis de Dro it Cons ti tu ti on nel, 1923, págs. 75 e segs. e págs. 450 e segs.,
acer ca da ins ti tu i ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca) que, con tra as ten ta ti vas de fe rir 
ou des tru ir uma ins ti tu i ção, esta, se ver da de i ra men te se con cre ti zar, per ma ne ce rá so brance i ra 
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ao ata que, uma vez que re ve la sua efi cá cia por si mes ma, an co ra da nos cos tu mes e no 
or de na men to ju rí di co.

O Es ta do de mo crá ti co, ba se a do na so be ra nia do povo, não ace i ta o po der 
pes so al, com o ar bí trio como as pi ra ção, exi gin do que o po der se exer ça pela pre si dên -
cia, como ins ti tu i ção, e não pelo pre si den te. Da mes ma for ma, o Po der Le gis la ti vo
não se exer ce pe los con gres sis tas, mas pelo Con gres so, ca paz de anu lar os no mes pró -
pri os em fa vor de uma en ti da de ge ral. As ins ti tu i ções po dem ter uma ori gem aci den -
tal, como acon te ceu com o Bra sil, em 1889, ou se rem obra da ra zão, por de li be ra ção
da so be ra nia po pu lar. Mas sua ori gem não lhe de fi ne o per fil traça do mais  pelo
desen vol vi men to e pela mu dan ça dos cos tu mes e nor mas so ci a is. A im por ta ção, como
fize mos com o pre si den ci a lis mo, ce den do ao mo de lo ame ri ca no, que iman tou a Amé rica
La ti na, fa tal men te as su me a fe i ção do país, e, mu i tas ve zes, se tor nam ir re co nhe cí ve is 
ou in com pa tí ve is se me di das pelo pa drão da ori gem. As ins ti tu i ções for mam uma
rede ho mo gênea, den tro da qual umas de pen dem de ou tras. A su pre ma cia pre si den cial,
anu lan do a in de pen dên cia do Po der Le gis la ti vo e a do mais alto tri bu nal, si mu la a
fi de li da de cons ti tu ci o nal, se gun do as re gras não es cri tas da Cons ti tu i ção, ba se a das nos 
cos tu mes, re gras mais efi ca zes do que as es cri tas.

A ma i o ria dos pa í ses sul-americanos as su miu as ca rac te rís ti cas do ca u di -
lhis mo, a ele atre la do um sé qui to de ser vi do res in con di ci o na is – de acor do com a de fi -
ni ção que se deu ao ter mo em lín gua es pa nho la. Em lín gua por tu gue sa, o pre si den te,
ori un do de uma oli gar quia, go ver nou para a oli gar quia, cha ma da de eli te, por se es -
tre mar do “po pu la cho”, da “ralé”, cuja pre ten são de in flu ir na po lí ti ca se ria con si de -
ra da anár qui ca. Esse des pre zo ar ro gan te ori gi na va-se do “bes ti a li za do”, que não
com pre en deu o ad ven to da Re pú bli ca, e que, se gun do Jo a quim Na bu co, o ca rá ter da
Mo nar quia se ria a tra di ção na ci o nal pos ta ao ser vi ço cri a ção do povo, o vas to
inor ga nis mo que só em fu tu ras ge ra ções to ma rá for ma e de sen vol ve rá
vida. (Escri tos e Dis cur sos Li te rá ri os, S. Pa u lo, 1949, pág. 54.) Assi na la va
a in ca pa ci da de do povo de lu tar pe los seus di re i tos (ibid., pág. 58). A Re pú bli ca,
di an te des sa re a li da de, aban do nou a to le rân cia do Impé rio, ne gan do ao povo de mo cracia e
li ber da de, en tre gan do-o às am bi ções es té re is, à emer gên cia de no mes de aven tu re i ros.
Era ne ces sá ria uma lon ga ma tu ra ção po pu lar an tes que se ins ta u ras se o go ver no
do povo. Se gun do o mais lú ci do dos mo nar quis tas, a an te ci pa ção da Re pú blica à sua
hora his tó ri ca, num país cuja sin gu la ri da de era a au sên cia de povo (ibid.,
pág. 65), a ex pu nha ao des po tis mo, se se rom pes se a ne u tra li da de das For ças Arma -
das. A pre si dên cia era uma ins ti tu i ção fe cha da, per mi tin do ape nas a en tra da no
poder da que les que os “che fes” de ci dis sem aco lher. Nes se pon to, a di fe ren ça en tre
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a Re pú bli ca e a Mo nar quia é mu i to tê nue: na Mo nar quia, a po lí ti ca es ta va aber ta a 
to dos, ain da sem nome de fa mí lia, sem for tu na ou sem re la ções nas al tas es fe ras.
Mas, quem não ti ves se a boa von ta de do es ta men to, não lo gra ria que as por tas do
po der se abris sem.  Duns hee de Abran ches, no li vro po lê mi co Como se Fa zi am
Pre si den tes (Rio, 1973), de mons trou quan to era re du zi da a mi no ria que es co lhia
e, de um modo ou de ou tro, ele gia o pre si den te.

As ins ti tu i ções, em bo ra aci ma das von ta des sub je ti vas, no cur so do tem po 
evo lu em e pe re cem, se de cres cer sua efi cá cia, no pri me i ro caso, ou se hou ver um co lap so 
da con fi an ça ou da obe diência, no se gun do caso, como acon te ceu com a co roa. Mudá-las
ou re ju ve nes cê-las não pas sa, mu i tas ve zes, de uma as pi ra ção que se frus tra, como a
do mo de lo mi li tar, que não lo grou ins ti tu ci o na li zar-se. Essa ten ta ti va ma lo gra por
for ça do sur gi men to, ain da que sub ter râ neo, de um po der com vo ca ção he ge mô ni ca,
como o po der de São Pa u lo con tra o flo ri a nis mo, de Mi nas e São Pa u lo con tra o
hermismo. Dois fa to res le va ram ao es va zi a men to do po der mi li tar: de um lado, a
formação de um po der militar pa ra le lo, con fi gu ra do nas mi lí ci as es ta du a is, o que tor naria
o Es ta do imu ne à in ter ven ção fe de ral, sem a qual o mo de lo não se es ten de ria a todo o 
país, man ten do nú cle os de re sis tên cia, re pre sen ta dos pe los Es ta dos mais ri cos e mais
for tes. De ou tro lado, a co la bo ra ção par la men tar e mi nis te ri al, como acon te ceu com
Flo ri a no, con se gui ram se man ter com cer ta au to no mia. Sem esse sus ten tá cu lo, a sua
permanên cia no po der se ria pre cá ria, de i xan do-lhe, como úni ca al ter na ti va, o gol pe
de es ta do, ex pe di en te tem po rá rio que já le va ra o seu an te ces sor à re nún cia, ou à
exaspe ra ção do po der ins ti tu ci o nal, de for man do-o.

A ins ti tu ci o na li za ção da pre si dên cia, de po is da frus tra ção mi li tar e das
in cer te zas do Go ver no Pru dente de Mo ra is, ocor re ria em 1900, obra de Cam pos
Sales, num es que ma que du ra rá trin ta anos. Três ca rac te rís ti cas po lí ti cas ca rac te rizam o
mo de lo in fle xí vel: a) a po lí ti ca dos go ver na do res, por ele de no mi na da a po lí ti ca 
dos Esta dos; b) a su bor di na ção dos mi nis tros, que de i xa ram de de li be rar co le ti va -
men te e de tra çar a po lí ti ca de suas pas tas; e c) a es co lha do su ces sor pela von ta de do
Pre si den te da Re pú bli ca – que será, en tre to das, a mais po lê mi ca das me di das, qua se 
sem pre frus tra da pe las li de ran ças po lí ti cas, os cha ma dos “che fes”. A polí ti ca dos
go ver na do res, ter mo que me lhor con vém à re a li da de da re for ma da po lí ti ca dos
Es ta dos, foi de sin ge la re a li za ção. Cons tru iu-se so bre a ro cha da ve ri fi ca ção ele i to ral 
dos as pi ran tes ao Con gres so, com a reno va ção da má qui na do re co nhe ci men to dos
eleitos. Antes da re for ma, ocu pa ria a pre si dên cia des ta o de pu ta do mais ido so, cuja
con du ta no po der de cons ti tu ir a co mis são ve ri fi ca do ra re co nhe ce ria, ou não, as atas
vin das dos Es ta dos.
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De 1899 em di an te (a pró xi ma ele i ção par la men tar se re a li za ria em
1900), o pre si den te pro vi só rio se ria, se ele i to, o pre si den te da úl ti ma le gis la tu ra. “A
pa la vra de or dem era o di plo ma” – acentua Cam pos Sa les, o ide a li za dor do sis tema.
(Da Pro pa gan da à Pre si dên cia, São Pa u lo, 1908, págs. 236 e 237.) Em car ta
a um go ver na dor, em ter mos ale van ta dos. Os di plo mas se ri am ex pe di dos àque les que
tra du zis sem a opi nião pre do mi nan te em cada Esta do (ibi dem, pág. 241),
acres cen tan do que, des ta for ma, se po de rá ga ran tir a for ma ção de uma Câ ma ra
le gí ti ma, im pe din do o ver go nho so e des mo ra li za dor tri un fo das du pli ca -
tas fra u du len tas (ibid., pág. 242). O es que ma, em for ma cla ra, des pi do da
retórica po lí ti ca e pa trió ti ca, con sis tia em as se gu rar aos can di da tos do go ver na dor – a 
opi nião do mi nan te em cada Esta do – a ga ran tia do di plo ma, fos sem ou não
ele i tos. Não se le va va em con ta, ao con trá rio do que hi po cri ta men te afir ma va trans -
for mar em re a li da de o art. 28 da Cons ti tu i ção que man da va ga ran tir a re pre sen ta -
ção da mi no ria. (Cam pos Sa les, Ma ni fes tos e Men sa gens, Rio, 1902, pág.
107.) Di zia-se que o prin cí pio só se ria re a li zá vel se hou ves se, or ga ni za da men te, um 
par ti do de opo si ção – fato que o des po tis mo dos Esta dos não per mi tia. À su ges tão
do gover na dor (na ver da de, na lin gua gem da épo ca, o pre si den te do Es ta do) Luís
Viana, da Ba hia, de re sol ver o as sun to numa re u nião, res pon de Cam pos Sa les,
desven dan do o ca rá ter oli gár qui co da po lí ti ca, com es tas pala vras:

“Esta idéia ex pri me cer ta men te os bons in tu i tos de V. Exª, pro -
cu ran do as se gu rar a pri o ri o apo io da ma i o ria em prol da fiel exe cu ção
do acor do es ta be le ci do. Devo, po rém, di zer a V. Exª que, em re gra, sou
in fen so a gran des re u niões para de li be rar so bre as sun tos que, pela sua
na tu re za, se re la ci o nem com a di re ção ou ori en ta ção que se deve im pri mir 
a um de ter mi na do mo men to po lí ti co. Esta é a fun ção que cabe a pou cos e 
não à co le ti vi da de. Nem sem pre nas de li be ra ções co le ti vas pre va le ce o al -
vi tre mais jus to e mais con for mes os (sic) gran des in te res ses da si tu a ção.
Ao con trá rio, às mais das ve zes o que se vê é que nas gran des re u niões
pre do mi na o con se lho apa i xo na do  dos mais exal ta dos, que nem sem pre
se ins pi ram no sen ti men to de jus ti ça ou nas ver da de i ras e re a is con ve niên -
ci as das ca u sas pú bli cas. Isto é tan to mais pe ri go so quan to é cer to que,
no mo men to atu al, dada a au sên cia de par ti dos re gu la res, nos acha mos
em ple no es ta do de anar quia.” (Ibid., pág. 244.)

Qu a isquer que fos sem as con tes ta ções, ain da as mais ir re fu tá ve is, os
resul ta dos ele i to ra is se ri am aque les san ci o na dos lo cal men te. O ple i to ele i to ral não
pas sa ria de uma bur la, vi o lando sem pu dor o prin cí pio de que os vo tos a con tar deveriam 
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ser li vre men te aque les de po si ta dos nas ur nas e fi el men te con ta dos. Entre ou tros, dois
de po i men tos pes so a is re tra tam cru a men te o ato ele i to ral, a fe i tu ra das atas de um pleito
que só for mal men te exis tia, quan do a mesa realmen te se ins ta la va, mes mo na Capital
da Re pú bli ca, como ates ta uma crô ni ca de Ma cha do de Assis, que, no dia da ele i ção, 
en con trou fe cha do o lo cal de vo ta ção.

O in dis pen sá vel li vro de Ulis ses Lins de Albu quer que – Um Ser ta nejo
e o Ser tão: Me mó ri as (Rio, 1957) – re ve la como ele, ain da ado les cen te,
incumbia-se de as si nar pelo ele i to ra do fan tas ma. Para que não se su po nha que no
Sul outras eram as prá ti cas, como não ra ra men te se diz, bas ta ler o de po i men to de
Paulo No gue i ra Fi lho – Ide a is e Lu tas de Um Bur guês Pro gres sis ta, São
Paulo, 1958, págs. 50 e 51 – acer ca de fa tos que ocor rem em tor no do ano de
1906:

“Fa zer  opo si ção  lo cal  ao go ver no de São Pa u lo, na que la épo ca,
tor na va-se di fí cil. As pou cas opo si ções mu ni ci pa is, como a for ma da em
Ara ras, con tra o do mí nio do se na dor La cer da Fran co, eram com ba ti das
ou pela vi o lên cia, no nas ce dou ro, ou pela fra u de, nas far sas ele i to ra is.

Cou be-me, um dia de ple i to, pre sen ci ar em  Cos mó po lis, nos
ar ra i a is dos No gue i ra, o que, para mim, que as sis ti ra a ele i ções na
Europa, era o in con ce bí vel.

Na vés pe ra de um ple i to qual quer, o es cri vão da usi na Ester 
ad ver te o ge ren te da em pre sa, ma jor Artur No gue i ra, em mi nha pre sen -
ça, o que era pre ci so pro vi den ci ar a res pe i to. Vi que o ma jor se es pan ta -
ra, or de nan do, a se guir, sem ter gi ver sar: ‘Cor ra o li vro, ho mem, cor ra o
li vro’. De fato, o ser vi dor vi si tou al guns ha bi tan tes da sede do dis tri to e
co lheu no ‘li vro’ al gu mas as si na tu ras... O res to do tra ba lho ele o fez com 
es me ro.

A pa pe la da foi, a se guir, en vi a da para a sede do Par ti do
Re pu bli ca no Pa u lis ta, em São Pa u lo. Ha via vo ta do o povo re pu bli ca no
de Cos mó po lis, dis tri to de paz da len dá ria Cam pi nas, ber ço da
República.

Nes sa mes ma oca sião, dois trens es pe ci a is passa ram pelo
ramal da usi na, le van do de dis tri tos vi zi nhos ‘o ele i to ra do’ que fal ta va
para tru ci dar os he rói cos opo si ci o nis tas do mu ni cí pio de Ara ras. Iam aos 
vi vas, em bri a gan do-se pelo ca mi nho.
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O ma jor Artur No gue i ra, meu tio-avô, che fe per re pis ta
ferre nho, co men tou: ‘Pa ra que tan to ba ru lho e tan ta pres sa? Por que não 
faz o La cer da como eu aqui? Nem ur nas, nem cé du las, tudo tran qüi lo,
per fe i to, em or dem...’.”
A ele i ção, que mal exis tia, não es ta va no voto, mas nas atas que os che -

fe tes fa zi am mais tar de, con di ci o na das ao po der ve ri fi ca dor fe de ral, se fe de ra is as ele i -
ções. Pela ve ri fi ca ção das ele i ções eram apro va dos os ami gos do po der lo cal, in clu si ve
os que ti ves sem sido re al men te ele i tos. Con ta-se que um can di da to a de pu ta do per -
gun tou a Pi nhe i ro Ma cha do por que não fora re co nhe ci do. O im po nen te che fe te ria
respon di do: por três mo ti vos, o úl ti mo dos qua is por que você não foi ele i to. Não fal tava
quem jus ti fi cas se o sis te ma, base do po der oli gár qui co es ta du al, ale gan do que ape nas
de ri vava do po der oli gár qui co mu ni ci pal. Embo ra sem ne gar a fra u de, Alcin do
Guana ba ra, um dos ex po en tes do jor na lis mo da Re pú bli ca Ve lha, es cre veu apo lo ge -
ti ca men te (Para es tu dos in de pen den tes, sem par ci a lis mo: cf. o es tu do crí ti co de Fran -
cis co de Assis Bar bo sa, Luso Bra zi li an Re vi ew,  vol. V, nº 1, págs. 3 e segs.; tb.
Fer nan do Hen ri que Car do so, His tó ria Ge ral da Ci vi li za ção Bra si le i ra, III  –
Bra sil Re pu bli can, São Pa u lo, 1975, págs. 13 e segs.) so bre o go ver no Cam pos
Sa les, no li vro A Pre si dên cia Cam pos Sa les (Rio, 1902), lê-se, às págs. 108 e
109:

“Ple i to ele i to ral, po de-se di zer que não hou ve em todo o país (em
1900, como sem pre). Não te mos em ba ra ço para di zer o que so be ja men te 
te mos re pe ti do e está na cons ciên cia de to dos os ho mens pú bli cos: a ele i ção 
en tre nós está pro fun da men te afe ta da por ví ci os e fra u des que nas cem, de
um lado, de de fi ciên ci as e fa lhas da lei, de ou tro, do qua se ne nhum
prepa ro in te lec tu al da mas sa po pu lar e da in com ple ta edu ca ção cí vi ca de
mu i tos dos que per ten cem às clas ses di ri gen tes. País vas to, de po pu la ção
es cas sa, dis se mi na da, a que fal ta até a ins tru ção pri má ria, não ofe re ce
ou tra base para o re gi me re pre sen ta ti vo, se não da in fluên cia que em cada 
re gião pos sam ter os pou cos ho mens que por con di ções de edu ca ção e de
for tu na exer çam so bre es ses po vos uma in fluên cia que lhes é or di na ri a -
men te be né fi ca e a que eles se sub me tem sem que rer, nem po der ana li -
sá-la nas suas con se qüên ci as e efe i tos. Se no in te ri or do país a si tu a ção é
esta, de pen den te o re sul ta do da ele i ção da von ta de dos che fes pre pon de -
ran tes, sem que para isso haja de fato ne ces si da de de fra u dar o pro ces so
eleito ral, a re sul ta do idên ti co se tem che ga do nos cen tros po vo a dos e
ci vi liza dos, pela prá ti ca sis te má ti ca das mais des ca ra das fra u des. Nos
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lu ga res onde o ele i tor ain da com pa re ce às ur nas, não lhe res pe i tam o voto. 
O que se pas sa nas sec ções ele i to ra is é mera co mé dia para apa ren tar que
se observa a lei: o que vale, o que vai ser vir pe ran te, é o que se faz depois.
São as atas que se la vram mais tar de, em casa dos che fe tes ele i to ra is, ao
sa bor de suas con ve niên ci as.”

Não se deve es que cer que a par ti ci pa ção ele i to ral só al can çou 5,7% da
po pu la ção, em 1930, com um mi lhão e se te cen tos mil vo tos. A ele i ção de Cam pos
Sa les num uni ver so ma i or do que qui nhen tos mil vo tos, 3,4% da po pu la ção, com a
van ta gem de 90,9% dos vo tan tes. A de Ro dri gues Alves, num ele i to ra do de se is cen -
tos mil vo tos, cor res pon den te a 3,4% da po pu la ção, ob ten do a vi tó ria ele i to ral com
91,7% dos vo tos. Se me di dos es tes nú me ros com as ele i ções dos úl ti mos vin te anos,
em bo ra com o voto fe mi ni no, e, a par tir de 1988, com o voto dos anal fa be tos e dos
ma i o res de de zes se is anos, a par ti ci pa ção era, mes mo as sim, nula, fa cil men te ma ni pu -
lá vel. O to tal dos vo tos do ven ce dor, ape sar da po lí ti ca dos go ver na do res, só caiu da
mé dia de 90% dos ele i to res nas oca siões em que hou ve real dis pu ta (Her mes ven ceu
Rui por 64,4% dos vo tos, Epi tá cio no va men te ven ce Rui por 71%, Ber nar des ven ce
Nilo Pe ça nha por 56% e Jú lio Pres tes ven ce Ge tú lio por 57,7%, ape sar das ele i ções
fraudu len tas). O re sul ta do se deve me nos aos ele i to res in de pen den tes do que à
manipu la ção dos vo tos nos Es ta dos dis si den tes.

A po lí ti ca dos go ver na do res – con ti nua Alcin do Gu a na ba ra –

“com bi na da com ha bi li da de e cri té rio e fun ci o nou com a ra pi dez e
a pre ci são de uma gui lho tina: Es ta do por Es ta do, os opo si ci o nis tas, ou
fossem mem bros da Con cen tra ção ou do Par ti do Re pu bli ca no, fo ram
execu ta dos sem de mo ra do so fri men to. Era ób vio que es ses não ti nham o
di plo ma as si na do pela ma i o ria da jun ta le gal. Sal vo al guns ca sos es pe ciais e
mu i to ra ros em que in ter ve io a ami za de pes so al a gui lho ti na... deu os
me lho res re sul ta dos...” (Alcin do Gu a na ba ra, ib., págs. 110 e 111.)

Cam pos Sa les, ao fim de seu man da to, ti nha re a li za do a re for ma po lí tica,
que iria se ins ti tu ci o na li zar na pre si dên cia. A opo si ção ao pla no pre si den ci al fi cou
se pul ta da na his tó ria. Jú lio de Cas ti lhos, che fe do Par ti do Re pu bli ca no Ri o gran den se, 
via com des con fi an ça a anu la ção do Con gres so, cuja for ça po de ria con tro lar a su pre -
ma cia pre si den ci al, pre su mi vel men te li ga da aos dois gran des Esta dos, cuja he ge mo nia 
im pe di ria a en tra da do Rio Gran de do Sul na par ti lha do po der. A po lí ti ca dos
go ver na dores, ar ti cu la da por Cam pos Sa les e pelo Go ver na dor de Mi nas Gerais, 
Silvi a no Bran dão, com a opo si ção so li tá ria do Rio Gran de do Sul e as re ser vas
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cir cunspec tas de Ro dri gues Alves, go ver na dor de São Pa u lo. Qu an to ao Rio Gran de 
do Sul, Pi nhe i ro Ma cha do con ven ceu seu che fe que a re sis tên cia era inú til e pre ju di cial
ao Esta do, como inú til e pre ju di ci al se ria a não ace i ta ção de Ro dri gues Alves, num
mo men to em que era imi nen te uma luta ar ma da, o que exi gia o au xí lio da União
para a aqui si ção de ar mas (Jo seph L. Love, Rio Gran de do Sul and Bra zi li an
Re gi o na lism, 1882-1930, Stan ford, págs. 96 e segs.). O ou tro opo si tor, numa
re sis tên cia que per ma ne ceu nos bas ti do res, foi Ro dri gues Alves, en tão go ver na dor de
São Pa u lo, jun ta men te com a ban ca da pa u lis ta no Con gres so. Em me a dos de abril
de 1900, vi e ra de São Pa u lo para le var ao co nhe ci men to do pre si den te que o pro pó sito da 
ban ca da se ria re co nhe cer a cha pa de Alber to Tor res no Esta do do Rio:

“Era que, con tra o pro ces so vi o len to e iní quo de que re sol ve ra
lan çar mão Cam pos Sa les para trans for mar o Con gres so em uma
sim ples chan ce la ria do pa lá cio, se in sur gi ra qua se toda a ban ca da
paulis ta.

Para ela, tal pro ce di men to, além de um gra vís si mo erro po lí ti co, re -
pre sen ta va uma tra i ção  in dig na  a  cor re li gi o ná ri os  an ti gos  e de di ca dos
que, nas oca siões mais di fí ce is e pe ri go sas,  ja ma is  ha vi am  fu gi do  à
luta, aban do nan do seus pos tos de com ba te.”

Era as sim opi nião do mi nan te en tre os de pu ta dos de São Pa u lo que se
des se o ter ço às opo si ções em to dos os Es ta dos nos qua is hou ves sem con cor ri do  ao
ple i to com ele men tos re a is e res pe i tá ve is. ( Duns hee de Abran ches, Como se Faziam
Pre si den tes, Rio, 1973, pág. 201.) Em ver da de, no go ver no, Ro dri gues Alves fez
apro var a lei Rosa e Sil va, de 1904, que, além de pre ten der mo ra li zar as ele i ções,
por meio do voto cu mu la ti vo, ga ran tir-se-ia a re pre sen ta ção das mi no ri as, cum prin -
do-se, des ta sor te, o pre ce i to da Cons ti tu i ção de 1891. Vi sa va a lei pôr um ter mo às
re pre sen ta ções unâ ni mes. A pri me i ra ele i ção pelo novo sis te ma, em 1906, em Mi nas, 
no Rio Gran de do Sul e no Dis tri to Fe de ral e em pou cos ou tros Es ta dos, a opo si -
ção conse guiu ele var ao Con gres so al guns de pu ta dos, como Pe dro Mo a cir e Ven ces lau 
Esco bar, o his to ri a dor da Re vo lu ção de 1893 pela óti ca fe de ra lis ta, pelo Rio Gran de 
do Sul, en tre os três ele i tos, bem como Bar bo sa Lima, pelo Dis tri to Fe de ral. Nas
oligar qui as do Nor te e do Nor des te, a lei não “pe gou”, con ti nu an do a vin gar as
bancadas unâ ni mes, to lhi do o pre si den te da Re pú bli ca, obe di en te à po lí ti ca dos
go ver na do res, a ca pa ci dade de cor ri gir o es can da lo so de sa fio à lei das mi no ri as.
A Câ ma ra dos Depu ta dos pas sou, de po is dis so, a con tar, en tre as aves en ga i o la das,
al guns pás sa ros que gor je a ri am, com elo qüên cia, con tra os abu sos lo ca is e fe de ra is.
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Tal vez inu tilmente, só para o efe i to de au men tar a me lo dia de um gru po até en tão
tedi o sa men te mo no cór dio.

Os mi nis tros – ou tro tó pi co da re for ma de Cam pos Sa les –, daí por
diante, des pa cha vam iso la da men te com o pre si den te, nele re co nhe cen do “sem va ci lações
e sem con de ná ve is con des cen dên ci as, a sua au to ri da de de cen tro e su pre mo
crité rio di re tor..... em suma, nes te re gi me, não há go ver no se não a po lí tica 
do pre si den te”. (Os gri fos não são do ori gi nal. Cam pos Sa les, ibid., págs. 211 e
213.) A su pre ma cia in con tes tá vel do pre si den te so bre o Con gres so se ria um co ro lá rio 
da po lí ti ca dos go ver na do res, de pen den do a re pre sen ta ção do go ver no es ta du al,
que ex pur ga va – para evi tar a lâ mi na da gui lho ti na – to dos, como en tão se di zia,
os dís co los. Os con gres sis tas com pe ti am para de fen der e li son je ar o pre si den te. Em
aber ta vas sa la gem, sal vo quan do o man da to se apro xi ma va do fim, na hora da
escolha do su ces sor.

Os Esta dos, por sua vez, con so li da ram ou cri a ram suas oli gar qui as.
Nos gran des Esta dos, São Pa u lo e Mi nas Ge ra is e so bre tu do o Rio Gran de do Sul,
com sua es tru tu ra mo no lí ti ca e uni pes soal, si tu am-se as oli gar qui as nos par ti dos
regiona is, os par ti dos re pu bli ca nos, no mo no pó lio de po der que se con centrava nos
“chefes”. Dis põem es tes da for ça ar ma da lo cal, a fixa e a mó vel, esta re cru ta da pe los 
“co ro néis”, que ra ra men te dis sen ti am do go ver no es ta du al. Em cer tas cir cuns tân ci as,
os “co ro néis” lu tam en tre si, para se im por às boas gra ças do go ver na dor, sem ex cluir,
como aconte ceu no Ce a rá e Ba hia, a co li ga ção que se re be la con tra o oli gar ca lo cal men te 
supremo. Os “co ro néis”, con vém es cla re cer, num país sem povo, não eram os repre sentan tes 
do ele i to ra do, se não que o pre sen ta vam, atu a vam em nome dele, “fa bri can do”
as ele i ções.

Os can di da tos não ti nham con ta to com o ele i tor, mas ape nas com os seus 
ma ni pu la do res, que lhe fal se a vam a von ta de, to lhen do-lhe as ve le i da des de in flu en ci ar, 
di re ta men te, a co i sa pú bli ca. A ou tra for ma de oli gar quia será a di ri gi da pelo che fe da
fa mí lia, que vela por to dos seus pa ren tes, cu nha dos e gen ros, in clu si ve pe los pa ren tes
san güí ne os (ou, como se diz no Nor des te, os pa ren tes car na is) e afins. Ambas as
oligar qui as, ape sar das nu an ças par ti cu la ri za do ras, ti nham for tes co muns...

“for ma ções de  gru pos im per meá ve is, com ra ras par ti cipa ções de
elemen tos es tra nhos, o que re sul ta co mu men te em opo si ção ar ma da e
lutas ra di ca is pelo po der, le al da de para com os che fes, com pa nhe i ros e o
par ti do; em cer to grau, cul to pela pa la vra em pe nha da; do mí nio so bre os
po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio; em pre go de fa mi li a res e
adeptos para me lhor con tro le e se gu ran ça; a não ace i ta ção da ne u tra li dade,

26  Afon so Arinos



obri gan do to dos a se de fi ni rem con tra ou a fa vor.” (Edgard Ca ro ne. A
Re pú bli ca Ve lha. Insti tu i ções e Clas ses So ci a is, S. Pa u lo, 1970, 
pág. 1970.)

O pró prio sis te ma eco nô mi co de pen dia das oli gar qui as, que con tro la vam
a dis tri bu i ção de ter ras de vo lu tas e, quan to aos tí tu los de pro pri e da de, o re gis tro de
imó ve is, do a dos pelo governa dor aos ami gos de con fi an ça, só re conhe cia, se con tes ta dos,
os do cor re li gi o ná rio. Se o pro pri e tá rio de imó ve is, de ca sas de co mér cio ou das
nascen tes in dús tri as fos se um “dís co lo” de ve ria pa gar os im pos tos e as mul tas pon tu -
al men te, de acor do com os va lo res le ga is. “Para os cor re li gi o ná ri os, tudo, para os
oposi ci o nistas, a lei”. Exclu í dos de for ma ca te gó ri ca dos pos tos pú bli cos, os pro fissio na is
li be ra is, por mais com pe ten tes que fos sem, se opo si ci o nis tas, so fri am o bo i co te da
situação e, se ad vo ga dos, os car tó ri os pro te la vam para re ce ber as ta xas e a co bran ça
dos im pos tos de trans mis são, por exem plo. Por for ça des se sis te ma com pres si vo, pôde
o go ver no Cam pos Sa les do mi nar o des con ten ta men to com sua po lí ti ca eco nô mi ca,
que avil tou tam bém os pre ços do café (o exa me fi nan ce i ro e eco nô mi co da ges tão
Cam pos Sa les está nos tra ba lhos de Fran cis co de Assis Bar bo sa e Fer nan do Henrique 
Car do so, evi den ci an do a úl ti ma que bra de qua se me ta de do sis te ma ban cário e a
queda de 30% dos pre ços, ge ran do de sem pre go, per da de ren da dos as sa la ri a dos, de
que re sul tou a im po pu la ri da de de seu go ver no, de viés spen ce ri a no, nota o pri me i ro, 
do Mi nis tro da Fa zen da, Jo a quim Mur ti nho).

A oli gar quia Aci o li, do Ce a rá, cons ti tu iu o go ver no com os mem bros da
famí lia, tam bém aco lhi dos na as sem bléia es ta du al. Encra va vam-se tam bém na
Facul da de de Di re i to e nos co lé gi os se cun dá ri os, como pro fes so res de to dos os ra mos
do Di re i to e das ma té ri as do grau mé dio. Diz-se que, em Ser gi pe, um pa ren te de um
parente do go ver na dor, por fal ta de ou tro em pre go, re ce beu o tí tu lo de pro fes sor de
grego no Ate neu Ser gi pen se, sem que um úni co alu no es ti ves se ins cri to no cur so, cadeira 
fa cul ta ti va. Os Ne i va, da Pa ra í ba, só aco lhe ram Epi tá cio Pes soa por ser so bri nho de 
uma se nho ra ca sa da com um Ne i va (nes se pon to o Impé rio era mais li be ral:
acolhia os as pi ran tes que ti ves sem o apo io da clas se di ri gen te, sem exi gir o re qui si to
do pa ren tes co). E as sim era tam bém nos ou tros Esta dos. Mas ha via um pre ço a
pagar pela con des cen dên cia do pre si den te da Re pú bli ca às prá ti cas oli gár qui cas e pelo 
reco nhe ci men to de po de res, em be ne fí cio dos gran des Esta dos. Os go ver na do res e os
polí ti cos dos ex clu í dos da he ge mo nia dos Esta dos do mi nan tes tor na vam-se de pen den -
tes e vas sa los da que les – uns eram ho mens de São Pa u lo, de Mi nas, do Rio Gran de
do Sul. Flo res da Cu nha ele geu-se de pu ta do pelo Ce a rá sem nun ca ter lá ido an tes e
de po is da ele i ção. Gil ber to Ama do só con se guiu a ca de i ra de de pu ta do pelo pa tro cínio
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de Pi nhe i ro Ma cha do e, de po is da mor te des te, dos do nos do po der. (Gil ber to
Amado, Pre sen ça na Po lí ti ca, Rio, 1960.)

Enten dia o pre si den te que a ins ti tu ci o na li za ção que dera à pre si dên cia
não con tra ri a va a or dem cons ti tu ci o nal. “Acu sa ram-me – di zia Cam pos Sal es – de
ter dis sol vi do os par ti dos. Hou ve, po rém, quem for mu las se mi nha de fe sa nes ta sín te se: não 
se dis sol ve o que não exis te” (ibid., pág. 225). Os crí ti cos ao sis te ma, que lu ci da -
mente logo se pro nun ci a ram, des mas ca ra ram o des po tis mo que se ins ta la ra na União e
nos Es ta dos:

“Ale ga vam que o … re gi me como era pra ti ca do pelo pre si den te,
im por ta va o fran co des po tis mo, por quan to, por um lado, o pre si den te
domi na va ab so lu ta men te o Con gres so, e, por ou tro, por in ter mé dio dos
res pec ti vos go ver na do res, do mi na va os Es ta dos, que eram por sua vez,
contra di to ri a men te aliás (o gri fo não é de Alcin do Gu a na ba ra,
mas assi na la a obs cu ra vi são da re a li da de), apre sen ta dos como sub me ti -
dos à au to ri da de de oli gar cas, a cu jos des varios e ca pri chos ti râ ni cos
nenhum fre io se opu nha. (Ibid., pág. 201.)

Um dos pu bli cis tas que com mais vi gor e cru e za ata cou o re gi me,
num ar ti go que teve lar ga re per cus são no mun do po lí ti co, apre go a va que
ele era o re gi me da tre va e do des po tis mo, por que as gran des ques tões de
in te res se pú bli co (viu-se, atrás, que Cam pos Sal es re pu ta va es sen ci al que
a de li be ra ção fi cas se res tri ta a um pe que no gru po) eram re sol vi das sem
co nhe ci men to da na ção e por que to dos os cor pos po lí ti cos do país es ta vam
aga cha dos di an te do pre si den te. Para ele, o que está ins ti tu í do no Bra sil
é a di ta du ra sem fre i os e sem con tras tes, exer ci da pelo presi den te da
Repú bli ca, graças à sub ser viên cia e à anu la ção do Po der Le gis la ti vo, sem pre 
pron to a adi vi nhar os de se jos mais re côn di tos des se dés po ta tem po rá rio para
in ves ti-los do ca rá ter e da au to ri da de de leis. Essa de gra da ção mo ral e cí vi ca
que ele as si na la nos mem bros  do  Po der Le gis la ti vo eli mi nou  a fis ca li za ção
que as câ ma ras exer ci am so bre os atos do go ver no, ar ran cou-lhes a luz da
publi ci da de que os en vol via e lan çou o país nes ta cri se mo ral em que
tris temen te se de ba te.” (Alcin do Gu a na ba ra, ibid., pág. 205.)

Não con ta va Cam pos Sa les  que, nas do bras do seu sis te ma, a con fra ria
dos car ras cos que ma ne ja vam a gui lho ti na ganhou uma po si ção pri vi le gi a da, logo
lide ra da por Pi nhe i ro Ma cha do, que ocu pa va a vi ce-presidência do Se na do. Irra di ou
sua li de ran ça e co man do a al gu mas oli gar qui as do Nor te e Nor des te. Des se con tro le
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nas ce ria a ri va li da de com Rosa e Sil va, che fe da po lí ti ca per nam bu ca na, que pre ten -
dia ser seu, por di re i to de ri va do da ge o gra fia, esse re le van te pa pel. O novo che fe, re -
pre sen tan do o Rio Gran de do Sul, com a for ça e a es ta bi li da de que lhe con fe ri ram
Jú lio de Cas ti lhos e Bor ges de Me de i ros (que do mi nou o Esta do por qua se trin ta
anos, re e le gen do-se ou ele gen do um nome a ele fiel), foi a mais efi ci en te for ça de ses ta bi -
li za do ra do sis te ma. So ma va-se à sua atu a ção os vín cu los com o Exér ci to, vín cu los
tra di ci o na is da po lí ti ca do seu Esta do, ou tra for ça de ses ta bi li za do ra, ha vi da por
ador me ci da, até que a sur pre sa de 1910, com a ele i ção de Her mes da Fon se ca, acor -
dou os po lí ti cos, inclu si ve so bre a ex ten sa e te naz raiz do po der do se na dor ga ú cho.
Contra as ad ver tên ci as de Ro dri gues Alves, não quis Cam pos Sa les acre di tar que
Esta dos como o Rio Gran de do Sul, com suas “ten dên ci as ex clu si vis tas”, pu des sem,
“cada um por seu lado, ex tre mar o gru po na ve ri fi ca ção dos po de res com o fim de
cons ti tu ir uma ma i o ria que garantis se o pre do mí nio da sua in fluên cia na di re ção
polí ti ca da Re pú bli ca”. (Ibid., pág. 247.) Não con ta va o con fi an te pre si den te que a
es co lha e ele i ção do su ces sor – “o gran de eixo da po lí ti ca na ci o nal” (ibid., pág. 365) 
– fos se o pon to mais vul ne rá vel da ins ti tu i ção pre si den ci al, ao pon to de, em 1930,
ex plo di-la pe las ar mas.

Para con clu ir este ca pí tu lo, uma pa la vra há de ser dada so bre o Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, como ins ti tu i ção, até aqui au sen te de qual quer aná li se. Que pa pel
te ria ele nes se re gi me au to ri tá rio, onde o pre si den te da Re pú bli ca, com seus acó li tos
es ta du a is, era tudo? O mo de lo ame ri ca no re ser va ra ao mais alto tri bu nal um pa pel
po lí ti co, ca paz de fre ar os abu sos de po der dos ou tros po de res. Foi além da le tra cons -
ti tu ci o nal, im pon do-se, so bre tu do de po is de Mars hall, como a bar re i ra in trans po ní vel 
à oni po tên cia do Con gres so e do presiden te da Re pú bli ca, o po der que jul ga ria os
outros poderes. E aqui, que foi fe i to do mo de lo ori gi nal, en gran de ci do no tex to
cons ti tu ci o nal com a con sa gra ção de sua ju ris pru dên cia? Não se ria – como que ria o
cons tru tor da Re pú bli ca, Rui Bar bo sa – o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral “o sa crá rio da 
Cons ti tu i ção”, o “guar da da sua her me nêu ti ca”, o “veto per ma nen te aos so fis mas
opres so res”? (Apud João Man ga be i ra, Rui – O Esta dis ta da Re pú bli ca, Rio,
1943, pág. 76.) Em co men tá rio a um dos ha be as cor pus que im pe trou con tra os
atos de Flo ri a no, de ne ga dos pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, onde só teve um voto
que con ce dia a or dem, es cre veu du ra men te:

“Medo, ve na li da de, pa i xão par ti dá ria, res pe i to pes so al, sub ser viência,
es pí ri to con ser va dor,  in ter pre ta ção res tri ti va, ra zão de es ta do, in te res se
supre mo, como quer que te cha mes, pre va ri ca ção ju di ciá ria, não es ca pa rás
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do fer re te de Pi la tos. O bom la drão sal vou-se. Mas não há sal va ção para 
o juiz co var de.” (In João Man ga be i ra, id., pág. 79.)

Mais tar de (1914), Rui abran dou suas crí ti cas, re co nhe cen do que
algu mas con quis tas da li ber da de fo ram ga ran ti das pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
mas não de i xou de ma ni fes tar al gu mas re ser vas à ins ti tu i ção. Sem que a jus ti ça
funci o nas se aqui como a ame ri ca na, sem que os ju í zes da cor te supre ma fos sem a
barre i ra con tra as usur pa ções do pre si den te e às in va sões das ma i o ri as le gis la ti vas,
“con tra a oni po tên cia de go ver nos e con gres sos igual men te ir res pon sá ve is, era en tre gar
o país ao domínio das fac ções e dos ca u di lhos”. (Rui Barbosa, Escri tos e
Discur sos Seletos, Rio, 1966, pág. 552.) Mas, con ti nu a va, por mais que a
Cons ti tu i ção esta tu ís se con tra for tes con tra seus agres so res, ao pon to de ser a Car ta
fe de ral mais liberal do que a dos Esta dos Uni dos, “ne ces si ta va de con tar, como con ta
a ame ri cana, com a vi gi lân cia des ve la da e o enér gi co apo io da opi nião na ci o nal”. No
Bra sil esse apo io fa le cia: “tão es cas so e dé bil, tão in cons tan te e fa lí vel, tão tí mi do e
ne gli gen te, tão super fi ci al e con tes tá vel” esse poder iner me es ta ria su je i to a toda
espécie de re ce i os, diante de um go ver no oli gár qui co e oni po ten te. (Ibid., pág. 552.)

João Man ga be i ra for mu lou um ju í zo ri go ro so e bra vo so bre o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral:

“O ór gão que, des de 1892 até 1937, mais fa lhou à Re pú bli ca,
não foi o Con gres so. Foi o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Gran des cul pas
teve, sem dú vi da, o pri me i ro. Teve, po rém, dias de re sis tên cia, de que
saiu vi to ri o so ou tom bou gol pe a do. ...Demais, no Con gres so sem pre houve
mi no ri as in sub mis sas, des de a que en fren tou De o do ro, a que, por mais
de cin qüen ta vo tos, ace i tou a de nún cia con tra Flo ri a no, até a que re je i tou 
as emen das cons ti tu ci o na is de 1934... O ór gão que a Cons ti tu i ção cri a ra 
para seu guar da su pre mo e des ti na do a con ter, ao mes mo tem po, os ex ces sos 
do Con gres so e as vi o lên ci as do go ver no, a lei de sam pa rada nos dias de ris co 
e ter ror, quan do, exa ta men te, mais ne ces si ta va ela da le al da de, da
fi de lidade e da co ra gem dos seus de fen so res.” (João Man gabe i ra, ibid.,
págs. 77 e 78.)

Opõe-se com ve e mên cia a esse ju í zo um mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, que con cor da com o duro ata que ape nas num pon to, o que alu de ao go ver no
Flo ri a no, fase em que “va ci lou. Errou. Ter gi ver sou”. Logo a se guir iria en con trar seu 
tri lho cons ti tu ci o nal:
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“Mas, den tro de pou co tem po, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
imbui-se de sua mis são e aos pou cos, te naz men te, cons ti tu iu-se re al men te
o guar dião  do tem plo das li ber da des ame a ça das.” (Ali o mar Ba le e i ro,
O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Esse Ou tro Des co nhe ci do,
pág. 25.)

Em de fe sa do Su pre mo Tri bu nal, ar gu men ta o Mi nis tro Ba le e i ro com a
dou tri na bra si le i ra do ha be as cor pus. Sem dú vi da, esse foi um mo men to
cul minan te do ór gão, que de tal ma ne i ra per tur bou o go ver no que a Re for ma Cons ti -
tu ci o nal a anu lou. De po is dis so, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, à mín gua de um meio 
pro ces su al, que só veio com a cri a ção do man da do de se gu ran ça, fi cou ini bi do de
contro lar o po der e os abu sos do Po der Exe cu ti vo, fiel ao es que ma Cam pos Sa les, até 
1930. Con tra a in de pen dên cia da ins ti tu i ção cons pi rou o re cru ta men to dos mem bros
da cor te, es co lhi dos en tre os che fes de po lí cia, que, em bo ra ju ris tas de mé ri to, tra zi am
a mar ca in de lé vel de ha ve rem es ta do a ser vi ço da face mais som bria do po der. (Ali o mar
Ba le e i ro, ibid., pág. 197.) De ve-se di zer que o es tu do so bre o Supremo Tri bu nal
Fe de ral ain da está por ser fe i to, in clu si ve na sua atu a ção nas crises mais gra ves da
Re pú bli ca, como 1930, 1937 e 1964. Nos sos his to ri a do res e bió gra fos de ram es cassa
aten ção a esse fun da men tal ramo cons ti tu ci o nal.

V

Foi nes se qua dro e pa no ra ma que Ro dri gues Alves che gou ao po der, com 
90,9% dos vo tos, num uni ver so de 500.000 ele i to res, que cor res pon di am a 3,4% da 
população. (Os Esta dos de Mi nas, São Pa u lo e Rio Gran de do Sul che ga ri am a perfazer
47% do ele i to ra do.) A pre sen ça das ins ti tu i ções so bre os ho mens tem a par ti cu la ri dade
de fre ar os pre si den tes, do ta dos de po de res ma jes tá ti cos, mas sub mis sos ao sis te ma
oligár qui co, li mi tan do a sua ini ci a ti va pes so al, sem pre que pre ten dam mu dá-las.
Para an te ci par, essa im po tên cia evi denciou-se quan do quis ate nu ar a di ta du ra da
polí ti ca dos go ver na do res, no pon to que ga ran tis se o di re i to de re pre sen ta ção das
mino ri as na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Como te ria che ga do Ro dri gues Alves, go ver na dor de São Pa u lo, à ter ceira
pre si dên cia pa u lis ta? O bió gra fo ace i ta a ver são de Cam pos Sa les, ex pos ta no seu
livro, Da Pro pa gan da à Pre si dên cia (págs. 365 e segs.),  que  en con trou 
algumas  con tes ta ções  em  obras  pu bli ca das re cen te men te. Hou ve, ao con trá rio do
que faz crer Cam pos Sal es, uma acir ra da dis pu ta, ali men ta da pelo vi ce-presidente,
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Rosa e Sil va, que, en tre mo ti vos para as pi rar ao po der su pre mo, o agra vo, nos seus
do mí ni os de Per nam bu co, com a in ter ven ção fe de ral.   Di ver sos can di da tos fo ram
aven ta dos, sob a ins pi ra ção do vi ce-presidente, en tre ou tros no mes, Qu in ti no Bo ca iúva e 
o Mi nis tro da Fa zen da, Jo a quim Mur ti nho, como bi om bo da can di da tu ra do pró -
prio Rosa e Sil va. Cam pos Sales, alu din do ao seu vice, acen tu ou que o se gun do,
eventual subs ti tu to e su ces sor do pri me i ro, mo vi do pela am bi ção e va i da de, está “à
pro cu ra do lu gar de pri me i ro na opo si ção”. Esta va aten to a uma dis si dên cia que se
for ma ra, por su ges tão do se gun do, acres ci do pela dis si dên cia po lí ti ca de São Pa u lo,
co man da da por Pru den te de Mo ra is. Na hora fi nal, de po is das ma no bras do pre si -
den te em tor no de Ro dri gues Alves (Cam pos Sal es, Da Pro pa gan da..., ibid., págs. 
331 e segs.), a opo si ção fi cou re du zi da aos Es ta dos do Ma ra nhão, Per nam bu co e
Esta do do Rio, uni dos em tor no do nome ilus tre do pa tri ar ca da Re pú bli ca, Qu in ti no
Bo ca i ú va. A opo si ção não lo grou re u nir se quer 10% dos vo tan tes, com 23.500 vo tos
con tra os 316.248 da dos a Ro dri gues Alves, vo tos, uns e ou tros, com to das as im pu re -
zas das ele i ções da épo ca. Des ta vez, ao con trá rio do que acon te ceu em 1898, com o
ma ni fes to as si na do por Pi nhe i ro Ma cha do, con tra o po der do pre si den te de ele ger seu
su cessor, in te grou-se na ma i o ria, in co e ren te men te pe las ra zões de pru dên cia e prag ma tismo
já men ci o na das.

Cam pos Sal es não te ria, se gun do al guns ob ser va do res, como se van glo riou,
cri a do um can di da to, se não que se so cor reu do go ver na dor de São Pa u lo, logo
apo iado por Mi nas, co lo can do-se à fren te de um mo vi men to ir re ver sí vel, já alhe io ao
seu co man do. O Rio Gran de do Sul que, pe los de se jos de Cas ti lhos, de ve ria fi car na
oposi ção, ven do em Ro dri gues Alves um mo nar quis ta com dis cu tí vel con ver são à
Repú bli ca. Mas, o pro ble ma da aqui si ção de ar mas, para en fren tar o re a que ci men to
da revo lu ção de 1893, do brou a von ta de de ho mens que sa bi am que o “po der é o
poder”, ir re sis tí vel e in con tras tá vel. (Cf. Edgard Ca ro ne, A Re pú bli ca Ve lha
(Evo lu ção Po lí ti ca), São Pa u lo, 1971, págs. 192 e segs.) O pre si den te te ria se
ren di do ao nome de ma i or pres tí gio no qua dro po lí ti co, para man ter a apa rên cia da
su pre ma cia, uma das ba ses da “po lí ti ca dos go ver na do res” que es ta va lhe fu gin do das 
mãos.

“Pôde ser fe i ta fa cil men te – es cre ve José Ma ria Belo (His tó ria da 
Re pú bli ca, São Pa u lo, 1956, pág. 231) – a in di ca ção de Ro dri gues
Alves para su ces sor de Cam pos Sales na pre si dên cia da Re pú bli ca. O
seu nome sur gia por si mes mo, pela con fi an ça que ins pi ra va aos po lí ti cos, 
e pela si tu a ção que en tão ocu pa va: a che fia do go ver no de São Pa u lo.”
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Essa con jec tu ra as su me ma i or den si da de, se vá li das as in for ma ções
pres ta das por Duns hee de Abran ches (ibid., págs. 300 e segs.), se gun do as quais,
ape sar da in fluên cia que Ro dri gues Alves exer cia no es pí ri to de Cam pos Sa les,
este o cha ma va de “re tró gra do” e “car ran ca”. De ou tro lado, a can di da tu ra do
go ver na dor pa u lis ta en con tra va o obs tá cu lo de ser o ter ce i ro pa u lis ta na pre si dên -
cia e do seu pas sa do mo nar quis ta. Na ver da de, a can di da tu ra te ria sur gi do da
ri va li da de en tre a Ba hia e Per nam bu co, que, mais tar de, le va ria, na su ces são de
Epi tá cio Pes soa, a uma cri se pré-revolucionária (José Ma ria Belo, ibid, págs.
325 e segs., com a Re a ção Re pu bli ca na,  1921), re u nin do-se em tor no da
candi da tu ra de Nilo Pe ça nha a Ba hia, Per nam bu co, Rio Gran de do Sul e o
Esta do do Rio.

O che fe ba i a no Se ve ri no Vi e ira, ex-ministro de Cam pos Sal es e go ver -
na dor da Ba hia, para im pe dir a as cen são de Per nam bu co, te ria lem bra do pu bli ca -
men te Ro dri gues Alves, num ban que te em São Pa u lo. A can di da tu ra “fora re ce bi da
com des dém e acri mô nia no pa lá cio do Ca te te”.

“Cam pos Sales ti ve ra para seu ex-ministro (Se ve ri no Vi e i ra), fra -
ses ás pe ras e du ras de re cri mi na ção. De cla ra ra a seus ín ti mos que tudo
aqui lo não pas sa ra de im pru dên cia sem nome e de uma le vi an da de tan to
mais ino por tu na quan to era mu i to cedo ain da para tra tar-se de tão me -
lin dro so as sun to. E fi ze ra ain da a apo te o se de Qu in ti no Bo ca i ú va, o
úni co es ta dis ta ta lha do – em sua fra se – para ser o con ti nu a dor de sua
po lí ti ca fi nan ce i ra, se gun do o pla no por ele tra ça do, e con ser van do na
pas ta da Fa zen da Jo a quim Mur ti nho.” (Duns hee de Abran ches, ibid.,
págs. 303 e segs.)

Cam pos Sal es, se ace i tos tais fa tos, as su miu a di re ção da em pre i ta da de
uma obra fe i ta, a sen ti ne la dos fa tos ir re me diá ve is. O que tor na mais ve ros sí mil essa 
con jec tu ra é o pró prio Cam pos Sal es, em dois lan ces: o pri me i ro, no te le gra ma que
ex pe diu a Se ve ri no Vi e i ra, nos fins de 1900, no qual de cla ra “sei que Ro dri gues
Alves en con tra seu apo io...., que con si de ro com pe ten te no du plo pla no po lí ti co e ad mi -
nis tra ti vo”, bem como a in ter pe la ção que faz, de po is dis so, a Ro dri gues Alves: “terá
você qual quer dú vi da em ser o con ti nu a dor des ta po lí ti ca?” (a po lí ti ca eco nô mi ca,
prin ci pal men te) (ibid., págs. 371 e 380). A res pos ta de Ro dri gues Alves, an te ci -
pe-se, en vol ta em sin gu lar sa ga ci da de, a ma nha de quem se re ser va a in de pen dên cia e
du vi da da es pon ta ne i da de da ofer ta, é mor na e eva si va.
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VI

Qu an do a Re pú bli ca ines pe ra da men te se ins ta lou, Fran cis co de Pa u la
Ro dri gues Alves, nas ci do em 1848, em Gu a ra tin gue tá, já com a po pu la ção ru ral e
ur ba na de mais de 100.000 ha bi tan tes, uma das ma i o res ci da des do país, es ta va no
cur so de uma car re i ra po lí ti ca vi to ri o sa. Ba cha rel da Fa cul da de de Di re i to de São
Pa u lo, ele geu-se, fi li a do ao Par ti do Con ser va dor, de pu ta do pro vin ci al em três le gis la -
tu ras, de pu ta do ge ral em dois man da tos, exer cen do, de 1887-88, du ran te o go ver no
do ga bi ne te de Co te gi pe, a pre si dên cia de São Pa u lo. Se a mo nar quia du ras se, es ta -
vam aber tas as por tas para o mi nis té rio, o Se na do e pro va vel men te a che fia do ga bi -
ne te. (O mes mo se pode di zer de seu co le ga de Fa cul da de, Afon so Pena, que, até
1885, já ha via ocu pa do três mi nis té ri os e mais dois por acu mu la ção.) Fi lho de imi -
gran te por tu guês que se en ra i za ra em Gu a ra tin gue tá, pela ati vi da de eco nô mi ca e
pelo casamen to numa con ce i tu a da fa mí lia lo cal, Ro dri gues Alves foi mais lon ge: ca -
sa-se, em 1875, com Ana Gu i lher mi na, neta do vis con de de Gu a ra tin gue tá, que pa -
tro ci na va a sua car re i ra po lí ti ca. De i xou este uma for tu na de mais de mil con tos de
réis, que cor res pon dia a meio por cen to de toda a cir cu la ção mo ne tá ria do país. No -
te-se que a imen sa for tu na de Ro dri gues Alves não de ri va des sa he ran ça, mas da for -
tu na do pai e de seus ne gó ci os na la vou ra e na ex por ta ção do café. Entra va na Re pú -
bli ca – re pu bli ca no de 16 de no vem bro –, como acon te ce ra com a qua se to ta li da de
dos conser va do res, en tão fora do po der, des pe ja dos, em 1889, pe los li be ra is. Rico e
no bi li ta do pelo ca sa men to e pela sua avó ma ter na, po lí ti co pro va da men te há bil, ti nha 
to dos os tí tu los para, na Re pú bli ca, con ti nu ar sua car re i ra.

Os re pu bli ca nos, que logo se fun di ram aos con ser va do res, ex ce to no Rio
Gran de do Sul, onde o Par ti do Re pu bli ca no ex clu iu a co la bo ra ção dos mo nar quis tas, 
ace i ta ram seus tí tu los an te ri o res. Os his tó ri cos Pru den te de Mo ra is, Cam pos Sa les e
Ber nar di no de Cam pos le va ram os ex-monarquistas Ro dri gues Alves e Antô nio
Pra do (mais ve lho do que Ro dri gues Alves e três ve zes mi nis tro) a in te grar a ban ca -
da pa u lis ta na Cons ti tu in te. Não se per ca de vis ta que tais apa ren tes con -
des cen dên ci as não se de vi am à mag na ni mi da de dos re pu bli ca nos. Ro dri -
gues Alves era de ten tor, a esse tem po, do po de ro so co lé gio ele i to ral de
Gu a ra tin gue tá, um dos ma i o res e mais só li dos do Es ta do. Te nha-se em
con ta, ob vi a men te, que ele não dis pu nha de um con tin gen te po pu lar,
mas dos che fes que pre sen ta vam o povo. Esse, pela sua im por tân cia, é um
dos fe nô me nos mais no tá ve is num gran de Es ta do, equi pa rá vel tal vez a Afon so Pena
e Rosa e Sil va, estes sem a ex pres são pes so al e po lí ti ca do pa u lis ta. Rui Bar bo sa,
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repu bli ca no de vés pe ra, não se equi pa ra aos ou tros ca sos: ele so bre vi veu por ter ha vi do 
cons tru í do a Re pú bli ca e sua es tru tu ra ju rí di ca, per ma nen te men te se na dor por for ça
do pres tí gio in te lec tu al e po lí ti co, que seu Es ta do pri ma va em re co nhe cer e res pe i tar,
sem que ti ves se uma área de in fluên cia ele i to ral.

Mais tar de, as opor tu ni da des ofe re ce ram ao ex-monarquista con ser va dor
to dos os pos tos, com ma i or re al ce, do que a mo nar quia lhe ofe re ce ria, so bre tu do em
tem po tão cur to: mi nis tro de Flo ri a no e de Pru den te de Mo ra is, de pu ta do fe de ral,
sena dor, go ver na dor de São Pa u lo e, fe nô me no iné di to na nos sa his tó ria po lí ti ca, duas 
ve zes pre si den te da Re pú bli ca com um es pa ço en tre uma ele i ção e ou tra de de zes se is
anos. Nin guém es ta ria mais ha bi li ta do para des ven dar o bem guar da do se gre do do
ful mi nan te e per ma nen te êxi to de seu bi o gra fa do do que Afon so Ari nos. Re u niu o
mais rico ar qui vo, com pos to de do cu men tos até en tão es par sos, va lo ri za do pe las
re corda ções fa mi li a res, ca sa do com uma neta de Ro dri gues Alves.

Afon so Ari nos mos tra,  em al guns  mo men tos, a per ple xi da de dos his to ri a -
do res so bre a fi gu ra do ho mem e de suas ar tes po lí ti cas, ho mem vis ce ral men te po lí ti co, to -
das as suas ou tras qua li da des, as de ora dor e jor na lis ta, pos tas ao seu ser vi ço des sa ti râ -
ni ca vo ca ção. São pa la vras in subs ti tu í ve is do bió gra fo, em ex ten sa e ne ces sá ria ci ta ção:

“A  vi são  his tó ri ca  da per so na li da de de Ro dri gues Alves con cen -
tra-se, qua se que só, na sua pas sa gem pela pre si dên cia da Re pú bli ca,
de i xan do na som bra da dos es sen ci a is, ex pli ca ti vos da for ma -
ção do es ta dis ta ca paz de re a li zar aque la obra e, tam bém,
omi tin do a sua ex pe riên cia pro pri a men te po lí ti ca,  sem  cujo
co nhe ci men to os qua tro anos cul mi nan tes da sua exis tên cia
são, de cer to modo, inex pli cá ve is. Enig ma tão im pe ne trá vel
que a ten dên cia de mu i tos é atri bu ir-lhe, ape nas, ca pa ci da de
de es co lha dos au xi li a res di re tos, e res pe i ta bi li da de pes so al
para man tê-los co e sos na ação. (O gri fo não é do ori gi nal.)

Os que as sim pen sam, e isto afir mam, pa re cem es que cer-se de que
o gran de re gen te de or ques tra sabe mais mú si ca do que qual quer dos fi gu -
ran tes da mes ma. Não toca, com a per fe i ção de cada qual, o ins tru men to 
que lhe for afe to, mas tem mais vi vên cia da par ti tu ra, como um todo.

....................................................................................................

Para que se com pre en da o pre si den te, é in dis pen sá vel co nhe cer-se a
sua ex pe riên cia an te ri or e pos te ri or do go ver nan te (pou quís si mas pes so as
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têm idéia do que foi o seu go ver no, em São Pa u lo, de po is da pre si dên cia
da Re pú bli ca) e é tam bém mis ter sa ber-se o que foi sua ação de po lí ti co
pro fis si o nal, por que nes ta está a cha ve que de ci fra todo o fe cundo
sen ti do de sua vida. (Os gri fos não são do ori ginal.) Não sen do
orador e es cri tor como Rui e Na bu co, nem sa be dor de ge o gra fia his tó ri ca
e mus cu lo so tra ba lha dor in te lec tu al como Rio Bran co, Ro dri gues Alves
não de i xou mos tras vi sí ve is da ma tu ra ção da sua per so na li da de e dos
segre dos da sua au to ri da de, que ex plo dem, por as sim di zer, em qua tro
anos de ação ver ti gi no sa e ful gu ran te, que a mu i tos pa re cem sa í dos da
penum bra e a ela res ti tu í dos.

Mas o re i no da His tó ria é o dos fa tos, e os fa tos, em bo ra às ve zes
deter mi na dos pelo aca so, não se ba se i am em mi la gres.

O Ro dri gues Alves pre si den te não te ria exis ti do se não existis se o 
Ro dri gues Alves po lí ti co até a me du la dos os sos, po lí ti co dos ban cos da
Fa cul da de de Di re i to ao le i to de mor te, na hora da mor te.

....................................................................................................

His to ri ca men te a re ve la ção da per so na li da de de Ro dri gues Alves é
ta re fa de mag na im por tân cia, por que, indo mu i to além de sua pes soa,
ex pli ca em gran de par te – tal vez se pos sa di zer na ma i or par te – toda
uma épo ca da vida na ci o nal, que é a en tra da do Bra sil no sé cu lo XX.”
(Págs. 72 e 73.)

Nes sa ex pli ca ção pre li mi nar, con den sa-se o al can ce e a pro fun di da de da
bi o gra fia de um vul to ex po nen ci al na his tó ria da Re pú bli ca. Há, di an te do his to ri a -
dor, uma den sa es fin ge a de ci frar, só des ven dá vel com a vi são his tó ri ca da per so -
na li da de de Ro dri gues Alves, si tu a da numa es fin ge ma i or, que é a pró pria
Repú bli ca Ve lha, esta, uma es fin ge pe los ar qui vos per di dos ou ir re ve la dos, es cas sa -
men te es tu da da, em pro fun di da de, pe los his to ri a do res. Afon so Ari nos re cu sou, nes se
pas so, a es co lha do pre si den te como ex pres são da lo te ria da his tó ria, cujo prê mio não
está su je i to se quer ao cál cu lo das pro ba bi li da des. Na Re pú bli ca Ve lha os cha ma dos,
os ver da de i ra men te cha ma dos, eram pou cos e, en tre os pou cos, a pre vi são do es co lhi do
re ca ía em não mais do que duas ou três op ções. O tem po das sur pre sas dos un gi dos
pelo des ti no ain da não che ga ra, re ser va do para a his tó ria con tem po râ nea. A re cons -
tru ção dos pas sos pes so a is e po lí ti cos são a es sên cia da bi o gra fia, do cu men ta da em
cada li nha, li ber ta da fan ta sia, mas nar ra da com a ima gi na ção e a re fi na da arte dos 
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his to ri a do res que são, ao mes mo tem po, fiéis aos fa tos, mas não des de nham dos con se -
lhos de Clio, aces sí ve is ape nas aos que fre qüen tam, com de vo ção, seu tem plo. Nem
sem pre suas afir ma ções são con clu si vas, tra du zin do o sen ti men to de in su fi ciên cia da
his tó ria, obri gando seus de vo tos a re cor rer à con jec tu ra e à hi pó te se, per mi tin do
ao histo ri a dor de ci dir, di an te do fato, a mais viá vel, a mais con vin cen te e, se ti ver sorte, 
a mais ir re fu tá vel. A in ves ti ga ção é a alma da bi o gra fia em tela, ao modo das no -
ve las po li ci a is, de vo ta da, sem pres cin dir do sus pen se, a en con trar a per so na li da de
do per so na gem-chave. Pro cu ra, na su ces são in co or de na da e des con tí nua dos acon te -
ci men tos, dar-lhes co e rên cia pela tra ma in te gra do ra das ins ti tu i ções, onde a tra ma é 
con tí nua pelo en ca de a men to ca u sal, na par ti cu lar ca u sa li da de his tó ri ca e não na
ca u sa li da de das ciên ci as na tu ra is. So bre tu do, per so na gens e ins ti tu i ções, de po is de
fil tra dos, se fa zem vi sí ve is, se gun do a téc ni ca pró pria de Bal zac, ro man cis ta ir res -
tri tamente ad mi ra do pelo bió gra fo, tal vez por ter sido o fic ci o nis ta que, en tre os
roman cis tas que a his tó ria li te rá ria des ta cou, o que mais fler tou ex pli ci ta men te com 
a musa da his tó ria.

VII

Per mi te-se o bió gra fo, ao lon go de seu tra ba lho, duas hi pó te ses, uma acer ca
da Bur chens chaft (Bu cha, na re fe rên cia cor ren te a essa so ci e da de se cre ta) (págs. 24 e
segs.). A ou tra diz res pe i to à his tó ria vir tu al, a his tó ria con di ci o na da ao se: por exem -
plo, como se ria o Bra sil, se vi to ri o sa a Re vo lu ção Pa u lis ta de 32 (Vir tu al His tory –
Alter na ti ves na Coun ter fac tu al, Ni all Fer gu son (ed), Pa per mac, 1977). A Bu cha
flo res ceu na Fa cul da de de Di re i to, des de 1832, fun da da por um mis te ri o so Jú lio Frank,
de na ci o na li da de ale mã, cuja iden ti da de nun ca pôde ser fi xa da. A so ci e da de obe de cia ao
mo de lo das so ci e da des se cre tas dos es tu dan tes ale mães, cu jos mem bros eram es co lhi dos por
co op ta ção, guar dan do, de po is de ace i tos, fi de li da de aos seus prin cí pi os po lí ti cos e fra ter na
so li da ri e da de com seus fi li a dos.

Seus di ri gen tes e mem bros fo ram, en tre ou tros, fi gu ras que iri am ocu par,
no Impé rio e na Re pú bli ca, os mais al tos pos tos po lí ti cos.

Entre os pri me i ros, os di ri gen tes, es ti ve ram Fran cis co Ota vi a no,
Viscon de de Ouro Pre to, Pru den te de Mo ra is, Cam pos Sa les, Rui Bar bosa, 
Assis Bra sil, Ro dri gues Alves, Afon so Pena, Ba rão do Rio Bran co, Pi nhe i ro
Ma cha do, Afon so Ari nos, Pe dro Les sa, Ven ces lau Brás, Ber nar di no de Cam pos,
Davi Cam pis ta, Was hing ton Luís, Melo Fran co, Antô nio Car los, Alti no
Arantes, Artur Ber nar des (os no mes dos che fes de Go ver no e dos che fes de Esta do
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es tão gri fa dos). Quer o au tor que os bu che i ros Pru den te de Mo ra is e Campos
Sales, so li dá ri os com seu com pa nhe i ro Ro dri gues Alves, o ti ves sem cha ma do, logo no
iní cio da Re pú bli ca, este mo nar quis ta fi li a do ao par ti do con ser va dor, para di ri gir, em 
São Pa u lo, os des ti nos do re gi me re pu bli ca no.

A Bu cha ex pli ca ria o jogo oli gár qui co da Re pú bli ca Ve lha, com ma no -
bras se cre tas “de mu i tos arranjos e com po si ções en tre os pró ce res, que es ca pa vam à
visada do ob ser va dor ins ci en te e su per fi ci al” (pág. 109). A mor te de Ro dri gues
Alves, em 1919, te ria le va do, com ela, o fim da Bu cha (pág. 112). Fal ta a pro va
do cu men tal e oral, além da que la te nu e men te mos tra da pelo bió gra fo, para a for ma ção 
de me lhor ju í zo so bre a ou sa da hi pó te se. O que a tese pro va é que a Fa cul da de de Direito
de São Pa u lo foi a an te câ ma ra da po lí ti ca re pu bli ca na, para re pe tir aqui uma
famosa ob ser va ção de Na bu co so bre a Fa cul dade de Olin da e Re ci fe, bem como a
escola de onde sa íam os po lí ti cos, de acor do com a ca rac te rís ti ca dos cur sos ju rí di cos,
nos qua is a oli gar quia  edu ca va seus re ben tos, le van do-os ao Con gres so, à go ver nan ça dos 
Estados e à pre si dên cia da Re pú bli ca.

O en sa io da his tó ria vir tu al está na afir ma ção de que, vivo Ro dri gues
Alves, a Re pú bli ca Ve lha po de ria se re no var, sem pe re cer com sua mor te, en tre gue,
de po is do fa tal even to, a for ças im pe ne trá ve is à ino va ção. Des ta sor te, Ro dri gues
Alves, que abri ra o país ao sé cu lo XX, po de ria le vá-lo, sem aba los, a pre ser var a
Re pú bli ca. É in dis pen sá vel lem brar as pa té ti cas e emo ci o na das pa la vras do bió gra fo:

“Em face de um mun do que re nas cia dos des tro ços do prus si a nis mo
e das in cóg ni tas do mar xis mo, o Bra sil fi cou, de re pen te, sem um con du tor
ca paz de guiá-lo no ca mi nho a ser per cor ri do, e que, pela sua ex pe riên cia e
sua au to ri da de, pu des se con ser var a es tru tu ra po lí ti ca tra di ci o nal, adap tando-se 
às con tin gên ci as das nos sas re a li da des. Fi cou sem a li de ran ça do con ser vador
pro gres sis ta, que era Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves.

Na que la de so ri en ta ção ge ral dos es pí ri tos, nin guém pôde aten tar que 
ou tra mor te vi nha  a  ocor rer,  sem  ser  per ce bi da  pe los con tem po râ ne os.

Em 16 de ja ne i ro de 1919 mor ria com Ro dri gues Alves a Repúbli ca 
de 15 de no vem bro de 1889.” (Pág. 502 do Vo lu me II.)

Ain da com o pres su pos to da hi pó te se de que os go ver nos re a ci o ná ri os de
Epi tá cio Pes soa e Artur Ber nar des e Was hing ton Luís es ta ri am des ti na dos a pro vocar o 
1930, é di fi cil jus ti fi car a pro ba bi li da de de Ro dri gues Alves en car re i rar as for ças
emer gen tes – o mun do ope rá rio e a que bra da oli gar quia pa tro ci na da por São Pa u lo
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e Mi nas. Ne nhu ma de mons tra ção de i xou de que se ria sen sí vel às re i vin di ca ções tra -
ba lhis tas, nem à que bra da oli gar quia, com a de mo li ção da obra de Cam pos Sa les,
den tro da qual, com al gu mas cor re ções, flo res ce ra, como po lí ti co e como es ta dis ta. De
ou tro lado, a re vol ta da va ci na, com sua re pres são, des toa de sua fle xi bi li da de so ci al,
na qual não con des cen deu com o que se cha ma va o “po pu la cho”, o povo pri va do de ci -
da da nia. Se a Re pú bli ca Ve lha mor reu com Ro dri gues Alves te ria pe re ci do como a
Re pú bli ca de Ca tão de Uti ca, jun ta men te com os op ti ma tes, mas não dos po pu la -
res, opa cos à vi são da que les.

VIII

A  pre si dên cia de Ro dri gues Alves, lou va da pe las suas re a li za ções, con si -
de ra da a mais pro fí cua da Re pú bli ca Ve lha, ao pon to de ser re con du zi do ao alto
pos to, doze anos após con clu ir o pri me i ro man da to, fe i to úni co na his tó ria re pu bli ca -
na, tem a ex pli ca ção da ló gi ca po lí ti ca. Não se deve ape nas à es co lha de seus au xi li a -
res, aos qua is dava am pla au to no mia, com a re ser va de cum pri rem suas or dens: “os
mi nis tros fa zi am tudo o que de se ja vam, ex ce to o que ele não que ria” (pág. 381). A
es co lha de seus au xi li a res não se par ti cu la ri zou, sal vo no tá ve is ex ce ções, por se afas -
tar da clas se di ri gen te do seu tem po. No mi nis té rio, a úni ca e no tá vel no vi da de foi a
con vo ca ção im pe ri o sa, dada a re lu tân cia do es co lhi do, do ba rão do Rio Bran co, cujo
res pe i to era uma una ni mi da de na ci o nal. Fora do cor po mi nis te ri al, um des co nhe ci do
iria, mais tar de, im por-se à ad mi ra ção do país, Osval do Cruz. A obra ad mi nis tra ti -
va, sob o co man do do Mi nis tro da Vi a ção, La u ro Mül ler, le vou para a vida pú bli ca
dois en ge nhe i ros, até en tão alhe i os à po lí ti ca: Pe re i ra Passos e Pa u lo de Fron tin (o
homem da “água em seis dias” já lhe ha via pro je ta do o nome).

O bió gra fo dá re le vo à afir ma ção de Gil ber to Ama do de que Ro dri gues
Alves se dis pôs a fa zer “uma re vo lu ção au tên ti ca na his tó ria re pu bli ca na” (pág.
335). Mas, que “re vo lu ção au tên ti ca” se ria essa, con fi na da a obras ur ba nís ti cas,
sani tá ri as e por tuá ri as  na ca pi tal fe de ral?  Com a pa la vra Afon so Ari nos, numa
ex pli ca ção lo gi ca men te ir re fu tá vel, ten do em con ta o Bra sil de 1902:

“Os ob ser va do res me nos in for ma dos ou mais li ge i ros não de i xam
de com pa rar o pe que no cen tro da dra má ti ca ação go ver na ti va com o
imen so ter ri tó rio do país. Para con clu ir daí que Ro dri gues Alves foi uma 
es pé cie de gran de pre fe i to mu ni ci pal. ......

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si dencialismo 39



A es cas sa po pu la ção bra si le i ra da que le tem po, a in su fi ciên cia
dos trans por tes (pe que na rede fer ro viá ria e qua se ine xis ten te sis te ma
ro do viá rio), a eco no mia da ex por ta ção, tudo vi nha au men tar des me -
di da men te a im por tân cia das ci da des ma rí ti mas, dos por tos  de mar.” 
(Pág. 401.)

No tem po em que o café era a base da eco no mia do país, o café que ele -
va ra São Pa u lo a ocu par o pri me i ro lu gar na pro du ção, não se ria mais ló gi co que se
pri vi le gi as se o por to de San tos do que o do Rio de Ja ne i ro? A ca bal ex pli ca ção da
im por tân cia eco nô mi ca, so ci al e po lí ti ca do Rio de Ja ne i ro en con tra-se em Li te ra tu ra 
como Mis são, de Ni co lau Sev cen ko (São Pa u lo, 1983, pág. 27):

“A ci da de do Rio de Ja ne i ro abre o sé cu lo XX de fron tan do-se com 
pers pec ti vas ex tre ma men te pro mis so ras. Apro ve i tan do de seu pa pel pri vi -
le gi a do na in ter me di a ção dos re cur sos da eco no mia ca fe e ira e de sua
condi ção de cen tro po lí ti co do país, a so ci e da de ca ri o ca viu acu mu lar-se no 
seu in te ri or  vas tos re cur sos en ra i za dos prin ci pal men te no co mér cio e nas
fi nan ças, mas de ri van do já tam bém para as apli ca ções in dus tri a is.
Núcleo da ma i or rede fer ro viá ria na ci o nal, que o colo ca va di re ta men te em 
con ta to com o Vale do Pa ra í ba, São Pa u lo e os Es ta dos do Sul, Espí ri to
San to e o hin ter land de Mi nas Ge ra is e Mato Gros so, o Rio de Ja ne i ro
com ple ta va sua ca de ia de comuni ca ções na ci o na is com o co mér cio de
cabotagem para o nor des te e o nor te de Ma na us. Essas con di ções pro di -
gi o sas fizeram da ci da de o ma i or cen tro co mer ci al do país. Sede do Ban co
do Brasil, da ma i or bol sa de va lo res e da ma i or par te das gran des ca sas 
bancá ri as na ci o na is e es tran ge i ras, o Rio po la ri za va tam bém as fi nan ças
naci o na is. Acres cen te-se ain da a esse qua dro o fato de essa ci da de cons ti tuir o 
maior  cen tro po pu la ci o nal do país, ofe re cen do às in dús tri as que ali se
insta la ram em ma i or nú me ro nes se mo men to o mais am plo mer ca do nacional 
de con su mo e de mão-de-obra.

Na pas sa gem do sé cu lo, o Rio de Ja ne i ro apa re ceu com des ta que
como o dé ci mo quin to por to do mun do em vo lu me de co mér cio, sen do
superado no con ti nen te ame ri ca no ape nas por Nova Ior que e Bu e nos
Aires.”

Acima de tudo, os gru pos de pres são con cen tra vam-se no Dis tri to Federal,
então a ma i or ci da de do Bra sil, a que mais in flu en ci a va os seus des ti nos e sua po lí tica.
Atrás das obras re a li za das por Ro dri gues Alves es ta va a “re vo lu ção bur gue sa
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nacional que abriu para o Bra sil as por tas do sé cu lo XX. Por tas que a im pla cá vel
po lí ti ca eco nô mi ca de Cam pos Sa les man ti ve ra tran ca das” (pág. 338). Ro dri gues
Alves, sem se afas tar da base agrá ria e ca fe e i ra, nem sem pre gui a do pelo le ga lis mo
her da do da Fa culdade de Di re i to de São Pa u lo, se ria o por ta-voz da bur gue sia
progres sis ta de seu Esta do, com o cul to con ser va dor da re for ma, da paz po lí ti ca, do
pre domí nio ci vil, fa vo rá vel à imi gra ção, sem aba los eco nô mi cos e so ci a is. Mas, as
refor mas de seu go ver no, es ta ri am isen tas do ex tra vio do esta do de Di re i to?

IX

Pe re i ra Pas sos, o pre fe i to es co lhi do para as obras de re mo de la ção do Rio
de Ja ne i ro, que gi ra vam em tor no do por to, con tou com os po de res da lei de 29 de
dezem bro de 1892, vo ta da sob os aus pí ci os do pre si den te. Nos ana is le gis la ti vos da
Re pú bli ca – sal vo nos mo men tos de eclip se da le ga li da de – não terá ha vi do lei mais
“dra co ni a na”(pág. 411), con fe rin do à au to ri da de ad mi nis tra ti va ple nos po de res para 
atu ar com in de pen dên cia do le gis la ti vo lo cal e do ju di ciá rio. A con vo ca ção  do Conselho 
Mu ni ci pal so freu o adi a men to de seis me ses, o pre fe i to ad mi nis tra va se gun do os pre ceitos
da lei re cém-sancionada.

As au to ri da des ju di ciá ri as, lo ca is ou fe de ra is, não po de ri am in ter fe rir nos 
atos ad mi nis tra ti vos, nem con ce der in ter di tos pos ses só ri os. A de mo li ção, des pe jo,
inter di ção ou ou tras me di das, se com ple ta vam com um auto afi xa do no lo cal, que
previa pe na li da des con tra a de so be diên cia. As de mo li ções se fa zi am ain da com as
pes so as den tro dos pré di os. Os as sen ta men tos nos li vros das re par ti ções fe de ra is so bre 
trans fe rên ci as de imó ve is, para os fins de ur ba nis mo, va le ri am como es cri tu ra pú bli ca, 
pres cin din do da ou tor ga uxó ria ou da trans cri ção do tí tu lo (pág. 411). Mais tar de,
as de sa pro pri a ções ami gá ve is ti ve ram lu gar, di an te de uma co mis são, le va das a cabo
sob a es pa da de um pra zo mí ni mo de ca du ci da de do di re i to (pág. 447). Mais de
seiscen tas ca sas fo ram de mo li das.

“A lei de 29 de zem bro – es cre ve o bió gra fo – foi um dos pre tex tos
mais for tes para a cons pi ra ção po lí ti ca e mi li tar que cul mi nou em no vem bro
de 1904.” (Pág. 413.)

Ain da as sim, ape sar das con se qüên ci as da lei, o au tor re pu tou uma
aber ra ção dos re pu bli ca nos, de ma go gos ra di ca is, ao “ati ra rem o povo, em nome da
liber da de con tra o pro gres so; em nome da Re pú bli ca, con tra o go ver no que es ta va ten tando

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si dencialismo 41



abrir as por tas do fu tu ro”. (Pág. 413.) Ha ve ria uma con tra di ção his tó ri ca – in sis te
Afon so Ari nos – no ata que dos mem bros da eli te, das for ças ar ma das, da im pren sa
e do Con gres so à re a li za ção de obras de tal vul to, ten do em con ta a ne ces sá ria re mo -
de la ção da cidade (págs. 413). Rui Bar bo sa, ain da em 1903, via nos po de res con fiados
ao pre fe i to o ris co de um “se nhor ab so lu to”, de um “di ta dor in su por tá vel”. (Pág.
415.) Com as obras da Ave ni da Cen tral e ad ja cen tes, “cor ti ços, hos pe da ri as,
estalagens, par di e i ros, res tos vi vos de um pas sa do mor to, con fun di am-se no pó das
der ru ba das”.

Qu a se 50.000 pes so as mo ra vam, em 1888, em es ta la gens e quar tos de
alu guel, acres ci dos do vas to con tin gen te de es cra vos, li ber ta dos nes se ano, que teve de
mu dar-se para as in fec tas ca sas de cô mo dos (João do Rio, A Alma Encan ta da das 
Ruas, São Pa u lo, 1997, págs. 277 e segs., tra çou dra má ti co per fil de uma de las, em
1904), para as fa ve las, en tão nas cen tes, ou para os su búr bi os da ci da de. A abo li ção, 
e a cri se da eco no mia ca fe e i ra que a se guiu – nota Ni co lau Sev cen ko (Li te ra tu ra
como Mis são, São Pa u lo, 1983) –, in chou a ci da de com lar go con tin gen te hu ma no 
(cer ca de 85.000 ex-escra vos e mais de 70.000 imi gran tes). A ci da de cres cia 3% ao 
ano. Enquan to isso, no ou tro ex tre mo, o Rio mo der ni za va-se – “o Rio ci vi li zava-se”,
como fes te ja va um cro nis ta – com os bon des elé tri cos e as avenidas.

A ci da de in sa lu bre tor nou-se ain da mais su je i ta a do en ças. Os sa lá ri os
se avil ta ram com o ex ces so de ofer ta da mão de obra, com a agra van te da ca res tia e do
de sem pre go. A es pe cu la ção imo bi liá ria, que acom pa nhou a ur ba ni za ção, con tri bu iu
tan to como as de mo li ções para o in cre men to e a su per po vo a ção dos cor ti ços e das cons -
tru ções dos bar ra cos nas fa ve las e su búr bi os. Os ca se bres eram cons tru í dos com ca i -
xas de que ro se ne e fo lhas de flan dres, ou de sapé e bar ro, nas fa ve las, e nos su búr bi os 
os mi se rá ve is bar ra cos eram des pro vi dos de es go tos e pre ca ri a men te ser vi dos de uma
bica de água (maiores de ta lhes em Sev cen ko, na fun da men tal obra ci ta da). Para a
burgue sia, que se iso la ra das clas ses po pu la res, os op ti ma tes da Re pú bli ca, a
fas cina ção por Pa ris di ta va uma épo ca nova e fe liz, com as re for mas de Ha uss man,
sob a di ta du ra de Na po leão III, com seus bu le vars, e a imi ta ção de Bu e nos Ai res foram
os mo de los que des lum bra ram Pe re i ra Pas sos e Fron tin.

X

Ro dri gues Alves con fi den ci ou a um ami go que ti nha dois pro pó si tos,
como pro gra ma de go ver no: o sa ne a mento e o me lho ra men to do por to do Rio de Janeiro
(pág. 460). As obras do por to com pre en di am a re for ma ur ba na, que lhe se ria
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comple men tar. O sa ne a men to era um com ple men to har mô ni co da ur ba ni za ção,
tornan do a ca pi tal re for mu la da li vre das ca la mi da des que afas ta vam os vi si tan tes
da ci da de e for ça vam o cor po di plo má ti co e as pes so as abas ta das a pas sar o ve rão
em Pe tró po lis, su pos ta men te imu ne a elas. A ca pi tal fe de ral era mal afa ma da pe los 
freqüen tes sur tos da pes te bu bô ni ca, da fe bre ama re la e da va río la. O con se lho de
ami gos le vou o pre si den te a con vo car, para a área do sa ne a men to, um mé di co des co -
nhe ci do do pú bli co, mas res pe i ta do pe los co le gas pe los seus 26 tra ba lhos ci en tí fi cos,
em por tu guês, fran cês e ale mão, um jo vem de trin ta anos, com seus es tu dos de hi gi e ne
pro va dos por um cur so de aper fe i ço a men to em Pa ris, no Insti tu to Pas te ur.

No me a do para a Di re to ria da Sa ú de Pú bli ca, fi xou-se, ig no ran do a ar -
den te e ve e men te opo si ção, na tese, já com pro va da em Cuba, da trans mis são da fe bre
ama re la pelo mos qui to. To mou duas pro vi dên ci as sim ples e efi ci en tes: ex tin ção dos
mos qui tos trans mis so res e iso la men to dos do en tes, para evi tar que aque les a le vas sem
a ou tras pes so as (pág. 479). O iso la men to do do en te, com a en tra da, ain da que não
con sen ti da, dos agen tes de de sin fec ção, soou como uma in va são ao lar, sem res pe i to às
fa mí li as. Ou tra con se qüên cia, com am plos efe i tos so ci a is, fo ram as in ter di ções das ca -
sas in sa lu bres, ex pe di en te tam bém uti li za do no com ba te à pes te bu bô ni ca. Essa ação 
foi mais um fe i xe de le nha para a re vol ta de 1904. O êxi to das me di das foi pe remp -
tó rio, caiu de 584 óbi tos, em 1903, para 48 em 1904, che gan do, ape sar de al guns
per cal ços, a zero em 1909 (pág. 483). Para uma po pu la ção de 750.000 ha bi tan tes, 
os pré di os ex pur ga dos não pas sa ram de 30.000, em bo ra as vi si tas do mi ci li a res ti ves -
sem atin gi do mais de um mi lhão e meio. A fe bre ama re la re cru des cia no ve rão, en -
quan to a pes te bu bô ni ca de sen vol via-se no in ver no.

O com ba te à pes te bu bô ni ca, com a de sin fec ção de ruas e ca sas, para
remo ver a su je i ra, onde pro li fe ra vam  ra tos e pul gas que in fes ta vam uma ci da de
coberta de lixo nas ruas, com pe que no sis te ma de es go tos, ti nha so lu ção apa ren te mente
fá cil, que exi gia es for ço con tí nuo e te naz. Tam bém aqui a in ter di ção de ca sas acen dia 
a re vol ta dos atin gi dos. A do en ça, que re a pa re ce ra no Rio, em 1900, não apre sentava
alta le ta li da de, o que não sig ni fi ca que não de ves se ser de be la da.

O gran de pro ble ma so ci al sur giu, na área do sa ne a men to, com a va ci na
con tra a va río la, ca u sa no mi nal da re vol ta de 14 de no vem bro de 1904, ao mes mo
tem po in sur re i ção po pu lar e mi li tar. Obvi a men te, ou tros fa to res le va ram o Rio à
ebu li ção, ge ran do vi o len ta opo si ção ao go ver no nas ruas, na im pren sa e no Con gres so. 
Assi na la o bió gra fo que, ape sar da vi tó ria da au to ri da de, “não evi tou o seu des gas te
político” (pág. 488). As mu dan ças rá pi das na es tru tu ra ar ca i ca do país en con traram pela
fren te as re sis tên ci as, co nhe ci das pe los so ció lo gos, em to das as re for mas mais pro fun -
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das. O des pres tí gio po lí ti co, que o ator men tou no fim de seu qua triê nio, ao pon to de
se tor nar in ca paz de es co lher seu su ces sor, de veu-se, em par te, a essa cri se e so bre tu do
aos in te res ses eco nô mi cos que se con gre ga ram na de fe sa do café, com o con se qüen te
aban do no do li be ra lis mo, em fa vor do pro te ci o nis mo.

O pro je to de re gu la men ta ção da lei de va ci na obri ga tó ria, que trans pi rou
an tes de pu bli ca do ofi ci al men te, permi tia a va ci na ção por mé di co par ti cu lar, com
atesta do com fir ma re co nhe ci da. Esse terá sido o as pec to mais le ni en te do ato go ver -
na men tal. O ates ta do de va ci na era con di ção ne ces sá ria para ma trí cu la em es co las,
em pre go pú bli co, em pre go do més ti co, em pre go nas fá bri cas, hos pe da gem em ho téis e
casas de cômodos, vi a gem, ca sa men to, voto. Pra ti ca men te, ne nhu ma ati vi da de era
permi ti da sem o ates ta do de va ci na ção.

A re a ção foi ime di a ta e ex plo si va. Afon so Ari nos assi na la que o
gover no não uti li zou, para me di das tão drás ti cas, ne nhum es for ço de per su a são.
Lem bra que ao tem po em que a co mu ni ca ção se res trin gia aos jor na is, eram es tes
im pró pri os para o con ven ci men to da po pu la ção, por es ta rem de cla ra da men te con tra
Ro dri gues Alves e as me di das de sa ne a men to (pág. 491). Di fun di ra-se na ci da de
afir ma ção encam pa da pelo De pu ta do Bar bo sa Lima, o mais po pu lar dos con gressis tas,
que a va ci na se ria apli ca da prin ci pal men te nas co xas, per to da vi ri lha, ou nas
nádegas, o que pa re ceu a mais de pra va da in va são da vida par ti cu lar, com o
des respe i to do re ca to das mu lhe res. O de ver se im pu nha a to dos: de fen der a hon ra
das fi lhas e das es po sas.

XI

O pon to mais do lo ro so da ges tão Ro dri gues Alves foi a cha ma da re vol ta
da va ci na, uma re vol ta po pu lar ci vil, con ju ga da a um mo vi men to mi li tar. Pa ra le -
lamente, ha ve ria uma cons pi ra ção para a ins ta la ção de uma di ta du ra que mu das se 
os ru mos da Re pú bli ca oli gár qui ca. O bió gra fo vê nos acon te ci men tos de no vem bro
uma mazorca (págs. 489, 491). As ca u sas da re vol ta as sim se su ma ri am, de po is 
de ca rac te ri zar a ma zor ca como obra de eli tes ex tra vi a das, que hip no ti za ram a
popula ção:

“A ação re vo lu ci o ná ria de sen vol via-se em ati vi da des con ver gen tes,
co or de na das por pe que no gru po, cuja ta re fa era au xi li a da pela zo e i ra 
ir res pon sá vel na im pren sa e no Con gres so. O apo io po pu lar à re vo lu ção
em pre pa ro tor na va-se evi den te pela re pul sa que o povo co me çou a ofe re cer 
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à va ci na vo lun tá ria. Os pos tos de va ci na ção da sa ú de pú bli ca re gis -
travam 23.021 pa ci en tes em ju lho e só 6.036 em agos to. A mas sa
ignoran te ex plo ra da pe los de ma go gos acre di ta va nos ex plo ra -
do res.” (O grifo não é do ori gi nal.) (Pág. 500.)

Os “de ma go gos” te ri am di ver sas ori gens po lí ti cas: con gres sis tas como
La u ro So dré, Ba ra ta Ri be i ro, Bar bo sa Lima, Rui, Alfre do Va re la; jor na lis tas
como Edmun do Bit ten court e Leão Ve lo so; mi li ta res como os ge ne ra is Olím pio da
Sil ve i ra e Sil ves tre Tra vas sos; po si ti vis tas, além dos men ci o na dos, como Te i xe i ra
Men des, e de ma go gos do por te do Pro fes sor Vi cen te de Sou sa. Os ar gu men tos
contra a va ci na eram de di ver sas ín do les: a sua ino cu i da de, o ris co de em lu gar de
evi tar a va río la  pro vo cá-la. Acres ci da de ou tros ma les, e, so bre tu do, dois tó pi cos,
um fi lo só fico-científico e ou tro ju rí di co – a li ber da de de cons ciên cia, pe los po si ti vistas,
tam bém ad ver sos à ori gem mi cro bi a na do mal, e a li ber da de in di vi du al, só li mi ta -
da pela Cons ti tu i ção (cu i da va-se, no fun do, da in cons ti tu ci o na li da de da me di da).
Insur giu-se o mun do ope rá rio, ao qual se jun ta va “a mal ta de de sor de i ros recruta da
adre de para a ma zor ca”, to dos se du zi dos pela ora tó ria e pelo pres tí gio do Pro fessor
Vi cente de Sou sa. “Ban dos de fa cí no ras e pros ti tu tas” jun ta vam-se a vagabundos e
agi ta do res in dus tri a dos (gru pos po pu la res cada vez ma i o res au xilia vam a
desordem).

A ca rac te ri za ção dos com po nen tes da re vol ta, bem como o pa pel dos
“dema go gos” a di ri gir uma mas sa in for me e fá cil pre sa des tes, cor res pon de às fon tes
da épo ca, que, in clu si ve, ates tam a fe ro ci da de dos re ma nes cen tes ja co bi nos. A in to -
le rân cia des tes não es ca pou à cri ti ca de Lima Bar re to, que os ti nha na con ta, com o
apo io do po si ti vis mo, de as pi ra rem à di ta du ra, le van do-os à ter ra sa gra da da ti ra nia
mi li tar. (Numa e Nin fa.) Mas, em con tra par ti da, denun ci ou o pre con ce i to da classe
di ri gen te de des pre zar o povo e vê-lo como um de sor de i ro em po ten ci al. (O povo, ora,
o povo, que ca pa ci da de te ria para en ten der a po lí ti ca ou as fi nan ças?)

Entre o po lí ti co e as clas ses po pu la res (no mun do ru ral há o “co ro nel”) a 
in ter me di a ção se faz por mis to de ca pan ga e dis tri bu i dor de fa vo res, com a mis são de
anu lar o re sul ta do das ele i ções com su bor nos ou pela for ça. Entre o po lí ti co e a po pu -
la ção tor na-se, fal sa a ele i ção, cada vez mais pro fun do o fos so: a na ção aca ba não
mais com pre en den do a mas sa dos di ri gen tes, não lhes en ten den do es tes a alma, as
neces si da des, as qua li da des e as pos si bi li da des. (Os Bru zun dan gas.) A ci da de do
Rio de Ja ne i ro, obe de cen do a essa ins pi ra ção de se gre gar o povo, com seus tu mul tos e
sua mi sé ria, di vi diu a me tró po le em duas: uma eu ro péia, com seus ba ir ros ele gan tes,
outra com pos ta da po pu la ça, com os ne gros, par dos, po bres e mi se rá ve is (Mar gi nália), os 
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ma dra ços, para os qua is se pen sou numa co lô nia cor re ci o nal (Numa e Nin fa), tal
como se fez na Índia e nos pa í ses con quis ta dos.

A fas ci nan te, cri a ti va e bem do cu menta da obra de José Mu ri lo de
Carva lho (Os Bes ti a li za dos – O Rio de Ja ne i ro e a Re pú bli ca que não foi,
São Paulo, 1987) abre uma pers pec ti va nova para a com pre en são da re vol ta. A
Repú bli ca, ao con trá rio da ex pec ta ti va ini ci al de seus adep tos, tor nou-se ex clu den te e
res tri ti va: dela se afas ta ram os in te lec tuais, sem in te res se na po lí ti ca e com pos tos
deco ra ti vos na bu ro cra cia, os ope rá ri os, “so bre tu do sua li de ran ça so ci a lis ta, com as
di fi cul da des de se or ga ni za rem em par ti dos”, di zi ma dos os ja co bi nos. Os ope rá ri os,
dis tan tes da políti ca, di vi di ram-se em duas di re ções: os anar quis tas e os dos que
ace i ta vam integrar-se no sis te ma co op ta ti vo do Esta do. A im pren sa era sur da à
popula ção (pág. 37), pre sa ao mun do da ci da de do po der e do di nhe i ro. Nes se territó rio
de ex clu sões, a po lí ti ca, se gun do o que o povo via, além dos fun ci o ná ri os pú bli cos,
pas sou a ser negó cio de ban dos de cri mi no sos e con tra ven to res, dos em pre sá ri os de
eleições, ali men ta dos pelo sub mun do que com pra va com ela sua imu ni da de.

“Raro é o ho mem de bem que se faz ele i tor, e se se alis ta, para
aten der a pe di dos de ami gos, não tar da que o seu di plo ma sir va a ou tro
ci da dão mais pres tan te, que no dia do ple i to, para fins ele i to ra is, muda
de nome e toma o do pa ca to bur guês que se de i xa fi car em casa, e vota
com eles. Isto é o que lá se cha ma: – um fós fo ro.” (Lima Bar re to, Os
Bru zun dan gas.)

A gran de ma i o ria dos ci da dãos não ti nha es pa ço po lí ti co, com a ló gi ca
ex clu den te do sis te ma. “O mar gi nal – es cre ve José Mu ri lo – vi ra va ci da dão e o cidadão
era mar gi na li za do” (ibid., pág. 38), acres cen tan do a va li o sa cons ta ta ção:

“No en tan to, ha via no Rio de Ja ne i ro um vas to mun do de par ti ci -
pa ção po pu lar. Só que este mun do pas sa va ao lar go do mun do ofi ci al da
polí ti ca. A ci da de não era uma co mu ni da de no sen ti do po lí ti co, não havia
o sen ti men to de per ten cer a uma enti da de co le ti va, não ha via uma
comu ni da de po lí ti ca. A par ti ci pa ção que existia era de na tu re za an tes
re li gi o sa e so ci al e era frag men ta da.” (Ibid., pág. 38.)

De po is de de mons trar que exis tia, à mar gem da po lí ti ca, um aglo me ra do 
ao qual se ne ga va o di re i to de ci da da nia, que era, tan to para o fran cês, como para o
in glês, a “es có ria”, a “ca na lha”, a “es cu ma so ci al”, en tre nós eram sim ples men te
ban dos de ne gros e mes ti ços. Eles se de i xa vam gui ar, de acor do com um es cri tor, que
as eli tes ado ta ram, Gus ta ve Le Bom, pela pa i xão e não pela ra zão, para os de ma gogos
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que os le va va à ex plo são. (Ibid., pág. 72.) O es cri tor fran cês che gou a atri bu ir a Ro -
bespier re, dado a lon gos e teó ri cos dis cur sos, qua li da des hip nó ti cas. No Rio de
Jane i ro, o ope ra ri a do e o pro le ta ri a do (do més ti cos, jor na le i ros e ou tros) for ma vam
71,5% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va, sem que dis pu ses se de voto. A ma i or
par te da po pu la ção não ti nha di re i to à par ti ci pa ção po lí ti ca, numa po pu la ção com
gran des con tin gen tes de ex-escravos e es tran ge i ros sem par ti ci pa ção po lí ti ca – 20%
ti nha esse di re i to, mas não se pre o cu pa va em exer cê-lo.

A ci da da nia ati va não es ta va no exer cí cio do di re i to de voto – não es ta -
va e não po de ria es tar, dado como eram fe i tas, for ja das e vi o len ta das as ele i ções no
Bra sil, com par ti cu la ri da des es pe ci a is no Rio de Ja ne i ro. A ci da da nia ati va es ta va
em ou tro lu gar, no úni co es pa ço a ela dis po ní vel: a re vol ta. A va ci na ção teve gran de
con cur so po pu lar, quan do não era obri ga tó ria; obri ga tó ria de cres ceu a pre sen ça nos
pos tos de sa ú de. (Ibid., pág. 133.) A re vol ta da va ci na não teve pa drão di ver so de
ou tras re vol tas na ca pi tal fe de ral, como a re vol ta do vin tém. Em 1902 hou ve três
gre ves e, em 1903, 31. Ao con trá rio de ser uma re a ção da “gen ta lha”, a re vol ta foi
ali men ta da por ope rá ri os, com o apo io de suas or ga ni za ções, que, em agos to, fi ze ram
o pri me i ro en sa io de gre ve ge ral. (Ibid., págs. 117 e segs.) João do Rio, numa crônica
de 18-6-1904, mos tra que os tra ba lha do res da es ti va es ta vam, nes sa épo ca, es tru tu ra -
dos em tor no de suas or ga ni za ções de clas se com for te cons ciên cia de sua po si ção de ex -
clu í dos da vida po lí ti ca, pon do na boca de um lí der ope rá rio a seus com pa nhe i ros: “O
pro ble ma so ci al não tem ra zão de ser aqui? Os se nho res acre di tam que este país é rico,
mas que se mor re de fome? ...Não acre di tem que nos bas te o dis cur so de al guns se nho -
res que que rem ser de pu ta dos.” (A Alma das Ruas, São Pa u lo, 1997, pág. 264.)

XII

Não é ob je to des te pre fá cio a ex tra or di ná ria car re i ra de Ro dri gues
Alves. Ma gis tral men te, o bió gra fo, com uma gran de mas sa de do cu men tos, tra ça-lhe
a traje tó ria, de po is de  con clu ir seu man da to pre si den ci al. Cu i da-se, nes te ca pí tu lo
final, da cha ve do “enig ma” de Ro dri gues Alves, com suas qua li da des pró pri as e
suas qua li da des que se des ta ca ram no seu meio e no seu tem po. O jor na lis mo – es cre -
ve Afon so Ari nos – que exer ceu ao lon go da sua car re i ra, de es tu dan te a pre si den te,
a ora tó ria e a pre o cu pa ção com as le tras es ta vam a ser vi ço “do po lí ti co vis ce ral, que
ele era” (pág. 95). Nada o in te res sa va fora da po lí ti ca: fora do po der pre fe ria a
solidão de Gu a ra tin gue tá, re co lhi do na sua man são, fru in do da com pa nhia de fi lhos
e ne tos, pai e avô afe tu o so.
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Dos ho mens de seu tem po, dis tin guia-se de to dos, do ta do da ca pa ci da de
de ver os fa tos com re a lis mo, vi gi an do para que a va i da de ou a am bi ção os não
deformas sem. O per fil dos po lí ti cos da Re pú bli ca Ve lha com ple ta a per cep ção de
sua perso na li da de, pelo con tras te: Flo ri a no, “pe los ex ces sos de sua fria am bi ção”
leva ram-no a “exor bi tar da ação po lí ti ca, para o ar bí trio da for ça”. “A in fle xi bi li da -
de or gu lho sa” ofus cou a vi são de Pru den te, le van do-o ao os tra cis mo. O “ba cha re lis mo 
for ma lis ta” des vi ou Cam pos Sa les do ca mi nho à vol ta ao po der. “A in to le rân cia de
idéi as” tran cou a car re i ra de Ber nar di no de Cam pos. “O ape ti te de man do e o
espíri to ca u di lhis ta” con de na ram Pi nhe i ro Ma cha do a não pas sar de frus tra do candi da to 
à pre si dên cia. Rui, “o mais po de ro so en ge nho da ge ra ção dos fun da do res da Re pú blica”,
foi ví ti ma de sua “va i da de in te lec tu al” e do seu “ir re a lis mo dou tri ná rio”. E Ro drigues
Alves?

“Ro dri gues Alves era lú ci do e fle xí vel, enér gi co e se re no, per ti naz e 
tran si gen te, am bi ci o so sem per so na lis mo, fir me nos com pro mis sos e há bil
nas com po si ções, duro na ação, mas to le ran te quan do ob ti nha o que
queria.

Aci ma de tudo, ele pos su ía, de for ma ad mi rá vel, o sen ti men to de
que a po lí ti ca se exer ce sem pre ten do em vis ta algo que está aci ma dela e
de quem a pra ti ca. Qu al quer co i sa de in de fi ní vel den tro do qual a in ten -
si da de da vida, o gos to da gló ria e o de se jo do po der es tão sem dú vi da
pre sen tes, mas que, em con jun to, trans cen de a tudo isso......” (pág. 114).

Fal tou di zer que o meio, o ins tru men to que re a li za va seus ob je ti vos, era
a sub ti le za, a ex tre ma fi nu ra es ti lís ti ca, ne ces sá ria num tem po em que as co mu ni cações
en tre os po lí ti cos e des tes para o pú bli co – o pe que no pú bli co que en tão fa zia po lí ti ca
– eram to das por es cri to. Tal vez não haja na po lítica re pu bli ca na nada mais ele -
gante, nada mais ar gu to, do que a cor res pon dên cia de Cam pos Sales com Ro dri gues
Alves, na hora de sua es co lha para a pre si dên cia. O con vi da do de i xa o pre si den te na 
si tuação de que pede e não de quem faz um fa vor e ma ni fes ta a pre fe rên cia pelo su cessor.
Qu e ria Cam pos Sales que Rodri gues Alves fos se “o na tu ral pro lon ga men to do
perío do que se vai se guir”.

De se ja va a con ti nu a ção de sua obra sob o trí pli ce as pec to po lí ti co,
eco nô mi co e fi nan ce i ro. Em lu gar de mos trar o que ne nhum po lí ti co re cu sa ria,
es qui vou-se ao con vi te, acen tu an do os in con ve ni en tes de sua can di da tu ra e lem bran do
o nome de Ber nar di no de Cam pos. Ro dri gues Alves, pelo teor da car ta de seu an te -
ces sor, per ce beu que este não ti nha como re cu ar do con vi te e, por tal mo ti vo, abs te ve-se 
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de anu ir ao pe di do de se ma ni fes tar so bre a con ti nu i da de do go ver no. Em nova car ta, 
Campos Sa les so li ci tou um com pro mis so ex plí ci to so bre a ques tão, para ele de
impor tân cia fun da men tal, a ace i ta ção do seu pro gra ma de go ver no. A res pos ta foi outra
vez in con clu si va: diz que em seu go ver no, em São Pa u lo, ado ta a mes ma po lí ti ca do
pre si den te na par te po lí ti ca e ad mi nis tra ti va (sem alu dir ao as pec to eco nô mi co e
fi nan ce i ro – que era a es sên cia da car ta do pre si den te).

Cam pos Sa les deu-se por sa tis fe i to, com toda cer te za con for ma do com o
de se jo de in de pen dên cia de seu su ces sor. (Cam pos Sa les, Da Pro pa gan da... obr.
cit., págs. 365 e segs.) Ou tro epi só dio: trans pi rou pe los jor na is que o pre si den te ele i -
to con vi da ra o Ba rão do Rio Bran co para o mi nis té rio. O pre si den te nega a Cam pos
Sa les o con vi te, por achar im pró prio fa zê-lo an tes de di plo ma do (o que é uma con fis -
são da ve ra ci da de da no tí cia), mas, di an te do en tu si as mo do pre si den te ex pi ran te, so -
li ci ta que lhe faça o con vi te em seu nome. A ex plo ra ção da va i da de tem, ao lado do
ocul to hu mor, al gu ma co i sa de cru el. Des ta que-se que a fi nu ra, a sub ti le za do es ti lo,
nada tem a ver com o es ti lo li te rá rio, mas com o uso da lín gua com efi ciên cia po lí ti ca.
O que se vê é que Ro dri gues Alves não ad mi tia que fos se pos to no lu gar de sa té li te.
Ele co man da va, ain da que a sua car re i ra vi es se a ser aju da da por ou tras pes so as,
que, em bo ra con tri bu in do em seu fa vor, não lhes ce dia o bas tão de co man do. Este foi
seu jogo com Cam pos Sa les, re ve lan do uma cons tan te em sua lon ga e con sa gra da
tra je tó ria.

Ro dri gues Alves, como po lí ti co, sem pre per se guiu o po der, pela via do
poder e não pelo com ba te con tra os po de ro sos. Ele ja ma is se re be lou con tra o seu
poder. Cha ma ram-no o ho mem de to dos os go ver nos: fiel ao Par ti do Con ser va dor,
guar dou a mes ma fi de li da de ao Par ti do Re pu bli ca no Pa u lis ta, sem cul ti var sa u da des
da mo nar quia, como Jo a quim Na bu co e o Ba rão do Rio Bran co, am bos cha ma dos
pela Re pú bli ca, sem ple i te ar a ade são. Mi nis tro de Flo ri a no e de Pru den te, guar dou,
não obs tan te, a dig ni da de pes so al, que per ma ne ceu in tan gí vel às suas le al da des.
Nun ca ma ni fes tou o in con for mis mo de um Fran cis co Gli cé rio, um Pru den te, um
Rui, um Nilo Pe ça nha, um Bar bo sa Lima, en tre ou tros. Um fato dá a me di da de
sua cons ciên cia re a lis ta do po der. Qu an do Ro dri gues Alves era go ver na dor (pre si den -
te) de São Pa u lo pela pri me i ra vez, re ce beu a vi si ta de Pru den te de Mo ra is, de quem
fora mi nis tro, que lhe dá con ta da dis si dên cia ao go ver no fe de ral, con tes tan do seu di -
re i to de in di car can di da to à su ces são. Adver tiu ao seu ve lho che fe: “Agra de ço-lhe o
avi so, mas você vai per der.” Pru den te quis sa ber de onde vi nha tal cer te za, ao que o
gover na dor, sor rin do, ba teu com a mão na ca de i ra, di zen do: “Por ca u sa des ta ca deira.
Eu es tou sen ta do nela; e quem nela se sen ta não pode ser ven ci do, den tro do Esta do.”
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(Pág. 272.) Pru den te, vi nho da mes ma cepa, mas ca paz de di ver gir com ve e mên cia
do go ver no, não du vi da va do “acer to da de ci são de sa bu sa da. Mas nem por isto
deixou de se em pe nhar na luta”(pág. 272).

Di zer que Ro dri gues Alves era um ho mem vo ta do ao po der – vo ta do e
vo ca ci o na do – é di zer   mu i to pou co acer ca de uma per so na li da de tão rica. Ele se ria
um po lí ti co não ma qui a vé li co, in di fe ren te à mo ral. Não há ne nhum ato seu que
demonstre, ao que se lê em sua bi o gra fia, uma fe lo nia, como tra i ção, per fí dia e mentira,
para al can çar ou man ter o po der. Ti nha, se res pe i ta das as qua li da des de po lí ti co, os
ca rac te res do po lí ti co we be ri a no: o do mí nio da va i da de, a pa i xão, o dis tan ci a men to do 
poder, mas sem jus ti fi car os seus atos uni ca men te pe las con se qüên ci as, in ca paz de tra ir
sua cons ciên cia mo ral. O pró prio Ni etszche, que equi pa ra va a von ta de de po der aos
mais sa u dá ve is dos ins tin tos, dis tin guiu os úl ti mos em vis e no bres, cri an do a hi e rar -
quia dos va lo res. Edu ar do Spran ger, cu jos con ce i tos con cre ti zam o per fil do homo
po li ti cus (For mas de Vida, Bu e nos Ai res, 1946), nota, a res pe i to dos po lí ti cos
cuja au ten ti ci da de não se res trin ge ao ofí cio de man dar, o que se gue:

“Em nos so sen ti do, o fe nô me no pri má rio do po der re si de na ener -
gia que ca pa ci ta para sub me ter-se ao su pre mo va lor  que como exi gên cia
se acres cen ta à cons ciên cia. Este modo de do mí nio de si mes mo cons ti tui
a fon te de to das as ver da de i ras re la ções de po der. Só o po der ba se a do
na au tên ti ca subs tân cia dos va lo res é, em úl ti ma ins tân cia, o ver da de i ro
po der. Todo ou tro po der só toma de em prés ti mo seu as pec to for mal.” (O
exem plo se ria Bis marck, que de cla rou que se não es ti ves se cer to que a ordem 
di vi na não pre des ti na a Ale ma nha a al gu ma coisa de bem e gran de,
teria se afas ta do dos ne gó ci os pú bli cos.) (Págs. 245 e 246.)

Mas há ou tra face que com ple men ta o tipo do ver da de i ro po lí ti co,
dis tan te do mo de lo ma qui a vé li co, com al guns tra ços we be ri a nos, não iden ti fi cá vel com
o mol de do po lí ti co cris tão, o prín ci pe de São To más de Aqui no. Ele não foi um
po lí ti co sem prin cí pi os, que co lo ca va seu po der aci ma do país, mes me ri za do com a
ma nu ten ção de sua su pre ma cia, exal tan do os fins so bre os me i os – “se é ne ces sá rio
rom per a lei para im por-se, é hon ro so e belo vi o lá-la”, era já o mo de lo de Eu rí pi des,
an te ci pan do Ma qui a vel. A po lí ti ca se ria a arte de apro ve i tar a oca sião e criá-la, em
fa vor do in te res se – e não da ra zão – do Esta do. Com des dém pelo im pe ra ti vo categó ri co 
de Kant, acen tu a va Bis marck, o tipo po lítico mais aca ba do se gun do o au tor que
estamos ci tan do, Spran ger, com es tas pa la vras:
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“Cabalmen te, nun ca vivi de acor do com pre ce i tos (como se ria o
impe ra ti vo ca te gó ri co). Qu an do se tratava de atu ar, nun ca me ocor reu
per guntar-me: va mos ver de acor do a qual pre ce i to vais agir ago ra.
Meti o ombro e fiz o que me pa re cia con ve ni en te. Acu sa ram-me, mu i tas
ve zes, da fal ta de prin cí pi os. Na ver da de, ca mi nhar na vida se gun do
prin cí pi os seria como en trar num es tre i to ata lho en tre os bos ques com
uma vara entre os den tes.”(Ob. cit., pág. 244.)

O que se es pe ra do po lí ti co não é a obe diên cia à éti ca ju daica-grega-romana
e cris tã, que po de ria ins cre vê-lo no ha gi o ló gio da hu ma ni da de, mas em ba ra ça ri am
sua ação. Não se quer di zer, com isso, que o po lí ti co deva aban do nar os prin cí pi os
da que la, nem me dir suas ações uni ca men te pe las con se qüên ci as. A éti ca das con se qüên -
ci as, ou, como diz atu al men te, a éti ca da res pon sa bi li da de, de i xa em aber to qua is as
con se qüên ci as que auto ri zam a éti ca dita ab so lu ta, que Ma qui a vel ba niu da po lí ti ca.
Entre os pó los da an ti no mia, bas ta que o po lí ti co atue fun da do em valo res su pe ri o -
res, re pe lin do as mo ti va ções tor pes, de ten do-se di an te do cri me e do despotis mo, que, 
no mun do atu al, en tram na ca te go ria da pa to lo gia po lí ti ca e da pato lo gia dos seus
ti tu la res. Pos tos de lado os mo de los fi lo só fi cos, po de-se di zer que Ro dri gues Alves,
polí ti co vis ce ral, não era li be ral, ao modo dos va lo res da es co la do Lar go de São
Fran cis co. Os po de res que con ce deu aos seus au xi li a res para re a li zar as obras ur ba -
nís ti cas com ple mentares ao por to, não se com pa ti bi li zam com o es ta do de Di re i to. Também 
não era um de mo cra ta, não he si tan do em re a li zar seu pro gra ma sem pro cu rar per su a dir
sequer aos be ne fi ciá ri os dele, con fi an do na pu ni ção dos re cal ci tran tes. A po lítica, para
ele, pres cin dia da par ti ci pa ção po pu lar, fi a do no re a lis mo da vi são do pa no ra ma nacional. 
Na re a li za ção de uma obra ou de um pro gra ma, uma vez que o povo es ta va en co ber to
pe los agen tes que o pren ta vam, des de nha va, qua se como o po si ti vis mo (que ele não
profes sa va), do povo, por ig no ran te, e o dos “che fe tes”, por ina u tên ti cos. Não se ol vi de, em 
defesa do pre si den te, que o cír cu lo po lí ti co que influ ía nos ne gó ci os pú bli cos era mu i to 
es tre i to, em bo ra am plo e cons ci en te fos se – como obser vou José Mu ri lo – o es pec tro
so ci al das clas ses su bal ter nas. O sis te ma insti tucio na li za do por Cam pos Sa les
permi tia-lhe agir sem con sul ta, sis te ma que dege ne rou de uma oli gar quia de gru pos
es ta du a is para um pe que no es pa ço de che fes, su je i tos, sal vo na hora da suces são, ao
che fe su pre mo. A Re pú bli ca Ve lha foi uma obra de su ces sões: a expul são do povo
de seu or ga nis mo, com a de cep ção do re pu bli ca nis mo utó pi co, con centrou os po de res em
par ti dos e dos par ti dos che gou-se ao po der pe los no mes pró pri os.
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O pen sa men to de Ro dri gues Alves – sem que se veja aí uma con tra di ção 
com seu pro gra ma de go ver no – era es sen ci al men te con ser va dor. Sua op ção par ti dá -
ria, no Impé rio, não obe de ceu a me ras con ve ni ên ci as lo ca is, se não à sua in cli na ção
na tu ral. A con vi vên cia, na Fa cul da de de Di re i to, com Rui Bar bo sa, Jo a quim Na bu -
co, Cas tro Alves e Afon so Pena, de po is mi nis tro no Ga bi ne te La fa ye te Ro dri gues
Pe re i ra, não de i xou ne nhum sul co no seu es pí ri to. Tido como con ser va dor mo de ra do,
ca te go ria que se dis tin guia da or to do xia imo bi lis ta do par ti do, ad mi tia a abo li ção
com in de ni za ção, em bo ra, na Câ ma ra, vo tas se pelo abo li ci o nis mo nos mol des da lei
de 13 de maio. Pre fe riu se guir a ori en ta ção tra ça da ao seu par ti do pelo Tro no, do
que lu tar pe las suas con vic ções.

O des per tar de for ças in dô mi tas se ria sem pre uma de sor dem, uma in tro -
mis são na or dem, con de na das a ma ni fes ta ções pas sa ge i ras, de sen ca de a das por di ri gen -
tes ines cru pu lo sos. Para o con ser va dor “uma boa ad mi nis tra ção vale mais do que
uma boa ad mi nis tra ção”. (Karl Man nhe im, Ide o lo gia y Uto pia, Mé xi co, 1941,
pág. 106.) Bur ke (Re flec ti ons on the Re vo lu ti on in Fran ce, Pin guin
Books, 1981), padro e i ro do es pí ri to con ser va dor, por sua re pul sa à Re vo lu ção Fran -
ce sa, en ten dia que  era im pos sí vel cons tru ir ou re no var um Es ta do pela ra zão, obra
do tem po e da lon ga ma turação po pu lar. Ne nhum cál cu lo ou pla no po de ria re a li zar 
mu dan ças dura dou ras, que su plan tam o “cons tru ti vis mo” cons ti tu ci o nal ou le gal. A
his tó ria não se ria nun ca, para o con ser va dor, o re i no do apri o ris mo, mas de for ças
pré-racionais e su pra-racionais, in fen sas à so be ra nia po pu lar.

Os con ser va do res, Bur ke como pa ra dig ma, ti ve ram, en tre ou tros, um con -
testa dor que fi cou na his tó ria, Tho mas Pa i ne, na de fe sa dos di re i tos do ho mem e do ci -
da dão (Rights of Man, Pin guin Bo oks, 1981), bem como ao pre co ni zar a in de pen -
dên cia da Amé ri ca, que vi ria a for mar um sis te ma po lí ti co pela obra de uma cons ti tu i -
ção ra ci o nal men te vo ta da, com a vi tó ria do apri o ris mo – a pri me i ra cons ti tu i ção di ri -
gen te do mun do, que o tem po con sa grou, ao con trá rio do que pen sa vam os con ser va do res 
eu ro pe us. Mas, Bur ke, ao con trá rio do que se po de ria pen sar, como au tên ti co con ser va -
dor, não se fi xa va no imo bi lis mo: “um Esta do sem os me i os para al gu ma mu dan ça
não tem os me i os de con ser va ção”. (Obr. cit., pág. 106.) A mu dan ça se ria, para ele,
contra o que pen sa vam os re vo lu ci o ná ri os fran ce ses, uma ques tão de ne ces si da de,
não de es co lha. O ho mem – di zia Jo seph de Ma is tre (Con si dé ra ti ons sur la Fran ce,
Ge né ve, 1980, pág. 119) – tudo pode mo di fi car, mas nada pode cri ar, lei fí si ca, que
é tam bém uma lei po lí ti ca. Ele pode cul ti var uma ár vo re, aper fe i çoá-la com o en xer to,
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mas não pode fa zê-la, criá-la. Como po de ria ima gi nar ter o po der de cri ar uma
consti tu i ção?

Os par ti dos con ser va do res de i xa ram de usar o nome (sal vo na Ingla ter ra, 
e suas an ti gas pos ses sões), em fa vor de ou tras de no mi na ções, que tra du zem os mes mos 
prin cí pi os po lí ti cos. Con ser va dor não se con fun de com re a ci o ná rio. O con ser va dor não 
é o que bus ca tra zer o pas sa do de vol ta ou opor-se aos tem pos no vos, mas o que de -
fen de a he ran ça ma te ri al e cul tu ral de um país, re pe le a re vo lu ção e ace i ta o
progresso com a nota de de sen vol vi men to gra du al do sis te ma po lí ti co exis ten te. (Rudolf
Vi er ha us, Con ser van tism, Dic ti o nary of the His tory Ide as, New York,
1979.) O con ser va do ris mo de Ro dri gues Alves nada ti nha de teó ri co ou dou tri ná rio:
ele con si de ra va a po lí ti ca, como os ver da de i ros con ser va do res, obra da ex pe riên cia e
não uma ciên cia abs tra ta.

A ação de Ro dri gues Alves não obe de cia a prin cí pi os, mas ao re a lis mo
das co i sas vi vi das e pos sí ve is. Esta será a raiz de seu amor ao po der, afas tan do de si
as qui me ras de con tar com a so be ra nia po pu lar, no seu tem po uma abs tra ção de que
se ser vi am hi po cri ta men te os ad ver sá ri os da or dem, tal vez como Rui e Bar bo sa
Lima. A po lí ti ca é uma ati vi da de con cre ta e não es pe cu la ti va, a arte do pos sí vel, não 
a uto pia que con ta com as ge ra ções fu tu ras. Ele se opu nha ao ra di ca lis mo, tido por
ele como re vo lu ci o ná rio, mas con vi via com o li be ra lis mo. Bem pe sa das a sua car re i ra
e suas no tá ve is obras, há de se re co nhe cer que nada há de re vo lu ci o ná rio no seu pro -
gra ma: há um vi go ro so re for mis mo, le va do a cabo den tro do li mi te do pen sa men to
con ser va dor.

O li be ra lis mo, no Bra sil, não sou be ul tra pas sar o di le ma le van ta do por
Toc que vil le e por ele rom pi do, en tre a de mo cra cia e a li ber da de, sem que aque la te nha 
conse gui do se eman ci par dos gru pos di ri gen tes des ta, nem que esta, te men do a sub versão,
te nha man tido sua iden ti da de, ali an do-se, ao con trá rio, aos con ser va do res, com a
arden te fé dos con ver sos. Os con ser va do res – os ver da de i ros con ser va do res e não os
reaci o ná ri os sis te má ti cos e, tam bém eles, teó ri cos – só aten ta ram con tra a de mo cra cia
quan do os li be ra is alar ma ram a opi nião pú bli ca com o es pec tro da de mo cra cia,  do 
so ci a lis mo  ou  do  fan tas ma  do  co mu nis mo.  O con ser va do ris mo ti ve ra a vir tu de de 
acre di tar que as re for mas to lhi am a re vo lu ção, em bo ra não evi tas sem as re vol tas, que, 
en ten di am eles, se exa u ri am quan do aque las pro du zis sem seus fru tos. As verten tes da
ação po lí ti ca do Bra sil não se ex tre mam no li be ra lis mo e na de mo cra cia, mas na con -
du ta dos li be ra is e dos con ser va do res, aque les ser vin do-se do gol pe de Esta do, diante da
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ame a ça da emer gên cia po pu lar, me di da ace i ta pe los úl ti mos, mas ab ju ran do da sua
far ma co péia re for ma do ra. Os tem pos que se abrem com o co lap so da Re pú bli ca Ve -
lha e ain da não en con tra ram o ca mi nho para for mar um go ver no da opi nião públi -
ca, apro pri an do-se do co man do po lí ti co do país. Mas, esta é ou tra his tó ria, que está
fora do ter ri tó rio da im po nen te obra, que dá con ta de um pe río do ain da obs cu ro do
tem po per di do, prous ti a na men te res ga ta do pela arte do es cri tor e his to ri a dor e bió -
gra fo.
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À Me mó ria de
ANA RODRIGUES ALVES PEREIRA



“Meu caro Ro dri gues Alves        

      “O te lé gra fo sem fio que nos põe em co mu ni ca ção des de 
 o Pe dro II  já terá re gis tra do, para você, a agra dá vel

         im pres são em que me acho pe las suas afe tu o sas pa la vras. Você
     sabe que não faz se não re ci pro car a ami za de, com to das as

 suas con se qüên cias,  uma das qua is é o alto apre ço, 
a fas ci na ção que lhe con ser vei sem pre.”        

JOAQUIM NABUCO
(Car ta iné di ta de 6 de ou tu bro de 1898)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota Edi to ri al à 1ª edi ção

DADOS BIOBIBLIOGRÁFICOS DO AUTOR

Escritor e pro fes sor, par la men tar e di plo ma ta, ju ris con sul to e eru dito,
his to ri a dor e ci en tis ta políti co, crí ti co e en sa ís ta li te rá rio, além de po e ta, Afon so
Arinos de Melo Fran co nas ceu em Belo Ho ri zon te, Mi nas Ge ra is, a 27 de no vembro
de 1905, filho de Afrâ nio de Melo Fran co e Sylvia Alvim de Melo Fran co.
Perten ce a ilustre li nha gem, pe los la dos pa ter no e ma ter no. Fran cis co de Melo Franco,
in tro du tor da pe di a tria em Por tu gal e no Bra sil, au tor de fa mo so pan fle to con tra a
Uni ver si da de de Co im bra, Re i no da es tu pi dez (1785), foi ir mão do seu te tra vô
pater no. Seu avô ma ter no foi Ce sá rio Alvim, gran de po lí ti co no Impé rio e na Repúbli ca.
O pai, Afrâ nio de Melo Fran co, foi um dos ex po en tes da Pri me i ra e Se gun da
Repú blicas; como o ir mão Vir gí lio con tri bu iu de modo de ci si vo para a vi tó ria da
Revo lu ção de 1930 e do mo vi men to cha ma do da re de mo cra ti za ção do país em 1945. 
É so bri nho de Afon so Ari nos (pri me i ro des te nome), mes tre do re gi o na lis mo bra si le i ro. 
Seus fi lhos, Afon so Ari nos (ter ce i ro) e Fran cis co Ma no el des ta cam-se na vida dos
nos sos dias: o pri me i ro, como di plo ma ta e an ti go par la men tar, hoje mi nis tro con se lhe i ro
da Emba i xa da do Bra sil em Was hing ton; o se gun do, en ge nhe i ro ci vil e eco no mis ta,
com cur so de pós-graduação em re fi na ria de pe tró leo, exer ce as fun ções de Se cre tá rio
de Pla ne ja men to e Co or de na ção Ge ral do Esta do da Gu a na ba ra.

Como alu no in ter no, Afon so Ari nos de Melo Fran co fez a sua for ma ção 
hu ma nís ti ca no Co lé gio Anglo-Mineiro, em Belo Ho ri zon te, e no Co lé gio Pe dro II, no



Rio de Ja ne i ro, onde teve como pro fes so res João Ri be i ro e Car los de Laet, e como
com pa nhe i ros de clas se: Pra do Kelly, Pe dro Nava e Pru den te de Mo ra is, neto, en tre
outros. Em 1927, di plo mou-se pela Fa cul da de de Di re i to do Rio de Ja ne i ro, se guindo
de po is para a Eu ro pa, onde re a li zou es tu dos de es pe ci a li za ção em Ge ne bra. Em
Montana, na Su í ça, no ano de 1932, num pe río do de tra ta men to da sa ú de, encontrou
seu ami go Ri be i ro Cou to, in ter na do em ou tro sa na tó rio. O gran de po e ta de di cou-lhe
o li vro Can ci o ne i ro de Dom Afon so (1939).

Sua car re i ra pú bli ca ini ci ou-se quan do foi no me a do, pelo Pre si den te
Antô nio Car los, pro mo tor de jus ti ça da co mar ca de Belo Ho ri zon te, car go que exerceu
nos anos de 1927 e 1928.

Des de en tão, pen sa va em in gres sar no ma gis té rio. Che gou a es cre ver e
apre sen tar à Fa cul da de de Di re i to do Rio de Ja ne i ro uma tese para a ca de i ra de
Di re i to Pe nal. Mas não pôde dis pu tar o con cur so por mo ti vos de sa ú de. Sur gi rá
mais tar de a opor tu ni da de, ao ser con tra ta do pro fes sor de His tó ria do Bra sil na
extin ta Uni ver si da de do Dis tri to Fe de ral, fun da da por Aní sio Te i xe i ra, onde le ci o -
nou nos anos de 1936 e 1937. Em 1938, mi nis tra cur sos de his tó ria eco nô mi ca e
po lí ti ca do Bra sil na Uni ver si da de de Mon te vi déu. No ano se guin te, dá um cur so
na Uni ver si da de da Sor bon ne, em Pa ris, so bre cul tu ra bra si le i ra, por in di ca ção do
con se lho da Uni ver si da de do Bra sil e sob os aus pí ci os do Insti tu to Franco-Brasileiro de
Cul tu ra. Em 1944, vol ta a le ci o nar, no ex te ri or, um cur so de lite ra tu ra, na
Facul da de de Le tras da Uni ver si da de de Bu e nos Ai res. Em 1946, é no me a do
pro fes sor de His tó ria do Bra sil do Insti tu to Rio Bran co, de pre pa ra ção para a
carre i ra di plo má ti ca, do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

O título de pro fes sor ca te drá ti co de Di re i to Cons ti tu ci o nal em duas
univer si da des bra si le i ras – a do Rio de Ja ne i ro, atu al Uni ver si da de do Esta do da
Guana ba ra, e a do Bra sil, hoje Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro – ele o
obtém em con cur sos re a li za dos nos anos de 1949 e 1950, quan do já ha via sido ele i to 
de pu ta do fe de ral por Mi nas Ge ra is.

A ati vi da de po lí ti ca tor na-se as sim ex pan são na tu ral da sua ati vi da de
como jor na lis ta, es cri tor, crí ti co li te rá rio e pro fes sor. De pu ta do fe de ral em três le gis -
laturas (de 1947 a 1958), pelo Esta do de Mi nas Ge ra is, foi con du zi do ao Se na do,
pelo an ti go Dis tri to Fe de ral, hoje Esta do da Gu a na ba ra, em 1958, num ple i to me mo -
rá vel. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, foi mem bro da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, 
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mem bro da Co mis são Mis ta de Leis Com ple men ta res, re la tor da Co mis são Espe ci al de 
Inqué ri to so bre os con tra tos da Light, re la tor da Co mis são Espe ci al cons ti tu í da para
emi tir pa re cer acer ca da emen da par la men ta ris ta à Cons ti tu i ção, mem bro da Co mis são
de Re for ma Admi nis tra ti va, lí der da União De mo crá ti ca Na ci o nal até 1956, e de po is 
lí der do blo co da opo si ção, até 1958, re la tor da Co mis são Espe ci al para emi tir pa re cer
so bre a au to no mia do Dis tri to Fe de ral e au tor da lei con tra a dis cri mi na ção ra ci al, que
to mou o seu nome (Lei nú me ro 1.390, de 3 de ju lho de 1951).

No Se na do, foi mem bro e pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte riores,
mem bro e pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça (exo ne rou-se da pre si dên -
cia, em ho me na gem a Mil ton Cam pos, quan do este de i xou o Mi nis té rio da Jus ti ça,
em 1964), re la tor da co mis são es pe ci al so bre a com pe tên cia do Se na do na apre ci a ção
dos em prés ti mos es ta du a is. Par ti ci pou da Con fe rên cia Inter par la men tar de Can nes,
Fran ça (1959). Como con vi da do es pe ci al dos res pec ti vos go ver nos, vi si tou Nova
Déli (1960), Tel Aviv (1962), Argel e Otan (1963). Em 1966 to mou par te na
Con fe rên cia Inter par la men tar em Cam ber ra, Aus trá lia. Na ca te go ria de em ba i xa -
dor ex tra or di ná rio, com pa re ceu ao Con cí lio Va ti ca no II (1962). Por de le ga ção unâ -
ni me, em nome do Con gres so Na ci o nal, sa u dou o ge ne ral Char les De Ga ul le e o
presi den te Gi u sep pe Sa ra gat, quan do da vi si ta dos che fes de Esta do da Fran ça e da
Itá lia ao Bra sil, res pec ti va men te em 1964 e 1965.

Ain da não foi se quer su ma ri a da a bi bli o gra fia par la men tar de Afon so
Ari nos, em vin te anos in ten sos, de 1947 a 1966, como de pu ta do fe de ral e se na dor.
Por suas nu me ro sas e fre qüen tes in ter ven ções, dis cur sos, es tu dos e pa re ce res, o acer vo
des sa atu a ção com por ta ria pelo me nos dez alen ta dos vo lu mes, se fos se com pen di a do,
mes mo se le ti va men te. Não ten do ple i te a do a re e le i ção, des pe diu-se do Se na do numa
série de cin co no tá ve is dis cur sos em tor no da re for ma cons ti tu ci o nal. A pe di do do
então lí der da ma i o ria na Câ ma ra Fe de ral, de pu ta do Pe dro Ale i xo, é da sua autoria
o ca pí tu lo so bre De cla ra ção de Di re i tos, in ser to na Cons ti tu i ção de 1967.

Em 1961, Afon so Ari nos ocu pou no go ver no do Pre si den te Jâ nio
Quadros a pas ta das Rela ções Exte ri o res, ini ci an do a fase da cha ma da po lí ti ca
exter na in de pen den te, na qual pro cu rou afir mar a per so na li da de na ci o nal, sem
prejuízo da so li da ri e da de do Bra sil a ob je ti vos bá si cos su pra na ci o na is. Foi o pri me i ro 
chance ler bra si le i ro a vi si tar a Áfri ca, sen do re ce bi do no Se ne gal pelo Pre si den te
Leopold Seng hor (1961).

Dei xan do o Ita ma ra ti com a re nún cia do Pre si den te Qu a dros, vol tou
ao Se na do, onde teve pa pel de re le vo na im plan ta ção do sis te ma par la men ta ris ta de
gover no, sis te ma ao qual se ha via con ver ti do ain da como de pu ta do fe de ral, como deixa
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cla ro no pre fá cio do li vro que pu bli cou jun ta men te com Raul Pila (Pre si den ci a lis -
mo ou Par la men ta ris mo?, 1958). Sob aque le re gi me, foi che fe da de le ga ção do
Bra sil nas Na ções Uni das, du ran te as XVI e XVII as sem bléi as ge ra is (1961 e
1962). Che fi ou em se gui da a de le ga ção bra si le i ra na Con fe rên cia do De sar ma men to, 
em Ge ne bra (1963).

Pela se gun da vez, vol tou a exer cer o pos to de Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, no go ver no par la men ta ris ta que teve como pri me i ro-ministro Fran cis co
Bro cha do da Ro cha (1963). Quer como mi nis tro de Esta do, quer como che fe de de le -
ga ção na ONU, está para ser re u ni da a co pi o sa do cu men ta ção exis ten te, sem dú vi da 
das mais im por tan tes, para o es tu do da po lí ti ca ex ter na do Bra sil con tem po râ neo.

Des de 1958, Afon so Ari nos per ten ce à Aca de mia Bra si le i ra de Le tras,
ocu pan do a ca de i ra nú me ro 25, de que é pa tro no Jun que i ra Fre i re, e em su ces são a
José Lins do Rego. Dis pu tou a vaga do gran de ro man cis ta, con cor ren do com ou tro
gran de es cri tor, Gu i ma rães Rosa. Seu opo si tor, ali an do a ad mi ra ção à no bre za, num
ges to de es pon tâ nea na tu ra li da de, con vi dou-o para re ce bê-lo, ao ser em pos sa do, em
1963, quan do se ele geu na vaga aber ta com o fa le ci men to de João Ne ves da Fon tou ra.

Em 1961, em subs ti tu i ção ao sem pre lem bra do Octa vio Tar quí nio de
Sou sa, Afon so Ari nos as su miu a di re ção da Co le ção Do cu men tos Bra si le i ros, fun da da 
por Gil ber to Frey re, e que esta Casa vem edi tan do a par tir de 1936, ano da pri me i ra
edi ção de Ra í zes do Bra sil, de Sér gio Bu ar que de Hol lan da (7ª edi ção, 1973).

Mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, só cio efe ti vo do Insti tu to
His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, pro fes sor ca te drá ti co de duas uni ver si da des – a
Uni ver si da de do Esta do da Gu a na ba ra, UEG, e a Uni ver si da de Fe de ral do Rio de 
Ja ne i ro, UFRJ –, mem bro do Con se lho Fe de ral de Cul tu ra (no me a do em 1967,
quan do da sua cri a ção, e re in ves ti do em 1973), Afon so Ari nos de Melo Fran co é
ca sa do com a Sra. Anah Pe re i ra de Melo Fran co, neta do Con se lhe i ro Ro dri gues
Alves. O ca sal tem dois fi lhos, aci ma re fe ri dos, e dez ne tos.

Gran de tra ba lha dor in te lec tu al, a bi bli o gra fia de Afon so Ari nos de
Melo Fran co é apenas es bo ça da, a se guir, numa ten ta ti va de or de nar, ain da que
imper fe i ta men te, a sua oní mo da ati vi da de de es cri tor e po lí ti co, de pu bli cis ta e ho mem 
de pen sa men to.

Rio, agos to de 1973.
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 Bi bli o gra fia de Afon so Ari nos

I – HISTÓRIA

O índio bra si le i ro e a re vo lu ção fran ce sa; as ori gens bra si le i ras da
 teo ria da bon da de na tu ral.  Rio de Ja ne i ro, 1937.
Sín te se de his tó ria eco nô mi ca do Bra sil. Rio de Ja ne i ro, 1938; 2ª ed. Sal va dor, 1958.

Ter ra do Bra sil. São Pa u lo, 1939.

Um sol da do do Re i no e do Impé rio; vida do ma re chal Cal la do. Rio de Ja ne i ro,
1942, Prê mio da Bi bli o te ca do Exér ci to.

Ho mens e te mas do Bra sil. Rio de Ja ne i ro, 1944.
De sen vol vi men to da ci vi li za ção ma te ri al do Bra sil. Rio de Ja ne i ro, 1944; 2ª ed.

Rio de Ja ne i ro, 1971.

Algu mas car tas co pi a das no ar qui vo de Fer di nand Dé nis. Se pa ra ta da re vis ta
Bro té ria. Lis boa, 1944.

His tó ria do Ban co do Bra sil; pri me i ra fase 1808-1835. Rio de Ja ne i ro, s. d.
[1944]. Prê mio da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras.

Um Esta dis ta da Re pú bli ca; Afrâ nio de Melo Fran co e seu tem po. I, fase
pro vin ci al; II, fase na ci o nal; III, fase in ter na ci o nal. Rio de Ja ne i ro.
1955. 3v.

Epi só di os de his tó ria con tem po râ nea. Rio de Ja ne i ro, 1956.



His tó ria do povo bra si le i ro: fase na ci o nal. Em co la bo ra ção com Antô nio
Hou a iss e Fran cis co de Assis Bar bo sa. São Pa u lo, 1968. 3v.

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si den ci a lis mo. Rio de Ja ne i ro, 1973. 2v.

His tó ria das idéi as po lí ti cas no Bra sil. Por to Ale gre, 1972.

II – MEMÓRIAS

A alma do tem po; for ma ção e mo ci da de. Rio de Ja ne i ro, 1961.

A Esca la da. Rio de Ja ne i ro, 1965.

Pla nal to. Rio de Ja ne i ro, 1968.
Mar alto. Em pre pa ro.

III – CRÍTICA

Espe lho de três fa ces. São Pa u lo, s. d. [1937].

Idéia e tem po. São Pa u lo, 1939.

Mar de sar ga ços. São Pa u lo, s. d. [1944].

Por tu la no. São Pa u lo, s. d. [1945].

La Li te ra tu ra del Bra sil; al gu nos as pec tos de la li te ra tu ra bra sileña. Bu e nos Aires. 
1945.

IV – POLÍTICA

Intro du ção à re a li da de bra si le i ra. Rio de Ja ne i ro, s. d. [1933].

Pre pa ra ção ao na ci o na lis mo. São Pa u lo, 1934.

Con ce i to de ci vi li za ção bra si le i ra. São Pa u lo, 1936.

Par la men ta ris mo ou pre si den ci a lis mo? De ba te com Raul Pila Rio de Ja ne i ro,
1958.

Evo lu ção da cri se bra si le i ra. São Pa u lo, 1965.

V – LÍRICA

Bar ra do dia. Po e si as (1924-1937). Pe tro pó lis, 1955. Edi ção fora do
comér cio na pren sa ma nu al de Síl vio da Cu nha.
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Ro te i ro lí ri co de Ouro Pre to. Ilus tra ções de Pe dro Nava. Rio de Ja ne i ro,
1937.

Dir ceu e Ma rí lia. Dra ma lí ri co em três atos. Ilus tra ções de E. Bi an co e
Luís Jar dim. São Pa u lo, s. d. [1942].

VI – DIREITO

Res pon sa bi li da de cri mi nal das pes so as ju rí di cas. Tese de con cur so à ca de i ra de
Di re i to Pe nal apre sen ta da à Fa cul da de de Di re i to do Rio de Ja ne i ro.
Rio de Ja ne i ro, 1930.

As leis com plemen ta res da Cons ti tu i ção. Tese de con cur so à ca de i ra de Di reito
Cons ti tu ci o nal apre sen ta da à Fa cul da de de Di re i to do Rio de Ja ne i ro.
Rio de Ja ne i ro, 1948.

His tó ria e te o ria do par ti do po lí ti co no di re i to cons ti tu ci o nal bra si le i ro. Tese de
con cur so à ca de i ra de Di re i to Cons ti tu ci o nal apre sen ta da à Fa cul da de 
Na ci o nal de Di re i to. Rio de Ja ne i ro, 1948.

Estu dos de Di re i to Cons ti tu ci o nal. Rio de Ja ne i ro, 1957.

Cur so de Di re i to Cons ti tu ci o nal. I, Te o ria ge ral. Rio de Ja ne i ro, 1958; nova
edi ção, 1968.

Cur so de Di re i to Cons ti tu ci o nal. II, For ma ção cons ti tu ci o nal do Bra sil,
1960.

VII – TRABALHOS PARLAMENTARES

Emen da par la men ta ris ta. Pa re cer do re la tor da co mis são es pe ci al da Câmara
dos De pu ta dos, Rio de Ja ne i ro, 1949.

Pela li ber da de de im pren sa. Pa re cer na Co mis são de Jus ti ça da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Rio de Ja ne i ro, 1957.

Ato ins ti tu ci o nal. Con si de ra ções so bre o ar ti go 3º. Bra sí lia, 1964.

A re for ma cons ti tu ci o nal de 1966. I, Con si de ra ções ge ra is; II, Po der mi li tar e 
po der ci vil; III, a) Au to ri da de e le gi ti mi da de do exe cu ti vo, b) Inter -
ven ção do Esta do e li ber da de eco nô mi ca; IV, Di re i tos e ga ran ti as; V,
A so lu ção par la men ta ris ta. Bra sí lia, 1966.

O Con gres so e a Cons ti tu i ção. Estu do apre sen ta do no Se na do. Bra sí lia,
1970.
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VIII – DISCURSOS E CONFERÊNCIAS

A Ma i o ri da de ou a au ro ra do Se gun do Re i na do. Con fe rên cia no Cen tro de XI 
de Agos to. São Pa u lo, 1940.

Po lí ti ca cul tural pan-americana. Con fe rên cia na Casa do Estu dan te do Brasil.
Rio de Ja ne i ro, 1941.

Pela so li da ri e da de con ti nen tal. Dis cur sos pro fe ri dos no Peru. Rio de Ja ne i ro, 
1953.

O Se na do re pu bli ca no. Dis cur so na Câ ma ra dos De pu ta dos. Rio de Ja ne i ro, 
1959.

Estu dos e dis cur sos. São Pa u lo. s. d. [1961].
Dis cur so de pos se no Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res. Rio de Ja ne i ro,

1961.
Dis cur so so bre o Ato Adi ci o nal, pro nun ci a do no Se na do. Bra sí lia, 1962.
José Bo ni fá cio. Dis cur so co me mo ra ti vo do bi cen te ná rio de seu nas ci mento,

pro nun ci a do no Se na do. Bra sí lia, 1963.
Sa u da ção a Char les De Ga ul le, pro fe ri da no Se na do. Bra sí lia, 1964.
Sa u da ção a Gi u sep pe Sa ra gat, pro fe ri da no Se na do. Bra sí lia, 1965.
Proust no cen te ná rio de seu nas ci men to. Con fe rên cia na So ci e da de dos

Amigos de Mar cel Proust. Rio de Ja ne i ro, 1971.

IX – PREFÁCIOS

Car tas chi lenas, de Cri til lo (To maz Antônio Gon za ga). Edi ção do Insti tuto
Na ci o nal do Li vro. Rio de Ja ne i ro, 1940.

Gla u ra, po e mas eró ti cos, de Ma nu el Iná cio da Sil va Alva ren ga. Edi ção
Insti tu to Na ci o nal do Li vro. Rio de Ja ne i ro, 1943.

Ma rí lia de Dir ceu, de To maz Antônio Gon za ga. Ilus tra ções de Gu ig nard.
São Pa u lo, 1944.

His tó ria da que da do Impé rio, de He i tor Lyra, 2 v. São Pa u lo, 1964.
O Cons tituci o na lis mo de D. Pe dro I no Bra sil e em Por tu gal. Edi ção do Arquivo

Na ci o nal, 1972.
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Afon so Ari nos na sua bi bli o te ca. So bre a mesa, o re tra to
da es po sa, Dona Anah Pe re i ra de Melo Fran co

 (Foto Man che te)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Um Li vro Mo nu men tal

Marco de fi ni ti vo
na obra de Afon so Ari nos de Melo Fran co, 
esse gran de es cri tor e tra ba lha dor in te lec tu al
in can sá vel, esta bi o gra fia – Ro dri gues
Alves: apo geu e de clí nio do pre si -
den ci a lis mo – vem com ple tar ou tra bi o -
gra fia igual men te no tá vel do mes mo au tor – 
Um Esta dis ta da Re pú bli ca: Afrâ nio
de Melo Fran co e seu tem po, de per -
ma nen te atu a li da de para o es tu do e co nhe ci -
men to de nos sa his tó ria re pu bli ca na.

Con se lhe i ro do Impé rio, che fe con -
ser va dor e pro gres sis ta, Ro dri gues Alves
en car nou mais do que qual quer ou tro
pre si den te o re gi me de 1891. Impor tan te 
ca pí tu lo des te li vro é pre ci sa men te aque le
em que Afon so Ari nos des cre ve a re sis -
tên cia do an ti go pre si den te da Re pú bli ca
à re for ma cons ti tu ci o nal pre ten di da por
Ven ces lau Brás e que só não foi avan te
pelo veto de Ro dri gues Alves, en tão à
fren te do go ver no de São Pa u lo e che fe
in con tes tá vel da po lí ti ca na ci o nal.

O qua triê nio 1902-1906, que
as si na la o apo geu do pre si den ci a lis mo
foi ob je to, na bi o gra fia de Ro dri gues
Alves, de mais de um ca pí tu lo. E nem
po dia de i xar de o ser, já que Afon so
Ari nos le van ta um pa no ra ma exa us ti vo
e mi nu ci o so de to dos os se to res da ad mi -
nis tra ção, do sa ne a men to do Rio de Ja -
ne i ro à er ra di ca ção da fe bre ama re la, da
re mo de la ção da ci da de às obras do por to
e ex pan são da rede fer ro viá ria na ci o nal,
da po lí ti ca ex ter na à ges tão fi nan ce i ra.

Pon tos do ma i or in te res se, a des per tar 
po lê mi ca en tre os es pe ci a lis tas da ma té ria,
são os per fis pa ra le los, tra ça dos qua se sem -
pre de modo ma gis tral, en tre Ro dri gues
Alves e Pru den te de Mo ra is, en tre Ro dri -
gues Alves e Cam pos Sa les, en tre Ro dri gues 
Alves e Pi nhe i ro Ma cha do e, so bre tu do,
entre Ro dri gues Alves e Rui Bar bo sa.

Ro dri gues Alves e Rui Bar bo sa per -
ten ce ram à mes ma tur ma da Fa cul da de de
Di re i to de São Pa u lo, atu a ram no mes mo
pe río do his tó ri co que se ini cia com a



pro pagan da re pu bli ca na e tem o seu cre pús -
cu lo com a mor te do pri me i ro em 1919 e do 
se gun do em 1923, cre pús cu lo em que Afon -
so Ari nos si tua o de clí nio do pre si den ci a lis -
mo tal como vi nha sen do pra ti ca do no re gi -
me da Cons ti tu i ção de 1891.

Os de sen con tros en tre Ro dri gues
Alves e Rui Bar bo sa são pá gi nas das
mais con tro ver sas e es ti mu lan tes que hão 
de con tri bu ir de cer to po si ti va men te para
a re vi são não ape nas dos re tra tos de
duas gran des per so na li da des, como tam -
bém para a com pre en são da his tó ria da
Pri me i ra Re pú bli ca.

Ou tro pon to a cha mar aten ção: a
ati tu de de Ro dri gues Alves, quan do pre -
si den te de São Pa u lo, em de fe sa do café
bra si le i ro, no caso do se qües tro dos es to -
ques des se pro du to, em Nova Ior que, por 
au to ri da des nor te-americanas (1912),
como tam bém por oca sião das di fi cul da -
des ocor ri das com o ar ma ze na men to
do nos so café nos por tos do Ha vre,
Ham bur go e Nova Ior que, na Pri me i ra
Gu er ra Mun di al. Tra ta-se de as sun to
que não foi ain da de vi da men te es tu da do, 
e que no li vro de Afon so Ari nos apa re ce 
em toda a ex ten são e gra vi da de, dan do a 
Rodri gues Alves um pa pel de ci si vo e
patrió ti co, a com por mais uma fa i xa
este lar na sua gló ria de es ta dis ta.

Ro dri gues Alves: apo geu e
de clí nio do pre si den ci a lis mo não se
li mi ta, por tan to, a um simples relato da
vida e atu a ção de um homem pú bli co. 

Ba se a do em do cu men tos até ago ra não
uti li za dos de ar qui vos par ti cu la res, de
Ro dri gues Alves, Afon so Pena e Alti no
Aran tes, en tre ou tros, a bi o gra fia se in -
se re como par te fun da men tal do gran di o -
so pa i nel de uma épo ca.

Não é so men te Ro dri gues Alves
que sur ge re di vi vo das pá gi nas des tes
dois vo lu mes, mas a pró pria his tó ria
bra si le i ra nos cin qüen ta anos em que o 
con se lhe i ro im pe ri al e che fe re pu bli ca no 
de sen vol veu a sua ati vi da de de po lí ti co
de pri me i ra gran de za, como de pu ta do
ge ral, pre si den te de pro vín cia, se na dor
fe de ral, mi nis tro de Esta do, pre si den te 
de Esta do, pre si den te da Re pú bli ca.

O ad je ti vo mo nu men tal – mal grado
o pe ri go do lugar-comum! – é o que
realmen te deve ser apli ca do ao li vro de
Afonso Ari nos de Melo Fran co. A
peque na es tá tua que se er gue no an ti go
Lar go do Ro sá rio, em Gu a ra tin gue tá,
ho me na gem mu ni ci pal, era, de fato, in su -
fi ciente para vul to de pre sen ça tão
marcan te no Impé rio e na Re pú bli ca.

Lem bro-me que Cos ta Rego, mes -
tre do jor na lis mo, num dos seus úl ti mos
ar ti gos, na fase áu rea do Cor re io da
Ma nhã, re cla ma va o mo nu men to que
fal ta va ao in sig ne re for ma dor e mo der ni -
za dor do Rio de Ja ne i ro. Pois ele aí está: 
o li vro de Afon so Ari nos.

FRANCISCO DE ASSIS

BARBOSA 
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Lado oes te da Ave ni da Cen tral (de po is Rio Bran co), en tre as ruas Sete
de Se tem bro e São José, ven do-se em pri me i ro pla no o edi fí cio de O País,
o jor nal de Qu in ti no Bo ca i ú va e João Lage, des tru í do e in cen di a do por

oca sião da Re vo lu ção de 1930. (Foto Marc Fer rez.)



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expli ca ção Pre li mi nar

Em 1954, na in tro du ção de Um Esta dis ta da Re pú bli ca, pro cedi
à jus ti fi ca ti va e ao re la to da compo si ção da que le li vro. Pe las mes mas ra zões en tão
desen vol vi das de i xa rei, aqui, bre ve no tí cia so bre o his tó ri co des te novo traba lho

Algum tem po de po is da pu bli ca ção da bi o gra fia de meu pai, co me cei a
co gi tar no pre pa ro de um lon go es tu do so bre a vida de Ro dri gues Alves.

Ra zões valiosas in du zi am-me à ten ta ti va, e cir cuns tân ci as favo rá ve is
fa ci li ta vam-lhe a exe cu ção.

As ra zões eram de or dem sen ti men tal, de vi das às mi nhas liga ções com 
a famí lia Ro dri gues Alves e ao fato de meu pai ter sido con vo ca do, por ele, para servir
no go ver no que não che gou a exer cer.

As cir cuns tân ci as fa vo rá ve is decorri am de que, gra ças preci sa men te
àque las re la ções de fa mí lia, o ar qui vo de Ro dri gues Alves, pelo me nos na sua par te
mais im por tan te, veio ter às mi nhas mãos, for man do um nú cleo de do cu men ta ção
ines ti má vel e, cre io, sem pa ra le lo en tre os pa péis de i xa dos por qual quer ou tro pre si -
den te da Re pú bli ca, em vir tu de das ano ta ções por ele to ma das, du ran te mais de vin te
anos, sobre os ho mens e os fa tos do seu tem po, vis tos, sem pre, de pri vi le gi a dos pon tos
de ob ser va ção.

Eu pen sa va, além de tudo isso, que uma bi o gra fia ex ten si va de Ro drigues
Alves, adi ci o na da à que es cre vi so bre meu pai, em con jun to cons ti tu i ri am uma es pé cie 



de his tó ria da Pri me i ra Re pú bli ca, es tu da da atra vés de duas lon gas vi das de ho mens
que fi ze ram da ação po lí ti ca a ra zão prin ci pal de suas exis tên ci as.

Re co nhe ço que não se pode com pa rar, em im por tân cia, a vida de Ro dri -
gues Alves à de Melo Fran co. O des ti no de meu pai, ain da que va ri a do e co lo ri do,
des do bra do ni ti da men te em três pla nos, o pro vin ci al, o na ci o nal e o in ter na ci o nal, não 
che gou às cul mi nân ci as do de Ro dri gues Alves, cuja tra je tó ria po lí ti ca foi a ma i or
que o Bra sil co nhe ceu, no Impé rio e na Re pú bli ca.

Espe ro que a le i tu ra des te li vro com pro ve a opi nião aqui expres sa.
A vi são his tó ri ca da per so na li da de de Ro dri gues Alves con cen tra-se,

qua se que só, na sua pas sa gem pela pre si dên cia da Re pú bli ca, de i xan do na som bra
da dos es sen ci a is, ex pli ca ti vos da for ma ção do es ta dis ta ca paz de re a li zar aque la obra 
e, tam bém, omi tin do a sua ex pe riên cia pro pri a men te po lí ti ca, sem cujo co nhe ci men to
os qua tro anos cul mi nan tes da sua exis tên cia são, de cer to modo, inex pli cá ve is. Enig -
ma tão im pe ne trável, que a ten dên cia de mu i tos é atri bu ir-lhe, ape nas, ca pa ci da de de
escolha dos au xi li a res di re tos, e res pe i ta bi li da de pes so al para man tê-los coesos na ação.

Os que as sim pen sam e isto afir mam, pa re cem es que cer-se de que o gran -
de re gen te de or ques tra sabe mais mú si ca do que qual quer dos fi gu ran tes da mes ma.
Não toca, com a per fe i ção de cada qual, o ins tru men to que lhe for afe to, mas tem
mais vi vên cia da par ti tu ra, como um todo.

A fi gu ra de Ro dri gues Alves con ti nua, na His tó ria do Bra sil, ana cro ni ca -
men te con fun di da com a do pre si den te da Re pú bli ca de 1902 a 1906, como se nada
mais hou ves se exis ti do, an tes nem de po is, na sua vida.

Sua me mó ria não se apre sen ta, na His tó ria con ven ci o nal, ou mes mo na
mais pro fun da, até ago ra, des do bra da em vá ri as ima gens atra en tes, tal como ocor re com
seus con tem po râ ne os Rui Bar bo sa, Rio Bran co ou Jo a quim Na bu co, ima gens nas qua is
o pri me i ro se pro je ta como tri bu no, sá bio, orá cu lo e com ba ten te, o se gun do como sal va dor
da raça ne gra, evo ca dor do Impé rio e di plo ma ta exí mio, e o ter ce i ro como mo de la dor do
nos so ter ri tó rio, ad vo ga do pú bli co da na ção e lí der da Amé ri ca do Sul.

Ro dri gues Alves tem sido, para a His tó ria ofi ci al, ape nas o pre si den te, o 
ma i or de to dos, na opi nião lar ga men te ma jo ri tá ria, mas so men te isto, que não é tudo. 
Para que se com pre en da o pre si den te, é in dis pen sá vel co nhe cer-se a sua ex pe riên cia
an te ri or e pos te ri or de go ver nan te (pou quís si mas pes so as têm idéia do que foi o seu go -
ver no, em São Pa u lo, de po is da pre si dên cia da Re pú bli ca) e é tam bém mis ter sa ber-se 
o que foi sua ação de po lí ti co pro fis si o nal, por que, nes ta, está a cha ve que de ci fra todo
o fe cun do sen ti do da sua vida. Não sen do ora dor e es critor como Rui ou Na bu co, nem
sa be dor de ge o gra fia his tó ri ca e mus cu lo so tra ba lha dor in te lec tu al como Rio Bran co,
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Ro dri gues Alves não de i xou mos tras vi sí ve is da ma tu ra ção da sua per so na li da de e
dos se gre dos da sua au to ri da de, que ex plo dem, por as sim di zer, em qua tro anos de
ação ver ti gi no sa e ful gu ran te, que a mu i tos pa re cem sa í dos da pe num bra e a ela res ti -
tu í dos.

Mas o re i no da His tó ria é o dos fa tos, e os fa tos, em bo ra às ve zes de ter -
mi na dos pelo aca so, não se ba se i am em mi la gres.

O Rodri gues Alves pre si den te não te ria exis ti do se não exis tis se o
Rodri gues Alves po lí ti co; po lí ti co até a me du la dos os sos; po lí ti co dos ban cos da
Fa cul da de de Di re i to ao le i to de morte, na hora da mor te.

É o de pu ta do pro vin ci al e ge ral e o pre si den te da Pro vín cia no Impé rio; 
é o pre si den te do Esta do, o cons ti tu in te e o se na dor; o mi nis tro da Fa zen da; o jor na -
lista e o ho mem de par ti do; o che fe ele i to ral mu ni ci pal e o lí der po lí ti co es ta du al e
naci o nal, na Re pú bli ca; o pai de fa mí lia e o la vra dor de café; é este ho mem ar gu to, pro bo
e sensa to, to le ran te e rude, con for me as cir cuns tân ci as, mo de la do pela mais va ri ada
ex pe riên cia do seu tem po, ha u ri da, por equi li bra da in te li gên cia, na vida e não nos
livros, que não pode ser se pa ra do do pre si den te sem que este se trans for me em mito.

O che fe de Esta do de gló ria as sen ta da tem so bre si uma luz históri ca de -
ma si a do forte, a qual vem man ten do na som bra, até este li vro, o ho mem que
existiu no pre si den te.

Impu nha-se, as sim, e des de mu i to tem po, um re tra to de Ro dri gues Alves
de cor po in te i ro. Esta foi a fi na li da de do pre sen te tra ba lho que, sem po der as se gu rar
ter atin gi do, es for cei-me, den tro da li mi ta ção das mi nhas for ças, por al can çar.

His to ri ca men te a re ve la ção da per so na li da de de Ro dri gues Alves é ta re fa de
mag na im por tân cia, por que, indo mu i to além da sua pes soa, ex pli ca em gran de par te –
tal vez se pos sa di zer na ma i or par te – toda uma épo ca da vida na ci o nal, que é a en tra da 
do Bra sil no sé cu lo XX.

∗

Ao con trá rio do que su ce deu com Um Esta dis ta da Re pú bli ca não
en tre me ei a com po si ção des te li vro com qual quer ati vi da de política.

Embo ra, atra vés de le i tu ras e no tas oca si o na is, vi es se, des de vá ri os anos,
acu mu lan do ma te ri a is e re fle xões so bre ele, seu pre pa ro real só co me çou a par tir de
quan do ter mi nei meu man da to de se na dor pelo Esta do da Gu a na ba ra, em mar ço de

   Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si dencialismo  73



1967, e, um pou co por de li be ra ção própria e um pou co com pul so ri a men te, afas -
tei-me de uma ati vi da de po lí ti ca que de i xou de me in te res sar.

Ten do fi xa do no es pí ri to a de ci são de em pre en der a obra, ini ci ei so bre ela 
pes qui sas e le i tu ras mais di ri gi das e co or de na das.

No de cor rer de 1968, ape sar de de mo ra da cri se de sa ú de que en tão atra ves -
sei, ini ci ei a pre pa ra ção, em fi chas, do ma te ri al cons tan te dos nove ca der nos de no tas de
Ro dri gues Alves, tra ba lho de mo ra do e pe no so, fe i to com o au xí lio per ma nen te de Anah.

Os de ma is pa péis do ar qui vo fo ram tam bém, na que le ano, pos tos em
rela ti va or dem de as sun tos e cro no ló gi ca.

Pude, as sim, ini ci ar a re da ção a 27 de de zem bro de 1968.
Esta foi le va da avan te no Rio e em Pe tró po lis, e os ori gi na is se alon gam por

dez ca der nos, nos qua is en con tro as ano ta ções cro no ló gi cas se guin tes: ca der no 1, Pe tró po lis
27-12-1968 – Rio 13-6-1969; ca der no 2, Rio 15-7-1969 – Pe tró po lis 8-1-1970;
caderno 3, Pe tró po lis 8-1-1970 – Rio 30-8-1970; ca der no 4, Rio 1º -9-1970 – Pe tró polis
3-1-1971; ca der no 5, Pe tró po lis 3-1-1971 – fal tan do a data e o lo cal de en cer ra men -
to; cader no 6, fal tan do a data e o lo cal do iní cio e Rio 27-5-1971; ca der no 7, Rio
24-6-1971 – Rio 14-11-1971; ca der no 8, Rio 14-11-1971 – Pe tró po lis 13-12-1971;
ca der no 9, Pe tró po lis 14-12-1971 – Pe tró po lis 31-12-1971; ca der no 10, Rio
31-12-1971 – Pe tró po lis 10 de ja ne i ro de 1972, às 11:45 da ma nhã. 

Pas sa rei, ago ra, à in di ca ção das fon tes.
A bi bli o gra fia con sul ta da en con tra-se de vi da men te enu me ra da no lo cal pró prio.
Os ana is da Câ ma ra Pro vin ci al de São Pa u lo e da Câ ma ra dos De pu -

ta dos do Impé rio, bem como os ana is da Assem bléia Cons ti tu in te de 1890, da
Câmara dos De pu ta dos e do Se na do da Re pú bli ca, em di ver sas ses sões le gis la ti vas, foram 
apro ve i ta dos nos vo lu mes cor res pon den tes aos anos tra ta dos no tex to da obra. Tam bém,
quan to a as sun tos es pe cí fi cos, tais como men sa gens pre si den ci a is, in ter ven ção fe de ral nos
Esta dos, estado de sí tio, ela bo ra ção or ça men tá ria, Ca i xa de Con ver são e ou tros,
retirei sub sí di os da pre ci o sa co le ção Do cu men tos par la men ta res, nos vo lu mes
igual men te cor res pon den tes aos as sun tos re fe ri dos.

Os jor na is ca ri o cas e pa u lis tas fo ram pes qui sa dos, quer nas co le ções da
Bi bli o te ca Na cional, quer em re cor tes con ser va dos e clas si fi ca dos no ar qui vo de
Rodri gues Alves.

As re vis tas ilus tra das, mun da nas e po lí ti cas, cujo no ti ciá rio às vezes
igua la em in te res se ao das fo to gra fi as e ca ri ca tu ras, fo ram con sul ta das nas cole ções da
Bi bli o te ca Na ci o nal, ou na li vra ria de meu ami go, o avi sa do biblió fi lo Plí nio
Doy le.
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As prin ci pa is fon tes ma nus cri tas fo ram co lhi das nos ar qui vos de Ro -
dri gues Alves, da Fa cul da de de Di re i to de São Pa u lo, do Ba rão de Co te gi pe, de
Pru den te de Mo ra is, do Ba rão do Rio Bran co, de Fran cis co Pas sos, de Afon so
Pena, de Rui Bar bo sa, de Jo a quim Na bu co, de Pa u lo de Fron tin, de Fran cis co
Gli cé rio, de José Car los Ro drigues e de Alti no Aran tes. Tam bém pro ce di à bus ca de 
do cu men tos manuscri tos no Arqui vo Pú bli co Na ci o nal, nos ar qui vos do Fó rum e da
Pre fe i tu ra de Gu a ra tin gue tá, bem como no do Fó rum da ci da de de Cu nha.

Os ar qui vos par ti cu la res re fe ri dos, nas par tes con sul ta das, en con tram-se
nos se guin tes lo ca is: os de Co te gi pe e Pru den te, no Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co
Bra si le i ro; o de Rio Bran co, no Pa lá cio Ita ma ra ti; o de Fran cisco Pas sos, no Pa lá -
cio do Ca te te; o de Afon so Pena, no Arquivo Na cional; o de Jo a quim Na bu co, com
Ma ria Ana Na bu co; o de Rui Bar bo sa, na Casa de Rui Bar bo sa; o de Pa u lo de
Frontin, com Glo ri nha Fron tin Mo niz Fre i re; o de José Car los Ro dri gues, na Bi blioteca 
Nacio nal; o de Fran cis co Gli cé rio, com Fran cis co Gli cé rio Neto e o de Alti no
Arantes com Ste la Aran tes.

Devo, tam bém, men ci o nar o de po i men to oral de vá ri os par ti ci pan tes
ou tes te mu nhas dos epi só di os nar ra dos nes te tra ba lho. Des de o pre pa ro da vida
de meu pai, era meu há bi to con ser var, de me mó ria ou em no tas, aqui lo que me
era re la ta do por ho mens da Pri me i ra Re pú bli ca, que in flu í ram nos acon te ci men tos
po lí ticos da épo ca, ou a eles as sis ti ram de perto. Mu i tos des ses acon te ci men tos
entro sam-se com a vida de Ro dri gues Alves. Qu an to a con ver sas es pe ci a is so bre
este, ti ve-as lon gas e nu me ro sas com Ro dri gues Alves Fi lho, quan to à vida pú bli ca, e
com as fi lhas Ana, Za i ra e Isa bel, quan to à vida ín ti ma e fa mi li ar.

∗

Devo ago ra cum prir agra dá vel obri ga ção de agra de cer aos que mais de
per to me au xi li a ram na pre pa ra ção des te li vro, tor nan do pos sí vel a sua com po si ção.

Menci o no, em primeiro lu gar, as fi lhas de Ro dri gues Alves, Za i ra e
Isabel (em ba i xatriz Mo niz de Ara gão) que, sem qua is quer re ser vas, me en tre garam
todos os pa péis do pai, que de ti nham em sua man são da Rua Se na dor Vergue i ro
e na ve lha casa de Gu a ra tin gue tá.

Os pa péis que se acha vam no Rio havi am sido pre vi a men te se le ci o na dos e 
orga ni za dos por Ro dri gues Alves Fi lho, o qual, pelo que me dis se, pre ten dia es cre ver um
li vro so bre o pai, tra ba lho que não che gou nem mes mo a ini ci ar, ao que me pa re ce. 
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À afe tu o sa con fi an ça das mi nhas duas tias por afi ni da de, aqui de i xo
o pre i to sin ce ro do meu ma i or re co nhe ci men to.

Depois de las, quem mais me au xi li ou na co le ta de do cu men tos e da dos foi o
meu ve lho e caro ami go Antô nio Gon ti jo de Car va lho, dou to e minuci o so co nhe ce dor da 
His tó ria da Re pú bli ca, prin ci pal men te no que toca a Minas, onde nas ceu, e a São
Pa u lo, onde vive. Gon ti jo fa ci li tou-me o aces so aos ar qui vos da Fa cul da de de Di re i to de
São Pa u lo, aos pa péis de Fran cis co Gli cé rio, Ru bião Jú ni or e Alti no Aran tes, além de
for ne cer-me ou tras im por tan tes e va li o sas con tri bu i ções so bre as sun tos de re le vo nes te li -
vro, que me se ria im pos sí vel es pe ci fi car. A con tri bu i ção de Gon ti jo de Car va lho me é
tan to gra ta quan to sei que ele di ver ge em mu i tos dos meus con ce i tos so bre Rui Bar bo sa,
a quem de vo ta ex tra or di ná ria ad mi ra ção.∗

No Arqui vo Na ci o nal tive o aco lhi men to fi dal go do di re tor Raul Lima
e o va li o so con se lho de José Ga bri el da Cos ta Pin to. A eles e aos de ma is fun ci o ná -
ri os que tão so li ci ta men te me aten de ram, que ro de i xar cor di al men ção.

À Biblio te ca da Câ ma ra dos De pu ta dos e à do Se na do Fe de ral, em
Brasí lia, devo rigo ro sas pes qui sas em nú me ros do Diá rio do Con gres so Nacio nal,
referen tes ao ano de 1918, im por tan te na con tex tu ra des te li vro, ano no qual os Ana is
do Con gres so não fo ram pu bli ca dos. Àque las duas mo de la res ins ti tu i ções, das qua is
tan to me vali nos meus vin te anos de mandato par la men tar, de i xo, nas pes so as de seus
di re to res, a ex pres são de meu re co nhe ci men to.

Na Bibli o te ca Na ci o nal te nho a agra de cer a ines ti má vel co o pe ra ção
do ex-dire tor, o aca dê mi co e meu ami go Ado ni as Fi lho, e da atu al di re to ra, se nho ra
Ja ni ce Mon te mor. Se ria omis so, se não re fe ris se à gen til as sis tên cia da se nho ra Edwi ges
Sil ve i ra, se cre tá ria da di re to ria, bem como à do es cri tor Dar ci Da mas ce no, che fe da
seção de ma nus cri tos, e à de Fer nan do Sa les, Che fe da se ção de di vul ga ção.

Na Casa de Rui Bar bo sa tive to das as facili da des, gra ças à ge ne ro sa
coope ra ção do his to ri a dor Amé ri co Ja co bi na La com be, di re tor da Fun da ção, e do seu 
di re tor-execu ti vo Ubi ra tã Ca val cân ti. Devo men ci o nar o au xí lio por fun ci o ná ri os
daque la ins ti tu i ção.

No Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, a cujo qua dro me hon ro de
per ten cer, fui aco lhi do pelo ilus tre pre si den te Pe dro Cal mon, sob cu jas ins tru ções e gra ças
ao des ve lo da se cre tá ria, Sra. Ade la i de Mo ro si ne Alba, os pa péis e li vros so li ci ta dos me
fo ram pron ta men te for ne ci dos.

∗ Ao es cre ver isto, mal sa bia que o meu ca rís si mo Gon ti jo não ve ria o apa re ci men to
des te li vro.
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Na Aca de mia Na ci o nal de Me di ci na pude, gra ças à pres ti gi o sa be ne vo lência
do seu ilus tre pre si den te, De o lin do Cou to, con sul tar im por tan tes publi ca ções
referen tes à obra sa ne a do ra de Osval do Cruz. Fi quei mu i to gra to ao aten di men to
que ali me foi dis pen sa do pelo fun ci o na lis mo da casa.

Tam bém ma ni fes to meu pú bli co re co nhe ci men to ao fun ci o na lis mo do
Museu His tó ri co, se ção do Pa lá cio do Ca te te, onde se en con tra o ar qui vo de Fran cis co 
Pas sos. Às ne tas des te ilus tre bra si le i ro, Sras. Ma ria e Ernes tina Passos, es ten do
minha sin ce ra gra ti dão.

Os mes mos sen ti men tos en de re ço à Sra. Ma ria da Gló ria (Glo ri nha)
Fron tin Mo niz Fre i re, que me fa ci li tou fran ca pes qui sa nos pa péis de seu pai.

Nu me ro sas pes so as, al gu mas de mi nha ve lha ami za de, são cre do ras, por
igual, de meu sin ce ro re co nhe ci men to.

Ma ria Ana Na bu co forne ceu-me có pia das car tas de Ro dri gues Alves
constan tes do ar qui vo de Jo a quim Na bu co, a cuja or de na ção e clas si fica ção aque la
filha de vo ta da está pro ce den do.

Hen ri que Dods worth, com sua me mó ria lú ci da, re me teu-me dados
seguros so bre a ação de Osval do Cruz an tes de sua in ves ti du ra na Di re to ria de Higiene
e so bre os pro ble mas ge ra is da ur ba ni za ção ca ri o ca, na ad mi nis tra ção de Pas sos.

O meu sa u doso ami go, Hé lio Viana, como era de seu cos tu me, indi cou-me 
dis cre tamente, por for ma ver bal e es cri ta, vá ri as fon tes e fatos pre ci sos, re la ci o na dos com
Ro dri gues Alves.

Luís Ga lot ti, Bar bo sa Lima So bri nho, Ra i mun do Ma ga lhães Jr., José
Ho nó rio Ro dri gues, Ray mun do Fa o ro, Pe dro Nava, Pru den te de Mo ra is, neto,
Carlos Drum mond de Andra de, José Jo a quim Mo niz de Ara gão, Bru no de Almeida
Magalhães, va le ram-me em mais de uma opor tu ni da de, es cla re cen do dú vi das,
dando-me a co nhe cer fon tes es cri tas, men ci o nan do fa tos im por tan tes.

Peço per mis são para res sal tar, en tre es tas con tri bu i ções ami gas, a de Car los
Drum mond de Andra de, que, a meu pe di do, pro ce deu a pes qui sas so bre o meio
ar tís tico-musical do pe río do da pre si dên cia Ro dri gues Alves.

À Sra. Ste la Aran tes e aos meus ami gos Fran cis co Gli cé rio Neto∗  e
José Ru bião, meu mu i to obri ga do pe los da dos que com eles pude ob ter so bre a po lí ti ca 
de São Pa u lo no co me ço do sé cu lo.

Aos meus ami gos Fran cis co de Assis Bar bo sa e Antô nio Hou a iss sou
também re co nhe ci do. Do primeiro, de ve lha linhagem gua ratingue ta en se e muito in for ma do

∗ Fran cis co Gli cé rio Neto (Chi co Gli cé rio) fa le ceu, in fe liz men te, an tes de po der ler
estas li nhas.
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so bre a vida de Ro dri gues Alves, sou de ve dor de úte is in for ma ções e con se lhos; ao
segun do, di re tri zes e au xí li os se gu ros so bre a téc ni ca de edi ção do li vro, que não sai
tão es cor re i to como ele de se ja va, por de fi ciên cia de mi nha par te. A Chi co Bar bo sa sou 
ain da de ve dor pela re vi são to tal, a que pro ce deu, do li vro, pe los nu me ro sos con se lhos
que so bre o mes mo me deu, qua se to dos aten di dos. Ta re fa fra ter na, bem dig na da sua 
in te li gên cia e do seu co ra ção.

À me mó ria do meu que ri do ami go e con tra pa ren te Wal ter Aran tes de 
Carva lho Ara nha, que me acom pa nhou nas pes qui sas aos car tó ri os de Gu a ra tin guetá e
Cu nha, de i xo um pen samen to de sa u do sa gra ti dão.

Ao pro fes sor José Luís Pa sin, hoje um dos me lho res co nhe ce do res da histó ria
do Vale do Pa ra í ba, na área pa u lis ta, o meu cor di al agra de ci men to.

A Ada Ma ria Co a racy, fico a de ver o ca ri nho e a com pe tên cia com que
cu i dou de modo exem plar de re cen se ar e co or de nar a lis ta bi bli o grá fi ca e de
organi zar o ín di ce ono más ti co e in ti tu la ti vo que tan to en ri que cem esta obra.

Ao ve lho ami go e com pa nhe i ro José Olympio e à equi pe di ri gen te da sua
Casa, devo o real in te res se e ge ne ro sa presteza com que cu i da ram da pre sen te edi ção.
Permi to-me sa li en tar o fra ter nal au xí lio dos di re to res Da ni el e Antô nio Ola vo Pe re i ra. 

Agra de ço ain da o em pe nho e o afe tu o so in te res se e a com pe tên cia com
que Chi co Bar bo sa cu i dou das ilus tra ções. Ilus tra ções em gran de par te ob ti das
nas bi bli o te cas dos meus ami gos Plí nio Doy le – esta já co me ça a ad qui rir ares de 
ins ti tu i ção na ci o nal – e Álva ro Co trim, o ca ri ca tu ris ta Álvarus, não só um ar -
tis ta como tam bém um bi blió fi lo.

Agra de ço à Dona Dora Tor res de Sou sa a de di ca ção com que pro ce deu
à se gun da có pia da ti lo gra fa da dos ori gi na is.

Não que ro de i xar de men ci o nar dois que ri dos ami gos de sa pa re ci dos,
Rodri go M. F. de Andra de e Mílton Cam pos, pelo in ci ta men to cons tan te com que
insis ti ram para que eu con ti nu as se no meu tra ba lho, nas ho ras em que lhes ma ni festava
fa di ga ou de sâ ni mo.

É pos sí vel, e mes mo pro vá vel, que eu haja omi ti do aqui men ção a
pesso as de quem te nha apro ve i ta do in for ma ções e ele mentos. Se tal aconte ceu, sou o
pri me i ro a la men tar a fal ta, pela qual peço an te ci pa da men te per dão.

Fi nal men te, e como em toda a mi nha obra, Anah foi a mais de di ca da e
paciente colabo ra do ra. Sua as sis tên cia mo ral e afe ti va, suas lem bran ças de menina, sua
par ti ci pa ção no pre pa ro te di o so do fi chá rio e na có pia com ple ta dos origi na is, na
prime i ra via dati lo gra fa da, cons ti tu í ram a pre sen ça cons tan te que me ani mou e susten tou 
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ante as dificul da des e as pe re zas des te li vro, em cujo pre pa ro me es for cei por
uti lizar toda uma ex pe riên cia inte lec tu al de meio sé cu lo.

Com efe i to, o pre sen te es tu do será pro va vel men te o úl ti mo que te rei con dições
fí si cas para es cre ver, com ex ten são e am bi ção se me lhan tes.

Este re tra to de Ro dri gues Alves, sem per der de vis ta o mo de lo, re ve la
mu i to do que pen sa, mu i to do que sen te, mu i to do que é o re tra tis ta.

Rio, agos to de 1973.

AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO
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Li vro I

Ca pí tu lo Pri me i ro

Ori gens pa ter na e ma ter na – Colégio Pe dro II – Fa cul da de de Di re i to – O cur so
jurí di co – Po lí ti ca es tu dan til – Burs chens chaft – A vo ca ção po lí ti ca.

ORIGENS PATERNA E MATERNA

Em um ca der no de no tas de Ro dri gues Alves encon tra-se a
se guin te, não da ta da: 

“Meu pai. 
Veio para o Bra sil em 1832, no bri gue Rio Lima par tin do 

de Vi a na e che gan do com qua ren ta e seis dias de vi a gem. Trou xe a
for tu na1 de 12 vin téns em pra ta. De po is de uma per ma nên cia de
cin co anos no Rio, em pre ga do no co mér cio, en fer mou (dis se ram
os mé di cos que es ta va so fren do do co ra ção) e acon se lha ram-no a
se guir para o in te ri or. Foi para Gu a ra tin gue tá, onde se de di cou ao
co mér cio e la vou ra, cons ti tu in do fa mí lia. Fa le ceu em 5 de maio de
1912. Eu aca ba va de to mar pos se do go ver no do Esta do.”2

1 Sublinhado no original.
2 A Revista Universal Lisboense publicou em 1845 um artigo sobre o incremento da

emigração para o Brasil. Dizia que eram levados a deixar Portugal “os mancebos
que tendo freqüentado as aulas não têm emprego correspondente à sua
educação”. (Apud Jean Michel Massa. A juventude de Machado de Assis.) 



Do min gos Ro dri gues Alves, o me ni no imi gran te, nas ceu em
23 de de zem bro de 1818 na Fre gue sia de São Tomé da Cor re lhã, Con celho 
de Pon te de Lima, Pro vín cia do Mi nho, Re i no de Por tu gal. Era fi lho de
Ma nu el Ro dri gues Alves e Fran cis ca Pe re i ra. A casa de seu nas ci men to
ain da exis tia em 1912, quan do o fi lho ocu pa va, pela ter ce i ra vez, a pre si -
dên cia de São Pa u lo. Cer ca da de la ta das de par re i ras à moda da Eu ro pa
me ri di o nal, fi ca va no cimo de ín gre me la de i ra, o que deu à fa mí lia dos
pro pri e tá ri os a al cu nha lo cal de “os Su bi das”.

Na sua úni ca vi a gem à Eu ro pa, fe i ta de po is da pre si dên cia da
Re pú bli ca, Ro dri gues Alves não de i xou de vi si tar a al de i a zi nha mi nho ta, 
ter ra dos humil des an te pas sa dos. So cor ria pa ren tes ido sos que por lá
viviam e man dou, cer ta fe i ta, um au xí lio para a res ta u ra ção da an ti qüís si -
ma igre ja pa ro qui al da Cor re lhã, de es ti lo ro mâ ni co.

Qu an do emi grou para o Bra sil, Do min gos vi a jou so zi nho, aos tre ze 
anos, em bo ra re co men da do pela fa mí lia aos cu i da dos do ca pi tão do bri gue.

Vi veu oi ten ta anos na pá tria ado ti va, ape sar da do en ça car día ca 
que lhe di ag nosti ca ram na ju ven tu de. Até a ve lhi ce, con ser vou car re ga do
so ta que minhoto.

Ao che gar, não tra zia pas sa por te nem qual quer ou tro do cu men to
ofi ci al, mas a iden ti da de lhe foi ates ta da pelo co mer ci an te Luís Ma nu el de
Fi gue i redo, bo ti cá rio na Rua da Qu i tan da, com o qual terá pas sa do a tra -
ba lhar. Era cos tu me, até o prin cí pio do sé cu lo atu al, vi rem os jo vens
por tu gue ses para o Rio, a fim de ini ci a rem a car re i ra do co mér cio na
loja de al gum pa trí cio.

Na épo ca em que Do min gos che gou à cor te do jo vem Impé rio,
a ci da de ha via so fri do gran des trans for ma ções, de cor ren tes do Bra sil Re i no 
e da Inde pen dên cia, e era sede do se gun do go ver no re gen ci al.

Flo res cia o co mér cio es tran ge i ro não por tu guês, com cer ca de 
uma cente na de fir mas, sen do mais nu me ro sas as in gle sas, se gui das
pelas fran ce sas, ha ven do tam bém al gu mas pou cas nor te-americanas.

O cor po di plo má ti co com pre en dia mi nis tros ple ni po ten ciários
e en car re ga dos de ne gó ci os, sen do im por tan te o cor po con su lar.

A po pu la ção an da va por 230.000 al mas, com gran de per cen ta gem 
de ne gros es cra vos.

As ruas eram com pri das, es tre i tas e si nu o sas, com ca sas
pobres e ba i xas, mas, aqui e ali, des ta ca vam-se al guns im po nen tes edi fícios

82  Afon so Arinos



ofi ci a is e re li gi o sos, bem como be las man sões re si den ci a is. Ha via um
te a tro de ópe ra, cen tro prin ci pal das re u niões mun da nas.

As vias mais im por tan tes eram a Di re i ta e a do Ou vi dor, pon -
tos de con cen tra ção, res pec ti va men te, do co mér cio em gros so e a va re jo,
des ta can do-se, den tro des te, o de mo das fe mi ni nas, no qual as cos tu re i -
ras, não raro, ven di am os cor pos aos ma ri dos, além de ven de rem ves ti dos 
às es po sas.

Entre as pra ças des ta ca vam-se o Cam po de San ta na e a da
Cons ti tu i ção. Como lo ca is de des can so e con ví vio ha via o Pas se io
Públi co e o rico Jar dim Bo tâ ni co, mu i to ma i or en tão do que hoje. Para
os la dos da pon te do Ca te te e da en se a da de Bo ta fo go, su ce di am-se as
chá ca ras de negoci an tes abas ta dos, ou dos po lí ti cos im por tan tes da terra,
as ca sas se alar gan do no cen tro de vis to sos par ques, or na dos às ve zes
com pér gu las e es tá tu as, à ita li a na.

O cli ma quen te não era in sa lu bre, pois a fe bre ama re la, pe sa de lo
do se gun do re i na do, ain da não apa re ce ra, pelo me nos em for ma epi dê mi ca.

A ati vi da de in te lec tu al, pre ju di ca da pela cri se so ci al e po lí ti ca,
en con tra va re fú gio na Aca de mia de Be las-Artes, nas Esco las da Ma ri nha 
e Me di ci na e tam bém na mú si ca, que era mu i to cul ti va da, tan to a sa cra
quan to a pro fa na.

As mu lhe res pou co sa íam à rua, re u nin do-se a so ci e da de no
te a tro, nos pa lá ci os go ver na ti vos, nas igre jas e em al gu mas gran des re si -
dên ci as. Não ha via clu bes mas cu li nos. Os ho mens se en con tra vam nas
es qui nas, nas por tas dos tem plos, nas lo jas (so bre tu do li vra ri as) e prin ci -
pal men te nas re da ções dos jor na is e se des das agre mi a ções po lí ti cas, que 
se mul ti pli ca vam, em for ma de fac ções, por que o sis te ma de par ti dos só 
veio a se ina u gu rar en tre o Ato Adi ci o nal e a re gên cia de Ara ú jo Lima.
Ha via tam bém re u niões mais ínti mas – cons pi ra tó ri as às ve zes – nas
casas de cer tos se na do res e de pu ta dos.

A po lí ti ca, a par tir da ab di ca ção de Pedro I, ocor ri da no ano
ante ri or, era um tor ve li nho, sem prin cí pi os co e ren tes nem ob je ti vos cer tos.

Des se tu mul to emer gia, bár ba ro e po de ro so, um im pul so
mais na ti vis ta do que na ci o na lis ta, o qual le van ta va as iras e co bi ças popu la -
res so men te con tra os por tu gue ses. O mo ti vo de tal dis cri mi na ção estava
em que os lu sos, além de re cen tes se nho res me tro po li ta nos, detinham o
qua se mo no pó lio do co mér cio li ga do à vida das clas ses hu mil des.
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Ingle ses e fran ce ses exer ci am ati vi da des fi nan ce i ras e comerci a is
superi o res, de que a tur ba er ra dia e subleva da pra ti ca men te não
tomava co nhe ci men to.

De tudo isso re sul ta vam os co nhe ci dos epi só di os de vi o lên cia 
ja co bi na, que cen te nas de ví ti mas ca u sa ram à co lô nia por tu gue sa, no
prin cí pio da Re gên cia. Hou ve mo men to em que a au to ri da de po li ci al
entrou em co lap so, os ju í zes fu gi ram da ci da de, as ca de i as se en che ram
de pre sos sem nota de cul pa (às ve zes para prote gê-los con tra os
assassinos), en quan to ca po e i ras, de sor de i ros e va ga bun dos ar ma dos
trans for ma vam as ruas em pal cos de dra mas san gren tos.

O jo vem Do min gos Ro dri gues Alves não se fi xou na cor te do 
Impé rio. Nela per ma ne ceu ape nas um lus tro.

Em 1837 trans fe riu-se para a apra zí vel vila de Gu a ra tin gue tá,
si tu a da às mar gens do rio Pa ra í ba, so bre a es tra da que já en tão li ga va o
Rio de Ja ne i ro a São Pa u lo.

Essa lo ca li za ção be ne fi ci a va a ve lha po vo a ção ban de i ran te
que, em bre ve, com a in va são da zona pe los ca fe za is, tor na-se-ia prós pero 
cen tro co mer ci al, o que con cor reu para sua ele va ção à catego ria de ci da de,
por lei pro vin ci al de 1844.

É pro vável que, além dos ale ga dos mo ti vos de sa ú de, o ambiente 
pro vin ci a no de Gu a ra tin gue tá, mais aco lhe dor para os por tu gue ses, haja 
con tri bu í do para a de ci são de Do min gos.

O ano de 1837 mar cou o iní cio da res ta u ra ção da or dem na
vida bra si le i ra, a co me çar pela ca pi tal do país, pe río do que fi cou bem
carac te ri za do em fa mo so dis cur so do De pu ta do mi ne i ro Ber nar do
Pereira de Vas con ce los.

Fe i jó, o bra vo do mi na dor da de sor dem ma te ri al, era in ca paz
de ins ti tu ir a or dem ju rí di ca, ele men to in dis pen sá vel à es ta bi li da de so ci al.
Sua re nún cia à Re gên cia foi um fato ine vi tá vel, tan to quan to a as cen são
de um ho mem do tipo de Ara ú jo Lima. Um e ou tro ex pri mi am ne ces si -
da des su ces si vas e dis tin tas.

A vida de Guaratin gue tá re fle tia bem o am bi en te ge ral de
resta u ra ção, ob ser vá vel nas Pro vín ci as de São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e
Mi nas Gerais.

Qu an do Do min gos lá se ins ta lou, a eco no mia lo cal de sub sis -
tên cia evo lu ía para a agri cul tu ra do açú car e co me ça va im pe tu o sa men te
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a la vou ra do café. Estas con di ções al te ra vam subs tan ci al men te o
volume e a com po si ção da po pu la ção e os sis te mas de tra ba lho. Entre
os ad ven tí ci os, além dos ne gros es cra vos, duas cor ren tes de imi gra ção
se des ta ca vam: uma in ter na, de mi ne i ros, des lo ca dos pela de ca dên cia da
mi ne ra ção; ou tra ex terna, de por tu gue ses, atra í dos pelo in cre men to
agrícola e co mer ci al da zona.

Os mi ne i ros vi nham so bre tu do do Sul da Pro vín cia, que ficava 
logo atrás da Man ti que i ra. Che ga vam de Cam pa nha, Ai u ru o ca, Ita ju bá,
Pouso Alto, Ba e pen di ou La vras e for ma ram tron cos e nu me ro sas famílias
atu a is do Vale do Pa ra í ba.

Os por tu gue ses ori gi na vam-se de di ver sas par tes do Re i no e
es ta be le ci am-se nos ar re do res da vila como agri cul to res ou, no cen tro
dela, como co mer ci an tes.

O pró prio Do min gos, de po is de ra di ca do em Gu a ra tin gue tá,
deve ter fe i to vir dois de seus ir mãos, João e Ma nu el Ro dri gues Alves,
sen do que o pri me i ro veio a se ca sar com uma pa ren ta da sua mu lher.
Va mos en con trar, mais adi an te, esse tio do fu tu ro pre si den te ser vin do
de tes te mu nha no seu ca sa men to. Os ir mãos de Do min gos de i xa ram
des cen dên cia, ain da hoje exis ten te no Vale do Pa ra í ba.

Por vol ta de 1840, a po pu la ção ru ral e ur ba na de Gu a ra tin -
gue tá ultra pas sa va 100.000 ha bi tan tes e a ex por ta ção do café do mu ni cípio, 
se gun do de põe, em 1838, o Cô ne go Ja nuá rio da Cu nha Bar bo sa, ha via
“cres ci do as som bro sa men te”.

Em Gu a ra tin gue tá, Do min gos Ro dri gues Alves deve ter ini ci a do 
des de logo ati vi da des lu cra ti vas com as eco no mi as ame a lha das na cor te.

Seus ne tos ou vi am-no, já no na ge ná rio, re lem brar como, graças à 
apli ca ção ao tra ba lho e ir re pro chá vel con du ta, con se guiu em pou co
tem po cri ar am bi en te fa vo rá vel na vila pa u lis ta.

Foi por esse bom con ce i to e es sas boas re la ções que, a 12 de
mar ço de 1843, Do min gos con tra iu ca sa men to com Isa bel Per pé tua
(Nhá Bela), me ni na de qua tor ze anos, fi lha de Antô nio José de Pa u la e
Sil va,3 mi ne i ro, na tu ral de Ai u ru o ca, e de sua mu lher, Ma ria Lu í sa dos
Anjos Qu e ri do, nas ci da na vila de Cu nha,4 vi zi nha de Gu a ra tin gue tá.
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A fa mí lia Qu e ri do era de ori gem por tu gue sa e es ta va ra di ca da 
na que la vila des de o sé cu lo XVIII. Nos ar qui vos ju di ciá ri os de Cunha
en con tram-se re fe rên ci as a mem bros des sa fa mí lia como ocupan tes de
pos tos na ad mi nis tra ção lo cal.

O ato ofi ci al do ma tri mô nio de Do min gos acha-se hoje no
arqui vo do Arce bis pa do de Apa re ci da, e é o se guin te:

“Aos 12 de mar ço de 1843, nes ta vila, em casa do Alferes
Antô nio de Pa u la e Sil va, fe i tas as de nun ci a ções na for ma do
Con cí lio Tri den ti no, sem im pe di men tos, pre ce den do pri me i -
ra men te o sa cra men to da pe ni tên cia, pe las 8 ho ras da tar de,
com pro vi são de li cen ça e sen do os con tra en tes fre gue ses
des ta Ma triz, em mi nha pre sen ça e das tes te mu nhas aba i xo
as si na das por pa la vras de pre sen te se re ce be ram em ma tri mônio 
Do min gos Ro dri gues Alves, fi lho le gí ti mo de Ma nu el
Rodrigues Alves e de D. Fran cis ca Pe re i ra, na tu ral e ba ti za do
na Fre gue sia da Cor re lhã, ter mo da Vila de Pon te de Lima, do 
Arce bis pa do de Bra ga, e D. Isa bel Per pé tua de Ma rins, fi lha
le gí ti ma do Alfe res Antô nio de Pa u la e Sil va e de D. Ma ria
Lu í sa dos Anjos Qu e ri do, na tu ral e ba ti za da nes ta Ma triz, e
não re ce be ram as bên çãos nup ci a is por ser em tem po fe ri a do, 
e fi ca ram para re ce bê-las post Do mi ni cam in Albis, do que para
constar fiz este as sen to que as si nei com as tes te mu nhas. O
vigário co la do Ma nu el da Cos ta Pin to. Fran cis co Jo a quim Pere i ra.
Iná cio José da Cos ta.”

A pri me i ra tes te mu nha, Fran cis co Jo a quim Pe re i ra, era so gro
de João Ro dri gues Alves, ir mão de Do min gos. A es po sa des te é que era
pa ren ta de Isa bel Per pé tua (Nhá Bela).

Com ou tra fi lha do mes mo ca sal Pa u la e Sil va, Gu i lher mi na
Ma ria das Dores (Nhá Mina), ca sou-se o jo vem José Mar ti ni a no de
Olive i ra Bor ges, fi lho de Fran cis co de Assis e Oli ve i ra Bor ges, vis con de 
com gran de za de Gu a ra tin gue tá e de sua mu lher Ana Sil vé ria Umbe li na
do Espí ri to San to. Ho mem de gran de fortuna e lar go pres tí gio, o
visconde era o ma i or che fe con ser va dor do cha ma do Nor te de São Paulo.

O Vis con de de Gu a ra tin gue tá era de hu mil de ex tra ção. Seu pai,
Iná cio Mon te i ro, era ofi ci al pin tor, de po is so men te tor na do la vra dor. Seu
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avô, Antô nio Mon te i ro, era ca be le i re i ro em São Pa u lo no fim do sé cu lo
XVIII, e o so gro des te, José de Pas sos da Sil va, al fa i a te. A for tu na lhe veio
a prin cí pio da pri me i ra es po sa, mais tar de vis con des sa, que se cha ma va,
como vi mos, Ana Sil vé ria do Espí ri to San to e pro vi nha das fa mí li as Go mes 
Lan dim, de Lo re na, e Rego Bar bo sa, de Gu a ra tin gue tá. Ao lon go da vida,
pe las qua li da des pes so a is e o seu tra ba lho, o Vis con de de Gu a ra tin gue tá
trans for mou-se em ver da de i ro po ten ta do. Pelo seu in ven tá rio ve ri fi ca-se
que de via ser um dos ho mens mais ri cos do Bra sil, no Se gun do Re i na do.
Fa le ci do em 1879, seu in ven tá rio ter mi nou em 1880, sen do Ro dri gues
Alves ad vo ga do da vi ú va e in ven ta ri an te, a se gun da vis con des sa.

O mon te-mor par ti lhá vel foi a mais de mil con tos, soma enor -
me, pois cor res pon dia a mais de meio por cen to de toda a cir cu la ção mo -
ne tá ria do país. Suas fa zen das ti nham cen te nas de es cra vos, seus ca fe za is
es pa lha vam-se por vár ze as e gal ga vam co li nas em mi lha res de al que i res do
Vale do Pa ra í ba. As ca sas das fa zen das e da ci da de re gur gi ta vam de mó ve is
em ja ca ran dá e vi nhá ti co; por ce la nas eu ro péi as em ser vi ços de mesa e até
em es car ra de i ras e uri nóis; fa que i ros de pra ta e pra ta dou ra da; ser vi ços
de chá, sal vas, ba ci as, co pos, pa li te i ros, fa ri nhe i ras, es pe vi ta de i ras, jar ros, 
dú zi as de ob je tos de pra ta; mu i tos ta pe tes; lam pa dá ri os de bron ze; can de -
la bros de pra ta de cin co e de sete ve las, além de ob je tos de ouro. Ha via
tam bém re tra tos do Impe ra dor e do Con de d’Eu.

O vis con de teve dez fi lhos do pri me i ro le i to e cin co do se gun do, 
além de duas fi lhas na tu ra is ha vi das en tre os dois ca sa men tos. No tes ta -
men to fe i to na cor te, em 9 de agos to de 1877, de cla ra nun ca ter sido ma -
çom e ser fi lho le gí ti mo do Alfe res Iná cio Jo a quim Mon te i ro e de Ana Jo a -
qui na do Amor Di vi no. José Mar ti ni a no, pai da es po sa de Ro dri gues Alves, 
era o dé ci mo e úl ti mo fi lho das pri me i ras núp ci as do vis con de. 

O ca sal Do min gos Ro dri gues Alves e Isa bel Per pé tua de
Marins teve tre ze fi lhos, dis tri bu í dos em seis ho mens e sete mu lhe res.
Os três mais ve lhos eram va rões: Antô nio, Vir gí lio e Fran cis co, que,
com a ida de, fi ca ram co nhe ci dos res pec ti va men te como o Co mendador, o
Coro nel e o Con se lhe i ro.

Eis a lis ta dos fi lhos e fi lhas do ca sal Do min gos Ro dri gues
Alves e Isa bel Per pé tua de Ma rins: Antô nio, Vir gí lio, Fran cis co de Pa u la,
Amá lia Perpétua (Nhá Amá lia), Ernes to, Ma ria Per pé tua, Ama sí lis,
Ge ral dino, Ida li na, Ana, Gu i lher mi na, José Mar ti ni a no e Ade la i de.
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Antô nio foi o prin ci pal che fe ele i to ral da re gião, Vir gí lio dedicou-se 
prin ci pal mente à la vou ra e ex por ta ção de café, como só cio do irmão
Fran cis co, tor nan do-se tam bém seu con cu nha do. Foi o mais chegado
ir mão do Con se lhe i ro.

Pelo lado da avó ma ter na, Ro dri gues Alves exi be uma das
mais an ti gas as cen dên ci as pa u lis tas.

Doze são as ge ra ções que o se pa ram de João Ma ci el, nas ci do
em Vi a na do Mi nho e ca sa do em 1570, na vila de São Vi cen te, com Pa u la 
Ca ma cho.

Inte res sa no tar que um dos seus as cen den tes do sé cu lo XVIII,
Capitão Iná cio Vi e i ra Antu nes, era tam bém an te pas sa do de Cam pos Sales.

Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves nas ceu a 7 de ju lho de 1848, 
na Fa zen da do Pi nhe i ro Ve lho, per ten cen te ao avô ma ter no Pa u la e Sil va e
si tu a da nas vi zi nhan ças de Gu a ra tin gue tá, en tre as es tra das que atu al men te
se di ri gem a Apa re ci da e Cu nha. A casa em que nas ceu não exis te mais. Por 
mor te do avô, a fa zen da pas sou ao pai, que cons tru iu, em 1876, uma bela
sede, hoje em ru í nas. Den tro de uma mol du ra, na por ta da, fi gu ra vam as
suas ini ci a is em fer ro for ja do acom pa nha das da que la data. O ob je to
en contra-se ago ra no mu seu do Se mi ná rio San to Afon so, em Apa re ci da.
Orna to se me lhante pode ser vis to, ain da, na casa re si den ci al de Do min gos,
na Praça Con se lhe i ro Ro dri gues Alves, em Gu a ra tin gue tá.

Francis co de Pa u la foi ba ti za do na igre ja ma triz a 13 do mesmo
mês de ju lho, ten do como pa dri nho o avô ma ter no e por ma dri nha a tia 
Gu i lher mi na, com cuja fi lha, sua pri ma-irmã, veio a se ca sar. Esta tia,
ma dri nha e so gra, Nhá Mina, es po sa, como vi mos, de um fi lho do
Viscon de de Gu a ra tin gue tá, mor reu mu i to ido sa, e Ro dri gues Alves
sem pre lhe de di cou es pe ci al ca ri nho.

Na casa pa ter na, ain da exis ten te, como fi cou dito, na pra ça
prin ci pal da ci da de (o mes mo lo gra dou ro em que hoje se er gue a sua
estátua), Fran cis co de Pa u la pas sou os tem pos da in fân cia. Em com panhia
de Vir gí lio e Antô nio fez ali os es tu dos pri má ri os, mas deve ter re ve la do 
des de logo ap ti dões es pe ci a is, pois em 1859 o pai re sol veu en viá-lo – o
úni co en tre os ir mãos – para a cor te, a fim de ma tri cu lá-lo no in ter na to
do Co lé gio Pe dro II, con si de ra do o me lhor ins ti tu to de edu ca ção se cun -
dá ria do país. Se gun do tra di ção, Ro dri gues Alves foi edu ca do no Pe dro
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II com au xí lio do Alfe res Antô nio Pi res Bar bo sa, per so na li da de im por -
tan te em Gua ra tin gue tá, de ve lha fa mí lia ban de i ran te. Antô nio era pai de
José Leme Bar bo sa, rico la vra dor e ca pi ta lis ta, que foi ami go de Ro dri gues
Alves. Este, em mar ço de 1893, de po is de de i xar o mi nis té rio de Flo ri a no
Pe i xo to, re di giu, como ad vo ga do, o tes ta men to de José Leme Bar bo sa.

COLÉGIO PEDRO II

Em 1857, o Co lé gio Pe dro II, fun da do vin te anos an tes por 
Ber nar do de Vas con ce los, ha via sido di vi di do em in ter na to e ex ter -
na to. O pri me i ro si tu a va-se no Enge nho Ve lho, na Rua São Fran cis -
co Xa vi er, jun to ao Lar go da Se gun da-Feira, em pré dio até hoje exis -
ten te, que en tão fi ca va em meio a uma chá ca ra, con fi nan te com a
ma triz da fre gue sia.

O nú me ro de in ter nos era exí guo por fal ta de aco mo da ções,
que só co me ça ram a ser am pli a das em 1861. Por isto as tur mas de ba -
cha réis em le tras, sa í das do in ter na to, eram re du zi das. Em 1860, por
exem plo, eles fo ram so men te qua tro.

No cor po do cen te fi gu ra vam, no tem po de Ro dri gues Alves, 
no mes co nhe ci dos como os dos se guin tes pro fes so res: de Re tó ri ca,
Jo a quim Ca e ta no Fer nan des Pi nhe i ro; de Ma te má ti ca, Sa tur ni no So a -
res de Me i re les; de Fran cês, João Fran cis co Hal bout e Ba tis ta Ca e ta no
de Alme i da No gue i ra; de Ale mão e Gre go, o Ba rão de Ta utp ho e us; de
His tó ria, Jo a quim Ma nu el de Ma ce do e Ba rão Ho mem de Melo. O re i -
tor do in ter na to era o Pro fes sor e Pa dre Jo a quim Mar cos de Alme i da
Rego.

Em pou co tem po Do min gos deve se ter dado con ta de que
acer ta ra ao en ca mi nhar o ter ce i ro fi lho para uma boa ins tru ção, pois
Fran cis co de Pa u la, des de o ano em que in gres sou no in ter na to, re ve -
lou-se es tu dan te ex cep ci o nal.

Qu an do ele se ma tricu lou, o en si no do Pe dro II acha va-se re -
gu la do pelo De cre to nº 1.556, de 17 de fe ve re i ro de 1854, que es ta be le -
cia as con di ções para a con quis ta, em sete anos, do tí tu lo de ba cha rel
em Le tras. O cur so di vi dia-se em duas sé ri es, res pec ti va men te de qua tro 
e três anos, com pre en di das na pri me i ra as ca de i ras de Por tu guês, Fran -
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cês, Inglês, La tim, Re li gião, Mo ral, Arit mé ti ca, Álge bra, Geometria,
Trigo no me tria, Ge o gra fia, His tó ria Ge ral e do Bra sil, Ciên ci as Na tu ra is,
De se nho, Mú si ca, Dan ça e Gi nás ti ca. Na se gun da sé rie mi nis tra vam-se
os cur sos de Latim adi an ta do, Gre go, Ale mão, Ge o gra fia, His tó ria, Ita liano, 
Fi lo so fia, Éti ca e Re tó ri ca. Como se vê, um pro gra ma se ve ro e abundan te
de hu ma ni da des.

Nos as sen tos de Ro dri gues Alves, con ser va dos na Fa cul da de
de Di re i to de São Pa u lo, fi gu ra a pú bli ca-forma de um ates ta do, pas sa do
em nome do Mi nis tro do Impé rio, Mar quês de Olin da, da qual cons ta o
se guin te tex to, re fe ren te ao seu cur so no Co lé gio Pe dro II, cuja re da ção
con fu sa foi res pe i ta da:

“Faço cer to que aten tas as pro vas em exa mes pú bli cos
na con for mi da de dos es ta tu tos do Impe ri al Co lé gio Pe dro
Se gun do, o Se nhor Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves,
filho de Do min gos Ro dri gues Alves, na tu ral de São Pa u lo,
nas ci do a sete de ja ne i ro [sic] de mil oi to cen tos e qua ren ta e
oito, o qual foi apre sen ta do em ato so le ne pelo re i tor do
inter na to do mes mo Impe ri al Co lé gio, o se nhor Dou tor Jo a -
quim Mar cos de Alme i da Rego, co men da dor da Impe ri al
Ordem da Rosa e Ca va le i ro de Cris to, con fe re ao mes mo
Senhor Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves o grau de ba charel
em letras no dia oito de de zem bro de mil oi to cen tos e
sessen ta e cin co.”

Pelo mes mo do cu men to po de mos acom pa nhar a tra je tó ria
co le gi al de Fran cis co de Pa u la. Ele “foi pre mi a do em 1859 com o pri -
me i ro prê mio do pri me i ro ano; em 1860 com o pri me i ro prê mio do se -
gun do ano; em 1861 com o se gun do prê mio do ter ce i ro ano; em 1862
com o pri me i ro prê mio do quar to ano; em 1863 com o se gun do prê mio 
do quin to ano; em 1864 com o pri me i ro prê mio do sex to ano e em
1865 com o pri me i ro prê mio do sé ti mo ano”.

Não era sem mo ti vo que um co le ga de tur ma do mo des to
me ni no de Gu a ra tin gue tá, ele pró prio por ta dor de um nome ilus tre,
pois cha ma va-se Jo a quim Au ré lio Na bu co de Ara ú jo, es cre ve ria mais
tar de nas suas me mó ri as:

90  Afon so Arinos



“Fi lho de pre si den te do con se lho foi para mim uma vi -
bra ção de amor-próprio mais for te do que te ria sido, ima gi no, 
o do pri me i ro prê mio que o nos so ca ma ra da Ro dri gues Alves 
ti ra va to dos os anos.”5

“O me ni no de Gu a ra tin gue tá”, como era às ve zes cha ma do
aque le alu no en tão anô ni mo, che gou a pro vo car a cu ri o si da de do im pe -
ra dor, que o in ter ro ga va so bre os es tu dos, quan do das suas vi si tas ao in -
ter na to.

Se gun do de põe Na bu co, o am bi en te in te lec tu al do Co lé gio
Pedro II era pre do mi nan te men te fran cês. Lam me na is, La mar ti ne, Vic tor
Hugo, Thi ers, Lou is Blanc for ma vam, com mais al guns ou tros, a cons te lação 
de as tros que atra ía a aten ção re ve ren te dos gi na si a nos.

Se, na tur ma do in ter na to, so men te Na bu co e Ro dri gues Alves
tor na ram-se no mes na ci o na is, en tre os con tem po râ ne os de es tu dos, ma -
tri cu la dos em outras tur mas, vá ri os eram os alu nos mar ca dos por gran des
des ti nos. Basta lem brar os no mes do Vis con de de Ta u nay, do Ba rão de
Ra miz Gal vão e do Ba rão do Rio Bran co.6

Em 1902, sen do Ro dri gues Alves pre si den te da Re pú bli ca
ha via pou cos dias, co me mo rou-se, a 2 de de zem bro, o ani ver sá rio do
co lé gio, no sa lão de hon ra do ex ter na to, na en tão Rua Lar ga de São
Joa quim. Ro dri gues Alves es te ve pre sen te, to man do as sen to não na
mesa, mas en tre os seus co le gas de tur ma: José Amé ri co dos San tos, 
Eduar do Men des Li mo eiro, Luís Be tim Pais Leme e Va le ri a no Ra mos
da Fon se ca. Ou tros com po nen tes da mes ma clas se eram So a res da Câmara,
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5 Possuímos três desses prêmios, estabelecidos pelo regulamento de 1855. São 
belos livros, encadernados em pleno couro verde, tendo impressas em ouro, na
capa, as iniciais do colégio e a coroa imperial. Dois deles, As Aventuras de Telêmaco,
de Fénelon, e as Fábulas de La Fontaine, em edições francesas, trazem dedicatórias
do Reitor Joaquim Marcos de Almeida Rego. Quanto à amizade entre Rodrigues
Alves e Joaquim Nabuco, existe no arquivo deste uma nota referente aos anos de
1861 a 1865, que diz: “Amigos com quem convivi: Joaquim Silvério de Castro
Barbosa, Francisco de Paula Rodrigues Alves e Antônio José Ferreira Braga.”
(Comunicada por Maria Ana Nabuco.)

6 É curioso assinalar que, como veremos oportunamente, Rio Branco esqueceu-se
de que fora contemporâneo de Rodrigues Alves, pois, quando convidado para
ministro das Relações Exteriores, salientou em carta ao presidente que o não
conhecia pessoalmente.



Luís de Lima e Sil va,7 Antô nio Fer re i ra Bra ga e o his to ri a dor Vi e i ra Fa -
zen da.

Ter mi na dos com bri lho ra ra men te igua la do os es tu dos se cun dá -
ri os, o jo vem ba cha rel em le tras re tor nou a Gu a ra tin gue tá, em fins de 1865, 
para, logo no iní cio do ano se guin te, ini ci ar a eta pa dos es tu dos su pe ri o res.

FACULDADE DE DIREITO

As pri me i ras ins ti tu i ções de en si no ju rí di co, fun da das em São
Pa u lo e Olin da no ano de 1827, ti nham o nome de Aca de mia de Ciên ci as
So ci a is e Ju rí di cas.

O De cre to nº 608, de 16 de agos to de 1851, re for mou-lhes os 
es ta tu tos e o cur rí cu lo. Os De cre tos nos 1.134, de 30 de mar ço de 1853;
1.836, de 28 de abril de 1854; e 1.568, de 24 de fe ve re i ro de 1855, já dão 
àque les es ta be le ci men tos o nome de Fa cul da de de Di re i to.

No dia 5 de mar ço de 1866, “achan do ha bi li ta do para fre -
qüen tar as au las do pri me i ro ano”, Ro dri gues Alves re que reu ad mis são
na Fa cul da de de Di re i to de São Pa u lo.

As cé le bres ar ca das do an ti go Con ven to de São Fran cis co não 
eram ape nas o cen tro to po grá fi co, mas tam bém li te rá rio e cí vi co de São
Pa u lo.

A ca pi tal pa u lis ta, que ain da não per de ra o seu as pec to co lo -
ni al, era de fato o “bur go de es tu dan tes” de que fala um dos seus his to -
rió gra fos.

Cli ma úmi do e frio, vida te di o sa e sem re cur sos, di ver sões es -
cas sas, era na tu ral que os aca dê mi cos de Di re i to, ver da de i ros do nos da
ci da de, des pen des sem as ener gi as da ju ven tu de, quan do fora dos es tu -
dos, na li te ra tu ra e na po lí ti ca.

Na ge ra ção de Ro dri gues Alves, a em bri a guez, o de mo nis mo,
a boê mia, eram re mi nis cên ci as de ou tras eras, su pe ra das com a fase mais 
ar den te do ro man tis mo.

Na li te ra tu ra do mi na va a po e sia; na po lí ti ca, o jor na lis mo e a
orató ria.
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Ti ves sem in cli na ções pelo di re i to, pela po e sia ou pela po lí ti ca, 
os es tu dan tes vin dos de todo o Bra sil en con tra vam na Fa cul da de de São 
Pa u lo am bi en te fa vo rá vel aos seus pen do res na tu ra is.

Mas se de se jás se mos acen tu ar, nos três cam pos, aque le em
que o es tu dan te en con tra va ma i or mo ti va ção, na épo ca de Ro dri gues
Alves, in di ca ría mos, sem dú vi da, o po lí ti co.

Qu an do per cor re mos o elen co de pro fes so res em ati vi da de
nos anos de cur so de Ro dri gues Alves, ob ser va mos que ra ros en tre eles
eram os ju ris tas pu ros, ou mes mo os ju ris tas com es cas sas in cur sões na
po lí ti ca. Os mais nu me ro sos e im por tan tes mes tres eram, aci ma de
tudo, po lí ti cos mi li tan tes.

Po de-se di zer que a Fa cul da de de Di re i to de São Pa u lo acres -
cen ta va à fun ção de cen tro de es tu dos ju rí di cos o ca rá ter de uma au tên -
ti ca es co la de ciên cia po lí ti ca, ins ti tu i ção que ain da não exis tia no qua -
dro do en si no su pe ri or.

O di re tor era o Pa dre Vi cen te Pi res da Mota, ba cha rel da pri me i -
ra ge ra ção (foi o ter ce i ro for ma do na Fa cul da de) de sig na do para a fun ção
em 1865.8 Ou tros mes tres vi nham da ge ra ção fun da do ra, como José Ma ria
de Ave lar Bro te ro, no me a do pro fes sor em 1827; Ma nu el Dias de To le do,
em 1833; Jo a quim Iná cio Ra ma lho (Ba rão de Ra ma lho), em 1836; Luís
Pedre i ra do Cou to Fer raz (Vis con de do Bom Re ti ro), em 1839.

Os ju ris tas pu ros eram, como dis se mos, pou cos, e, mes mo
assim, ha vi am pas sa do pela po lí ti ca. Ra ma lho, pro fes sor de Pro ces so
Civil, au tor de obra clás si ca a res pe i to, pre si di ra a Pro vín cia de Go iás;
Antô nio Jo a quim Ri bas, len te de Di re i to Ci vil, que es cre veu tam bém
um li vro clás si co so bre a ma té ria, foi de pu ta do; o Con se lhe i ro Cris pi ni a -
no So a res, mes tre de Di re i to Ro ma no, foi de pu ta do e pre si den te de
Pro vín ci as. A ma i o ria, po rém, com pu nha-se de po lí ti cos mi li tan tes. O
Con se lhe i ro João da Sil va Car rão, no me a do em 1845, foi pre si den te
do Pará, senador do Império e mi nis tro da Fa zen da; Mar tim Fran cis co 
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8 O Conselheiro Padre Vicente Pires da Mota nasceu em São Paulo. Formou-se em
1832 e no ano seguinte já era lente interino. Em 1834 conseguiu a cátedra de
Direito Civil. Nomeado diretor em 1865, conservou-se no posto até a morte, em
1882. Pires da Mota foi presidente de várias Províncias, entre as quais São Paulo
(1848-1851) e Minas Gerais (1860-1861).



Ribeiro de Andra da, no me a do em 1854, foi mi nis tro da Jus ti ça e con se lheiro
de Esta do; seu ir mão José Bo ni fá cio, o Moço, guia ama do dos es tu dan tes
li be ra is, foi de pu ta do ge ral, se na dor, mi nis tro da Ma ri nha e do Impé rio; o
Viscon de do Bom Re ti ro foi de pu ta do e se na dor,  pre si den te de Pro vín -
cia, mi nis tro do Impé rio e Con se lhe i ro de Esta do.9

Eis al guns mes tres, não de di re i to mas de po lí ti ca, que de ve ri am
atra ir, pe las suas car re i ras fe cun das, o es tu dan te Fran cis co de Pa u la Ro dri gues 
Alves, por ven tu ra o mais for te tem pe ra men to po lí ti co da Pri me i ra Re pú bli ca. 
Eis a es co la de ciên cia po lí ti ca que ele fre qüen tou en tre 1866 e 1870.

O CURSO JURÍDICO

Ini ci an do o cur so ju rí di co, Ro dri gues Alves per ten ceu à turma
mais glo ri o sa que ja ma is cur sou qual quer fa cul da de de di re i to bra si le i ra.
A ela, em cer to pe río do, per ten ce ram Ro dri gues Alves, Jo a quim Nabu co,
Rui Bar bo sa, Cas tro Alves e Afon so Pena.

 Ri cos são os ana is da vida aca dê mi ca do jo vem de Gu a ra tin -
gue tá, tan to nos es tu dos como na ação po lí ti ca. Tão for te era sua vo ca -
ção para esta que ao que tudo in di ca nun ca sen tiu qual quer in cli na ção
para a li te ra tu ra. Entre os des ta ca dos es tu dan tes de Di re i to da que la ge -
ra ção, essa abs ten ção, quan to aos en sa i os li te rá ri os, era pou co co mum.
Para não fa lar em Cas tro Alves, lem bre mos que Na bu co e Rui Bar bo sa
en sa i a ram-se na po e sia e Pa ra nhos, es tu dan te, já se ini ci a va na his tó ria.

Até mes mo a ora tó ria e o jor na lis mo Ro dri gues Alves, que
era elo qüen te na tri bu na e exí mio na im pren sa, os pra ti cou sem a pre o -
cu pa ção es té ti ca de um Na bu co, de um Rui ou de um Qu in ti no.

Qu an to ao jor na lis mo po lí ti co ele o exer ceu do iní cio ao fim 
de sua car re i ra, de es tu dan te a pre si den te. Con tu do, nele, o jor na lis ta,
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9 Aos menos familiarizados com a história do Império, convém recordar que a função
de Conselheiro de Estado era, com a de senador, o mais alto posto da hierarquia
política. Não se confunda o título de conselheiro (dado por exemplo a Rui Barbosa,
Afonso Pena ou Rodrigues Alves) com a função de membro do Conselho de
Estado, órgão criado pela Constituição de 1824, suprimido pelo Ato Adicional e
restabelecido pela Lei nº 234, de 23 de novembro de 1841.



o ora dor e o oca si o nal es cri tor eram sem pre as pec tos do po lí ti co vis -
ce ral que era ele.

Embo ra re co lhes se, pela exis tên cia afo ra, em for ma de
ano ta ções ou de diá ri os fa tos, opi niões e jul ga men tos, cujo aces so
cons ti tui le ga do pro va vel men te úni co en tre os pro ve ni en tes dos lí de -
res do seu tem po, não lhe ocor reu nun ca, como a Cam pos Sa les,
com por um li vro de li ção e ex pe riên cia. Seus ca der nos ma nus cri tos,
pou co ex ten sos em bo ra opu len tos, to dos uti li za dos no pre sen te es tu -
do, não pa re cem ele men tos acu mu la dos para o pre pa ro de um vo lu -
me pos te ri or. Pelo me nos, nun ca de um li vro a ser es cri to por ele
pró prio. Seu in tu i to, ao re di gi-los – co i sa que fez até com sa cri fí cio
du ran te a gra ve cri se de sa ú de que o atin giu no de cur so da sua ter ce i ra
pre si dên cia de São Pa u lo –, po de ria no má xi mo ter sido a de pre ser var
lem bran ças e ex pli car ati tu des para os fi lhos ou (quem sabe?) para al -
gum bió gra fo fu tu ro. O mais pro vá vel, po rém, é que fos sem ape nas
fon tes a que pu des se re cor rer, na de fe sa ou no ata que, em vis ta do de -
sen vol vi men to, sem pre im pre vi sí vel, de uma car re i ra po lí ti ca como a
sua, que se en tre te cia com a pró pria vida.

Vi ven do em um tem po e em um país onde a ar qui vo lo gia era
a bem di zer ine xis ten te, Ro dri gues Alves do cu men ta va-se de for ma ín ti -
ma e sub je ti va, acu mu lan do im pres sões, con ver sas, nar ra ti vas e fa tos;
co pi an do car tas im por tan tes que es cre via, no tí ci as ou ar ti gos que lia nos 
jor na is; emi tin do jul ga men tos – às ve zes se ve ros – so bre os ho mens.
Mas, em to dos os ca der nos que de i xou, afo ra al gu mas no ta ções fa mi li a -
res, não exis te as sun to es tra nho à po lí ti ca.

O es tu do do Di re i to, em bo ra mi nis tra do em for ma dis cur si va e
teó ri ca, ofe re cia sé ri as opor tu ni da des de tra ba lho aos alu nos que a isso se
dis pu ses sem. Na ver da de, se com pa rar mos as cha ma das dis ser ta ções es co -
la res de en tão às de no mi na das pro vas es cri tas dos es tu dan tes de hoje, re co -
nhe ce re mos a enor me su pe ri o ri da de mé dia da que las so bre es tas.

Na que le tem po, em bo ra não hou ves se ori gi na li da de de pen sa -
men to, exis tia en tre os es tu dan tes mu i to mais ex ten são e pro fun di da de
no sa ber ju rí di co do que ob ser va mos, nós ou tros pro fes so res de Di re i -
to, nos tra ba lhos es tu dan tis atu a is. Não é in jus ti ça di zer-se que o en si no
ju rí di co de ca iu con si de ra velmen te, em vir tu de da im pos si bi li da de da
grande ma i o ria dos es tu dan tes acom pa nhar, hoje, um cur so de ní vel
cien tí fi co ou in te lec tu al mais ele va do.
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Das sete dis ser ta ções de Ro dri gues Alves, que se di zia exis ti -
rem na Fa cul da de, ape nas duas che ga ram ao nos so co nhe ci men to: uma
do pri me i ro ano, so bre Di re i to Na tu ral, ma té ria de que era pro fes sor
Ave lar Bro te ro, e ou tra do quin to ano de prá ti ca (Di re i to Ju di ciá rio Ci -
vil), ca de i ra re gi da pelo Ba rão de Ra ma lho.

A dis ser ta ção de Di re i to Na tu ral, da ta da de 24 de maio de
1866, ver sou so bre o se guin te tema: “A idéia de di re i to é in de pen den te
da idéia de um po der so be ra no, que o faça exe cu tar por meio da for ça?”

Qu es tão se cu lar, até hoje de ba ti da e não re sol vi da, cons ti tui o
âma go do pro ble ma dos li mi tes do po der do Esta do e põe em ques tão a
exis tên cia mes ma do Di re i to Na tu ral. O re co nhe ci men to de um di re i to su -
pe ri or ao Esta do e a ele an te ri or é o úni co prin cí pio da fi lo so fia do di re i to
que jus ti fi ca a li ber da de hu ma na, o que não im pe de a cer tos ju ris tas de mo -
crá ti cos sus ten ta rem a tese fu nes ta do Esta do como ori gem úni ca do di re i -
to.

Ro dri gues Alves, na sua dis ser ta ção, de fen de a pos si bi li da de
da exis tên cia do di re i to in de pen den te do Esta do, se guin do a ori en ta ção
do pro fes sor; fá-lo, po rém, com a con tri bu i ção de idéi as e opi niões pes -
so a is. Expõe de for ma cla ra os fun da men tos fi lo só fi cos do Di re i to Na -
tu ral, pro cu ran do sub me ter a eles o que cha ma “di re i to po si ti vo do
Esta do”; cita Hob bes, Gro cio, Rous se au e Kant para, fi na li zan do, apre -
sen tar com ve e mên cia, na so be ra nia da Po lô nia, es ma ga da pelo ta cão
rus so, a pro va viva da so bre vi vên cia do di re i to con tra a for ça.

O martírio da Po lô nia era as sun to cor ren te en tre os es tu dan tes
daque la ge ra ção. Cas tro Alves es cre veu, na po e sia “De u sa Incru en ta”,
es tes ale xandri nos:

Qu an do a Po lô nia cas ta, esta Lu cré cia nova
Para fu gir a um le i to ar ro ja-se a uma cova
E ma ta-se de nojo aos be i jos de um czar.

Ma cha do de Assis (re cor de mos de pas sa gem) tam bém pa gou
seu tri bu to à moda do tem po e usou a mes ma ima gem da Po lô nia-mulher.

Eras fe liz de ma is, de ma is for mo sa;
A sa nhu da co bi ça dos ti ra nos
Veio en lu tar teus ven tu ro sos dias...
Cas tro Alves foi, além de co le ga, ami go ín ti mo de Ro dri gues 

Alves, que, já ve lho, cos tu ma va re ci tar os ver sos de fogo do an ti go
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com pa nhe i ro, mu i tos dos qua is ele o viu es cre ver, sen ta do a seu lado,
du ran te as au las, no pu nho en go ma do da ca mi sa. Pa re ce que o apli ca -
do pa u lis ta su pria as de fi ciên ci as de co nhe ci men to do ba i a no ge ni al
quan do das te di o sas sa ba ti nas.

A se gun da dis ser ta ção de Ro dri gues Alves, cujo tex to in te gral
co nhe ce mos, é da ca de i ra de Prá ti ca. O as sun to es co lhi do pelo Ba rão de
Ra ma lho foi o da obri ga to ri e da de da pro po si ção das ações em ju í zo. O
traba lho do es tu dan te pa re ce pro vir de um ad vo ga do, tais os co nhe ci mentos
que de no ta. Ro dri gues Alves ex põe a com pli ca da ma té ria com segura
orientação teó ri ca, mais que li mi ta da men te fo ren se. Exa mi na os fun da mentos
do pro ble ma no Di re i to Ro ma no e nas or de na ções por tu gue sas (que en tão
ain da se apli ca vam no Bra sil) e con clui mos tran do os pou cos ca sos ex cep -
ci o na is em que o in di ví duo é for ça do a com pa re cer em ju í zo como au tor.

O es tu do com pro va que, ape sar de sua in ten sa vo ca ção po lí tica,
o es tu dan te co nhe cia a ne ces si da de de ga nhar a vida pro fis si o nal men te
como ad vo ga do e pre pa ra va-se para isso.

O Pro fes sor Pa u lo Bar bo sa de Cam pos Filho pro ce deu à aná lise 
de mais três dis ser ta ções de Ro dri gues Alves, apre sen ta das em ou tros
anos do cur so e con ser va das ain da na Fa cul da de, no ano do cen te ná rio
do gran de alu no. Ver sa vam so bre Di re i to Pú bli co Cons ti tu ci o nal e das
Gen tes (re u ni das as ma té ri as em uma só ca de i ra), Pe nal e Admi nis tra ti vo.
Pelo tra ba lho do Pro fes sor Bar bo sa de Cam pos Fi lho, e pe las ci ta ções
nele contidas, ve ri fi ca-se que as dis ser ta ções são im por tan tes por con tarem
enér gi cas ma ni fes ta ções de ca rá ter po lí ti co. Ne las, Ro dri gues Alves cri ti ca 
a di plo ma cia do Impé rio que, a seu ver, ha via des cu ra do de alertar o
gover no so bre os pre pa ra ti vos de So la no Ló pez; ata ca os mi nis tros que
não ha vi am cu i da do con ve ni en te men te da nos sa de fe sa, mes mo atra vés
de uma ação pre ven ti va ex tra-fronteiras; con de na a ação do exe cu ti vo na
in ter pre ta ção ar bi trá ria das leis (tal in cum bên cia era en tão es tra nha às
atribu i ções do ju di ciá rio) e de fen de com ca lor a li ber da de de im pren sa.

Os exa mes ora is, que mar ca vam a ter mi na ção do ano le ti vo,
eram cha ma dos atos, e os alu nos a eles com pa re ci am de ca sa ca, para
serem ar güi dos so bre pon tos sor te a dos de vés pe ra.10 Cor res pon di am às
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antes de Rodrigues Alves nela entrar, descrevia a importância e solenidade dos
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atu a is pro vas de aula, da das pe los can di da tos à do cên cia. Não exis tia a
nota cha ma da hoje dis tin ção. To dos os as sen tos exis ten tes na Fa cul da de 
so bre o es tu dan te Ro dri gues Alves men ci o nam a sua apro va ção, do pri -
me i ro ao úl ti mo ano, com o grau ple na men te, que era o má xi mo.

POLÍTICA ESTUDANTIL

Na Fa cul da de de Di re i to os es tu dan tes já se apre sen ta vam di -
vi di dos po li ti ca men te em li be ra is e con ser va do res. Rui Bar bo sa do mi -
nou, des de que veio da Ba hia, a ala li be ral, na qual en con trou Afon so
Pena. Ro dri gues Alves co lo cou-se sem he si ta ção en tre os con ser va do -
res, po si ção par ti dá ria que ele le vou dos ban cos aca dê mi cos para as ban -
ca das par la men ta res e em que se man te ve, sem va ci la ções e com gran de
ener gia, até a Re pú bli ca.

A ri gor, re fle tia-se no meio aca dê mi co o ca rá ter da di vi são
par la men tar. Era mais par ti dá ria, no sen ti do de fac ci o sa, do que po lí ti ca, 
no sen ti do pro gra má ti co.

Tan to quan to no par la men to, a ques tão es tu dan til da épo ca, que
era a da li ber da de dos es cra vos, di vi dia ir re me di a vel men te os dois par ti dos
tra di ci o na is em tor no de in te res ses e fora das li nhas par ti dá ri as.

O pen sa men to li be ral não es ta va ain da fi xa do na abo li ção
pura e sim ples, nem a se ria por vá ri os anos. A po si ção de Cas tro Alves
era poé ti ca e não po lí ti ca. A pro va dis so é que o pro je to li be ral de Dantas,
que Rui Bar bo sa pre pa rou mu i to de po is, em 1884, só ins ti tu ía a abo li -
ção dos se xa ge ná ri os, ao pas so que ace i ta va o prin cí pio da in de ni za ção
para a eman ci pa ção gra du al dos de ma is es cra vos.

Esta era, em prin cí pio, tam bém, a po si ção dos con ser va do res
avan ça dos, e Ro dri gues Alves, des de es tu dan te, ado tou sin ce ra men te
esse ma tiz.

Na Fa cul da de, Ro dri gues Alves per ten ceu ao gru po do jor nal  
Impren sa Aca dê mi ca, ór gão con ser va dor di ri gi do por Cân di do Le i tão. O
pos to de re da tor-chefe des sa pe que na fo lha era con si de ra do de gran de
im por tân cia, e para ele fo ram ele i tos si mul ta ne a men te Ro dri gues Alves
e Rui Bar bo sa, em 1869. Rui de sin te res sou-se da fun ção em vir tu de de
suas ten dên ci as li be ra is. Pas sou a in te grar o gru po do Ra di cal Pa u lis ta no.
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No ano se guin te Afon so Pena foi, jun ta men te com Ro dri gues Alves,
che fe da re da ção. So bre este epi só dio exis te um de po i men to de Ro dri -
gues Alves. Ei-lo:

“Em 1870, por oca sião de se pro ce der à ele i ção de re da -
tor-chefe da Impren sa Aca dê mi ca, a Aca de mia di vi diu-se em ‘li be -
ra is’ e ‘con ser va do res’, ple i te an do as can di da tu ras de Afon so
Pena, li be ral, e Ro dri gues Alves, con ser va dor. O ple i to foi re nhi -
do. Hou ve em pa te no re sul ta do e a Aca de mia re sol veu que, na -
que le ano, os re da to res se ri am os dois ele i tos. Re cor do-me de
que fi quei mu i to de sa pon ta do. Os con ser va do res es ta vam, na
Aca de mia, em evi den te mi no ria. Se ria um des pro pó si to fa zer
ques tão po lí ti ca da ele i ção e o em pa te se deu por que gran de nú -
me ro de aca dê mi cos li be ra is ace i ta ram o meu nome.”

Esta ob ser va ção fi nal com pro va o pres tí gio de Ro dri gues Alves
no corpo aca dê mi co, ape sar de sua po si ção po lí ti ca mi no ri tá ria. Era o
pre nún cio do que vi ria a ocor rer na pro cla ma ção da Re pú bli ca, quan do
o de pu ta do mo nar quis ta foi cha ma do a con ti nu ar na po lí ti ca pe los seus
pa trí ci os re pu bli ca nos.11

A Impren sa Aca dê mi ca, que sus pen de ra a pu bli ca ção em 1869, re -
to mou-a em 1870, gra ças prin ci pal men te aos es for ços de Ro dri gues Alves.

Na Impren sa Aca dê mi ca, Ro dri gues Alves es cre veu as si du a men -
te so bre as sun tos in ter na ci o na is, que mu i to pre o cu pa vam a mo ci da de,
por ca u sa da Gu er ra do Pa ra guai, que vi nha de ter mi nar. Tal vez por
isto, quan do fin dou a guer ra, em 1870, Ro dri gues Alves foi o es tu dan te
es co lhi do para sa u dar, em pra ça pú bli ca, o gru po de vo lun tá ri os pa u lis -
tas que re tor na vam das dis tan tes e glo ri o sas ba ta lhas.

Tam bém a este res pe i to exis te cu ri o sa nota ma nus cri ta de
Ro dri gues Alves:

“Che gan do a São Pa u lo o Ba ta lhão de Vo lun tá ri os Pa u listas, 
a Aca de mia re sol veu sa u dar a sua ban de i ra e qua se por aclamação 
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11 Afonso Pena e Rodrigues Alves eram muito amigos na Academia. Existe afetuosa
carta do primeiro ao segundo pedindo um retrato.



me escolheu para ora dor e seu re pre sen tan te. Fi quei en tão
mu i to con ten te. A fes ta foi so le nís si ma.”
Mais adi an te Ro dri gues Alves co pia todo o tex to do seu

discur so, pro fe ri do a 25 de abril de 1870, ex tra í do do Cor re io Pa u lis ta no.
Eis al guns tre chos:

“Pa u lis tas! A mo ci da de aca dê mi ca vem fes te jar vos sas
glórias, co ro an do a vos sa ban de i ra. Ro me i ros lu mi no sos,
caminhe i ros en can ta dos, essa que per cor res tes é a estra da
perigo sa dos com ba tes; e hoje, que a voz má gi ca dos céus,
entoando ho sa nas aos vos sos tri un fos, ce le bra o mar co des sa
cru za da de hon ra, o anjo tu te lar do Impé rio roça suas ves tes nas
águas sa gra das do Ipi ran ga e, sal pi can do-vos as fron tes, batiza-vos
he róis. É as sim o ca mi nho da gló ria! Ven cendo, escre ves tes a
sen ten ça do futuro: paz che ia de hon ra, vi tó ria che ia de cle mên -
cia, he ro ís mo che io de ab ne ga ção e cons tân cia [....]. Ben di ta a
paz! Ela ras ga o cre pe do pas sa do en xu gan do as lá gri mas de
uma mul ti dão para apon tar os ri sos do fu tu ro [....]. Essa ban de i ra 
que vos acom pa nha era, no ru í do dos com ba tes, o man to ce les te 
em que se es con dia a vi tó ria. Das frá guas ter rí ve is des sa guer ra,
sem pre se le van tou des lum bran te; co lu na de luz foi sem pre para
vós na hora si nis tra da pe le ja. Rota, mu ti la da, que im por ta? Vim
co roá-la [....]. Mo ços! Bem jun to cor re o Ipiran ga; as suas águas
tra di ci o na is ro lam so no ros can tos e seus fi lhos ven ce do res e
nós, cren tes do fu tu ro, ati ra mos aos ven tos aben ço a dos des ta
ter ra de pa tri o tis mo a enér gi ca sa u da ção da mo ci da de.”

O estudan te pa ga va um tri bu to ao es ti lo der ra ma do e con dore i ro 
do tem po. E o ve lho pre si den te, ele i to pela se gun da vez para a che fia do 
país, ter mi na a evo ca ção da cena an ti ga, que fa zia a 18 de agos to de
1918, em Gu a ra tin gue tá, com uma nota pre ci sa e me lan có li ca:

“A fes ta foi so le nís si ma. Teve lu gar no Lar go da Sé,
com ple ta men te che io. A co mis são aca dê mi ca, pos ta da no alto 
da es ca da ria da ca te dral, tra zia a co roa de pra ta em uma sal va.
Na hora in di ca da, o por ta-bandeira apro xi mou-se e in cli nou o 
pavi lhão, para re ce ber a co roa. Nes ta oca sião pro fe ri o discur so, 
de for ma aca dê mi ca. Gu ar do dis to uma idéia já apa ga da.”
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Ro dri gues Alves es cre via es sas li nhas cin co me ses an tes da
sua mor te.

A ação do es tu dan te de Gu a ra tin gue tá tam bém se fez sen tir
no de no mi na do Nú cleo Ju rí di co, cen tro de es tu dos mu i to con ce i tu a -
do. Nele Ro dri gues Alves exer ceu as prin ci pa is fun ções, que eram as
de ora dor, juiz e pre si den te, ten do re la ta do vá ri as te ses de Di re i to Cri -
mi nal.

Fora do cír cu lo es co lar, quan do es tu dan te, co la bo rou na
Opi nião Con ser va do ra, jor nal di ri gi do por João Men des de Alme i da, den -
tro da li nha or to do xa do par ti do. Já era la ten te a di vi são en tre “men -
dis tas” e “pra dis tas” (es tes li de ra dos por Antô nio Pra do), mas que só
se con cre ti za em 1882.

Além das ma ni fes ta ções pú bli cas, a po lí ti ca es tu dan til flo ria
com vi gor nas so ci e da des se cre tas. Em pa í ses onde a re vo lu ção ro mân -
ti ca foi tar dia, como no Bra sil, as so ci e da des se cre tas in flu í ram até tar de. 
Entre tais so ci e da des exis tia uma, de que adi an te nos ocu pa re mos, cuja
im por tân cia ex tra ordiná ria na vida po lí ti ca bra si le i ra, até a Pri me i ra
Repú bli ca, de ve ria ser com ple ta men te elu ci da da.12

 O pen sa men to mais ra di cal dos abo li ci o nis tas, re pu bli ca no e
an ti cle ri cal, abri ga va-se, como é sa bi do, na Ma ço na ria, cuja loja Fra ter ni da -
de, exis ten te na Fa cul da de, abran gia al guns dos mais pres ti gi o sos es tu dan -
tes. Para que a li ber ta ção dos es cra vos ti ves se o apo io aber to des tes, a loja 
ma çô ni ca Fra ter ni da de trans for mou-se na as so ci a ção pú bli ca Fra ter ni da de
Pri me i ra, que teve como mem bros Rui Bar bo sa e Ro dri gues Alves. Os
dois es tu dan tes, jun ta men te com o vi bran te Luís Gama, ma çom, re pu bli -
ca no e ex-escravo, fo ram de cla ra dos de fen so res de ofí cio dos ca ti vos
desam pa ra dos, ou man ti dos em es cra vi dão ile gal. Em cer ta ce ri mô nia de
gala, re a li za da à no i te, Ro dri gues Alves ser viu de pa ra nin fo na li ber ta ção
de três de les.
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Haddad. Falta, contudo, um estudo completo, aprofundando as influências políticas
da Burschenschaft até a República. 



Her de i ro de gran de es cra va tu ra, nas ci do e cri a do en tre os
cafe za is tra ba lha dos por es cra vos, o jo vem es tu dan te pu nha a ser vi ço da 
ca u sa da li ber ta ção o seu tem pe ra men to ao mes mo tem po mo de ra do e
pro gres sis ta.

Nun ca foi abo li ci o nis ta ra di cal, mas ace i tou sem re lu tân cia,
ape sar das gran des per das que so fre ria, a ine vi tá vel abo li ção, tan to que,
se nhor de es cra vos, de i xou o go ver no de São Pa u lo para vir vo tar na
Câ ma ra a lei de 13 de maio. Nada dis to im pe diu que no ápi ce de sua
car re i ra fos se aco i ma do de es cra vo cra ta.

BURSCHENSCHAFT

Em 15 de fe ve re i ro de 1834, o di re tor da Aca de mia de São
Pa u lo,13 Car los Car ne i ro de Cam pos, co mu ni ca va em ofí cio ao mi nis tro 
do Impé rio, Chi chor ro da Gama, que “um moço na tu ral da Sa xô nia,
que tem es ta do a en si nar as pri me i ras le tras em uma das vi las des ta
provín cia” pro pu nha-se a ser pro fes sor de His tó ria, Ge o gra fia e Inglês
no cur so ane xo. Esse moço, so bre o qual tan to de real e de fal so se tem
escri to, cujo nome ver da de i ro ou su pos to ain da ago ra se nim ba de uma
au réo la de ro mân ti co mis té rio, di zia cha mar-se Jú lio Frank e foi con tra -
ta do pela Aca de mia pelo pra zo de dez anos. Quem se ria ao cer to? Que
des co nhe ci dos acon te ci men tos o te ri am tra zi do ao Bra sil des de a sua
lon gín qua Ale ma nha?

Até hoje – em bo ra mu i to ate nu a da em vir tu de das no vas
moti va ções po lí ti cas da clas se es tu dan til – a ma gia de Jú lio Frank per dura
en tre as ar ca das do Lar go de S. Fran cis co.

Os fa tos se gu ros so bre ele são es cas sos e in co lo res. A for ça
da sua in fluên cia é de vi da à tra di ção inin ter rup ta e ao se gre do que a
envol ve. Como to dos os mi tos, o mito de Jú lio Frank re si de me nos nele 
pró prio do que nos re sul ta dos da sua pro je ção na alma das ge ra ções.

Jú lio Frank nas ceu em Got ha, Ale ma nha, no ano de 1809.
De sem bar cou mu i to moço no Rio, tal vez no fim do Pri me i ro Re i na do,
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tendo sido, ao que pa re ce, re co lhi do, ao che gar, em uma for ta le za ca ri o ca.
Se tal se deu, é pos sí vel que a pre ca u ção fos se li ga da à re be lião dos re gi -
men tos ale mães ve ri fi ca da na ci da de em ju nho de 1828, o que po ria nas
ime di a ções des sa data a épo ca da en tra da de Frank no Bra sil. Se tal con je tu -
ra cor res pon der aos fa tos, o imi gran te ale mão te ria de ze no ve anos.

Do Rio pas sou a re si dir em So ro ca ba, onde se em pre gou no
co mér cio, exer cen do tam bém fun ção de pro fes sor de Fran cês e ou tras
lín guas. Re co men da do ao Bri ga de i ro To bi as de Agui ar, Frank se guiu
para São Pa u lo, onde se apro xi mou da Aca de mia, na for ma des cri ta.

A se ace i tar uma tra di ção da Burs chens chaft bra si le i ra, Frank se
cha ma ria de fato Luís Sand, e se ria ir mão de um jo vem re vo lu ci o ná rio
cujo nome, em cer to mo men to, em pol gou a Ale ma nha e a pró pria
Europa: Car los (Karl) Sand.

Karl Lud wig Sand, nas ci do em Won si e del, em 1795, foi um
fa ná ti co pa tri o ta, que de di cou a vida à uni fi ca ção ale mã e à im plan ta ção
da re pú bli ca na Ale ma nha uni fi ca da e, como ins tru men to des tes ide a is, à 
de po si ção das di nas ti as sub mis sas ao jugo es tran ge i ro.

Sand pas sou a mo ci da de em Tu bin gen, onde se ins cre veu na 
socieda de se cre ta Te u tô nia. Par ti ci pou da ba ta lha de Wa ter loo e fez parte
das tro pas prus si a nas de ocu pa ção do ter ri tó rio fran cês, após a que da
de Na po leão. De po is dis so co me çou a fre qüen tar a Uni ver si dade de
Erlan gem, onde duas so ci e da des se cre tas de es tu dan tes se di gla di a vam, 
a Burs chens chaft e a Land mans chaft.14 Essas di vi sões in ter nas eram in su -
fla das pelo Czar Ale xan dre da Rús sia, que de se ja va en fra que cer a
Alema nha a fim de pro lon gar o do mí nio dos Ro ma noff so bre a Europa
Cen tral. O mais im por tan te agen te rus so, nos me i os in te lec tu a is, era o
escri tor Au gus to Kot ze büe, nas ci do em We i mar no ano de 1761. Homem
de ine gá vel ta len to e gran de fe cun di da de, mas am bi ci o so e ve nal, Kotze -
büe pas sou a ser o prin ci pal agen te a ser vi ço do do mi nador es tran ge i ro 
e das oli gar qui as ale mãs, ad ver sá ri as da união e da li ber ta ção da pró pria
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de São Paulo foi presidida por Arnaldo Vieira de Carvalho e denominava-se
Jugendschaft.



pá tria. Pago por aque le e por estas, de sen vol via in ten sa ati vi da de,
redigin do jor na is e pan fle tos, es pi o nan do e de nun ci an do os na ci o nalis tas.

Car los Sand, mís ti co e ex tre mis ta, en ten deu que o seu de ver
era sa cri fi car-se, eli mi nan do o pan fle tá rio. Em mar ço de 1819 foi a
Man nhe im, onde re si dia Kot ze büe, so li ci tou-lhe uma au diên cia e, recebido, 
ma tou-o a pu nha la das.

Pre so e pro ces sa do, Sand, que se tor na ra o ído lo da ju ven tu de 
ale mã, foi de ca pi ta do em maio de 1820, por pres são do czar, em um
local que ainda hoje con ser va o nome de Cam pi na Sa gra da (He i le ge
Wiese). Seu diá rio, es cri to em par te na pri são, trans for mou-se em li vro
condutor da ju ven tu de, e o con sen ti do sa cri fí cio da sua mor te le vou-lhe o 
nome à no to ri e da de eu ro péia como sím bo lo da li ber da de. Cha te a u bri and, 
nas Me mó ri as de Além-Túmulo, re fle te bem isso quan do es cre ve:

 “Sous le ciel de la Ger ma nie cet amour de la li ber té de vint une
espèce de fa na tis me som bre et mystèrieux, qui se pro pa gea par des
asso ci a ti ons secr ètes. Sand vint ef fra yer l’Europe.”15

Luís Sand ou Jú lio Frank, qual quer que fos se a sua ori gem,
era um ale mão da que le tem po, e o tem po era, na luta po lí ti ca, o das
soci e da des se cre tas, so bre tu do para a mo ci da de.

 Na épo ca ro mân ti ca, mu i tas idéi as po lí ti cas, no ta da men te o re pu -
bli ca nis mo, de sen vol vi am-se for te men te na que las so ci e da des. O Bra sil do
Pri me i ro Re i na do e da Re gên cia co nhe ceu-as nu me ro sas, des de as mais
re a cionári as até as mais re vo lu ci o ná ri as. A Ma ço na ria, que era a mais
importan te, ser viu a to das as co lo ra ções do ideá rio po lí ti co. Re a ci o ná ri os
como Pe dro I, mo de ra dos como José Bo ni fá cio, ra di ca is como Antô nio Car los 
a ela per ten ce ram. Por isto não cor res pon di am as so ci e da des bra sileiras às
ale mãs ou ita li a nas, an tes adap ta vam-se ao meio para a ob ten ção dos seus fins.

Jú lio Frank (cha me mo-lo pelo nome que fi cou co nhe ci do)
deve ter fun da do a Burs chens chaft (nu me ro sas eram as as so ci a ções com
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este nome nas uni ver si da des ale mãs) logo que ob te ve em pre go na
Acade mia de São Pa u lo, ou seja, por vol ta de 1834.

É pos sí vel, tam bém, que, re si din do em So ro ca ba, vi es se a São 
Pa u lo a fim de man ter con tac tos com os es tu dan tes, sen do nes te caso
an te ri or à en tra da na Aca de mia a fun da ção da as so ci a ção es tu dan til.
Esta ver são, ado ta da por Afon so Schmidt, en con tra apo io na bi o gra fia
do Vis con de do Uru guai, es cri ta por José Antô nio So a res de Sou sa. Por
este li vro se vê que o vis con de ma tri cu lou-se na Aca de mia do Lar go de
S. Fran cis co em 1830, no ter ce i ro ano, ten do fe i to o quar to e o quin to
con jun ta men te, pois to mou grau de ba cha rel em fins de 1832, an tes,
por tan to, de ser con tra ta do Jú lio Frank.

Na ci ta da bi o gra fia do Vis con de do Uru guai le mos o se guin te:

“Con tou-me meu pai, o Pro fes sor Pa u li no José So a res
de Sou sa16 que, quan do es tu dan te em São Pa u lo, sou be que o 
Vis con de do Uru guai fora mui li ga do ao Dr. Jú lio Frank e que,
com este, fun da ra uma so ci e da de se cre ta, da qual fez par te
prin ci pal. O Con se lhe i ro Pa u li no, fi lho mais ve lho do vis con de,  
tam bém per ten ceu à mes ma so ci e da de.”17

De acor do com o mes mo li vro, o Vis con de do Uru guai, fe de ra lista
e re pu bli ca no, ti nha “a cabe ça po vo a da de re vo lu ções”, e re di giu jor na is
re vo lu ci o ná ri os. Como se vê, tudo bem no es pí ri to da Burs chens chaft
alemã. Se o pri me i ro Pa u li no de Sou sa per ten ceu à Burs chens chaft, como
estu dan te, foi ele o ini ci a dor de uma sé rie de grandes po lí ti cos bra si le i ros
liga dos à or ga ni za ção, e fica de mons tra do que Jú lio Frank fun dou a
asso ci a ção an tes de ser con tra ta do como pro fes sor.

Ou tro es tu dan te ilus tre dos pri me i ros anos de vida de Fa culdade,
li ga do a Júlio Frank, foi o fu tu ro mes tre e acla ma do ju ris ta Antô nio
Joaquim Ri bas. Qu an do Frank veio en si nar no cur so ane xo, em 1834, ali
en con trou Ri bas, en tão com ape nas quin ze anos, como alu no. A ami za de
en tre os dois mo ços logo se es tre i tou, apli can do-se Ri bas a es tu dar, com
Frank, o La tim, o Inglês e o Fran cês. A apro xi ma ção in te lec tu al en tre ambos 
le vou Ri bas (se gun do José Luís Alves, que pro fe riu o seu elo gio no
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Insti tu to His tó ri co) a co la bo rar no Com pên dio de His tó ria Uni ver sal de
Frank, pu bli ca do em 1841 sem nome de au tor.

Na tu ra li za do bra si le i ro, Jú lio Frank mor reu em ju nho de 1841,
de pne u mo nia, em São Pa u lo, aos trin ta e dois anos. Foi seu mé di co o Dr.
Jus ti ni a no de Melo Fran co, que tam bém aten deu, na hora da mor te, ou tro
li be ral, Lí be ro Ba da ró. Além de pro fes sor da Aca de mia, Frank era só cio do
Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, em cuja re vis ta apa re ce o seu
ne cro ló gio, que foi pro fe ri do pelo só cio To más José Pin to Cer que i ra.18 Seu 
túmulo, eri gi do em um pá tio da Fa cul da de, é ain da hoje ob je to de ve ne ração
e cu ri o si da de por par te dos es tu dan tes.

A in fluên cia do ale mão se di vi dia en tre os fu tu ros po lí ti cos,
como Pa u li no, e os fu tu ros ju ris tas como Ri bas. Mas foi no meio po lí tico
que a ori en ta ção da Burs chens chaft se es pe ci a li zou.

Com efe i to, seus di ri gen tes, daí por di an te, em di ver sos pos tos, 
cha ma ram-se Fran cis co Ota vi a no, Vis con de de Ouro Pre to, Rui Bar bo sa, 
Assis Bra sil, Ro dri gues Alves, Afon so Pena, Ba rão do Rio Bran co, Pinheiro 
Ma cha do, Cam pos Sa les, João Pi nhe i ro, Afon so Ari nos, Pe dro Les sa,
Ven ceslau Brás, Ber nar di no de Cam pos, Davi Cam pis ta, Was hing ton
Luís, Melo Fran co, Antô nio Car los, Alti no Aran tes, Artur Ber nar des,
Ver gue i ro Ste i del, Ma ce do So a res e nu me ros sís si mos ou tros vul tos
preemi nen tes do Di re i to, das le tras e da po lí ti ca im pe ri al e re pu bli ca na.19

A se le ção dos mem bros da so ci e da de era fe i ta por co op ta ção,
sen do escolhi dos à re ve lia os que apre sen tas sem as me lho res qua li da des
de in te li gên cia e ca rá ter. O che fe prin ci pal era sem pre um alu no do úl ti mo
ano, dis tri bu in do-se en tre os de ma is os vá ri os pos tos da hi e rar quia.

A so ci e dade au xi li a va eco no mi ca men te os es tu dan tes
pobres (João Pinhe i ro e Cân di do Mota, por exem plo, ti ve ram os seus
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18 O necrológio de Júlio Frank acha-se no volume 3 (1842) da Revista do Instituto
Histórico. Quanto ao túmulo, deve-se recordar sua semelhança com o pequeno
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(coisa que nem toda gente sabe) está ligado à Burschenschaft, cujo monograma se encontra
nele gravado. 

19 Melo Franco pertenceu ao Conselho dos Apóstolos. Além de meu pai e do meu
tio foram membros da Burschenschaft meu avô paterno, Virgílio de Melo Franco, e
outro tio, João de Melo Franco, todos formados em São Paulo. Cesário Pereira,
meu sogro, também foi membro da organização.



cur sos to tal ou par ci al men te sus ten ta dos por ela) mas, por ou tro lado,
cons ti tu ía uma es pé cie de gru po des ti na do a fun ci o nar na vida pú bli ca
de po is de ter mi na dos os es tu dos.

Nes se sen ti do se ria al ta men te in te res san te a pes qui sa que
com pro vas se as li ga ções en tre a Burs chens chaft pa u lis ta e o aces so aos
mais al tos pos tos po lí ti cos, des de o Impé rio.20

As re u niões re a li za vam-se ha bi tu al men te à no i te. Mais re cen -
te men te eram fe i tas em uma casa, hoje de mo li da, que exis tia no Jar dim
da Luz. Todo o ri tu al ro mân ti co das so ci e da des se cre tas era ri go ro sa -
men te ob ser va do. Rui, Rio Bran co, Afon so Pena, Ven ces lau Brás, Artur 
Ber nar des, nos pi ná cu los das res pec ti vas car re i ras, não des de nha vam de, 
quan do de pas sa gem por São Pa u lo, ho me na ge ar a ve lha or ga ni za ção,
pres tan do-se do cil men te ao seu ce ri mo ni al.

A trans mis são da cha ve era uma fes ta sim bó li ca. Tra du zia a
per ma nên cia dos ide a is da so ci e da de atra vés das su ces si vas ge ra ções.

As in di ca ções que con se gui mos re co lher a res pe i to da fi li a ção de 
ilus tres ho mens pú bli cos à Burs chens chaft são ex tre ma men te sig ni fi ca ti vas.
Não é nos so pro pó si to es ten der mo-nos de ma si a do so bre o as sun to.
Limi ta re mos nos sa pes qui sa à fase re pu bli ca na, des ta can do al guns fa tos.

Logo de po is do 15 de No vem bro, a cha ma da Co mis são dos
Cin co, in cum bi da de ela bo rar o an te pro je to de Cons ti tu i ção, con ti nha pelo
menos três an ti gos mem bros da so ci e da de: Sal da nha Ma ri nho, Amé ri co Bra si -
li en se e San tos Wer neck, sen do que este úl ti mo, re la ti va men te obs cu ro,
havia sido “cha ve i ro” (che fe su pre mo) da Burs chens chaft. 

É cer to que Pru den te de Mo ra is e Cam pos Sa les a ela
pertenceram, e isto ex pli ca, em par te, o fato de os dois lí de res re pu bli -
ca nos have rem, desde a im plan ta ção do novo re gi me, con vo ca do a
Rodri gues Alves, que in te grou tam bém a or ga ni za ção, na qua li da de de
che fe do Con se lho dos Após to los.
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20 A Burschenschaft constituía-se como uma elite intelectual e moral entre os alunos. O 
número de seus correspondentes não passaria de dez por cento do total.
Compreende-se o destaque que tiveram. Em 1870 Afonso Pena era o chefe
supremo da Comunhão Geral e Rodrigues Alves chefe do Conselho dos
Apóstolos, que eram doze, se não nos enganamos. Meu pai e Antônio Carlos
foram apóstolos na sua geração. Os apóstolos traziam nomes bíblicos, tais como
Jesus, Monte Carmelo, Monte Sião, Mar Morto, Jerusalém, Monte Tabor.



O Ba rão do Rio Bran co, já mi nis tro do Exte ri or, foi sa u da do
em ses são so le ne da so ci e da de pelo De pu ta do Gas tão da Cu nha,  o  que 
deve ha ver con cor ri do para a co la bo ra ção es ta be le ci da en tre os dois, no
Ita ma rati. Gas tão da Cu nha, quan do es tu dan te, foi quem re di giu a nova
Cons ti tu i ção (pac to) da as so ci a ção.21

Entre o Ba rão do Rio Bran co e a Burs chens chaft ocor reu um in ci -
den te mu i to inte res san te. Em 1906, con ver san do com ve lhos ami gos, o 
Barão fez re fe rên ci as à as so ci a ção de sua mo ci da de, re fe rên ci as es sas que
fo ram con si de ra das in dis cre tas pela di re ção do tem po. O che fe da Co mu -
nhão Ge ral in ter pe lou-o se ve ra men te. E o to do-poderoso chan ce ler es cre -
veu uma car ta au tó gra fa de ex pli ca ção, jus ti fi can do-se com o fato de sua
lon ga re si dên cia no es tran ge i ro e a per da de con ta to com as nor mas de si gi -
lo. Daí é que o Ba rão foi con vi da do para ser ho me na ge a do em São Pa u lo
com ses são so le ne e dis cur so de Gas tão. Em agra de ci men to, o Ba rão con -
vi dou al guns es tu dan tes da Bu cha (como era cha ma da fa mi li ar men te pe los
es tu dan tes) a vi rem ao Rio, para um al mo ço no Ita ma ra ti. Des se al mo ço
par ti ci pa ram Rio Bran co, Gas tão, Afon so Ari nos, to dos “bu che i ros”, e os
es tu dantes con vi da dos, Cás per Lí be ro, Ver gue i ro Cé sar e Ver gue i ro de
Lore na. Os ou tros co men sa is ig no ra vam o ver da de i ro sen ti do da re u nião.
Exis te uma fo to gra fia des se al mo ço que apa re ce na Obra Com ple ta de Afonso
Ari nos, edi ta da pelo Con se lho Fe de ral de Cul tu ra.

Davi Cam pis ta era tão re ve ren te à me mó ria de Jú lio Frank
que em pre gou seus do tes de pin tor em fa zer-lhe um re tra to.

Des de o iní cio, a Burs chens chaft pa u lis ta (B. P. se gun do a si gla
dos ini ci a dos) foi li be ral, abo li ci o nis ta e re pu bli ca na. Isto não im pe diu
que, dis si pa dos os en tu si as mos ju ve nis com as exi gên ci as da vida prá ti -
ca, certos es tu dan tes, tor na dos es ta dis tas, se apre sen tas sem como con serva do -
res, es cra vo cra tas e mo nar quis tas.

Du ran te o fas tí gio do Impé rio tal ocor reu com a ma i o ria dos
an ti gos “bu che i ros” (como era e são ain da cha ma dos), mas, à me di da que 
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21 Madame de Staël, no seu livro sobre a Alemanha, assim se refere às sociedades secretas: 
“Os iluminados políticos tinham adotado certos sinais para se reconhecerem; mas os
interesses, e não as opiniões, lhes serviam de ligação. Eles pretendiam, é verdade,
mudar a ordem social, mas, enquanto esperavam por esta grande obra, o que eles
queriam logo era apoderar-se dos empregos públicos.” Estas observações
desabusadas aplicam-se, em grande medida, à  Burschenschaft paulista.



se apro xi ma va o fim do an ti go re gi me, a fé re pu bli ca na foi se tor nan do o
cen tro de ins pi ra ção da so ci e da de. Daí a so li da ri e da de que en tre te cia, com 
fios in vi sí ve is, aque les va rões, aque les pa tri ar cas, ir ma na dos pelo te sou ro
de re cor da ções ina pa gá ve is. Daí tam bém, no jogo oli gár qui co da Pri me i ra 
Re pú bli ca, a ex pli ca ção se cre ta de mu i tos ar ran jos e com po si ções en tre os 
pró ce res, que es ca pa vam à vi sa da do ob ser va dor insciente ou su per fi ci al.

O re pu bli ca nis mo da Burs chens chaft era, como dis se mos, uma
ca rac te rís ti ca ha bi tu al das so ci e da des se cre tas eu ro péi as. Com efe i to, a
idéia de Re pú bli ca fi ca ra mu i to com pro me ti da na opi nião mé dia do Ve -
lho Mun do, por ca u sa das cru el da des da épo ca cha ma da do Ter ror, que
co ro ou com um di a de ma de san gue a Re vo lu ção Fran ce sa. O re pu bli ca -
nis mo eu ro peu, não con se guin do a ace i ta ção pa cí fi ca do nor -
te-americano, re fu gi ou-se, du ran te o pe río do da Res ta u ra ção
(1815-1830), e mes mo de po is, nas so ci e da des se cre tas, que en tão es ta vam
no auge do pres tí gio. Na Fran ça, a pro pa gan da aber ta da Re pú bli ca foi bem 
tar dia. Ini ci ou-se pra ti ca men te com Gam bet ta, no de clí nio do Se gun do
Impé rio na po leô ni co. Mas Gam bet ta, pre o cu pa do em apa gar trá gi cas lem -
bran ças, não pre ga va a Re pú bli ca re vo lu ci o ná ria, e sim a evo lu ção le gal de
um re gi me para o ou tro, a cha ma da “Re pú bli ca con ser va do ra”. Este le ga lis -
mo evo lu ci o nis ta, como tudo o que vi nha da Fran ça, in flu iu na men ta li da de 
dos nos sos es ta dis tas do Impé rio. Ouro Pre to, na fala com que apre sen tou
o seu ga bi ne te em 1889, res pon de aos in fla ma dos dis cur sos re pu bli ca nos
de Ce sá rio Alvim e João Ma nu el afir man do que a co roa ce de ria o pas so à
von ta de po pu lar, le gal men te ma ni fes ta da.

Exis te, em todo caso, uma re la ção mu i to es tre i ta en tre a
Burs chens chaft pa u lis ta e a ide o lo gia re pu bli ca na. Por isto mes mo sua
ma i or in fluên cia re ve lou-se na for ma ção dos qua dros di ri gen tes da
Prime i ra Re pú bli ca.

Na tur ma de Ro dri gues Alves, que co lou grau no ano do ma ni -
fes to re pu bli ca no, per ten ci am à Burs chens chaft, além dele, Rui Bar bo sa,
Afon so Pena, Bias For tes e Sal va dor de Men don ça.22 Se nem to dos estes
eram es tu dan tes re pu bli ca nos, to dos vi e ram a ocu par gran des posi ções 
na Re pú bli ca.

Como de mons tra ções cu ri o sas da ma nu ten ção dos vín cu los da
Burs chens chaft, trans cre ve mos tre chos de duas car tas, a pri me i ra es cri ta por
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22 Afonso Pena foi chefe da Comunhão Geral e Rodrigues Alves chefe do Conselho 
dos Apóstolos. Eram os dois postos supremos da organização estudantil.



Afon so Pena, vi ce-presidente da Re pú bli ca (já in di ca do para a pre si dên cia),
diri gi da a Pe dro Les sa; e a se gun da por Artur Ber nar des, de po is de presi dente
em pos sa do, en de re ça da aos di ri gen tes anô ni mos da Orga ni za ção.

Escre ve Afon so Pena, com data de Belo Ho ri zon te, 18 de
feve re i ro de 1906:

“Exmº Co le ga e Amº Dr. Pe dro Les sa

De se jo-lhe a con ti nu a ção de boa sa ú de e mu i tas fe li ci da des.

Pelo nosso com pa nhe i ro Dr. Ma ce do So a res fo ram-me
fe i tas indi ca ções a que V. Exª se re fe re na sua car ta de 31 de
jane i ro em be ne fí cio do pro gres so do be ne mé ri to Con:. de
Inv:.23 de São Pa u lo e de bom gra do as te nho ado ta do. Para
expe di ção do Dec:. cri an do o Cons:. de De leg:. do Sub:. Ap:. da
Bursch:. Bras:.24 tor nam-se pre ci sas cer tas in for ma ções que
soli ci to do De sem bar ga dor Pi nhe i ro Lima como dirá a V. Exª
o Dr. Ma ce do Soares.”

O emis sá rio re fe ri do pelo sig na tá rio era José Car los de Ma ce do
So a res, ba cha rel da tur ma de 1905, mais tar de em ba i xa dor e mi nis tro, en tão 
com vin te e dois anos. Deve tam bém ser re cor da do que o Pre si den te
Afon so Pena foi quem cha mou Pe dro Les sa da sua ban ca de ad vo ga do e
da cá te dra de pro fes sor em São Pa u lo para o Su pre mo Tri bu nal. Les sa
resis tiu ao con vi te, mas o pre si den te de mo veu-o com esta de cla ra ção:

“Eu cum pri rei o meu de ver de no meá-lo; o se nhor saberá
como cum prir o seu.”25

A par te mar can te da mis si va de Ber nar des é a se guin te:

“Ao mu i to Ill:. e Resp:. Con se lho de Após to los da B:.
P:.26 meu mu i to sa u dar.
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23 Conselho de Invisíveis, também chamado Sublime Apostolado. Foi chefiado
anteriormente por Francisco Otaviano, Ouro Preto e depois por Pedro Lessa.

24 Decreto criando o Conselho de Delegados do Sublime Apostolado da Burschenschaft
brasileira.

25 Fato narrado ao autor por Afonso Pena Júnior.



E cor di al men te agra de ço as con gra tu la ções com que,
por pro posta do Dr. Fre de ri co Ver gue i ro Ste i del, da B:.
P:., me dis tin guiu, ao en se jo de mi nha as cen são à Ma gis -
tratura Supre ma do País.27

As con di ções em que esta se ope rou pa ten te i am o ní vel
a que des ceu a po lí ti ca re pu bli ca na de nos sa ter ra e quan to o
Bra sil ne ces si ta do con cur so dos pa tri o tas para le van tar-se do
char co em que os maus bra si le i ros o vão se pul tan do.

Com pe ti rá essa obra me ri tó ria às ge ra ções mais mo ças,
de vez que de fe i tu o sa edu ca ção das ge ra ções atu a is não
permi te es pe rar de las a ação sal va do ra.”

Artur Ber nar des, pro fun da men te pa tri o ta, in te li gên cia obs ti nada
e es pí ri to mes siâ ni co, le vou a tra di ção da Burs chens chaft até a ve lhi ce.
Pouco an tes de mor rer, sen do de pu ta do, uma das suas pre o cu pa ções (que 
transmi tia a al guns co le gas es co lhi dos) era a de fun dar uma so ci e da de
se cre ta em que en tras sem mo ços, com ele com pro me ti dos a de fen der a
Hiléia Ama zô ni ca e o pe tró leo bra si le i ro con tra a co bi ça in ter na ci o nal.

De um modo ge ral, a par ti ci pa ção da Burs chens chaft de Jú lio
Frank nos acon te ci men tos po lí ti cos na ci o na is pros se guiu até re cen -
temente, e é pro vá vel que ain da exis ta, em bo ra mu i to ate nu a da pela
diferen ça de mo ti va ções que hoje so li ci tam os es tu dan tes.

Mu i tos ho mens pú bli cos de atu a ção re cen te fo ram ele men tos de 
prol da Burs chens chaft. Em 1923 foi cha ve i ro Antô nio Gon ti jo de Car va lho.

O úl ti mo che fe da as so ci a ção se cre ta, pelo que sa be mos, foi José 
Car los de Ma ce do So a res. Re cen te men te hou ve ten ta ti vas de re ar ti cu la ção
da Burs chens chaft, pro va vel men te com pou co êxi to, por que – como já ob -
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26 Ao muito Ilustre e Respeitável Conselho de Apóstolos da Burschenschaft Paulista.
27 Frederico Vergueiro Steidel, catedrático de Direito Comercial, era então chefe da

associação, sendo sucedido por Macedo Soares. Um cronista da Faculdade, Francisco
Pati, recorda-o na tribuna da Bucha em certa noite solene de 1921: “Magro, de
estatura média, curvado para frente, fisionomia severa de asceta, soltava as
palavras como látegos. A vocação de Apóstolo estampava-se-lhe na face
macerada.” O emprego da palavra “apóstolo” por Pati  é evidentemente
intencional. Lembre-se que seu livro não refere os aspectos secretos da associação.



serva mos – as mo ti va ções da ju ven tu de ci vil são hoje mu i to di fe ren tes
do que eram até meio sé cu lo atrás. Para con clu ir, re cor de mos al guns epi só -
di os re le van tes da his tó ria con tem po râ nea, li ga dos à or ga ni za ção de Jú lio
Frank.

A fun da ção do Par ti do De mo crá ti co de São Pa u lo, ten do
como fi gu ra de proa o Con se lhe i ro Antô nio Pra do e como ele men tos
atu an tes an ti gos ba cha réis do Lar go de S. Fran cis co, é obra da Burs chens -
chaft, em gran de par te. De po is de 1930, a re vo lu ção pa u lis ta de 1932 não 
lhe é es tra nha, à me di da que foi um mo vi men to ba cha re les co, ati va do
por mem bros da as so ci a ção e do par ti do, como Jú lio de Mes qui ta Fi lho, 
Hen ri que Ba i ma, os ir mão Vam pré e Pa u lo No gue i ra Fi lho.28

O su má rio le van ta men to que foi fe i to das ori gens, de sen vol -
vi men to e ação da Burs chens chaft pa u lis ta não pre ten deu mais que con tri -
bu ir para o es cla re ci men to de cer tos bas ti do res da oli gar quia do mi nan te
na Pri me i ra Re pú bli ca, des ven dan do par te das ra zões da es co lha dos
seus re pre sen tan tes nos três po de res cons ti tu ci o na is, ex pli cando o
aspec to mo ral se le ti vo que nela pre do mi nou e a jus ti fi ca ção par ci al da
uni da de bá si ca do gru po do mi nan te. Esses três fa to res de es ta bi li da de,
pres si o na dos por vá ri as cir cuns tân ci as, de sa gre gam-se pre ci sa men te
com a mor te de Ro dri gues Alves, que é a por ta que cer ra a Pri me i ra
Repú bli ca e abre os ca mi nhos tu mul tu o sos das que lhe se gui ram. Vences lau
Brás e Ro dri gues Alves eram “bu che i ros”. Epi tá cio Pes soa nada ti nha
com a so ci e da de.

O País de 7-11-1905 trans cre ve de O Pa ra í ba de 25-11-1870 a
se guin te nota as si na da por E. Leão Bonr ro el:

“Teve an te on tem lu gar na casa do Sr. Do min gos Ro drigues
Alves um ba i le mag ní fi co dado por S. S.a em re go zi jo da
forma tu ra de seu fi lho, o nos so es ti ma do e ta len to so pa trí cio
Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves. Tudo cor reu às mil ma ra vi -
lhas. O gran de con cur so de con vi vas, o pra zer de que to dos se
acha vam pos su í dos, a de co ra ção da sala, o pri mor e a de li ca de za
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28 Os radicais da Burschenschaft, depois do movimento de 1932, formaram uma
espécie de círculo concêntrico, de diâmetro menor, chamado dos “encapuzados”.
Este pequeno grupo, utilizando um grande jornal, O Estado de S. Paulo, atuou em
vários acontecimentos. Mas isto  é outra história. 



dos ser vi ços, a pom pa e bom gos to das to i let tes, tudo en fim
concor reu para que aque la fes ta seja lem bra da com sa u da de.”

A VOCAÇÃO POLÍTICA

Ao de i xar, em 1870, a Fa cul da de, aque la bri lhan te plêi a de de
ba cha réis de via es tar bem cons ci en te do lar go des ti no que a aguar da va
na vida pú bli ca. Qu a tro de en tre eles nun ca mais se per de ri am de vis ta
nos en con tros e de sen con tros do fu tu ro: Ro dri gues Alves, Rui Bar bo sa,
Afon so Pena e Bias For tes.29

No dia 5 de no vem bro, em que Ro dri gues Alves co lou grau, a
Opi nião Con ser va do ra, de João Men des, pu bli cou esta no tícia, que era também 
uma pro fe cia: 

“Ca rá ter sisudo, in te li gên cia cul ti va da, idéi as sãs são
elemen tos va li o sís si mos que o Sr. Ro dri gues Alves porá a
servi ço da pá tria, se qui ser de di car-se à car re i ra po lí ti ca.”

O ba cha rel de Gu a ra tin gue tá, es tu dan te ex cep ci o nal des de a
in fân cia, cum priu am pla e ri go ro sa men te o va ti cí nio. Foi um po lí ti co.

De fato, o Di re i to cons ti tu iu para Ro dri gues Alves um ins tru -
men to para a ação po lí ti ca, ins tru men to im po si ti vo na épo ca em que
viveu e atu ou. Em toda uma lon ga vida de ad mi nis tra dor e go ver nan te,
pre siden te da Pro vín cia e do Esta do, de pu ta do pro vin ci al, ge ral e federal,
se na dor da Re pú bli ca, mi nis tro e pre si den te, sua ação é mar ca da
sempre, nas vir tu des e nos de fe i tos da per so na li da de, pela po lí ti ca. Com
ela e por ela vi veu, afir mou-se, ven ceu, en trou na his tó ria. Seus úl ti mos
mo men tos são do mi na dos pela pre o cu pa ção po lí ti ca. Qu a se ago ni zan te, 
de po is de con for ta do es pi ri tu al men te pela Igre ja, são de or dem po lí ti ca
as reco men da ções fi na is que faz aos fa mi li a res e pró xi mos, des pe dindo-se
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29 Afonso Pena deve ter sido, nos bancos acadêmicos, dos colegas mais chegados a
Rodrigues Alves. Isto não impedia a cerimônia do tratamento entre eles. Veja-se
esta dedicatória, em um belo volume das poesias de Alfred de Musset: “Ao meu
distinto Colega e Amigo Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves. São Paulo, 30 de
outubro de 1870. Afonso Augusto Moreira Pena.” O livro era presente de formatura
que o bacharel de Minas fazia ao de São Paulo.



de les e da vida. Po de-se afir mar que ne nhum pa tri ar ca re pu bli ca no foi
tão po lí ti co quan to Ro dri gues Alves.

Os ex ces sos da fria am bi ção fi ze ram Flo ri a no exor bi tar, da
ação po lí ti ca, para o ar bí trio da for ça. A in fle xi bi li da de or gu lho sa per turbou 
a vi são de Pru den te, le van do este gran de va rão ao os tra cis mo. Uma
espécie de ba cha re lis mo for ma lis ta pre ju di cou o com por ta men to de
Cam pos Sa les, im pe din do-lhe, tal vez, a vol ta ao po der. A in to le rân cia das
idéi as obs tou a as cen são de Ber nar di no de Cam pos. O ape ti te de man do
e o es pí ri to ca u di lhis ta cor ta ram a car re i ra e a exis tên cia de Pi nhe i ro
Macha do. A va i da de in te lec tu al e o ir re a lis mo dou tri ná rio mar gi na li za ram
Rui Bar bo sa, o mais po de ro so en ge nho da ge ra ção dos fun da do res.

Ro dri gues Alves era lú ci do e fle xí vel, enér gi co e se re no, per ti naz e 
tran si gen te, am bi ci o so sem per so na lis mo, fir me nos com pro mis sos e há bil
nas com po si ções, duro na ação, mas to le ran te quan do ob ti nha o que que ria.

Aci ma de tudo, ele pos su ía, de for ma ad mi rá vel, o sen ti men to
de que a po lí ti ca se exer ce sem pre ten do em vis ta algo que está aci ma dela e 
de quem a pra ti ca. Qu al quer co i sa de in de fi ní vel den tro da qual a in ten si da -
de da vida, o gos to da gló ria e o de se jo do po der es tão sem dú vi da pre sentes, 
mas que, em con jun to, trans cen de a tudo isso, ou melhor, co lo ca to das
essas for ças como ins tru men tos pes so a is de uma vo ca ção im pes so al, que é
a de re a li zar e de ser vir a quem não se co nhe ce. Foi essa in tu i ção do minado ra
que levou sem pre Ro dri gues Alves a dis tin guir o per ma nen te do con tin gente 
e a ex tra ir o es sen ci al do epi só di co.

Tais qua li da des ex pli cam o fato sur pre en den te de ha ver ele
(ele e não ou trem por ele) re sol vi do pro ble mas na ci o na is bá si cos que
não po dia co nhe cer, o que é pre ci sa men te a mar ca do gran de po lí ti co,
do au tên ti co ho mem de Esta do.
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Do min gos Ro dri gues Alves, já na ve lhi ce.
 Cor te sia do Prof. José Luís Pa sin



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do 

Pro mo tor público e juiz de Di re i to em Gu a ra tin gue tá – De pu ta do pro vin ci al
– Ses são de 1872 – Ses são de 1873 – Ses são de 1874 – Ses são de 1875 – Casamento
– Re tor no à Assem bléia Pro vin ci al – Ses são de 1878 – Ses são de 1879.

PROMOTOR PÚBLICO E JUIZ DE DIREITO
EM GUARATINGUETÁ

Bacha rel for ma do, como en tão se di zia, foi Ro dri gues Alves
no me a do pro mo tor in te ri no de Gu a ra tin gue tá, por de cre to de 11 de
dezem bro de 1870, do pre si den te da Pro vín cia, Antô nio da Cos ta Pin to
da Sil va. O pro mo tor efe ti vo era o ba cha rel Fran cis co de Pa u la e Oli ve i -
ra Bor ges, oi ta vo fi lho do Vis con de de Gu a ra tin gue tá e tio de Ro dri gues 
Alves, o qual, pro va vel men te, lhe terá to ma do o nome de ba tis mo. O
tio ce deu logo o exer cí cio da pro mo to ria ao so bri nho, pois este, que
deixa ra a Fa cul da de ha via pou co mais de um mês, es tre ou na tri bu na do 
júri no dia 19 de de zem bro, na sala da Câ ma ra Mu ni ci pal. O juiz de
Di re i to era José Pe dro Mar con des Cé sar, da nu me ro sa fa mí lia dos
Marcon des es pa lha da pe las zo nas mi ne i ra, flu mi nen se e pa u lis ta do Vale 
do Pa ra í ba, e tam bém pa ren te de Cer que i ra Cé sar. O ad vo ga do da defesa
(que ob te ve a ab sol vi ção do réu) era José Car do so de Ara ú jo Abranches, 
co le ga de Fa cul da de de Ro dri gues Alves, e seu ami go até os tempos da
pre si dên cia da Re pú bli ca. Tal vez o seu mais ín ti mo ami go.



Em de zem bro de 1870, Ro dri gues Alves ser viu como pro mo -
tor in te ri no, mas já na ses são do júri de maio de 1871 apa re ce como efe -
ti vo. O tio te ria se gu ra men te pe di do de mis são, para que fos se no me a do
o so bri nho. Ser viu nes sa qua li da de até o fim do ano, ten do pro va vel -
men te se de mi ti do nes sa épo ca, ou no co me ço de 1871, pois, nes te úl ti -
mo ano, como ve re mos, foi ele i to de pu ta do pro vin ci al.

Como pro mo tor era tam bém cu ra dor de me no res, ór fãos e
in ter di tos.

No cor rer de 1873, de po is de ter mi na das as ses sões da
Assem bléia Pro vin ci al, Ro dri gues Alves foi no me a do juiz mu ni ci pal e
pri me i ro subs ti tu to do juiz de Di re i to da co mar ca da sua ci da de na tal.
Nes se pos to fica até o fim de 1874, ha ven do tra ços de sua pas sa gem
em vá ri as sen ten ças e des pa chos ar qui va dos nos ofí ci os de jus ti ça das
cida des de Gu a ra tin gue tá e de Cu nha. Seus tra ba lhos são cons ci en ciosos,
funda dos com pre ci são nos ar ti gos da com pli ca da le gis la ção vigen te,
tan to do cí vel como do cri me.

De 9 de de zem bro de 1873 é uma sen ten ça sua, em que con -
ce de li ber da de a uma es cra va, apli can do a Lei Rio Bran co, de 28 de se -
tem bro de 1871.

DEPUTADO PROVINCIAL

A car re i ra po lí ti ca de Ro dri gues Alves co me ça em 1872,
como de pu ta do pro vin ci al.

Estu dan te fi li a do ao Par ti do Con ser va dor, jo vem ba cha rel mi li -
tan te da mes ma agre mi a ção, Ro dri gues Alves con ta va com a va li o sa pro -
te ção do Vis con de de Gu a ra tin gue tá, com cuja neta em bre ve se ca sa ria.
Foi, as sim, pela mão des se che fe, que ele en trou na ati vi da de po lí ti ca.

As Assem bléi as Le gis la ti vas das Pro vín ci as ti nham sido
criadas em 1834, pelo Ato Adi ci o nal, em subs ti tu i ção aos an te ri o res
Con se lhos Ge ra is.1
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As Pro vín ci as mais im por tan tes, São Pa u lo, Mi nas Ge ra is,
Rio de Ja ne i ro, Ba hia e Per nam bu co, con ta vam 36 de pu ta dos nas suas
Assem bléi as. Eram me no res os nú me ros de les para as ou tras. Esco -
lhia-se o de pu ta do pro vin ci al da mes ma for ma que o de pu ta do ge ral e
pe los mes mos ele i to res, mas a le gis la tu ra pro vin ci al não ia a mais de
dois anos, me ta de do tem po da ge ral.

Ro dri gues Alves foi ele i to pelo pri me i ro dis tri to, no qual se
ele geu tam bém um de pu ta do que fora seu pro fes sor na Fa cul da de, José
Ma ria de Sá e Be ne vi des.

Ele i tos por ou tros dis tri tos vi nham Lo pes Cha ves e Estê vão
Ri be i ro de Re sen de.2

Presente desde a segunda sessão preparatória, em 29 de ja -
neiro, o deputado conservador de Guaratinguetá foi indicado para a
Comissão de Instrução.

A si tu a ção na ci o nal apre sen ta va-se so li da men te con ser va do ra, 
com o ga bi ne te de 25 de mar ço de 1871 (o de mais lon ga du ra ção em
todo o an ti go re gi me), che fi a do pelo Vis con de do Rio Bran co, sen do a
Pro vín cia pre si di da, na que le ano, por Cos ta Pe re i ra e, em se gui da, por
Pin to Lima. O mi nis tro do Impé rio (Pas ta a que es ta vam su je i tos os
prin ci pa is ne gó ci os pro vin ci a is) era João Alfre do.3

A vida po lí ti ca de Ro dri gues Alves ini ci a va-se as sim do lado
do po der e sob os me lho res aus pí ci os.

Na ação par la men tar re ve lou-se, de pron to, o que sem pre foi
de po is, como de pu ta do ge ral, cons ti tu in te re pu bli ca no e se na dor da Re -
pú bli ca: as sí duo, dis cre to, apli ca do à ta re fa, mo de ra do nas ati tu des po lí -
ti cas, es tu di o so dos as sun tos, em ge ral pou co fre qüen ta dor da tri bu na,
mas elo qüen te nela, quan do ne ces sá rio. O tra ço mais im pres si vo, tam -
bém per ma nen te, era a sua pro fun da e com ba ti va fi de li da de par ti dá ria,
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3 José Fernandes da Costa Pereira Júnior, Francisco Xavier Pinto Lima, depois Barão
de Pinto Lima, e João Alfredo Correia de Oliveira, mais tarde presidente do
Conselho, quando Rodrigues Alves foi presidente da Província.



que, tan to na as sem bléia pro vin ci al quan to nas na ci o na is, o le vou às ve -
zes a ás pe ras con ten das.

No qua dro do pen sa men to par ti dá rio, Ro dri gues Alves era
um con ser va dor pro gres sis ta como ha via sido na Fa cul da de e como se -
ria, de po is, nas fun ções de de pu ta do, se na dor, mi nis tro e pre si den te.
Toda a sua obra, toda a sua vida, são o des do bra men to na tu ral des se
tra ço psi co ló gi co e com pro vam o vi gor da ali an ça do con ser va do ris mo
com o pro gres sis mo.

SESSÃO DE 1872

A prin cí pio, sua ati vi da de fi cou li mi ta da a re la tó ri os so bre
pro je tos sem ma i or im por tân cia.

A 4 de mar ço as si nou, em se gun do lu gar, como bom ca tó li co
que era, uma mo ção de pro tes to con tra a ocu pa ção de Roma pe las
tropas de Ga ri bal di.

Seu pri me i ro dis cur so foi pro fe ri do no dia 8 da que le mês. O
pres tí gio de que vi nha cer ca do pa ten te ia-se com a no ta ção “mo vi men to
de aten ção” que fo ca li za sua ida à tri bu na, pa la vras usa das tra di ci o nal -
men te nas as sem bléi as bra si le i ras para in di car o con ce i to de que vem
pre ce di do um re pre sen tan te.

Suas pa la vras ini ci a is mar cam o pro pó si to da dis cri ção:
“Per mi tam os no bres co le gas que eu rom pa o si lên cio que me

te nho im pos to.” De clara-se alhe io às lu tas po lí ti cas, aten to ao es pí ri to de
em pre sa e as so ci a ção, alma aber ta à con tem pla ção do fu tu ro, que lhe
pa re cia li son je i ro, con fi an te na ener gia e na ação. Adver te so bre a gra ve
si tu a ção da la vou ra, por ca u sa da fal ta de bra ços (o ga bi ne te Rio Bran co
apro va ra ha via pou co a Lei do Ventre Li vre, que era o iní cio do fim da
es cra vi dão) e de cré di to. Insis te em que a re a li da de de via ser en fren ta da.
Obser va a ten dên cia dos Esta dos mo der nos de se so bre por à ini ci a ti va
in di vi du al nos em pre en di men tos bá si cos, cita os Esta dos Uni dos como
exem plo. Abor da o pro ble ma dos trans por tes, ex pon do as so lu ções en -
con tra das em ou tros pa í ses, como a Fran ça e a Bél gi ca, e ob ser va que,
em ma té ria des sa na tu re za, cada país deve pro curar suas pró pri as so lu -
ções. Acen tua a ne ces si da de da imi gra ção, subs ti tu ti va do bra ço es cra vo, e
ter mi na com uma pro fis são de fé no pro gres so fu tu ro de São Pa u lo.
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Ao con clu ir o dis cur so, os cum pri men tos dos co le gas con sa -
gram-lhe o êxi to.

Esta pri me i ra ma ni fes ta ção po lí ti ca de Ro dri gues Alves é de
es pe ci al im por tân cia para o le i tor con tem po râ neo, por que nela o moço
de pu ta do tra ça, sem o pres sen tir, tal vez, o re tra to do es ta dis ta fu tu ro.

No dia 11 de fen de o di re i to das Câ ma ras Mu ni ci pa is con tra í rem
em prés ti mos, com per mis são das Assem bléi as Pro vin ci a is. Interpre ta -
va o Ato Adi ci o nal de ma ne i ra fa vo rá vel à au to no mia de São Pa u lo.

Entran do a Assem bléia em re ces so no mês de abril (o
fun ci o na men to normal de las era de três me ses), Ro dri gues Alves pas -
sou a exer cer o pos to de pro mo tor pú bli co de São Pa u lo, para o qual
ha via sido no me a do por de cre to de 8 de fe ve re i ro. Esta acu mu la ção de
pos tos era per mi ti da pela le gis la ção da épo ca e lhe foi fa ci li ta da pe los
seus cor re li gi o ná ri os no po der.

O juiz de Di re i to, Antô nio Cân di do da Ro cha, fora pre si dente
da Pro vín cia de ju lho de 1869 a no vem bro de 1870, com o ga bi ne te
con ser va dor de Ita bo raí.4 Ro dri gues Alves, du ran te o ano de 1872,
serviu por três pe río dos como pro mo tor de São Pa u lo, ten do acusado 
em júri qua tor ze réus in cur sos em vá ri os ar ti gos do Có di go Cri mi nal. 
Como opo nen tes, na tri bu na de de fe sa, de fron tou-se com ad vo ga dos 
de no me a da, como seus ex-professores Sá e Be ne vi des e Mar tim Fran -
cis co, além de João Mon te i ro, mais tar de tam bém len te da Fa cul da de.
Ape sar do mé ri to dos de fen so res, os réus pro ces sa dos pelo pro mo tor
fo ram, na ma i o ria, con de na dos.

SESSÃO DE 1873

Pre sen te des de ja ne i ro para o iní cio das re u niões, Ro dri gues
Alves só se ma ni fes ta em ple ná rio a 28 de fe ve re i ro, em dis cur so in ter -
pre ta ti vo do Ato Adi ci o nal. Inda ga va-se se, nos ter mos da que la lei cons -
ti tu ci o nal, os ofí ci os de jus ti ça eram em pre gos ge ra is ou pro vin ci a is,
dado que o Po der Ju di ciá rio do Impé rio era uno. A re da ção apres sa da
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do Ato Adi ci o nal de i xou vá ri as ques tões, como esta, in de ci sas, tra zen do 
dú vi das so bre a com pe tên cia das Assem bléi as.

Ro dri gues Alves, como par ti dá rio da au to no mia das Pro vín ci as,
in cli na va-se pelo ca rá ter pro vin ci al da que les em pre gos e de fen dia a
com pe tên cia da Assem bléia, com ar gu men tos de va li o so teor ju rí di co.

A sua atu a ção de ma i or re le vo, na que la ses são (e uma das
mais im por tan tes em todo o seu tem po de de pu ta do pro vin ci al) re la ci o -
nou-se com a edu ca ção.

Ro dri gues Alves apre sen tou pro je to ins ti tu in do o en si no obri -
ga tó rio na Pro vín cia. Esta idéia de obri ga to ri e da de do en si no im pli ca va
ain da en tão, para os es pí ri tos re tró gra dos, agres são à li ber da de dos pais
e aos di re i tos da fa mí lia. Sá e Be ne vi des, ca tó li co ul tra mon ta no, che fi ou
o gru po re a ci o ná rio, que ne ga va ao po der pú bli co o di re i to de dis por
so bre a ma té ria. Afir ma, em dis cur so, que a idéia do en si no obri ga tó rio
“es ta va as so ci a da a mo vi men tos co mu nis tas e so ci a lis tas”, o que co lo ca -
va o seu jo vem co le ga de par ti do, e ex-discípulo, na in cô mo da po si ção
de re vo lu ci o ná rio e sub ver si vo.

A 13 de mar ço, Ro dri gues Alves de fen deu o seu pro je to, mos -
tran do a im pro ce dên cia das acu sa ções fe i tas pe los ul tra con ser va do res. Re -
fe riu as prá ti cas vi gen tes na Fran ça, Ale ma nha, Su í ça, Di na mar ca e Por tu -
gal. Dis cu tiu ju ri di ca men te a ques tão nos Di re i tos Pú bli co, Ci vil e Ro ma no
e exa mi nou a si tu a ção pre cá ria da ins tru ção no Bra sil, com a fal ta de es co -
las, de pro fes so res e de alu nos. De fen deu ener gi ca men te a in ter ven ção do
Esta do no pro ble ma. A ora ção, mu i to apla u di da, foi o pre nún cio da apro -
va ção do pro je to que se deu a 7 de fe ve re i ro do ano se guin te.

SESSÃO DE 1874

Além da apro va ção do pro je to so bre o en si no obri ga tó rio, o
ano de 1874 mar ca a fase mais fe cun da da ação de Ro dri gues Alves na
Assem bléia Pro vin ci al. Na que la ses são, Ro dri gues Alves fre qüen tou
com as si du i da de a tri bu na, ain da que, de acor do com seu há bi to, para só 
fa lar so bre os tra ba lhos em pa u ta. Ma té ria po lí ti ca só o pro vo ca va
quando en vol via in te res se ime di a to do seu par ti do. Seus dis cur sos são
mar ca dos pela in for ma ção cu i da do sa a res pe i to da ma té ria em causa, e
pela in de pen dên cia dos jul ga men tos pes so a is.
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A 18 de mar ço, vol tan do ao tema, que mu i to lhe in te res sa va, da
in ter pre ta ção do Ato Adi ci o nal, pro fe riu ora ção, sem exa ge ro, no tá vel.

A 28, ma ni fes tan do-se a pro pó si to da Qu es tão Re li gi o sa, que
en tão agi ta va o país, for ne ceu cu ri o sa in for ma ção. Dis se que D. Vi tal
es ta va de sig na do para di ri gir a di o ce se de São Pa u lo, não ten do sido fe i -
ta a in di ca ção por que o com ba ti vo bis po re cu sou-se a con ver sar so bre
suas in ten ções com um emis sá rio do mi nis tro do Impé rio, João Alfre do. 
Depois des se de sen ten di men to é que D. Vi tal foi man da do para
Pernam bu co.

A 30 de mar ço, Ro dri gues Alves es cla re ceu sua ati tu de quan -
to ao pro ble ma ser vil. Si tua-se como eman ci pa ci o nis ta mo de ra do que
era, ao sus ten tar a in cons ti tu ci o na li da de de um pro je to que cri a va im -
pos to pro vin ci al so bre es cra vos. Afir ma ni ti da men te: 

“Não pos so sa cri fi car à po pu la ri da de de idéi as ele va das,
ge ne ro sas e que se di zem fa vo rá ve is à la vou ra, con vic ções que
te nho e que me pa re ce mais se aco mo da rem aos ver da de i ros e
re a is in te res ses da mes ma la vou ra.”5

SESSÃO DE 1875

Ao termo de sua se gun da le gis la tu ra como de pu ta do, Ro dri gues
Alves foi ele i to mem bro da Mesa.

No de cor rer de mar ço, dias 2 e 12, com ba teu os fa vo res
indis cri mi na dos que, sob a for ma de ga ran ti as de ju ros e ou tras van -
tagens, es ta vam sen do con ce di dos às em pre sas de es tra das de fer ro. O
zeloso ad mi nis tra dor do fu tu ro re pon ta va no par la men tar, que não
aceitava o dis far ce do pro gres so para jus ti fi car ne gó ci os par ti cu la res, em 
de tri men to de in te res ses pú bli cos.

Ain da na que le mês, a 15, 17 e 31, dis cu tiu lon ga men te pro ble -
mas de Di re i to Cons ti tu ci o nal nos qua is, pa re ce, es ta va pro cu ran do se
es pe ci a li zar.
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No ano de 1875 ter mi na va a le gis la tu ra pro vin ci al que, como
dis se mos, era de dois anos pelo Ato Adi ci o nal. Tam bém na que le ano, a 25
de ju nho, for ma va-se, pre si di do pelo Du que de Ca xi as, novo ga bi ne te, em
subs ti tu i ção ao do Vis con de do Rio Bran co, o qual du rou até 1878, quan do 
se ina u gu rou a si tu a ção li be ral, com o Vis con de de Si nim bu.

Ape sar de per du rar o pre do mí nio dos con ser va do res, Ro dri -
gues Alves não vol tou à Assem bléia Pro vin ci al no biê nio 1876-1877.

Ficou em Gu a ra tin gue tá, sem des cu rar da po lí ti ca, po rém
dedi ca do a afa ze res pri va dos e cu i da dos fa mi li a res.

CASAMENTO

A fa mí lia se or ga ni za va pelo seu ca sa men to com a prima-irmã,
Ana Gu i lher mi na. O as sen to do ato é o se guin te:

“Aos 11 de se tem bro de 1875, nes ta ci da de de Gu a ra -
tin gue tá, em ora tó rio par ti cu lar da casa de Dona Gu i lher mi -
na Cân di da de Oli ve i ra Bor ges6 fe i tas as de nun ci a ções ca nô -
ni cas, sem im pe di men to além do de con san güi ni da de em se -
gun do grau igual da li nha la te ral, do qual fo ram dis pen sa dos
por pro vi são de S. Exª Revmª o go ver na dor do Bis pa do,
pre ce den do o sa cra men to da pe ni tên cia, às oito ho ras da tar -
de, em mi nha pre sen ça e das tes te mu nhas, o Vis con de de
Gu a ra tin gue tá e Ca pi tão Antô nio Ro dri gues Alves,7 se re ce -
be ram em ma tri mô nio por pa la vras do pre sen te o Dr. Fran -
cis co de Pa u la Ro dri gues Alves e D. Ana Gu i lher mi na de
Oli ve i ra,8 ele fi lho le gí ti mo de Do min gos Ro dri gues Alves e
de D. Isa bel Per pé tua de Ma rins Alves e ela fi lha le gí ti ma do 
fi na do Dr. José Mar ti ni a no de Oli ve i ra Bor ges e de D. Gu i -
lher mi na Cân di da de Oli ve i ra Bor ges, na tu ra is e fre gue ses
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des ta pa ró quia, pre ce dem a este ca sa men to o al va rá de li cen -
ça do juízo de ór fãos des te ter mo. E logo re ce be ram as bên çãos
nup ci a is de que man dei fa zer as sen to. O Vi gá rio Be ne di to Te i xe i ra da
Sil va Pin to.” 

Nes ta fase, de 1875 a 1877, au sen te da as sem bléia pro vin ci al,
atu ou no exer cí cio da pro fis são na co mar ca do seu nas ci men to e nas pró xi -
mas. A ad vo ca cia era, en tão, um dos me i os mais usa dos para a for ma ção das
ba ses ele i to ra is nas pro vín ci as. Tam bém nes sa épo ca, ou pou co mais
tar de, é que se for mam as duas em pre sas agrí co las em que Ro dri gues
Alves foi só cio do seu ir mão e con cu nha do Vir gí lio: a “Vi ú va Bor ges e
Gen ros”, que explora va a gran de Fazenda das Três Bar ras, em Gu a ra tin -
gue tá, ad qui ri da em 1858 pelo so gro de am bos, e a “Ro dri gues Alves e
Irmão”, que abriu as no vas fa zen das da zona de Jaú e São Ma nu el. To das
es sas terras for mam hoje o acer vo da Com pa nhia Agrí co la Ro dri gues
Alves, so ci e da de anô ni ma, de que são aci o nis tas os des cen den tes do Con -
se lhe i ro e do Co ro nel.9

Mas o exer cí cio da ad vo ca cia pro fis si o nal não o afas tou,
como ve re mos mais adi an te, da ati vi da de po lí ti ca, es pe ci al men te no ter -
re no ele i to ral.

RETORNO À ASSEMBLÉIA PROVINCIAL –
 SESSÃO DE 1878

Em 1878 vol tou Ro dri gues Alves ao par la men to pro vin ci al, 
onde veio en con trar dois de pu ta dos da cor ren te po lí ti ca re pu bli ca na.
Um era Mar tinho Pra do, ou tro cha ma va-se Pru den te José de Mo ra is e
Bar ros. Este nas ce ra no mu ni cí pio de Itu, mas ti nha base po lí ti ca na ci da -
de de Pi ra ci ca ba, an ti ga Vila de Cons ti tu i ção. Como o seu co le ga mo nar -
quis ta e con ser va dor, Pru den te for ma ra-se em 1863 na Fa cul da de do Lar -
go de São Fran cis co e per ten ce ra à Burs chens chaft. As re la ções en tre o de -
pu ta do con ser va dor de Gu a ra tin gue tá e o re pu bli ca no de Pi ra ci ca ba apre -
sen tam-se, des de logo, se não amis to sas – o que não era mu i to fá cil para
homens re ser va dos como eram am bos – pelo me nos con fi an tes. Não
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fal ta vam razões para tan to. Os di fí ce is pro ble mas com que se de fron tava o
re gi me mo nár qui co le va vam a ex tre mos a luta tra di ci o nal en tre os dois
par ti dos, que se re ve za vam no ser vi ço da co roa. De po is da Gu er ra do
Pa ra guai, o re for mis mo li be ral, mais de se jo so de base ele i to ral do que
capaz de pro gra ma ção re no va do ra, ia se trans for man do numa ver da deira
con tes ta ção da Mo nar quia. A opo si ção li be ral per ma ne cia la ten te,
mesmo com o par ti do no po der, e não de i xa va de ser con tra di tó ria com 
os de ve res de sus ten ta ção do tro no.

Este es ta do de co i sas le va va ao acir ra men to cres cen te a luta
en tre os dois cam pos, que se de fron ta vam des de a Re gên cia, ape sar dos
frá ge is en sa i os de com po si ção ocor ri dos em me a dos do sé cu lo.

Os con ser va do res or to do xos sen ti am que, com seu com por -
ta men to em pro ble mas bá si cos, o Par ti do Li be ral de fato co la bo ra va na
des tru i ção do tro no que pre ten dia susten tar. Bem sig ni fi ca ti vo des ta
atitude pa re cia o lema ado ta do de “re for ma ou re vo lu ção”.

Era, as sim, com pre en sí vel que, na tá ti ca da luta po lí ti ca, os
con serva do res ata cas sem mu i to mais ru de men te os seus ad ver sá ri os an ti gos
do que os re pu bli ca nos, cuja po si ção era au tên ti ca e sin ce ra. Sem con tar que,
muito mais fra cos em nú me ro, e na tu ral men te ex clu í dos do po der, não podiam
os re pu bli ca nos fa zer som bra aos con ser va do res na dis pu ta dos pos tos.

Essa si tu a ção re ve la-se, des de logo, nos de ba tes da Assem bléia,
atra vés das re la ções res pe i to sas que se for mam en tre o lí der con ser va dor
Ro dri gues Alves e o lí der re pu bli ca no Pru den te de Mo ra is. É as sim que, a
12 de feve re i ro, aque le ex pri me seu apo io à ati tu de que este vi nha ado tando,
no de ba te so bre ins tru ção pú bli ca. Ou tra vez, a 27 de mar ço, Ro dri gues
Alves, pre si den te da co mis são es pe ci al que exa mi na va o pro je to de cri a ção
de im pos to pro vin ci al so bre es cra vos (ao qual con ti nu a va con trá rio)
reconhe ceu se ri e da de na opi nião fa vo rá vel de Pru den te.

Na ses são de 1878, os dois mais re le van tes dis cur sos pro fe ridos
em ple ná rio fo ram de vi dos aos fu tu ros pre si den tes da Re pú bli ca.

Pru den te, a 17 de fe ve re i ro, pro fe riu mag ní fi ca pro fis são de
fé repu bli ca na, de sen vol ven do a tese, cara aos da sua grei, de que a Mo narquia 
re presen ta va plan ta im por ta da no Novo Mun do e que o Bra sil só se ria
ame ri ca no quan do fos se re pu bli ca no.

O dis cur so de Ro dri gues Alves, ain da mais im por tan te pelo
signi fi ca do po lí ti co e pela elo qüên cia, foi fe i to a 15 de mar ço e é todo
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ele um violen to ata que con tra a si tu a ção li be ral ins ta la da a 5 de ja ne i ro,
com o ga bi ne te pre si di do pelo Vis con de de Si nim bu, o qual su ce de ra ao de 
Caxias. O pre si den te da Pro vín cia, du ra men te ata ca do, era João Ba tis ta
Pereira.

Ro dri gues Alves, que já ha via re ve la do as qua li da des de lí der
go ver nis ta, de mons tra va ago ra a sua fi bra de lí der da opo si ção.

De fen deu ma gis tral men te os prin cí pi os con ser va do res e in ves tiu 
sem con tem pla ções con tra os li be ra is. Jus ti fi ca va a pró pria vi o lên cia de lin -
gua gem men ci o nan do fa mo so dis cur so do li be ral Ce sá rio Alvim na Câ ma ra 
dos De pu ta dos, no qual o Ba rão de Co te gi pe, mi nis tro da Fa zen da, era
acu sa do de con tra ban do. Como mo nar quis ta, re ve la va re ce io de que a for -
ma ção de go ver nos sem base par la men tar, pelo Po der Mo de ra dor (tal
como se dera com o ga bi ne te Si nim bu) vi es se aba lar a pró pria co roa.
Obser vou que “o pre si den te do Con se lho é o pre si den te do Clu be da Re for -
ma” e não pou pou ex pres sões como esta: “O úl ti mo pe río do li be ral foi tal -
vez o mais de sas tra do que tem ha vi do nes te Impé rio.”10

Des fi ou o ro sá rio de acu sa ções con tra o Par ti do Li be ral: fra u de
ele i to ral, dis si pa ção fi nan ce i ra, vi o lên ci as in dis cri mi na das. Com pro vou as
as ser ti vas com a exi bi ção de jor na is, dis cur sos e do cu men tos. Re ma tou a
ca ti li ná ria con tra o ga bi ne te Si nim bu com a se guin te fra se: “O go ver no do
país, se não re pre sen ta tra i ção, re pre sen ta uma nova mis ti fi ca ção.”

SESSÃO DE 1879

Em 1879 Ro dri gues Alves exer ceu, pela úl ti ma vez, o man da -
to pro vin ci al.

Além dos de pu ta dos re pu bli ca nos já re fe ri dos, des ta cam-se,
na Assem bléia, o li be ral Mar tim Fran cis co III, de po is de pu ta do fe de ral
na Re pú bli ca e es cri tor,11 o Ba rão de Pi ra ti nin ga (Antô nio Jo a quim da
Rosa), tam bém li te ra to, e Le i te de Mo ra is. Este úl ti mo, a 12 de fe ve re i -
ro, de nun ci ou “fa tos hor ro ro sos” ocor ri dos em Itu, que re ve la ram a
anar quia cres cen te da vida ru ral, de ter mi na da pe las re vol tas de es cra vos, 
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que só iri am se agra var até 1888. Na que la ci da de, João Dias Fer raz da
Luz, fa zen de i ro nas ci do em Mi nas Ge ra is, fora mor to jun ta men te com a 
mu lher, duas fi lhas e uma ne gra, por um es cra vo en fu re ci do. Era co nhe -
ci do como ho mem ca ri do so e se nhor que tra ta va bem os ca ti vos. O
pró prio as sas si no, pre so, dis se ra que não ti nha con tra o mor to ne nhu ma 
que i xa pes so al.

Re vol ta dos com o cri me, gru pos de po pu la res ten ta ram in va -
dir a ca de ia para lin char o cri mi no so, mas fo ram re pe li dos pela guar da,
após tro ca de ti ros.

Ou tro fa zen de i ro, por nome Gal vão, ha via sido mor to pre ce -
den te men te por es cra vo, em Itu.

A agi ta ção con se qüen te a es ses fa tos pro pa ga va-se por toda a
Pro vín cia.

Os con ser va do res, na Assem bléia, agre di am os li be ra is fa lan -
do em “ci nis mo” e “imo ra li da de”.

Gran des no mes do par ti do que se di zia do pro gres so não são
pou pa dos. Ta va res Bas tos é aco i ma do de “cri mi no so”, José Bo ni fá cio,
o Moço, de bi ca do por ter sido es co lhi do se na dor do Impé rio, em bo ra
fos se o me nos vo ta do da lis ta. O ga bi ne te Si nim bu é con si de ra do
pelo depu tado con ser va dor Va la dão “ver da de i ra Co mu na de Pa ris, que
trou xe o terror, a cons ter na ção e a anar quia ao país”.

Nes se cli ma de ex ci ta ção e in tran si gên cia é que Ro dri gues Alves
vai por duas ve zes à tri bu na e en cer ra seu man da to par la men tar com
vi go ro sas ma nifes ta ções opo si ci o nis tas.

A pri me i ra é de 12 de mar ço. Ro dri gues Alves ata ca com
ener gia o ex-presidente da Pro vín cia, Ba tis ta Pe re i ra, fo ca li zan do es pe ci -
al men te os seus fra cas sos em ma té ria edu ca ci o nal. Mar tim Fran cis co re -
pli ca: “Nin guém bri lha mais que o no bre de pu ta do, por que nin guém nes ta 
Assem bléia tem, como S. Exª, aque le dote que Ma ca u lay elo gi a va em Pitt: 
a fa ci li da de de la de ar a ques tão e ocu par a aten ção do au di tó rio afas tan -
do-o cons tan te men te da ques tão prin ci pal.” Ro dri gues Alves tre pli ca,
ata can do: “O no bre de pu ta do não pode ale gar ser vi ços par ti cu la res de
pre fe rên cia ao ser vi ço pú bli co; não pode ale gar sa cri fí ci os que faz, no
de sem pe nho dos seus de ve res, quan do o in te res se pú bli co so bre pu ja o
in te res se in di vi du al.”
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Mas é a 25 de mar ço que o de pu ta do de Gu a ra tin gue tá, pre -
pa ran do-se para de i xar a Assem bléia, for mu la o seu mais lon go, ve e -
men te e fun da men ta do re qui si tó rio con tra a si tu a ção li be ral.

Exa mi na as con di ções re i nan tes em di ver sas pro vín ci as do
Impé rio, para re co lher uma ima gem glo bal de de sor dem, mi sé ria, ile ga li -
da de, imo ra li da de ad mi nis tra ti va e des pres tí gio pú bli co. Con cen tra-se
no seu bur go, para ter mi nar.

Em Gu a ra tin gue tá, no dia das ele i ções, 500 ca pan gas ar ma dos 
ha vi am in va di do a ci da de, ate mo ri zan do a po pu la ção às bar bas da For ça 
Pú bli ca iner te. A igre ja ma triz, ocu pa da pela tro pa fac ci o sa, fi ze ra as ve -
zes de acam pa mento mi li tar. Em apo io do que afir ma va, Ro dri gues Alves
lê vi go ro so relato dos acon te ci men tos, por ele mes mo re di gi do e pu bli ca do
no perió di co lo cal O Pa ra í ba.

Ao des cer da tri bu na é apla u di do pe los cor re li gi o ná ri os pos ta -
dos nas ga le ri as. Tem-se a ní ti da im pres são, com a le i tu ra da que las es -
que ci das pá gi nas de ana is pro vin ci a nos, que Ro dri gues Alves de i xa va a
Assem bléia Le gis la ti va re co nhe ci do como um dos mais atu an tes mem -
bros do Par ti do Con ser va dor em São Pa u lo.
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Ana Gu i lher mi na, por oca sião do seu ca sa men to com 
Ro dri gues Alves (1875). Arqui vo da fa mí lia Ro dri gues Alves
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Li vro II

Ca pí tu lo Pri me i ro 

De pu ta do Ge ral – A Câ ma ra de 1885 – A úl ti ma le gis la tu ra do Impé rio –
Pre si den te de São Pa u lo – Ses são de 1888 – Ses são de 1889.

DEPUTADO GERAL

Em 1885 termi na va o período no qual Ro dri gues Alves
con ser vou-se afas ta do do exer cí cio de fun ções po lí ti cas.

Com a ins ta la ção, na que le ano, da 19ª le gis la tu ra, veio ele para 
a cor te como de pu ta do ge ral, ten do sido re co nhe ci do na ses são pre pa -
rató ria de 26 de fe ve re i ro.1 Con ti nu a va, sob os mes mos aus pí ci os, a car re i ra 
par la men tar ini ci a da na Assem bléia Pro vin ci al. Ca sa do com uma neta
do Vis con de de Gu a ra tin gue tá, já en tão fa le ci do, ti ve ra melho ra da a
situ a ção ma te ri al, com os bens her da dos pela es po sa e pri ma, cujo pai
tam bém era mor to. Por ou tro lado, tor na ra-se de cer ta for ma her de i ro
do re ma nes cen te da in fluên cia ele i to ral do vis con de, a qual, ape sar das
na tu ra is dis per sões, de ve ria ser bas tan te con si de rá vel.

Des de 1876 (an tes, por tan to, da lei Sa ra i va, que ins ti tu iu a
eleição di re ta), Ro dri gues Alves vi nha pre pa ran do cu i da do sa men te as
suas ba ses ele i to ra is. Ha ven do con clu í do o man da to pro vin ci al, con traído

1 O Decreto nº 9.270, de 3 setembro de 1884, dissolveu a Câmara e convocou
outra para o dia 1º de março de 1885. A eleição foi realizada a 10 de dezembro.



ca sa men to e se fi xa do na ci da de na tal, pos su ía ago ra con di ções, in clu si -
ve tem po, para a pe no sa cons tru ção do pres tí gio po lí ti co lo cal.

 Nos seus ar qui vos exis tem cen te nas de tí tu los de qua li fi ca ção 
de ele i to res ex pe di dos na que le ano, o que com pro va a in ten ção de Ro -
dri gues Alves de can di da tar-se em bre ve para a Assem bléia Ge ral.

O tí tu lo de qua li fi ca ção, de acor do com a lei en tão vi gen te,
con ti nha o nome do ele i tor e os seus qua li fi ca ti vos. A ma i o ria era
com posta de la vra do res (de fato tra ba lha do res ru ra is), sen do que
nume ro sos eram anal fa be tos, o que era per mi ti do pelo sis te ma de voto 
in di re to, que en tão vi go ra va.

Qu an do Ro dri gues Alves se ele geu pela pri me i ra vez de pu ta do
ge ral, para a Câ ma ra de 1885, já exis tia a lei Sa ra i va do voto di re to. Des sa
fase exis te uma curi o sa lis ta de ele i to res, fe i ta pos si vel men te pelo seu
ir mão Antô nio, que do cu men ta os cos tu mes po lí ti cos do tem po. A lis ta
é de 1887 e re fe re-se aos co lé gi os ele i to ra is de Lo re na e Cru ze i ro. Os ele i to -
res vêm nu me ra dos (co me çam com o Vis con de de Pi men tel) e os no mes
são se gui dos de ano ta ções, que es cla re cem qual se ria o voto do ele i tor.
Ra ros são os que não vo ta ri am no can di da to. Alguns im põem con di ções,
como o pa ga men to de trans por te, ou com pro mis sos do can di da to no
exer cí cio do man da to. De qual quer for ma tem-se a im pres são de que a
exis tên cia dos dois par ti dos na ci o na is no Impé rio tor na va as ele i ções mais
dis pu ta das e au tên ti cas do que o re gi me oli gár qui co dos PR estadu a is,
na Pri me i ra Re pú bli ca.

No ar qui vo de Ro dri gues Alves acham-se tam bém as res -
pos tas das car tas que ele en vi a va aos ele i to res do dis tri to, quan do se
pre pa ra va o ple i to de 1884 (de zem bro), para a Câ ma ra dos De pu ta dos
do ano se guin te.

Algu mas são in te res san tes. Mi guel José de Mo ra is Cas tro, de
Are i as, por exem plo, es cre ve:

“Co nhe ço-o bas tan te e sei o me re ci men to que tem para
o Par ti do Con ser va dor do dis tri to a sua can di da tu ra, que con -
si de ro legí ti ma e fi lha dos seus es for ços e mu i to e mu i to
serviço ao par ti do; será com mu i ta sa tis fa ção que acom pa nharei
a sua car re i ra po lí ti ca e mu i to de se jo a sua vi tó ria no futuro
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pleito. Ben di ta a hora em que se par tir e afun dar a mal fa da da
jan ga da que nos go ver na.”2

La u rin do de Alme i da, de Ba na nal, não es con de nem se quer
dis far ça o seu re a ci o na ris mo, que pre ten de apre sen tar como nor ma de
con du ta ao can di da to:

“V. Exª che fe dis tin to, além dos emi nen tes do tes que o
ele vam, tem a par ti cu la ri da de de ser fa zen de i ro e, por tan to no 
caso, de to mar a pe i to na Assem bléia a ca u sa da lavoura,
refor çar a fi le i ra do hon ra do e be ne mé ri to par la men tar
Andra de Fi gue i ra, de fen der a nos sa hon ra, vida e pro pri e da de 
que este fra co e de sal ma do go ver no de i xa à mer cê da ca na lha
pe tro leira e co mu nis ta do Rio de Ja ne i ro, que ten ta nos colocar
fora da lei, como V. Exª e to dos nós es ta mos ven do. Esta mos 
sen do sa cri fi ca dos iner mes e es tu pe fa tos.”

 Assim en ca ra va esse ele i tor as ma ni fes ta ções abo li ci o nis tas
do povo ca rioca e a ação de ho mens como Jo a quim Na bu co: “Pe tro leiros
e co mu ni stas...”

Os pa dres tra ba lha vam pelo can di da to, como se vê des ta
carta do vi gá rio de Bo ca i na, Se bas tião Antô nio Ri be i ro:

“Bem sabe quan to o con si de ro como um dos nos sos
dis tin tos cor re li gi o ná ri os, que por sua ilus tra ção e pa tri o tis mo 
mu i to nos há de fa zer.”
O pa dre era bra vo: 

“O mi nis té rio, com a pou ca ver go nha que tem, vai
passan do uma vida in gló ria e de des cré di to para o Par ti do
Libe ral, até que dê com tudo de per nas ao ar e a co roa se
desen ga ne com se me lhan te gen te.”

Vi cen te Fer re i ra Bran co, de Sil ve i ras, pro me te-lhe o voto e
“dos ami gos mais im por tan tes des te lu gar”, afir man do-lhe que será in fa -
li vel men te aceito com sa tis fa ção de to dos. Mas, em mis si va sub se qüente,
pede a pro te ção para um neto, Ro dol fo Bran co da Gama, que vi nha
para a cor te e pre ten dia em pre gar-se em uma casa ex por ta do ra de café.
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Ve ja mos, como fe cho des ta amos tra, a car ta de um ele i tor
mu i to im por tan te, o Ba rão de Ri be i ro Bar bo sa, pre si den te do di re tó rio
con ser va dor de Ba na nal, gran de fa zen de i ro que tam bém pre si dia a
Com pa nhia de Estra da de Fer ro Ba na na len se, de po is in cor po ra da à
Cen tral do Bra sil. Sua car ta, es cri ta da fa zen da, é en ci ma da pelo mo no -
gra ma com a co roa de ba rão:

“So bre a can di da tu ra de V. Exª, já es cre vi ao meu ami go, o 
Sr. Te nen te-Coronel Gu er ra e tam bém meu so gro, o Vis con de
de São La u rin do3 es cre veu ao mes mo meu ami go e ao Sr.
Coronel Pi res Bar bo sa.”
Des sa for ma, apo i a do des de os vis con des até os mo des tos

tra ba lha do res ru ra is, pro te gi dos da que les po ten ta dos, in te gra do na má -
qui na con ser va do ra do seu par ti do, re pre sen tan do os in te res ses eco nô -
mi cos dos pro pri e tá ri os da que la zona ca fe e i ra em fase de de ca dên cia e
de trans for ma ção, o jovem ba cha rel, fi lho de imi gran te, mas des cen den te
também de ve lha es tir pe pa u lis ta, en trou em 1885 para a glo ri o sa Câ ma -
ra dos De pu ta dos do Impé rio.

Para isso trans por tou-se de Gu a ra tin gue tá com a es po sa e os
fi lhos, no iní cio da ses são le gis la ti va, e veio re si dir na Rua Pa is san du, em 
uma casa alu ga da que fi ca va en tre a Rua Mar quês de Abran tes e a re si -
dên cia da Prin ce sa Isa bel, atu al Pa lá cio Gu a na ba ra.

O Par ti do Li be ral es ta va com boa ma i o ria na le gis la tu ra. No
ple i to de que sa í ra aque la Câ ma ra (re a li za do por voto di re to, de acor do
com a lei Sa ra i va), ti nham sido ele i tos 67 li be ra is con tra 55 con ser va dores 
e 3 re pu bli ca nos.

Entre os con ser va do res con ta vam-se o ma ra nhen se Go mes 
de Cas tro;4 o ser gi pa no Pa dre Olím pio de Cam pos;5 os flu mi nen ses
Fran cis co Be li sá rio, Alfre do Cha ves e Andra de Fi gue i ra; os pa u lis tas
Antô nio Pra do e Ro dri go Sil va; o mi ne i ro Di o go de Vas con ce los.
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Os li be ra is apre sen ta vam vá ri os no mes bri lhan tes do par ti do,
como Frank lin Dó ria (Ba rão de Lo re to), da Ba hia, que pre si diu a Casa em
1885; Ama ro Ca valcâ nti, do Rio Gran de do Nor te;

6 José Ma ri a no, de
Per nam bu co; Cé sar Zama, da Ba hia; Antu nes Ma ci el, do Rio Gran de do 
Sul; Cân di do de Oli ve i ra, Afon so Pena, Antô nio Car los7 e Afon so Cel -
so Jú ni or (Con de de Afon so Cel so), de Mi nas Ge ra is; Le o pol do de Bu -
lhões,8 de Go iás; e José Ma ria Me te lo, de Mato Gros so.9 O Par ti do Re -
pu bli ca no re pre sen ta va-se pe los pa u lis tas Pru den te de Mo ra is e Cam pos
Sa les,10 e pelo mi ne i ro Álva ro Bo te lho.

O ga bi ne te li be ral de Dan tas, for ma do a 6 de ju nho de 1884,
de i xa ra o po der a 6 de maio do ano se guin te, quan do se abriu a le gis la -
tu ra, sen do subs ti tu í do pelo mi nis té rio Sa ra i va, tam bém li be ral.

A subs ti tu i ção cor res pon dia a um re tro ces so da co roa, ate mo -
ri za da com a mar cha da pro pa gan da abo li ci o nis ta, cuja re per cus são po -
pu lar pu nha  em pâ ni co os re a ci o ná ri os, tan to no Par ti do Con ser va dor
quan to no Li be ral.

As ma ni fes ta ções do povo no Rio de Ja ne i ro exor bi ta vam as
fron te i ras da le ga li da de, na opi nião dos con ser va do res dos dois ma ti zes. 
No seu opús cu lo O erro do Impe ra dor, pu bli ca do em 1886, Jo a quim Nabuco
des ven da, com agu do es pí ri to de aná li se, a fi si o no mia da cri se que, após 
as ele i ções li be ra is, le vou ao po der, con tra as pra xes par la men ta res, o
par ti do cha ma do da or dem. Eis al guns tre chos:

“Nem o Impe ra dor, nem sua fa mí lia, dis tin guem en tre
Par ti do Con ser va dor e Mo nar quia. Entre tan to Mo nar quia e
Par ti do Con ser va dor são for ças não só di fe ren tes, mas mu i tas 
ve zes opos tas... A Mo nar quia não pen sa po der vi ver sem o
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reconhecimento do conservador Rodrigues Alves.



Par ti do Con ser va dor, o Par ti do Con ser va dor sabe que pode
vi ver sem Mo nar quia.”

Mais adi an te, cri ti can do os con ser va do res por não atri bu í rem
impor tân cia às mais sig ni fi ca ti vas ma ni fes ta ções po pu la res, Na bu co
observa que eles, quan do che ga vam às ja ne las da Câ ma ra e viam na rua
o povo, di zi am “aqui lo não vale nada, é a ca na lha”. No en tan to, ajun ta o 
gran de es cri tor, “o nos so povo é as sim mes mo, é um povo de pés no
chão e man gas de ca mi sa, e não é um povo bran co”.

O medo da re vo lu ção so ci al der ru ba ra Dan tas e for ma ra uma
ali an ça es pú ria en tre de pu ta dos con ser va do res e li be ra is, hos tis ao pro gres so.

É Na bu co ain da quem diz:

“To dos sa bía mos que a dis si dên cia [li be ral] e os con ser va -
do res de se ja vam um ga bi ne te Sa ra i va [....]. Infe liz men te o Sr. Sa -
ra i va su biu pre ve ni do con tra o seu an te ces sor, con tra os que ha -
vi am, por um de ver de hon ra, sus ten ta do a este, e con tra todo o
mo vi men to de opi nião du ran te o mi nis té rio Dan tas.”

Pedro II, mais uma vez, usa va o Po der Mo de ra dor como
instrumen to de exe cu ção de uma po lí ti ca pes so al. Sa ra i va, ali a do à
dissi dên cia do seu par ti do e apo i an do-se na opo si ção con ser va do ra, era
a pon te por onde es ca pa vam as hos tes re tró gra das da Mo nar quia, fu -
gindo ao cla mor das ruas para abri gar-se no en ga no so re man so dos in te -
resses escra vo cra tas es ta be le ci dos. Era com a cum pli ci da de tá ci ta da
ala di re i ta li be ral que o po der mar cha va para o Ba rão de Co te gi pe. Sa raiva,
com efe i to, man te ve-se no go ver no me nos de qua tro me ses.

Os an te ce den tes des ses fa tos são os se guin tes, su ma ri a men te
enun ci a dos:

Na ses são de 28 de ju lho de 1884, o de pu ta do li be ral mi ne i ro
João Pe ni do, que era con trá rio à po lí ti ca do seu par ti do, quan to ao pro -
je to so bre os es cra vos, apre sen tou a se guin te mo ção de des con fi an ça:
“A Câ ma ra, re pro van do o pro je to so bre o ele men to ser vil, nega a sua
con fi an ça”. Esta mo ção foi apro va da por 59 vo tos con tra 52. Em con -
se qüên cia, Dan tas, de po is de vo ta do o or ça men to, dis sol veu a Câ ma ra
por de cre to de 3 de se tem bro, o qual con vo cou ele i ções para 1º de
dezem bro e a futura Câ ma ra para 1º de mar ço de 1885. Vi e ram ele i tos,
como dis semos, 67 de pu ta dos li be ra is, 55 con ser va do res e 3 re pu bli -
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canos. Foi nes ta as sem bléia de ma i o ria li be ral que Ro dri gues Alves
apareceu, pela pri me i ra vez, na po lí ti ca na ci o nal.

A ele i ção era dis tri tal e o voto di re to, com um re pre sen tan te
por dis tri to. Em São Pa u lo, os con ser va do res ob ti ve ram ma i o ria, ele -
gen do 5 de pu ta dos con tra 2 li be ra is e 2 re pu bli ca nos.

O ga bi ne te Sa ra i va, for ma do como dis se mos a 6 de maio de
1885, apre sen ta va-se à Câ ma ra no dia 11, com um pro gra ma ab so lu ta -
men te in sig ni fi can te, se gun do se ve ri fi ca no dis cur so do seu che fe. Era,
evi den te men te, uma si tu a ção que se sa bia tran si tó ria. Tão cons ci en te es -
ta va dis so Sa ra i va, que a de mis são do ga bi ne te, em agos to, foi jus ti fi ca da 
pe ran te a Câ ma ra pelo mais obs cu ro dos seus mem bros, o Mi nis tro da
Agri cul tu ra João Fer re i ra de Mou ra.

A 20 de agos to, sem nova ele i ção jus ti fi ca ti va, e di an te de
uma Câ ma ra de ma i o ria li be ral, Pe dro II for mou um ga bi ne te con ser va -
dor, sob a che fia do mais ilus tre e ex pe ri en te mem bro do par ti do en tão
em vida, que era o Ba rão de Co te gi pe.

O dis cur so de apre sen ta ção do mi nis té rio, pro fe ri do pelo seu
pre si den te na ses são do dia 24, é, ao mes mo tem po, um mo de lo de ha -
bi li da de po lí ti ca e elo qüên cia par la men tar e um ates ta do con tris ta dor da
ir re gu la ri da de ins ti tu ci o nal da sua in ves ti du ra no go ver no. Com efe i to,
se as ins ti tu i ções par la men ta ris tas, gros se i ra men te des res pe i ta das na que -
le epi só dio, não es ta vam na le tra da Cons ti tu i ção, ha vi am-se ins ta la do
na prá ti ca do re gi me (como na Ingla ter ra) e eram, a cada mo men to,
invo ca das pelos es ta dis tas im pe ri a is, in clu si ve pelo pre si den te do Con -
selho, que che ga va ao pos to vi o lan do-as.

A 26 de se tem bro Co te gi pe dis sol via a Câ ma ra li be ral e con -
vo ca va as ele i ções para o dia 15 de ja ne i ro de 1886, das qua is re sul tou,
como era ine vi tá vel den tro dos cos tu mes da épo ca, uma nova ma i o ria
ma ci ça men te con ser va do ra: 103 de pu ta dos, con tra so men te 24 li be ra is.
Em 1886 os re pu bli ca nos fo ram var ri dos da cena par la men tar. Só vol ta -
ram eles a apa re cer em 1889, às vés pe ras da Re pú bli ca, pela con ver são
de an ti gos mo nar quis tas, como o con ser va dor Pa dre João Ma nu el ou o
li be ral Ce sá rio Alvim, ou pela ele i ção de dois re pu bli ca nos his tó ri cos em 
pre enchi men tos de va gas, que fo ram os mi ne i ros Mon te i ro Man so e
Lamou ni er Go do fre do.
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A CÂMARA DE 1885

Acom pa nhe mos, ra pi da men te, a bre ve vida da le gis la tu ra de
1885, tão cru elmen te ver gas ta da por Jo a quim Na bu co nos ar ti gos e
opús culos que re pre sen tam o pon to mais alto da sua car re i ra de es cri -
tor po lí ti co.

O pre si den te da Câ ma ra era Frank lin Dó ria, em 1888 agra ci a -
do com o tí tu lo de Ba rão de Lo re to.

O ple ná rio es ta va di vi di do, não em fun ção dos par ti dos, mas
em res pe i to aos in te res ses eco nô mi cos de pen den tes da es cra vi dão. Esse
re a gru pa men to de hos tes li ga dos às duas cor ren tes fa zia com que a úni -
ca re pre sen ta ção co e sa, obe di en te a um pro gra ma de fi ni do e cada vez
mais po pu lar, fos se a pe que na ban ca da re pu bli ca na.

No dia 11 de ju nho, Cam pos Sa les fez na tri bu na me mo rá -
vel pro fis são de fé re pu bli ca na, ata can do di re ta men te a co roa e os dois
par ti dos mo nár qui cos.

A atu a ção de Ro dri gues Alves no seu pri me i ro ano de de -
pu ta do – ex ce tuado o dis cur so de que adi an te tra ta re mos – é me nos
que dis cre ta: apa ga da.

Enquan to seu an ti go co le ga de co lé gio e fa cul da de, Jo a quim
Nabu co, pro fe ria os seus mais be los dis cur sos abo li ci o nis tas, en quan to Pru den -
te e Campos Sa les tra ba lha vam in ten sa men te pela Re pú bli ca, Ro dri gues
Alves fa zia po lí ti ca par ti dá ria e mu ni ci pal. A 20 de ju nho re cla mou con tra
pri sões de cor re li gi o ná ri os, em Gu a ra tin gue tá; em 3 de ju lho cen su rou pro -
ce di men to de ve re a do res li be ra is, em Lo re na; em 8 de agos to de fen deu um
ve re a dor con ser va dor, de Ta u ba té. No en tan to,  o de pu ta do de Gu a ra tin -
gue tá ha via sido o mais vo ta do de sua ban ca da, em toda a Pro vín cia. É
pro vá vel que, des co nhe ci do no país, ele vi sas se so men te for ta le cer o seu
pres tí gio po lí ti co no Par ti do Con ser va dor e atra vés da as cen são des te, que
todo mun do pre via pró xi ma, tam bém o seu pres tí gio em São Pa u lo. Como
ve re mos, es tes cál cu los, se exis ti ram, não fo ram er rô ne os.

Sua es tréia na tri bu na teve lu gar a 15 de ju nho com o úni co 
dis cur so de boa ca te go ria que pro fe riu no pri me i ro ano de man da to.
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O con ce i to que já lhe en vol via o nome faz-se sen tir na nota
de “pro fun do si lên cio” com que a ta qui gra fia acom pa nhou o re gis tro de 
suas pa la vras ini ci a is.

O dis cur so é de fran ca opo si ção ao ga bi ne te Sa ra i va, cujo
pro je to de eman ci pa ção gra du al ele não re pe le, mas é prin ci pal men te de
ata que ao go ver no an te ri or de Dan tas. Na opi nião de Ro dri gues Alves,
o mi nis té rio que ca í ra “abriu na his tó ria po lí ti ca do país um pe río do de
ver da de i ra fa ta li da de para o sis te ma que nos rege”. A agi ta ção pro vo ca -
da po de ria le var a si tu a ção aos ex tre mos vi vi dos pe los Esta dos Uni dos,
na Gu er ra de Se ces são, em vez de evo lu ir pa ci fi ca men te, como na Ingla -
ter ra, para o atin gi men to dos mes mos ob je ti vos.

Exa mi na a su ces são dos acon te ci men tos des de 1879: “De re -
pen te [....] o go ver no li be ral, que era eman ci pa dor mo de ra do, tor nou-se
abo li ci o nis ta exal ta do [....]. Os go ver nos im pru den tes [....] quan do saem
das nor mas da le ga li da de e ape lam para o tu mul to das pra ças, cri am si tu a -
ções im pre vis tas e fa zem as ques tões to ma rem di re ções de que se não po -
dia co gi tar [....]. A pro pa gan da das ruas as sus ta, ir ri ta, mas a do po der faz
de sa pa re cer a con fi an ça na lei e na au to ri da de e a pro pa gan da do po der
le vou o sus to às clas ses agrí co las [....]. [O po der] quis re con ci li ar-se com a
re vo lu ção, para pe dir ao ru í do da agi ta ção das ruas a so lu ção do pro ble ma 
que só de ve ria pro cu rar pe los me i os le ga is”. Nes te pon to, o tu mul to ca u -
sa do por apar tes e pro tes tos che ga a in ter rom per o ora dor.

O con ser va dor eman ci pa ci o nis ta, mas não abo li ci o nis ta, põe
en tão o dedo no que re pu ta va ser a fe ri da li be ral. “O pro je to de 15 de
ju lho11 con sig na va o prin cí pio er rô neo, anár qui co e re vo lu ci o ná rio de
que o es cra vo não po dia cons ti tu ir pro pri e da de le gal.” De cla ra que, em -
bo ra achas sem me lhor o pro je to Sa ra i va (que, se gun do ele, vi ria eman ci -
par em me nor tem po a es cra va tu ra), os con ser va do res de São Pa u lo in -
sis ti am na lei de 28 de se tem bro, de vi da ao seu par ti do.

Ro dri gues Alves, nes te pas so da sua vida, co li dia fron tal men te 
com seus dois co le gas de mo ci da de, Rui Bar bo sa e Na bu co, o au tor do
pro je to Dan tas e o de fen sor in te me ra to des te mal si na do ga bi ne te.
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A agres si vi da de an ti a bo li ci o nis ta de Ro dri gues Alves con tra o
ga bi ne te Dan tas era tam bém uma res pos ta ao re cen te dis cur so que Rui
Bar bo sa ha via pro nun ci a do na Ba hia, a 6 de ju nho, em uma ma ni fes ta ção
àque le se na dor li be ral, por oca sião do ani versário de sua as cen são à
che fia do ga bi ne te. Rui, que não fora re e le i to de pu ta do, ex tra va sa ra seus 
res sen ti men tos ata can do o con ser va dor flu mi nen se Andra de Fi gue i ra e
o li be ral mi ne i ro Afon so Pena. Dis se Rui:

“Qu an do o Sr. Sa ra i va bos que jou, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, o pro je to de 12 de maio, foi o Sr. Andra de Fi gue i ra
quem es ten deu ao re cém-nascido, nos bra ços do Sr. Afon so
Pena, a to a lha bran ca da ce ri mô nia, in vo can do o es pí ri to que
mur mu ra nas águas do Pa ra í ba.”

Emanci pa ci o nis ta e con ser va dor, e tam bém ho mem sa í do dos 
ca fe za is do rio Pa ra í ba, Ro dri gues Alves deve ter-se ir ri ta do com a hervada
seta no an ti go com pa nhe i ro das Arca das. Daí a vi o lên cia da que la par te
da sua ora ção.

Trans pon do a fron te i ra do abo li ci o nis mo, Ro dri gues Alves
pros se guiu no se ve ro jul ga men to do mi nis té rio Dan tas, exa mi nan do
seus atos em ou tras ques tões. Atri bu iu a cor rup ção ele i to ral e os es cân -
da los ad mi nis tra ti vos à de tes ta da si tu a ção li be ral, re pre sen ta da no ga bi -
ne te Dan tas. Sem alu dir ao an ti go co le ga der ro ta do, que fora o cé re bro
da que le go ver no, da va-lhe res pos ta in di re ta e acri mo ni o sa.

Daí por di an te, até a mor te de Ro dri gues Alves, fo ram su ces -
si vos os seus de sen con tros com Rui Bar bo sa.

A ÚLTIMA LEGISLATURA DO IMPÉRIO

O Ba rão de Co te gi pe apre sen tou-se à Câ ma ra, como fi cou
dito, em 24 de agos to de 1885, fa lan do tam bém no dia se guin te.

Di an te do ple ná rio re vol to e hos til, o ve lho e fino che fe con -
ser va dor in si nu ou cla ra men te o re cur so da dis so lu ção.

Vin da esta, e a ele i ção con se qüen te, Ro dri gues Alves vol tou a 
as sen tar-se, em 1886, no ple ná rio his tó ri co da Ca de ia Ve lha. Vi nha so li -
da men te ins ta la do na enorme ma i o ria do seu par ti do, ele i to pelo 3º
distri to de São Pa u lo, e era o ter ce i ro mais vo ta do da Pro vín cia. Aci ma
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dele fi gu ra vam o con ser va dor Antô nio Pra do e o li be ral Mar tim Fran -
cis co. Entre os co le gas mais co nhe ci dos de ou tras Pro vín ci as es ta vam
Go mes de Cas tro, pelo Ma ra nhão; Co e lho Ro dri gues, pelo Pi a uí; Tris -
tão de Ara ri pe, pelo Ce a rá; Tar qüí nio de Sou sa, pelo Rio Gran de do
Nor te; Hen ri que Lu ce na (de po is Ba rão de Lu ce na) e Rosa e Sil va, por
Per nam bu co; José Mar ce li no, pela Ba hia; Fer re i ra Vi a na e Andra de Fi -
gue i ra, pelo Rio de Ja ne i ro e Cor te; Ro dri go Sil va, por São Pa u lo; Alfre -
do de Ta u nay (de po is Vis con de de Ta u nay), por San ta Ca ta ri na; Cân di -
do de Oli ve i ra, Afon so Pena, Ce sá rio Alvim e Afon so Cel so Jr., por Mi -
nas Ge ra is.

Os li be ra is che ga vam es ma ga dos. Nu me ro sas Pro vín ci as não
ti nham en vi a do um só dos seus re pre sen tan tes. Os mais com ba ti vos fo -
ram seri a men te ame a ça dos no re co nhe ci men to, como ocor reu com
Cesá rio Alvim, que Co te gi pe de tes ta va, des de a tem pes tu o sa acu sa ção
de con tra ban do que aque le lhe fi ze ra al guns anos an tes. Na bu co, ex pul so
da Câmara em Per nam bu co, es cre veu mag ní fi co ar ti go em de fe sa
do reco nheci men to do com pa nhe i ro:

“Tem sido uma sor te cu ri o sa a do Sr. Ce sá rio Alvim. Em
1876 o Par ti do Li be ral pre ci sou de lan çar um tor pe do con tra o
na vio al mi ran te ini mi go, e não ha via quem se qui ses se ar ris car a
ir ati rá-lo sob o fogo con ver gen te de um par ti do in te i ro. O Sr.
Ce sá rio Alvim ace i tou esse en car go. O que se lhe pe dia era que
ti ves se a co ra gem de sa cri fi car-se e ele sa cri fi cou-se. O tor pe do
foi lan ça do e le vou pe los ares o na vio e toda a sua equi pa gem.”

Daí a “ver go nha” da ten ta ti va de de pu ra ção do de pu ta do li -
be ral, “ape sar de sua ele i ção cla ra, trans pa ren te, sem a mí ni ma jaça”.

Os ob ser va do res con tem po râ ne os, que dis pu nham de mais
agu de za in ter pre ta ti va, viam na que la con fu sa re a li da de in dí ci os do fim
pró xi mo do re gi me. Mas a cega ro ti na da po lí ti ca le va va, como sem pre,
os ato res no pal co a con ti nu a rem a re pre sen ta ção, em bo ra, mes mo en tre
eles, não fal tas sem os que sen ti am que o te a tro co me ça va a pe gar fogo.

Ro dri gues Alves con ti nu ou a ser, em 1886 e 1887, o re pre -
sen tan te apa ga do que fora no seu pri me i ro ano da Câ ma ra. Sua vi go ro sa 
ação par la men tar do tem po da Assem bléia Pro vin ci al não se re pe tiu na
Câ ma ra dos De pu ta dos do Impé rio, nem na Cons ti tu in te re pu bli ca na.
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Ele só vol ta rá a ser um par la men tar de re le vo quan do sen tar-se em uma
das ca de i ras do Se na do Fe de ral.

Em 1886 fa lou pou cas ve zes, como um dos re la to res do or ça -
men to e so bre po lí ti ca muni ci pal. Em 1887, além des sas in ter ven ções
insig ni fi can tes, fez um bom dis cur so so bre o pro blema da imi gra ção,
assun to da ma i or im por tân cia para a sua zona agrí co la, por ca u sa do fim
pró xi mo do tra ba lho ser vil. Sol da do dis ci pli na do do Par ti do Con ser va dor, 
vo tou com o go ver no quan do do de ba te da cha ma da Qu es tão Mi li tar.

Mas, em breve, ia se abrir para Ro dri gues Alves a pri me i ra
expe riên cia no cam po do Po der Exe cu ti vo: a pre si dên cia de São Pa u lo.

Ele ha via cri a do tí tu los para isso, tan to na opi nião da Província
quanto no seio do Par ti do Con ser va dor. Com efe i to, quan do da fundação,
por Antô nio Pra do, da União Con ser va do ra, ala dis si den te do par ti do
em São Pa u lo, Ro dri gues Alves se guiu-a des de os pri me i ros dias. A
União Con ser va do ra re pre sen ta va o gru po mais jo vem e avan ça do do
con ser va do ris mo pa u lis ta. Seu ór gão era o Cor re io Pa u lis ta no, di ri gi do por 
Antô nio Pra do, onde Ro dri gues Alves es cre via as si du a men te, ao lado de 
Edu ar do e Caio Pra do, Ro dri go Sil va, Alme i da No gue i ra e seu ami go
Fre derico Abran ches. “Nes se meio de eli te [diz um bió gra fo] o Dr.
Rodri gues Alves con se guiu o des ta que que de via le vá-lo até o alto pos to 
de presi den te da Pro vín cia, ga lar do a do com a car ta de con se lho,12 e
indis pu ta vel men te in di ca do para qual quer com bi na ção mi nis te ri al a que
por ven tu ra fos se cha ma do o seu par ti do.”

PRESIDENTE DE SÃO PAULO

Por car ta im pe ri al de 8 de no vem bro de 1887, o De pu ta do
Ro dri gues Alves foi no me a do, pelo ga bi ne te Co te gi pe, pre si den te da
Pro vín cia de São Pa u lo.

No dia 19, ele to mou pos se pe ran te a Câ ma ra Mu ni ci pal da
ci da de, ten do co mu ni ca do o fato, por te le gra ma, ao pre si den te do
Conse lho e mi nis tro in te ri no do Impé rio, Co te gi pe, o qual res pon deu
de se jan do-lhe “prós pe ra ad mi nis tra ção”.
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Seu an te ces sor, Vis con de (logo após, Con de) de Par na í ba,13

vi zi nho de zona, pois nas ceu em Jun di aí, co mu ni cou tam bém, no mes mo
dia 19, a pas sa gem da ad mi nis tra ção. Re fe rin do-se ao su ces sor, as sim se
ma ni fes tava: “Pa u lis ta dis tin tís si mo, cujo ca rá ter e cujo ta len to são o
pe nhor cer to de uma ad mi nis tra ção ho nes ta, in te li gen te e fe cun da.”

Ro dri gues Alves, cen té si mo pri me i ro pre si den te de São Pa u lo 
(com pre en den do os vi ce-presidentes que exer ce ram o pos to) vi nha com 
ins tru ções pre ci sas as su mir o go ver no da sua Pro vín cia.

A in ves ti du ra de Ro dri gues Alves no go ver no de São Pa u lo
era de vi da à agi ta ção re i nan te na Pro vín cia, por ca u sa das re vol tas de es -
cra vos, açu la dos pe los abo li ci o nis tas, e re ves tia-se, por isto, de as pec tos
su ma men te de li ca dos.

Aque las re vol tas se vi nham in ten si fi can do du ran te o ano, e o
go ver no do Vis con de de Par na í ba sen tia-se sem for ças para con tê-las.
Os es cra vos, le van ta dos nas fa zen das do in te ri or, pro cu ra vam abrir ca -
mi nho em di re ção a San tos e ou tros por tos do li to ral. Em ou tu bro,
hou ve um ter rí vel dra ma na ser ra do Cu ba tão. Ca pan gas, ar ma dos por
fa zen de i ros, mas sa cra ram vá ri os pre tos que fa zi am par te de um gru po
re be la do em Pi ra ci ca ba e que pro cu ra va, pe las ma tas, che gar a San tos.
Par na í ba, des gos to so com a im potên cia do seu go ver no em con ter es -
cra vos fu gi dos e se nho res as sas si nos, pe diu de mis são.

Des de logo cum pria ao novo pre si den te as se gu rar a vi tó ria
dos con ser va do res na ele i ção para a Assem bléia Pro vin ci al, a se re a li zar
em de zem bro. Em se gui da, ta re fa mu i to mais de li ca da, de via en fren tar a 
onda de de sor dens que con vul si o na va São Pa u lo.

O re la tó rio do Vis con de de Par na í ba, apre sen ta do à Assem -
bléia Pro vin ci al no co me ço do ano, men ci o na va a aber tu ra de pro ces sos 
em cer tas co mar cas, con tra se nho res acu sa dos de mal tra tar ca ti vos.

Gru pos cada vez ma i o res de es cra vos fu gi am das fa zen das,
sen do às ve zes de ti dos nas ci da des, como em San tos, e re co lhi dos à
ca de ia. Mas, na que le por to, for ma ram-se ma go tes de po pu la res ar ma dos 
que, em com pa nhia de pre tos, ten ta ram ar rom bar a pri são e li ber tar os
de ti dos, o que exi giu a mo bi li za ção da For ça Pú bli ca.
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Este am bi en te só se agra vou du ran te a cur ta pre si dên cia de
Ro dri gues Alves.

Suas co mu ni ca ções pos ta is e te le grá fi cas com Co te gi pe e
Rodri go Sil va (mi nis tro da Agri cul tu ra, seu ami go), es cla re cem o dra ma
que foi a vida do pre si den te na que le tu mul tu a do go ver no.

A 11 de de zem bro ele co mu ni ca a Co te gi pe a in sur re i ção dos
es cra vos do Ba rão de Ser ra Ne gra,14 nas fa zen das de Ca bre i ras e Inda i a -
tu ba. Aglo me ra vam-se os pre tos pe los ca mi nhos e ao lon go da Estra da
de Fer ro Itu a na. O juiz de Di re i to de Li me i ra re ce a va uma re vol ta ge ral
no mu ni cí pio.

No mes mo dia, Ro dri gues Alves en via no vas in for ma ções. As 
fu gas de es cra vos se ge ne ra li za vam, le van do o de sa len to aos fa zen de i ros 
e às au to ri da des, que co me ça vam a aban do nar as ter ras e as fun ções. O
Ba rão de Re sen de pe dia so cor ro para aten der à re vol ta nas fa zen das do
so gro (Ba rão de Ser ra Ne gra). Ro dri gues Alves, no dia 12, res pon deu
que nada po dia fa zer. Não dis pu nha de for ças vo lan tes e não po dia des -
fal car as da ca pi tal por ca u sa da “anar quia e de sor dem” ali re i nan tes.

Ain da no dia 12, Co te gi pe es cre via a Ro dri gues Alves a se -
guin te car ta:

“Par ti cu lar. Rio, 12 de de zem bro de 1887.
Il.mo e Ex.mo Sr. Dr. F. de P. Ro dri gues Alves,
Qu an do re ce bi o te le gra ma de V. Exª, já o meu co le ga

da Agri cul tu ra me ha via dado co nhe ci men to do que V. Exª
me di ri gi ra, so bre a fuga de es cra vos das fa zen das e re ce io de
in sur re i ção em ou tras. Era tar de, além de dia san ti fi ca do, para 
que se pu des se pre pa rar al gu ma for ça. É pois pro vá vel que só 
ama nhã siga al gu ma. Na pre vi são de que haja ne ces si da de de
mais al gu ma for ça, as sen ta mos em man dar vir de Cu ri ti ba
para San tos 50 pra ças de ca va la ria, as qua is tra rão ape nas o
equi pa men to e ar re i os, e re ce be rão aí os ca va los. O de sen vol -
vi men to que vai ten do o aban do no das fa zen das, e a cres cen -
te au dá cia dos es cra vos, pro vo ca dos sem dú vi da por anar -
quistas, cons ti tui um pe ri go gra ve, não só para os pro pri e tá rios, 
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como tam bém para toda a Pro vín cia. Já a agi ta ção ia di mi nu in do
em tem po do Sr. Par na í ba, quan do o Sr. Con se lhe i ro Pra do
en ten deu ser tem po de fa zer pro pa gan da no sen ti do de apres -
sar a eman ci pa ção da Pro vín cia por me i os su a só ri os. Infe liz -
men te a ins tru ção dos es cra vos não chega para com pre ender es -
sas pa la vras hu ma ni tá ri as e te rão re ce bi do li ção de ou tros
mestres. O que anun ci a va an tes o Sr. Pra do como pe ri go pro -
vá vel, tor nou-se re a li da de de po is da pom po sa re u nião dos in te -
res sa dos. Isto é, dos que nada per dem e dos que po dem per der. Para 
con ter ou aba far a de sor dem, que é pre nún cio de gran des
des gra ças, não dis po mos de for ças, nem po de mos con tar
com o apo io dos Will ber for ces pa u lis tas. O Cor re io Pa u lis ta no dis -
se que era ile gal em pre gar sol da dos na cap tu ra dos es cra vos,
que va ga vam, ar ma dos ou não, ape sar de se rem pro pri e da de
le gal. Como ago ra cap tu rar os li ber tos com con di ção de ser vi -
ço? Eu en ten do que es ses só po dem ser cons tran gi dos a vol -
tar ao ser vi ço por meio de sen ten ça ju di ciá ria; a po lí cia nada
tem que ver com eles. A di fi cul da de está em dis tin gui-los;
mas des de que se con se guir isto, di ga-se cla ra men te aos in te -
res sa dos que usem do seu di re i to. Em toda esta agi ta ção pa cí -
fi ca le van ta da em São Pa u lo, eu só en xer go mu i ta fal ta de ju í zo
e de pa tri o tis mo, acom pa nha dos de mu i to ego ís mo. Não acre di -
tem que sa i rão bem da cri se. Te nha V. Exª pa ciên cia, como eu
te nho, e ve ja mos me i os de aba far em pou co as cha mas, que 
já por aí la vram.”15

 Tais me i os, bem o sa bia o ve lho che fe, não exis ti am. As cha -
mas iam cres cer, con su min do a es cra vi dão e de po is o tro no.

Ro dri gues Alves por fi a va em cum prir as ins tru ções re ce bi das. 
Mas era inú til. Co me ça a or de nar pri sões no in te ri or, em Itu e Li me i ra,
onde foi de ti do “um agi ta dor es tran ge i ro”, tal vez um dos anar quis tas de 
que fa la va Co te gi pe. Como se sabe, o mo vi men to anar quis ta ins ta lou-se 
no Bra sil tra zi do por imi gran tes ita li a nos e es pa nhóis.

Os fa zen de i ros, ven do tudo per di do, prin ci pi a ram a ce der.
No dia 15 re u ni ram-se na ca pi tal 200 la vra do res, re pre sen tan do 600
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escra vos, sob a pre si dên cia do Mar quês de Três Rios.16 Antô nio Pra do,
pre sen te, pro pôs a li ber ta ção em três anos, com me lho ria das con di ções
de vida dos pre tos. Mar ti nho Pra do Jr. apo i ou a pro pos ta. Cam pos Sa les,
porém, exi giu a li ber ta ção ime di a ta.

No dia 16, Ro dri go Sil va es cre via a Ro dri gues Alves:
“Está bri lhan do. A pru dên cia com a de ci são enér gi ca. A

épo ca é de sa cri fí ci os, e enor mes, para to dos nós. Mas que fa -
zer? Cum pre-nos sal var o nos so par ti do.”

Ou tras car tas de Ro dri go Sil va tra tam de mi ú da po lí ti ca. Ofe -
re ce vaga de es cri vão, pro põe fa zer algo “para o Nor te” (da Pro vín cia,
zona ele i to ral de am bos) e co i sas do gê ne ro. Uma das car tas, de 25 de
no vem bro de 1887, diz:

“Ro go-lhe o se guin te: es cre va uma car ta ofi ci al ao Co te gi pe 
pro pon do o ba ro na to de San ta Bran ca para o Chi co Lo pes,17 de 
Jaca reí. Jus ti fi que com ser vi ços por ele pres ta dos à co i sa
públi ca e ao mu ni cí pio.”

Em ja ne i ro de 1888, as de sor dens au men tam. No dia 9 ve ri -
fi ca ram-se mo tins em Pi ra ci ca ba. Nos dias 22 e 23 hou ve al te ra ções
em Cam pi nas, com ata ques do povo con tra a po lí cia. A 24 ocor reu
gran de tu mul to em San ta Rita de Pas sa Qu a tro. A 29 re vol ta ram-se os
es cra vos em Bra gan ça, com ame a ça de as sas sí nio dos se nho res. Por te -
le gra mas e car tas, Ro dri gues Alves con ti nu a va a in for mar. Os tu mul -
tos se alas tra ram pelo fim de ja ne i ro. Qu a se di a ri a men te ele pre ci sa va
or ga ni zar as pou cas for ças de que dis pu nha para en fren tar es cra vos li -
ber tos ou fu gi dos. Sil va Jar dim, no dia 31, fez no Te a tro Gu a ra ni, de
San tos, uma con fe rên cia, não só abo li ci o nis ta, como fran ca men te re -
pu bli ca na.

 A Câ ma ra Mu ni ci pal de São Si mão, no dia 1º de fe ve re i ro,
apro vou mo ção pro pon do a re for ma cons ti tu ci o nal, para a ex tin ção da
di nas tia re i nan te.
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Em car ta de 9 de fe ve re i ro, Co te gi pe ocu pou-se do as sun to.
Re co men dou a sus pen são ime di a ta da que la Câ ma ra, cujo “pro ce di -
men to ir re gu lar e cri mi no so [....] ex pri me a exor bi tân cia de suas atri -
buições e a sub ver são dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is”. Em ato do dia
14, Ro dri gues Alves sus pen deu o fun ci o na men to da Câ ma ra de São
Simão.

As de sor dens che ga ram à Pe nha, su búr bio da ca pi tal. No
dia 11, gru pos ir ri ta dos as sas si na ram o de le ga do, por jul gá-lo co ni -
ven te com as fu gas de es cra vos. Era evi den te que o go ver no pro vin -
ci al não po dia con ter uma si tu a ção que es ca pa va já ao do mí nio do
go ver no ge ral. Co te gi pe de via sen tir que tudo ba que a va. A al guns
ape los ins tan tes de Ro dri gues Alves, ele res pon dia com pe di dos de
no vas in for ma ções.

Há uma car ta lon ga de Ro dri go Sil va, da ta da de 3 de fe vereiro
que, no de sa ba fo da intimi da de, re tra ta a di fí cil si tu a ção. De po is de
várias que i xas con tra cor re li gi o ná ri os, adi an ta:

“A tran sa ção hoje em dia se ria re ce bi da como re cur so
extre mo da vida, por que nos foi im pos ta como ul ti ma to.
Além de que já a anar quia ca mi nhou bas tan te. Para fa zê-la 
re tro ce der, com con ces sões ra zoá ve is, se ria ne ces sá ria a
com ple ta uni da de do par ti do. E esta, in fe liz men te, já não
exis te. Qu an do aí es ti ve, em con fe rên cia com o Pra do, pa -
re ceu-me ain da tem po de evi tar o pe ri go. Aqui che gan do
atu ei, no sen ti do de suas ma ni fes ta ções. Tive es pe ran ças.
Vie ram, po rém, no vos dis cur sos, pro gra mas adi an ta dís simos, e
tudo quan to pa re cia-me pos sí vel tor nou-se im pra ti cá vel.”

Na mesma car ta es cre ve: 

“Nós não ace i ta mos nem ace i ta re mos ja ma is o pro gra ma
de ime di a ta eman ci pa ção.”
E, em se gui da: 

“Hei de sair como en trei – com pro me ten do a mim só –
e exi gin do ape nas de um ami go um enor me sa cri fí cio. Re fi -
ro-me a você. Sin to, na ver da de, ha ver es co lhi do a você para
re ce ber uma co roa de es pi nhos.”
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Em ou tra car ta no mes mo dia, pro cu ra en co ra jar o ami go:

“A sua ad mi nis tra ção nes sa Pro vín cia está sen do uma
gló ria para o go ver no. Eu mes mo ad mi ro-me da sua ha bi li da de
de dan çar so bre ovos sem que brá-los.”18

Todo esse pa no ra ma si nis tro foi re tra ta do por Ro dri gues Alves 
no re la tó rio ofe re ci do, em 1888, à Assem bléia Pro vin ci al. A transfor ma -
ção do tra ba lho es cra vo em li vre era la bo ri o sa e di fí cil. Mas os ita li a nos
pro vo ca vam de sor dens igua is às dos ne gros, prin ci pal men te na ca pi tal.
Fe i to res e se nho res eram mor tos por pre tos em vá ri os mu ni cí pi os.

A mis são po lí ti ca de Ro dri gues Alves no go ver no da Pro vín -
cia es ta va des ti na da ao fra cas so, como toda a po lí ti ca do ga bi ne te e, em
ge ral, da Mo nar quia.

Vi sí vel aos me nos aten tos, po rém im pos sí vel de ser con ti da,
a cor ren te abo li ci o nis ta iria de sa guar no es tuá rio re pu bli ca no. Mo nar -
quis tas li be ra is, como Na bu co, ou con ser va do res, como Ro dri gues
Alves, eram ins tru men tos, aque le bri lhan te, este obs cu ro, da gran de
trans for ma ção na ci o nal. Mais po lí ti co, Ro dri gues Alves ter mi nou por
se in cor po rar ao pro ces so e do mi ná-lo. Mais in te lec tu al, Na bu co veio
or nar a Re pú bli ca com seu ta len to, em po si ções de des ta que mas de
pou ca in fluên cia.

Ao lado do fra cas so po lí ti co, a pre si dên cia de Ro dri gues
Alves re ve lou, po rém, pre co ce men te, as suas ex cep ci o na is qua li da des de 
es ta dis ta. E isto num cam po em que de po is se con sa gra ria glo ri o sa men -
te: o da sa ú de pú bli ca.

A va río la gras sa va epi de mi ca men te em San tos, por ca u sa dos
imi gran tes ita li a nos, que por ela já vi nham con ta mi na dos, e de lá es pa -
lha va-se pelo in te ri or.

Em 11 de ja ne i ro de 1888, em ple na ba ta lha con tra a de sor -
dem, Ro dri gues Alves te le gra fa va a Co te gi pe, pe din do cré di to es pe ci al
para lu tar con tra a “epi de mia de va río la” que gras sa va na Pro vín cia.

Os re sul ta dos des sa luta do pre si den te de São Pa u lo são o re -
tra to an te ci pa do do fu tu ro pre si den te da Re pú bli ca que, no lan ce mais
dra má ti co de sua vida, en fren tou se re na men te a ame a ça bo çal de imi -
nen te de po si ção, por ca u sa da apli ca ção de me di das con tra a va río la, no
Rio de Ja ne i ro.
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Em do cu men to ofi ci al, as si na do pe los Drs. Mar cos Arru da e
Alber to Lo ef gren, pu bli ca do em 1888, está dito que ti nha sido pe que na a
mor ta li da de por va río la, “o que foi ex clu si va men te de vi do às ri go ro sas e
opor tu nas pro vi dên ci as de iso la men to, de sin fec ção e va ci na ção to ma das
pela Inspe to ria de Hi gi e ne” na cur ta pre si dên cia de Ro dri gues Alves. Essas
pro vi dên ci as efi ca zes de vem ser as que ca u sa ram o se guin te tó pi co da fala
do trono, de aber tu ra das Câ ma ras em 1888: “Me di das ade qua das im pe diram 
ou ate nu a ram cer tas en fer mi da des, que apa ren te men te apa re cem em al guns 
pon tos do li to ral.”

Ou tro ter re no ad mi nis tra ti vo em que o pre si den te da Pro vín cia
atu ou com ener gia foi no da imi gra ção. Já vi mos que, como de pu tado
provin ci al, Ro dri gues Alves con si de ra va a ób via ne ces si da de de subs ti tu i ção
do bra ço do es cra vo pelo do imi gran te eu ropeu. Fa to res so ci o ló gi cos e
econô mi cos in ven cí ve is fa zi am da es cra vi dão uma ins ti tu i ção su pe ra da. Mais
ou me nos ra pi da men te ela de ve ria de sa pa re cer, pois cho ca va-se com as con -
di ções da evo lu ção his tó ri ca. Nos Esta dos Uni dos ocor reu o mes mo, al guns
anos an tes. Qu an do eclo diu na que le país a guer ra ci vil, era evi den te que a
escra vi dão ago ni za va. O Sul ba tia-se ir ra ci o nal men te por uma ins ti tu i ção em
ir re cu pe rá vel de clí nio. O tra ba lho es cra vo só era pro du ti vo em peque no
círculo ter ri to ri al, nos al go do a is que cer ca vam a foz do Mis sis sí pi. No Bra sil
da va-se o mes mo, na dé ca da de 1880. So men te pe que nas zo nas agrí co las
atrasa das – em ge ral ca fe e i ras – po di am sub sis tir com a mão-de-obra de
origem afri ca na. A al ter na ti va, na que la fase em que a me ca ni za ção e o tra to
da ter ra eram pra ti ca men te des co nhe ci dos, era a imi gra ção. Ro dri gues Alves,
embora her de i ro de gran de es cra va tu ra, viu isso des de a Assem bléia Pro vincial. 
E, como pre si den te, es ti mu lou a lei da mes ma Assem bléia, que au to ri za va o
go ver no a in tro du zir 100.000 imi gran tes de pa í ses eu ropeus. As te o ri as
argen ti nas de Alber di en con tra vam apo io na ação do pre si den te pa u lis ta.

Re ve lan do ou tro as pec to do seu tem pe ra men to, Ro dri gues
Alves, em cer tas oca siões, so cor ria ami gos em cri se, como Fer re i ra Viana,
de quem re ce beu esta car ta, da ta da de 18 de ja ne i ro de 1888:

“Segue para aí o meu gen ro, Dr. Bran dão,19 em di li gência
de fa mí lia a que, como com pre en de rá, ligo o ma i or in te res se e 
de que de pen de a tran qüi li da de do meu es pí ri to, já tão atri bulado.
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Pe ço-lhe que aten da ao meu gen ro, como se fora eu pró prio,
e ele por suas dis tin tas qua li da des me re ce toda con fi an ça. Da
pron ta e enér gi ca exe cu ção das or dens que leva, de pen de a
sal va ção e o fu tu ro de um moço in con si de ra do, se du zi do por
com pa nheiros in crí ve is. Não es pe ra va tão dura pro va na
velhi ce. Enfim po nho nas mãos do ami go o meu sos se go e a
es pe ran ça de uma re a bi li ta ção que es pe ro da gra ça de Deus.”

As in vec ti vas que o aus te ro Fer re i ra Vi a na lan çou con tra
Pe dro II, no fim do Impé rio, bem po de ri am ter ex pli ca ção nes ses
dra mas ín ti mos.

Em mar ço, o ga bi ne te Co te gi pe se re ti ra va, pe las co nhe ci -
das razões de in com pa ti bi li da de en tre o seu che fe e a Prin ce sa Isa bel,
regen te.

A re nún cia de Co te gi pe foi apre sen ta da no dia 7. A prin ce sa
es pe ra va a re ti ra da do ga bi ne te em maio, com a re a ber tu ra da Assem -
bléia Ge ral, mas o ex pe ri men ta do lí der con ser va dor não quis en fren tar a 
cri se que sa bia ine vi tá vel, e que po de ria acres cen tar no vos ata ques de
tri bu na e im pren sa e ma i or des pres tí gio à sua re ti ra da. Apro ve i tou um
dis túr bio ha vi do na Cor te en tre ma ri nhe i ros e po li ci a is, trans for man -
do-o em caso po lí ti co, ao re sis tir à exi gên cia da re gen te de de mis são do
che fe de Po lí cia.20

For ma do no dia 10 o ga bi ne te João Alfre do, Ro dri gues
Alves so li ci tou logo a sua de mis são. Antô nio Pra do, po rém, em car ta do 
dia 17 ao pre si den te do Con se lho, ad ver tia:

 “O Ro dri gues Alves pediu demis são, por en ten der que
era isso de es ti lo. Con vém que V. Exª escre va-lhe, pe dindo
para con ti nu ar.”

João Alfre do, de fato, es cre veu, no dia 19, con fir man do re ca do
que man dou por Antô nio Pra do, que es ti ve ra no Rio. É a se guin te a car ta
de Ro dri gues Alves:
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“São Pa u lo, 13 de mar ço de 1888.
Il.mo Ex.mo Sr. Con se lhe i ro João Alfre do Cor re ia de

Oli ve i ra.
Tenho a hon ra de apre sen tar a V. Exª as mais cor di a is fe -

li ci tações pela ele va da po si ção a que foi V. Exª cha ma do por S. 
A. Impe ri al e Regen te.

Não de se jan do cri ar em ba ra ços à mar cha do mi nis té -
rio de V. Exª rogo a bon da de de so li ci tar a S. A. Impe ri al e
Re gen te, por in ter mé dio do Ex.mo

 Sr. Mi nis tro do Impé rio, 
a mi nha exo ne ra ção do car go de Pre si den te des ta Pro vín -
cia.”

Eis a res pos ta do pre si den te do Con se lho ao pe di do de de mis são:

“Re ce bi sua car ta 13 do cor ren te. O Sr. Con se lhe i ro
Pra do tem com pe tên cia igual à mi nha para di zer a V. Exª que
o Go ver no de se ja a con ti nu a ção dos seus ser vi ços, e pela mi -
nha par te acres cen to que con to com a co o pe ra ção de um dos
mais sim pá ti cos e es pe ran ço sos pa u lis tas para a nos sa ta re fa,
que re quer o es for ço de to das as in te li gên ci as e ener gi as pa -
trió ti cas. Não me fal te V. Exª com as gra ças da sua ami za de, e 
eu as sim o es pe ro.”21

Assim con fir ma do, o pre si den te per ma ne ceu, mas não por
mu i to tem po.

SESSÃO DE 1888

No dia 27 de abril, quan do se ins ta la vam as ses sões pre pa ra -
tó ri as da Câmara para o ano de 1888, ter ce i ro da le gis la tu ra, Ro dri gues
Alves pas sou o go ver no ao subs ti tu to le gal e ru mou para Gu a ra tin gue tá, 
de onde se guiu até o Rio de Ja ne i ro.
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No dia da aber tu ra, a 3 de maio, está pre sen te.
Na fala do tro no, o go ver no alu diu cla ra men te à imi nen te lei

da abo li ção: 

“A ex tin ção do ele men to ser vil, pelo in flu xo do sen ti -
men to na ci o nal e das li be ra li da des par ti cu la res, em hon ra do
Bra sil, adi an tou-se pa ci fi ca men te de tal modo que é hoje
aspira ção acla ma da por to das as clas ses, com ad mi rá ve is
exem plos de ab ne ga ção de par te dos pro pri e tá ri os. Qu an do o 
pró prio in te res se pri va do vem es pon ta ne a men te co la bo rar
para que o Bra sil se des fa ça de in fe liz he ran ça, que as ne ces sida des
da la vou ra ha vi am man ti do, con fio em que não he si ta re is em
apa gar do di re i to pá trio a úni ca ex ce ção que nele fi gu ra, em
an ta go nismo com o es pí ri to cris tão e li be ral das nos sas
institu i ções.”

Des pon ta va o sol de 13 de maio. Re u ni da a Câ ma ra, cons ti -
tu em-se a mesa e as co mis sões. Lu ce na fica na pre si dên cia da Casa, na
pri me i ra se cre ta ria Car los Pei xo to, pai. Ro dri gues Alves vai para a
Comis são de Jus ti ça. A co mis são re da to ra da res pos ta à fala é in te gra da
por Du ar te de Aze ve do, Sil va Ta va res e Rosa e Sil va (mais tar de membro
do ga bi ne te).

Essa res pos ta só foi apre sen ta da à re gen te no dia 21; por isto
pôde con ter re fe rên cia ex pres sa à Lei Áu rea:

“Se nho ra. – A for tu na per mi tiu que à Prin ce sa Impe ri al
Re gen te, em nome do Impe ra dor, fos se re ser va da a gló ria de
pre si dir os dois atos mais im por tan tes da nos sa vida po lí ti ca,
de po is da re for ma da cons ti tu i ção do Impé rio. O úl ti mo, de
data re cen tís si ma, e pelo qual há de ca ber a Vos sa Alte za
Imperial o mais in ve já vel tí tu lo, co lo ca o Bra sil em cir cuns tâncias
que, ár du as em bo ra, afi gu ram-se à Câ ma ra dos De pu ta dos
como o pon to de par ti da mais fir me de sua pro gres si va
evo lução eco nô mi ca.”

O ga bi ne te con ser va dor de 10 mar ço, além do pre si den te do
Con selho, era com pos to de Cos ta Pe re i ra (ex-presidente de São Pa u lo,
como Ro dri gues Alves) subs ti tu í do de po is por Fer re i ra Vi a na, no Império;
Fer re i ra Vi a na (mais tar de Rosa e Sil va), na Jus ti ça; Antô nio Pra do
(suce di do por Ro dri go Sil va), nos Estran ge i ros; João Alfre do, na Fa zenda;
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Ro dri go Sil va (de po is Antô nio Pra do), na Agri cul tu ra; Vi e i ra de Lima,
na Ma ri nha; e To más Co e lho, na Gu er ra.

O ga bi ne te se apre sen tou à Câ ma ra a 7 de maio, e logo no dia 
8 ofe re ceu o seu pro je to, ex tin ti vo da es cra vi dão. A re da ção era a mais
sim ples e enér gi ca: “Art. 1º – É de cla ra da ex tin ta a es cra vi dão no Bra sil.
Art. 2º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.”

Com uma li ge i ra emen da, que en fa ti za va o ca rá ter ime di a to
da medida, ul ti mou-se a 13 de maio a gran de ba ta lha na ci o nal, tão car regada
de an te ce den tes e con se qüên ci as.

Quem apre sen tou, em nome do go ver no, o pro je to de 8 de 
maio? Foi o mi nis tro da Agri cul tu ra, aque le mes mo Ro dri go Sil va
que, exer cen do idên ti ca fun ção sob Co te gi pe, es cre via a Ro dri gues
Alves a car ta cujo tó pi co aqui será lem bra do: “Nós não ace i ta mos
nem ace i ta re mos ja ma is o pro gra ma da ime di a ta eman ci pa ção.”

Ro dri gues Alves, que iria vo tar a fa vor des se pro je to, já não
pensava mais nas du ras pa la vras do seu dis cur so de 1885, na que le mes mo
re cin to, na qua is es tig ma ti za va como “anár qui co e re vo lu ci o ná rio” o prin cípio
“de que o es cra vo não po dia cons ti tu ir pro pri e da de le gal”.

Em 1916, quan do ter mi na va o seu ter ce i ro pe río do de
governo em São Pa u lo, Ro dri gues Alves, agra de cen do ho me na gem de
correli gi o ná ri os, re cor da o tem po dis tan te em que go ver na va a Pro víncia.
Come ça o dis cur so di zen do:

“Há mu i tos anos, foi em no vem bro de 1887, cou be-me
a hon ra de pre si dir pela pri me i ra vez a an ti ga Pro vín cia de
São Pa u lo [....]. Agi ta va-se, na que le tem po, a ques tão abo li ci o -
nis ta, e os che fes do Par ti do Con ser va dor, ao qual per ten cia,
es ta vam em di ver gên cia quan to ao modo de ser re sol vi do o
mo men to so pro ble ma [....]. Eu mes mo fui envol vi do no
movi men to e do mi na do pela pro pa gan da, con cor ren do com
o meu voto, na Câ ma ra dos De pu ta dos, para que fos se aprova da
a lei que abo liu o ele men to ser vil.”

Assim o se nhor de es cra vos, o con ser va dor que com ba te ra
a abo li ção sem in de ni za ção vo ta va ago ra por ela “en vol vi do e
dominado”.

Po lí ti ca, teu nome é mu lher...
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Vo ta ram a fa vor da abo li ção 83 de pu ta dos.22 Con tra ri a -
men te só vo ta ram 8 co ra jo sos re pre sen tan tes: o Ba rão de Ara ca gi,23

Bulhões de Car va lho, Fre de ri co Cas tri o to, Alber to Be za math, Alfre do
Cha ves, La cer da Werneck, Andra de Fi gue i ra e Cu nha Le i tão, to dos
conser va do res. Afo ra o Ba rão de Ara cagi, os de ma is vi nham da Pro vín cia 
do Rio de Ja ne i ro, jus ta men te con si de ra da a mais es cra vo cra ta do Impé rio.

Dig no de re pa ro é o fato de que o De pu ta do Cu nha Le i tão,
que no dia 8 vo tou con tra a lei, não che gou a vê-la pro cla ma da, pois
mor reu no dia 10, quem sabe se, em par te, por ca u sa da amar gu ra ca u sada
pela der ro ca da a que as sis tia im po ten te.

A vi tó ria da ca u sa abo li ci o nis ta não de mo veu al guns re cal citran tes. 
Depois do 13 de Maio, no de cor rer da ses são le gis la ti va, su ce deram-se
represen ta ções de lavra do res de vá ri as Pro vín ci as do Impé rio, pe din do
ao Te sou ro in de ni za ção pelo va lor dos ex-escravos. Não se lhes dava,
po rém, ne nhu ma aten ção sé ria.

Ro dri gues Alves, ape sar dos in te res ses que o de vi am es tar
recla man do em Gu a ra tin gue tá, na que la fase de pro fun da trans for ma ção
da la vou ra que era a base de sua fortu na, con ti nu ou a fre qüen tar a
Câmara até o fim da ses são, em 31 de ou tu bro. Mas não fala qua se nunca e 
pa re ce não ter de sen vol vi do ação de re al ce. Pro duz so men te bre ves
inter ven ções, como re la tor do or ça men to.

SESSÃO DE 1889

Com Lu ce na sem pre na pre si dên cia, ins ta lou-se a ses são de
1889. Ro dri gues Alves foi para a Co mis são de Orça men to.

Já no mês de maio João Alfre do sen tia que a vida do ga bi ne te de 
10 de mar ço se ria cur ta, e que se apro xi ma va o fim do do mí nio con ser va -
dor, ape sar, ou mes mo por ca u sa, da gló ria da Lei Áu rea. O re cur so da dis -
so lu ção da Câ ma ra, com nova con sul ta ele i to ral, não o atra ía, pois co nhe cia 
a di visão do seu par ti do e a for ça dos li be ra is, de mons tra da pe las su cessivas
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vi tó ri as nas ele i ções para o pro vi men to de ca de i ras va gas ocor ri das du -
ran te a le gis la tu ra.

A Qu es tão Mi li tar e o avan ço re pu bli ca no eram ou tros
motivos de de sâ ni mo para o pre si den te do Con se lho.

Re sol vi do a reti rar-se, João Alfre do pen sou, a prin cí pio, em
passar o po der a ou tro cor re li gi o ná rio, mas a ci são par ti dá ria não lhe fa vo -
re ceu tal so lu ção. Afi nal as sen tiu em dis sol ver a Câ ma ra, mas o Con se lho
de Esta do a isto se opôs. Sem mais sa í da, de mi tiu-se sim ples men te, e o im -
pe ra dor foi le va do a con vo car os li be ra is, por in ter mé dio de Sa ra i va.

Este, po rém, que já sen tia pró xi ma a Re pú bli ca, e mu i to di fí -
cil a ace i ta ção, pelo tro no, das me di das avan ça das que po de ri am re tar -
dar sua mar cha, de cli nou do con vi te. Foi en tão in ves ti do o Vis con de de
Ouro Pre to, che fe im pe tu o so, que vi nha com gran de ba ga gem de de di -
ca ções e an ti pa ti as, en tre par ti dá ri os e ad ver sá ri os, pro vin das de an ti gas
lu tas. For ma do o ga bi ne te a 7 de ju nho, se guiu-se o tre men do em ba te
da ses são de sua apre sen ta ção à Câ ma ra, no dia 11.

É ca pí tu lo fa mo so da his tó ria da Re pú bli ca. O pro gra ma de
Ouro Pre to, em bo ra ou sa do e va len te men te de fen di do, não obs tou a que a 
onda re pu bli ca na vi es se ar re ben tar no re cin to, pe las vo zes do con ser va dor
po ti guar Pa dre João Ma nu el e do li be ral mi ne i ro Ce sá rio Alvim.

Cam pos Sa les, pre sen te à cena his tó ri ca, de põe que o dis cur so 
de Alvim ca u sou tal im pac to que tu mul tu ou a ses são, a qual foi sus pensa
por vá ri os mi nu tos.

Quem fez o ma i or dis cur so em de fe sa do Impé rio foi Jo a quim
Na bu co. Ele pres sen tiu e de nun ci ou o ad ven to das oli gar qui as re pu bli ca -
nas. Para ele, o re gi me fu tu ro não se ria po pu lar, não go ver na ria em fa vor
do povo. “Na Re pú bli ca (ex cla mou com pro vá vel sur pre sa para os ou vin -
tes des pre pa ra dos) não há lu gar para os anal fa be tos, para os pe que nos, para 
os po bres. As oli gar qui as re pu bli ca nas, em toda a Amé ri ca, têm mos tra do
ser um te mí vel im pe di men to à apa ri ção po lí ti ca e so ci al do povo.”

Pa la vras pro fé ti cas que o fu tu ro, por lar go tem po, vi ria con firmar
no Bra sil.

Apre sen ta da mo ção de des con fi an ça pelo con ser va dor
Gomes de Cas tro, foi ela apro va da por 79 vo tos con tra 20, o que le vou
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o go ver no a dis sol ver a Câ ma ra a 17 de ju nho, con vo can do ou tra para
20 de no vem bro a qual, ob vi a men te, foi im pos si bi li ta da pela Re pú bli ca.

Ro dri gues Alves vi veu os úl ti mos dias do par la men to im pe ri al.
Este ve pre sen te às ses sões de 11, 12 e 13 de ju nho, sen do que, nestas duas
úl ti mas da tas, a fal ta de nú me ro im pe diu a re u nião. Tam bém se
encon tra ra na Ca de ia Ve lha no der ra de i ro dia da Câ ma ra an ti ga, 17 de
ju nho, data da dis so lu ção. Me lan có li ca ce ri mô nia. O de cre to, as si na do
pelo Ba rão de Lo re to, foi lido pelo pri me i ro-secretário Alme i da No gue i ra.
Não houve ora do res no re cin to. Assim apa gou-se a luz que, des de a
Inde pen dên cia, bri lhou na Ca de ia Ve lha.
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Capítulo Segundo

De pu ta do à Cons ti tu in te – De pu ta do fe de ral por São Pa u lo – Mi nis tro da Fa zen da
de Flo ri a no Pe i xo to.

DEPUTADO À CONSTITUINTE

O gol pe mi li tar de 15 de no vem bro, ins ta lan do ines pe ra -
da men te a Re pú bli ca, de i xou o po der ci vil nas mãos do pe que no gru po
de cons pi ra do res que ha vi am atu a do em co mum com os che fes do
Exér ci to.

Este gru po, para res ta u rar o es ta do de Di re i to, ti nha for ço -
samente de am pli ar as suas ba ses. Não pos su ía qua dros nem in fluência no
país para do mi nar so zi nho a si tu a ção, além de não ser co e so in ter na -
mente. Tor nou-se, as sim, fa tal o ape lo a al guns li be ra is e con ser va dores
pro gres sis tas, para que vi es sem en gros sar as fi le i ras dos “ca sa cas”,
sem o que as tú ni cas de bo tões dou ra dos se ri am a rou pa gem da
Repú bli ca.

O ade sis mo, de po is tão mal si na do pe los re pu bli ca nos pu ros,
foi uma im po si ção das cir cuns tân ci as, por eles mes mo pro vo ca das.

Nos dois Esta dos po li ti ca men te mais im por tan tes, Mi nas e
São Pa u lo, de ram-se fa tos sig ni fi ca ti vos.

Em Mi nas, Deodo ro no me ou o ade sis ta Ce sá rio Alvim
gover na dor pro vi só rio do Esta do e, após, mi nis tro do Inte ri or, sen do 
Alvim pres ti gi a do pelo his tó ri co João Pi nhe i ro. Em São Pa u lo, os
ade sis tas Ro dri gues Alves e Antô nio Pra do fo ram con vo ca dos pe los



his tó ri cos Pru den te, Cam pos Sa les e Ber nar di no para in te gra rem a
bancada es ta du al na Cons ti tu in te, sen do que Ro dri gues Alves veio
pos te ri or men te ocu par a pas ta da Fa zen da, cha ma do por Flo ri a no.

O li be ra lis mo de sam bi ci o so dos re pu bli ca nos, em bo ra
vi es se cri ar di fi cul da des mais tarde, mu i to con tri bu iu para a
conso li da ção da Re pú bli ca ci vil. Em São Pa u lo, o ter re no ha via
sido pre pa ra do pe los monar quis tas. Dias de po is do Qu in ze de
Novem bro os par ti dos mo nár qui cos, au sen te ape nas João Men des de
Alme i da, en tre os che fes mais im por tan tes, em re u nião pú bli ca, num te a tro
da ca pi tal pa u lis ta, ha vi am re co nhe ci do o fim do Impé rio e pro fe ri do ato
de sub mis são à Re pú bli ca. Os con ser va do res ti ve ram como por ta-voz
Antô nio Pra do, com pa nhe i ro an ti go de Ro dri gues Alves, na ala pro gres sista,
e, como ele, in di ca do para a Cons ti tu in te.

Expli ca va-se as sim, pela mar cha nor mal dos acon te ci mentos,
que o pres ti gi o so che fe de Gu a ra tin gue tá fos se cha ma do a co la bo rar
na es tru tu ra ção do novo re gi me.

Tan tas ve zes e tão dou ta men te se tem fe i to a his tó ria da
gran de as sem bléia de 1890 que se ria es cu sa do in sis tir mos aqui so bre
esta eta pa da nos sa evo lu ção po lí ti co-jurídica, de que re sul tou o
docu men to de 24 de fe ve re i ro de 1891.

No re cinto da an ti ga re si dên cia im pe ri al, re u ni ram-se os
homens, vin dos do Impé rio, que do mi na ri am a ri bal ta bra si le i ra du ran te 
se gui dos lus tros, al guns até de po is da Pri me i ra Gu er ra Mun di al.

Da obra re a li za da para a Pri me i ra Re pú bli ca, não par ti ci pou
pra ti ca men te Ro dri gues Alves que, no en tan to, emer gi ria como o ma i or
dos seus po lí ti cos e ho mens de Esta do.

Assim, no tra ça do da sua vida, o que cabe, quan to à Assembléia 
Cons ti tu in te, é ape nas re cor dar al guns no mes que com ele con vi ve ram no
sa lão da Qu in ta da Boa Vis ta, e que ti ve ram ma i or par ti ci pa ção, favo rá vel 
ou hos til, no seu fu tu ro. Entre os se na do res va mos en con trar Pru den te,
Cam pos Sa les, Ama ro Ca val cân ti, Flo ri a no Pe i xo to, Rui Bar bo sa, Jo a quim
Mur ti nho e Pi nhe i ro Machado e, en tre os de pu ta dos, Ser ze de lo Cor re ia, 
Lauro So dré, Barbosa Lima, Epi tá cio Pes soa, Rosa e Sil va, J. J. Seabra,
Nilo Pe ça nha, Fran cis co Gli cé rio, Ro dol fo Mi ran da, Le o pol do de Bu lhões,
Antô nio Aze re do, La u ro Mül ler e Cas si a no do Nas ci men to.
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Alguns des tes fo ram, mais tar de, seus au xi li a res, de fen so res e
ami gos; ou tros, ad ver sá ri os e, mes mo, ini mi gos te na zes. Mu i tos sen ti men -
tos de apro xi ma ção ou hos ti li da de já de vi am da tar da que la fase de tran si -
ção, en tre o Impé rio e a Re pú bli ca, e a ela se li ga vam por mo ti vos di ver sos.

Ao per cor rer os ana is da Cons ti tu in te, ve ri fi ca mos que a li de ran ça
da ban ca da de São Pa u lo era exer ci da por Ber nar di no de Cam pos. Os dois
que com ele po de ri am com pe tir en con tra vam-se im pe di dos. Pru den te se
acha va na pre si dên cia da casa e Cam pos Sa les no mi nis té rio de De o do ro.

Os pa u lis tas in te res sa vam-se prin ci pal men te pelo an da men to
rá pi do dos tra ba lhos, a fim de que o Esta do con quis tas se a sua au to no -
mia. Como co ro lá rio des ta, de fen di am os in te res ses re gi o na is. Pug na ram 
pela gran de natura li za ção, que in te gra ria os já nu me ro sos imi gran tes, causa
com ba ti da pe los po si ti vis tas, por in fle xi bi li da de dog má ti ca. Aqui, como
em ou tros pon tos, os sec tá ri os de Au gus to Com te, ao se gui rem à ris ca
as di re tri zes do mes tre, obe di en tes às con di ções de um país to tal men te
di fe ren te do nos so, dis tan ci a vam-se pe no sa men te dos in te res ses na ci o na is. 
O sen ti do na ci o na lis ta da gran de na turali za ção não fun ci o nou para os
paulis tas quan do se abor dou o pro ble ma da na ve ga ção de cabotagem. O
mo no pó lio na ci o nal dela, im por tan te por vá ri as ra zões, para o Bra sil, foi 
hos ti li za do por São Pa u lo, in te res sa do na li ber da de do trá fi co ma rí ti mo
en tre os por tos do país.

Ro dri gues Alves pas sou des per ce bi do pela Cons ti tu in te,
em bo ra fos se de pu ta do mu i to as sí duo, fal tan do ra rís si mas ve zes e
qua se sem pre com ca u sa jus ti fi ca da. Sua fre qüên cia, po rém, não era
par ti ci pan te. Não fa la va, não apar te a va, não as si na va pro po si ções, e
as pou cas de cla ra ções de voto que apre sen tou fo ram em con jun to
com ou tros. Não pro fe riu ne nhum dis cur so em ple ná rio. Não hos ti li -
zou a Re pú bli ca, nem, den tro dela, di ver giu das ins ti tu i ções que es ta -
vam sen do cri a das. Vo tou, sem ex ce ção, com a li de ran ça da sua ban -
ca da. Não fal tou às ses sões im por tan tes, des de a de ins ta la ção, no
Pas se io Pú bli co, até a de en cer ra men to, na Qu in ta da Boa Vis ta.
Este ve pre sen te no mo men to da apro va ção da Lei Mag na, de que é
um dos sig na tá ri os. Vo tou por Deodoro e Flo ri a no, no dia 25 de
feve re i ro, con tra Pru den te e Wan den kolk, sem pre se guin do os seus
che fes es ta du a is. Assis tiu à pos se dos dois man da tá ri os, no dia 26.
Sig ni fi ca ti va men te, não com pa re ceu à ses são de 24 de ja ne i ro, data
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das tor ren ci a is ma ni fes ta ções re pu bli ca nas à me mó ria de Ben ja mim
Cons tant, mor to no dia 22. Ro dri gues Alves pa re cia es pe rar pelo
tem po. Sa bia-se for te no seu Esta do e tal vez pre vis se que o fu tu ro
in di ca va o seu pró xi mo do mí nio em São Pa u lo.

DEPUTADO FEDERAL POR SÃO PAULO

A Assem bléia Cons ti tu in te ha via sido con vo ca da na pre vi são
de trans for mar-se, fin dos os seus tra ba lhos es pe ci a is, em Con gres so
Nacio nal ordinário. Foi o que ocor reu, a par tir da ele i ção de De o do ro.
Rodri gues Alves pas sou, en tão, a in te grar, como de pu ta do fe de ral, a
ban ca da de São Pa u lo.

A Câ ma ra con ti nu ou fun ci o nan do no an ti go paço da Boa
Vis ta, o que pro vo ca va des con ten ta men to en tre os re pre sen tan tes e
recla ma ções por par te de al guns de les.

As ses sões pre pa ra tó ri as se ins ta la ram so men te em 10 de
junho. Fo ram ele i tos pre si den te da Câ ma ra, em 1891, su ces si va men te, o 
ce a ren se João Lo pes e o mi ne i ro Mata Ma cha do.

Ro dri gues Alves, ele i to para a Co mis são de Fi nan ças, foi fe i to 
seu pre siden te. Então, como mais tarde, as Comissões de Orça men to
e de Jus ti ça eram consi de ra das as mais im por tan tes da casa. Eram seus
co le gas de co mis são, en tre ou tros, João Pi nhe i ro, de Mi nas Ge ra is; Ser ze -
de lo Cor re ia, do Pará; Rosa e Sil va, de Per nam bu co; e De mé trio Ri be i ro, 
do Rio Gran de do Sul.

Alves, sem ser fre qüen ta dor cons tan te da tri bu na, dis cur sou,
con tu do, al gu mas ve zes du ran te o ano, sem pre so bre as sun tos fi nan ce i ros,
eco nô mi cos e ad mi nis tra ti vos. Não fa la va nun ca so bre po lí ti ca, que era no
en tan to a ma té ria pre fe ri da pe los gran des ora do res, como Bar bo sa Lima.

A 18 de ju lho, ale gan do seus de ve res de pre si den te da Co missão 
de Orça men to, re cla mou a fal ta do go ver no no to can te à re mes sa dos
da dos indis pen sá ve is à ela bo ra ção da lei or ça men tá ria. A im pren sa
glosava o atra so e o Jor nal do Co mér cio im pu ta va à Câ ma ra a res pon sa bi li -
da de pelo mes mo. Ro dri gues Alves lem bra os maus há bi tos do Impé rio, 
nes se as sun to: 
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“Está se pro ce den do como ou tro ra [diz], vai-se or ga nizar
os or ça men tos da des pe sa par ci al men te, sem co nhe cer-se os
en car gos que pe sam so bre as di fe ren tes re par ti ções, sem
conhe cer os re cur sos que há para co brir-se es sas des pe sas. A
ma té ria é ur gen te.”
Re que reu que se ofi ci as se ao mi nis tro da Fa zen da (que era o

Ba rão de Lu ce na) so li ci tan do os da dos ofi ci a is para que o Con gres so
pu des se ela bo rar o or ça men to.

A ques tão fi nan ceira atra ía a aten ção da Câ ma ra. A si tu a ção
econô mi ca, es pecial men te na pra ça do Rio de Ja ne i ro, aque la onde se
proces sa vam as ma i o res tran sa ções, era mu i to de li ca da em vir tu de do es go ta -
men to da eu fo ria in fla ci o ná ria e do con se qüen te iní cio de uma si tu a ção de
cri se.

O Con de de Fi gue i re do e o Con se lhe i ro Fran cis co de Pa u la
May rink, duas das per so na li da des de ma i or pro je ção no mun do dos
negóci os e ati vos par ti ci pan tes do Enci lha men to, eram de pu ta dos. O
Conde de Fi gue i re do di zia-se re pu bli ca no, mas foi o gran de ho mem de
ne gó ci os do fim do Impé rio. Por meio da Ga ze ta de No tí ci as e ou tros
jornais ata ca va o Mi nis tro Rui Bar bo sa. May rink era o pu pi lo fi nan ce i ro
da Re pú bli ca. Com pra ra O País e de fen dia Rui e o emis si o nis mo.

O Conde de Fi gue i re do, em 1891, es ta va sen do mu i to cri ti cado
por ir re gu la ri da des que di zi am ha ver co me ti do du ran te a in fla ção, na
ma ni pu la ção de ban cos e em pre sas.

A 25 de agos to, o De pu ta do May rink fa lou ex pli can do
anteceden tes da crise e cri ti can do o Mi nis tro da Fa zen da, Alen car
Araripe, que su ce de ra a Rui. O Con de de Fi gue i re do, ocu pan do-se do 
mesmo as sun to, no dia 26, de fen deu-se das acu sa ções de que era alvo.
No dia 28, May rink ata cou di re ta men te o co le ga de Câ ma ra e de ati vi dades 
fi nan ce i ras, di zen do que ele ti nha “pa lá ci os nos Cam pos Elí si os”, em
Pa ris, e en vi a ra para a Fran ça per to de 25 mi lhões de fran cos.

Essa era a situ a ção con fu sa na qual Ro dri gues Alves, em
breve, se ria cha ma do a ocu par a pas ta da Fa zen da.

Apro xi ma va-se o fim do go ver no de De o do ro. Des de al guns
meses o ge ne ra lís si mo Lu ce na (que era uma es pé cie de pri me i ro-ministro)
pen sa va na dis so lu ção do Con gres so, con tra o qual De o do ro guar da va
res sen ti men tos vin dos da Cons ti tu in te.
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O de sa cor do en tre Exe cu ti vo e Le gis la ti vo foi se agra van do
no cor rer do ano, até que ex plo diu com o pre tex to da vo ta ção da lei
regu la do ra dos cri mes de res pon sa bi li da de do pre si den te da Re pú bli ca.

Na ses são de 2 de no vem bro, a que Ro dri gues Alves se
encon tra va pre sen te, foi lida a ex po si ção de mo ti vos do ge ne ra lís si mo,
ve tan do aque la lei, sen do que o veto ha via sido re cu sa do pelo Se na do,
com a par ti ci pa ção ati va de Pru den te de Mo ra is.

No dia 3, data da dis so lu ção, nada pa re cia indicar a cri se.
Rodri gues Alves com pa re ceu ain da à ses são, a qual trans cor reu tran qüi la -
men te, es go tan do-se a ma té ria da or dem do dia às 4 e meia da tar de. Já
então devia es tar as si na do o de cre to de De o do ro, re fe ren da do pelo mi nistro
da Jus ti ça, De sem bar ga dor Luís Afon so de Car va lho. No ma ni fes to com
que pro cu rou jus ti fi car o gol pe de Es ta do, De o do ro que i xou-se amar ga -
men te do Con gres so e, em mu i tos pon tos, com ra zão. O Con gres so, como 
se sabe, re a giu. No dia 4 veio o ma ni fes to re di gi do por Cam pos Sa les, o
qual ata ca va a di ta du ra ins ta u ra da. No Rio Gran de, a agi ta ção ma ni fes -
tou-se des de logo, com a de po si ção do Pre si den te Jú lio de Cas ti lhos, no dia 
12. No Rio de Ja ne i ro, a Ma ri nha, que se sen tia mar gi na li za da des de a
procla ma ção da Re pú bli ca, co me çou a se re be lar sob a che fia de Cus tó dio
de Melo e Edu ar do Wan den kolk. A pri são des te, no dia 22, des fe chou o
mo vi men to do dia se guin te, che fi a do por Cus tó dio que, de bor do do Aqui -
da bã, dis pa rou um tiro de ca nhão que veio atin gir uma das tor res da
Cande lá ria. Na que la mes ma ma nhã De o do ro re nun ci ou.

MINISTRO DA FAZENDA DE FLORIANO PEIXOTO

Em 23 de no vem bro de 1891, com a re nún cia de De o do ro,
Flo ri a no su bia à pre si dên cia.

Pre pa ra do po lí ti ca e psi co lo gi ca men te para o mais alto pos to,
o Ma re chal deu, de iní cio, de mons tra ções de que tam bém que ria ob ter
êxi to na ad mi nis tra ção. A com po si ção de seu pri me i ro mi nis té rio era
uma in di ca ção des se de se jo. Assim fi cou com pos to o novo go ver no:
Ro dri gues Alves, na pas ta da Fa zen da; José Hi gi no, na Jus ti ça; Fer nan do 
Lobo, no Inte ri or; Antão de Fa ria, na Agri cul tu ra; Lim po de Abreu, na
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Vi a ção; Almi ran te Cus tó dio José de Melo, na Ma ri nha; e Ma re chal José
Si meão, na Gu er ra. Com este go ver no, no qual se con ta vam al guns
nomes de ho mens res pe i ta dos e ex pe ri en tes, Flo ri a no po de ria cum prir o 
seu man da to de ma ne i ra pa cí fi ca e pro ve i to sa para o País.

A cri se po lí ti ca, po rém, que se avo lu ma va em par te à sua re ve lia, 
para che gar até o dra ma gra vís si mo da guer ra ci vil, não per mi ti ria tal des fecho.
E essa cri se era ine vi tá vel. O gol pe de Esta do de De o do ro, dis sol ven do o
Con gres so, cin diu ir re me di a vel men te o meio ci vil, agra van do a an ti ga
divisão en tre os re pu bli ca nos his tó ri cos e os ade sis tas. E, como sem pre
acon te ce, quan do o meio ci vil se di vi de ir re me di a vel men te, as For ças
Arma das pro cu ram unir-se e do mi nar os acon te ci men tos.

Esta pri me i ra eta pa cum priu-se com a ex pul são dos go ver na dores 
so li dários com De o do ro e o for ta le ci men to de Flo ri a no como po der
fede ral. Pos te ri or men te, o es pí ri to do ade sis mo e do sa u do sis mo mo nár -
quico veio re fu gi ar-se na Ma ri nha tra di ci o na lis ta e no par la men ta ris mo
gaúcho, fundin do com es ses dois ele men tos as ar mas da se di ção que
ensan güen tou o Sul, opri miu o Rio de Ja ne i ro e lan çou o país na di ta du ra.

A pas sa gem de Ro dri gues Alves pelo mi nis té rio foi cur ta,
ape nas nove me ses.

Floriano, ao con vi dá-lo, obe de cia ao seu se gu ro ins tin to
políti co. Aten dia à for ça as cen den te dos re pu bli ca nos de São Paulo,
funda do res ci vis do novo re gi me sem, no en tan to, co lo car um his tó ri co
a seu lado, o que po de ria fa zer som bra ao seu po der po lí ti co, que não
pen sa va em di vi dir. Ao mes mo tem po, co lo ca va à tes ta da eco no mia e
das fi nan ças um es ta dis ta com pe ten te, já ex pe ri men ta do no Exe cu ti vo e 
re pre sen tan te das for ças pro du to ras mais im por tan tes do país, ho mem
pú bli co que se re ve la ra, na pre si dên cia da Co mis são de Orça men to da Câ ma ra 
dos De pu ta dos, a um só tem po enér gi co e mo de ra do, ca paz de en frentar
as di fi cul da des do mo men to.

Com a que da de De o do ro, afas tou-se na tu ral men te da pas ta o 
prin ci pal con se lhe i ro do ge ne ra lís si mo, Ba rão de Lu ce na, que a vi nha
exercen do des de 4 de ju lho. Fi cou na in te ri ni da de, du ran te três dias, Antão
de Fa ria, à es pe ra que Ro dri gues Alves ace i tas se o con vi te de Flo ri a no, o 
que pa re cia du vi do so.

O depu ta do pa u lis ta pre via as di fi cul da des po lí ti cas e se
arrece a va de las.
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No dia 24, se guin te ao da pos se, Flo ri a no te le gra fou a
Rodri gues Alves, en tão em Gu a ra tin gue tá, nos se guin tes ter mos:
“Pá tria carece vos sos ser vi ços pas ta da Fa zen da, com todo vos so
patri o tis mo. Man dei la vrar de cre to. Ve nha quan to an tes.” Do dia 25
é este des pa cho: “Cam pos Sa les apre sen tou-me vos sa es cu sa. Sin to
não po der ace i tá-la; de cre to pu bli ca do. Bom pa tri o ta como sois não
me de ve is re cu sar ser vi ço tão re le van te. Vos sa per sis tên cia em es cu sa 
será para mim mo ti vo grande des con ten ta men to.” Este te le gra ma foi
pu bli ca do no Cor re io Paulis ta no, provavel men te por or dem de Cam pos
Sa les, no mesmo dia 25. Do dia 24 é um te le gra ma co le ti vo, pe dindo a 
Rodri gues Alves que ace i te a pas ta. Vem as si na do por Cam pos Sales,
Ber nardino, Alfre do Ellis, Adol fo Gor do (cu nha do de Pru den te), Glicério, 
Ce sário Mota e o ir mão de Pru den te, Ma nu el Mo ra is Barros, além de
outros. A pres são se acen tua.

Cam pos Sa les alu de a “gra ve trans tor no à nos sa po lí ti ca”
causado pela re cu sa e pede que Ro dri gues Alves vá es pe rá-lo na es ta ção
na sua pas sa gem para São Pa u lo. O mes mo te naz Cam pos Sa les en vi ou
esta car ta, não da ta da, pro va vel men te de 25.

“Acabo de con ver sar com o Flo ri a no a seu res pe i to.
Disse-me que não pode ab so lu ta men te con des cen der, por
ma i or que seja o seu sa cri fí cio, que ele, como che fe de fa mí lia 
re co nhe ce. O mo men to, diz ele, é exa ta men te de sa cri fí cio, e
cada um de nós o su por ta rá, na me di da do seu pa tri o tis mo.
Pen sa tam bém que, es tan do fe i ta a or ga ni za ção mi nis te ri al, la -
vra dos e pu bli ca dos os de cre tos, a sua es cu sa im por ta ria uma re -
com po si ção, o que se ria mal vis to pelo país, como si nal de fra -
que za da nova si tu a ção. Acres cen ta que seu nome tem tido ge ral e
ine quívoca apro va ção e isto tor na, além de di fí cil, inex pli cá -
vel a subs ti tu i ção. Enfim ele não ace i ta de modo al gum a
sua es cu sa. Por mi nha par te di rei que é caso de sub me ter-se.
O trans tor no se ria enor me. É ex tra or di ná ria a con fi an ça que
esta po pu la ção está de po si tan do no atu al go ver no. Te nho
apal pa do a opi nião e ela nos é in te i ra men te fa vo rá vel. Até o
câm bio já deu si nal sig ni fi ca ti vo de cordial ade são. Você
poderá to mar uns qua tro dias para seus ar ran jos, mas ve nha o 
mais cedo pos sí vel. Tome o seu pos to, que será de gló ria para 
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si e de hon ra para o nos so São Pa u lo e para a Re pú bli ca.
Deve ter re ce bi do a suma des ta car ta em te le gra ma meu e do
Flo ri a no.”

Em pós-escrito Cam pos Sa les acres cen tou:

“Têm ca u sa do pés sima im pres são as suas he si ta ções:
todos que rem vê-lo aqui e eu vou as se gu ran do que ve rão.”

A 26, Ber nar di no vol ta à car ga e di zen do, en tre ou tras
coisas, no te le gra ma:

 “PEDIMOS TODOS QUE EMBORA SACRIFÍCIO, PRESTE
ESTE SERVIÇO AO PAÍS E SÃO PAULO. SALVE INEVITÁVEL
DESASTRE. IMPOSSÍVEL CONTRARIAR AGORA CONFIANÇA
POLÍTICA.” 

O ve lho co le ga e sem pre ami go Abran ches ha via man da do
este re ca do la cô ni co: “Ace i te”.

Não pa re ce ha ver ou tro exem plo, na Re pú bli ca, de pres são
igual so bre um po lí ti co para que ele ace i tas se fun ção tão re le van te
quanto a pas ta da Fa zen da. Po de ria Ro dri gues Alves re sis tir? O es ta do de
sa ú de da es po sa era de li ca do, de li ca dís si mo o es ta do da fa zen da pú bli ca, 
pra ti ca men te exan gue após a he mor ra gia do Enci lha men to. O am bi en te
re pu bli ca no, ele o sen tia, se não hos til, pelo me nos, des co nhe ci do. Era
um ho mem do Impé rio. Mas já dava a im pres são de se ter tor na do um
es ta dis ta na ci o nal, para quem os go ver nan tes ape la vam e em quem a
opi nião con fi a va. Já a 25, Ro dri gues Alves em bar ca para o Rio, re sig na do
a aten der ao con vi te do pre si den te e à von ta de dos ami gos, en tre os
quais se des ta ca vam Cam pos Sa les e Ber nar di no, seus che fes e res pon sá veis
pela sua con vo ca ção ao ser vi ço da Re pú bli ca. Insta lou-se no Ho tel
Vitó ria, à Rua do Ca te te, e em pos sou-se no dia 26.

Nes te dia che gam as pri me i ras men sa gens de con gra tu la ções
dos seus ami gos. Ru bião Jú ni or e Ber nar di no es tão en tre eles, sen do que 
o úl ti mo anun cia ter-se co mu ni ca do com Cam pos Sa les. Flo ri a no te le -
gra fa tam bém, nos se guin tes ter mos:

“MUITO ME SATISFEZ VOSSA RESPOSTA. NÃO
ESPERAVA OUTRA COISA DO VOSSO PATRIOTISMO.”

166  Afon so Arinos



Antô nio Pra do, seu ve lho com pa nhe i ro do Par ti do Con ser vador,
es cre veu-lhe a 1º de de zem bro, trans mi tin do o sen ti men to pro vá vel dos 
an ti gos mo nar quis tas:

“Con quan to in te i ra men te ar re da do da vida pú bli ca,
não pos so de i xar, como bra si le i ro e pa u lis ta, de fe li ci tá-lo e 
con gra tu lar-me com a pá tria por vê-lo ocu par um lu gar
pro e mi nen te na ad mi nis tra ção pú bli ca. Entre tan to devo
dizer-lhe que es ti ma ria mais vê-lo na pre si dên cia do Esta do 
de São Pa u lo, por que essa se ria a me lhor, a úni ca so lu ção
às di fi cul da des com que lu tam os po lí ti cos aqui. É in dis -
pen sá vel pôr um ter mo às lu tas atu a is, e não vejo ou tro
meio se não a sua co lo ca ção à tes ta do Esta do. O seu nome
se ria bem ace i to por to dos e, sob a sua ins pi ra ção, po de ria
for mar-se, com a fu são das atu a is fac ções, um gran de e for -
te par ti do re pu bli ca no con ser vador. É o que pre ten dia
dizer-lhe de viva voz, fa zen do-o por meio des ta, para que
tome a mi nha lem bran ça na con si de ra ção que me re cer. De
modo al gum que ro que brar o pro pó si to de vi ver re ti ra do
da po lí ti ca mas, para o fim de re a li zar este pla no, que me
pa re ce sal va dor, po nho-me com ple ta men te à sua dis po si -
ção, con tan to que não te nha de ocu par qual quer po si ção
po lí ti ca. Vejo as co i sas aqui mu i to mal pa ra das, e to dos pen sam 
que é in dis pen sá vel um acor do en tre os che fes po lí ti cos, que se
di gla di am em pre ju í zo dos re a is in te res ses do Esta do.”

Antô nio Pra do via com gran de lu ci dez a si tu a ção pa u lis ta, e
pre via com acer to seu pró xi mo de sen vol vi men to.

Para boa com pre en são do que ocor reu em São Pa u lo na que les
dias, é ne ces sá rio um pe que no re tros pec to dos acon te ci men tos.

No dia 15 de no vem bro de 1889, com as no tí ci as da re vo lu ção
mi li tar tri un fan te no Rio, co me çou a agi tar-se a ca pi tal. Tudo se de sen ro lou 
pa ci fi ca men te. Gru pos po pu la res per cor ri am as ruas em ma ni fes ta ções de
re go zi jo, en quan to a for ça po li ci al man ti nha-se em ex pec ta ti va nos quar téis. 
No dia 16, o pre si den te da Pro vín cia, que era o ilus tre ser ta nis ta e es cri tor
Ge ne ral Cou to de Ma ga lhães, pas sou o go ver no a uma Jun ta, cons ti tu í da
por Pru den te de Mo ra is, Fran cis co Ran gel Pes ta na e o Coro nel Jo a quim
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de Sousa Mur sa,1 sen do che fe de Po lí cia Ber nar di no de Cam pos. A
Secretaria de Go ver no foi ocu pa da por Jú lio Mes qui ta, sen do no meado
para a Te sou ra ria José Alves de Cer que i ra Cé sar, so gro des te. A Jun ta to mou 
pos se, em so le ne fes ti vi da de, pe ran te a Câ ma ra Mu ni ci pal.

A at mos fera da que las ho ras es pe lha-se em ofí cio do dia 20, di ri gido 
pela Jun ta ao Go ver no Pro vi só rio. Co me ça ele des cre ven do a forma
triun fal por que foi re ce bi da a Re pú bli ca em São Pa u lo e con clui pelo pe di do 
de exo ne ra ção, a fim de fa ci li tar a no me a ção de um go ver na dor. A de sor dem 
ini ci al no es ta be le ci men to dos no vos ór gãos de go ver no pa ten te ia-se no fato
de que, em bo ra Pru den te co mu ni que a 3 de de zem bro a sua pos se como
gover na dor, exis te ofí cio as si na do pela Jun ta, no dia 5, anun ci an do a Ce sá rio
Alvim, mi nis tro do Inte ri or, a aber tu ra de um cré di to ex tra or di ná rio.

A pre o cu pa ção da autono mia es ta du al do mi na va os che fes
republi ca nos pa u lis tas. No ofí cio ci ta do, em que co mu ni ca a sua ins ta la ção, 
a Junta Pro vi só ria pon de ra que “a me di da de uni for mi za ção do go ver no 
(refe re-se ao De cre to nº 1 do Go ver no Pro vi só rio) é aqui mal ace i ta e há
de pro du zir sen sí vel re tra i men to nas ma ni fes ta ções de apo io à Re pú bli ca”,
por ca u sa “do es pí ri to de au to no mia, bem co nhe ci do”, de São Pa u lo.2

Pru den te, guar dião in fle xí vel des sa au to no mia, go ver nou
até ser ele i to se na dor à Cons ti tu in te, re ti ran do-se em 18 de ou tu bro
de 1890 para ser subs ti tu í do por Jor ge Ti bi ri çá,3 nome ar ti cu la do junto a
Deodoro por Fran cis co Gli cé rio, que co me ça va a sua car re i ra de
pres tigi o so lí der par la men tar.

Ti bi ri çá per ten cia à ala che fi a da por Pru den te. A can di da tu ra
deste con tra De o do ro, na Cons ti tu in te, em dis pu ta da pre si dên cia da
República, in dis pôs na tu ral men te o ge ne ra lís si mo con tra os ami gos paulistas
do pre si den te da Assem bléia. Por isto, em de cre to de 4 de mar ço de
1891, uma se ma na de po is de em pos sa do pre si den te, De o do ro de mi tiu
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Ti bi ri çá do go ver no de São Pa u lo e no me ou ou tro re pu bli ca no his tó ri co,
Amé rico Bra si li en se, para seu su ces sor. A ir ri ta ção de Pru den te fi cou
evi den ci a da pelo telegra ma por ele en vi a do a Ti bi ri çá: 

“PARABÉNS PELA VOSSA DEMISSÃO. CAIU CONVOSCO
O PARTIDO REPUBLICANO PAULISTA. ACOMPANHAM-NOS
OS APLAUSOS DE TODA A POPULAÇÃO DESINTERESSADA.”

Jor ge Ti bi ri çá, à no i te, foi ho me na ge a do no Clu be Re pu bli ca no,
em ce ri mô nia de que fo ram ora do res Ber nar di no de Cam pos e Car los
Gar cia, os qua is pro fli ga ram o Go ver no Pro vi só rio pela sua de mis são.
Abriu-se, as sim, a ci são, re fe ri da por Antô nio Pra do.

Com a re nún cia de De o do ro, o pro ces so de de po si ção dos
gover na do res, so li dá ri os com o gol pe de Esta do do ge ne ra lís si mo, ma ni fes -
tou-se com vi o lên cia em São Pa u lo, che fi a do aber ta men te por Pru den te de
Mo ra is, vi ce-presidente do Se na do, e Ber nar di no de Cam pos, pre si den te da 
Câmara. Foi este pro ces so re vo lu ci o ná rio que Ro dri gues Alves, pro va -
velmen te con tra os seus sen ti men tos e a sua von ta de, teve de acompanhar,
junto a Flo ri a no, mal se ha via ins ta la do na pas ta da Fa zen da.

Cam pos Sa les, que se se pa ra ra de Pru den te na Cons ti tu in te,
ao ado tar, con tra a dele, a can di da tu ra de De o do ro, ago ra jun ta va-se de
novo ao ve lho com pa nhe i ro, na luta con tra Amé ri co Bra si li en se. Sem
qua li da des de li de ran ça no re pu bli ca nis mo his tó ri co, Ro dri gues Alves
ser via de ins tru men to dos seus pa trí ci os na que la luta.

Ve jamos a mar cha dos acon te ci men tos por meio de al guns
despa chos te le grá fi cos a ele di ri gi dos.

A 7 de de zem bro, Cam pos Sa les, Ber nar di no e Pru den te4

comu ni cam que Bra si li en se so li ci ta ra a Flo ri a no a con ser va ção da for ça
fede ral. Pe dem que o mi nis tro atue em sen ti do con trá rio, so li ci ta ção
reite ra da por Cam pos Sa les no dia 8. A 9 Ro dri gues Alves é aler ta do por 
Pru den te de que Bra si li en se pre ten de a no me a ção de um ofi ci al do
Exér ci to a ele fiel, o Ma jor Cas te lo Bran co, para che fe da po lí cia es ta du al.
Urge que tal me di da não se con cre ti ze. No mes mo dia, em ou tro te le gra ma,
Pru den te re co men da como pro vi dên cia “ur gen te e in dis pen sá vel” a cha -
mada, para o Rio, de al guns ofi ci a is do 10º Re gi men to, pro va vel men te
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con trá ri os à depo si ção do go ver na dor. Insis te em me di das se me lhan tes, no
dia 13.

Re ti ra va-se, as sim, o apo io mi li tar de Bra si li en se.
No mes mo dia 13, Ber nar di no já pode co mu ni car:

“São Pa u lo está em re vo lu ção. Jun di aí, Rio Cla ro, Bra -
gan ça, São Ma nu el, São Si mão e ou tros pon tos de pu se ram in -
ten dên ci as e au to ri da des e acla ma ram Dou tor Cé sar, Flo ri a no,
Cons ti tu i ção Fe de ral e do Esta do. Ine vi tá vel a que da de Amé -
ri co.”

Os líde res do mo vi men to, como se vê, ti nham es co lhi do
Cer que i ra Cé sar para a che fia do go ver no.

Mas a onda não re ben ta ra ain da na ca pi tal. Igual men te a 13,
Ber nar di no co mu ni ca que o Ge ne ral Só lon não re ce be ra ins tru ções de
Flo ri a no.

A 15 Pru den te e Ber nar di no for ne cem um pa no ra ma das
inqui e tas con di ções da ca pi tal:

“Con ti nu a ram as cor re ri as toda a no i te. Na ca pi tal não
ha via mo vi men to re vo lu ci o ná rio. O go ver no pre tex tou ataque 
à Fe deração si mu la do e man dou a for ça agre dir o Cor re io Pa u lis tano,
onde tra ba lha vam em pre ga dos des pre ve ni dos, para im pe dir a
pu bli ca ção. Vi o lên ci as ina u di tas. Todo o Esta do re vo lu ci o na do 
em ar mas; re vo lu ção tri unfan te em toda par te, me nos em
alguns pontos onde não pro nun ci ou-se [sic]. San tos on tem
levan tou-se ade rin do à for ça lo cal, as su min do o go ver no a
Asso ci a ção Co mer ci al. Amé ri co quis en tre gar on tem o go ver no 
ao co man dan te de Po lí cia Cas te lo Bran co, nos so ini mi go, para
conti nu ar a de sor dem. Te nen te Mi ran da açu la vi o lên cia. Décimo 
Re gi men to im pe di do no quar tel. Ma te ri al do Cor reio Pa u lis ta no e 
Esta do5 des tru í do por sol da dos. Estes ati ra vam a esmo. Há
mor tos e fe ri dos. Con ti nu am cho ques tre men dos.”

Mas, no mes mo dia, às 8 e 55 da no i te, Pru den te já pode anunciar:

“Nos so Esta do la vou-se da nó doa. Amé ri co, ve ri fi can do 
o tri un fo com ple to da re vo lu ção no in te ri or, aban do nou o
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palá cio, en tre gan do o go ver no ao co man dan te da Po lí cia.
Este ime di a ta men te pas sou-a ao vi ce-presidente,6 que as su -
miu o exer cí cio. Sa tis fa ção ge ral. Re nas ce a con fi an ça.”

Assim, no Esta do pi o ne i ro da fe de ra ção re pu bli ca na,
come ça vam a fun ci o nar os tris tes mé to dos do novo re gi me. 

Sen do De o do ro co a gi do à re nún cia pela se di ção na val, os
Esta dos, in clu si ve o mais im por tan te, se gui am o exem plo do go ver no
cen tral, de pon do os seus man da tá ri os.

A tran qüi la com pos tu ra com que Cou to de Ma ga lhães trans -
mi ti ra o po der mo nár qui co era con tra ri a da pela de sor dem e vi o lên cia
das su ces sões re pu bli ca nas. Em bre ve o mes mo acon te ce ria no ou tro
gran de Esta do fe de ral, o de Mi nas Ge ra is.

Em 15 de no vem bro de 1889, o Vis con de de Ibi tu ru na pas sara,
com a ma i or dig ni da de, o go ver no da Pro vín cia aos lí de res re pu bli ca nos 
que o trans mi ti ram, pou cos dias de po is, ao es co lhi do por De o do ro,
Cesá rio Alvim. Este fi cou so li dá rio com De o do ro a 3 de no vem bro de
1891. Logo os flo ri a nis tas tra ma ram a sua der ru ba da. Alvim, apo i a do
pelo povo mi ne i ro, pôde re sis tir mais tem po que Bra si li en se. Mas afi nal
foi igual men te le va do à re nún cia, di an te de uma re vo lu ção se pa ra tis ta
for ja da no sul de Mi nas, a 17 de fe ve re i ro de 1892.

Implan ta va-se, com Flo ri a no, apo i a do pe las dis sen sões ci vis, a 
di ta du ra re pu bli ca na.

Em São Pa u lo, a par tir da pos se de Cer que i ra Cé sar, to dos os
te le gra mas e gran de nú me ro das car tas en vi a das a Ro dri gues Alves, por
ele, Ber nar di no, Cam pos Sa les, Adol fo Gor do (cu nha do de Pru den te),
di zi am res pe i to à mo vi men ta ção de mi li ta res, pe di dos de ar ma men tos
ou no me a ções e exo ne ra ções de em pre ga dos de con fi an ça po lí ti ca.
Repre sen tan te do Esta do eco no mi ca men te mais for te, o mi nis tro da
Fazen da só re ce bia dos seus pa trí ci os ad ver tên ci as mi li ta res e em pe nhos 
em pre guis tas.

Em 8 de mar ço de 1892, o go ver no pa u lis ta já não con fi a va
no Ge ne ral Ma cha do Bit ten court, co man dan te da guar ni ção, se gun do se 
de pre en de des te te le gra ma de Ber nar di no:
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“DENÚNCIA PARECENDO FUNDADA DESIGNA PARA
HOJE À NOITE ATAQUE AO GOVERNO DE SÃO PAULO.
OBTENHA OUTRA VEZ ORDEM DE FLORIANO AO
GENERAL BITTENCOURT PARA MANDAR A FORÇA AQUI
ESTACIONADA SUSTENTAR O GOVERNO LOCAL.”

A este des pa cho está apen so um bi lhe te da mes ma data do
mi nis tro da Gu er ra, Ge ne ral Fran cis co Antô nio de Mou ra, que diz:

“ACABO DE TELEGRAFAR AO GENERAL BITTENCOURT7

ORDENANDO-LHE QUE PRESTE TODO APOIO AO GOVERNO
DE SÃO PAULO. DE V. EXª AMIGO AFETUOSO E COLEGA.”

A cri se po lí ti co-militar em São Pa u lo trans cor ria em um dos 
mo men tos mais di fí ce is e do lo ro sos da vida par ti cu lar de Ro dri gues
Alves. Aliás, todo ano de 1891 lhe foi fu nes to, sob esse as pec to.

Nos pri me i ros me ses ele per deu a fi lha mais ve lha, Gu i lhermina
(cha ma va-se como a mãe), moça de quin ze anos, vi ti ma da pelo tifo, em
Gua ra tin gue tá. Até o fim da exis tên cia o pai sa u do so não es que cia a
filha de sa pa re ci da. Qu an do alu di am à sua fe li ci da de do més tica, já velho,
ele di zia sem pre que se es que ci am dos so fri men tos que atra ves sa ra
quando mais jo vem.

O pior, po rém, foi a per da da es po sa e pri ma, que mor reu de
par to, tam bém em Gu a ra tin gue tá, a 28 de de zem bro, um mês de po is da
sua pos se no mi nis té rio. De i xa va oito fi lhos, dos qua is o mais ve lho
tinha qua tor ze anos e a ca çu la al guns me ses de nas ci da.

Ro dri gues Alves tudo fez para sal vá-la. Qu an do se ma ni fes tavam
sin to mas de in fec ção pu er pe ral, o es po so afli to pe diu li cen ça do
mi nis té rio e se guiu para Gu a ra tin gue tá, em trem es pe ci al, le van do con si go
uma das su mi da des mé di cas do tem po, o Pro fes sor Fran cis co de Cas tro,
que nada pôde fa zer. O so fri men to de Ro dri gues Alves foi in ten so, segundo
re cor da va o filho mais ve lho. Vol tou ao exer cí cio da pas ta em 10 de
jane i ro de 1892. Daí por di an te de di cou-se des ve la da men te à cri a ção e
edu ca ção dos fi lhos e fi lhas, tudo fa zen do para subs ti tu ir a mãe ausente. E, 
no tes te mu nho dos ín ti mos, re for ça do por do cu men tos de fa mí lia, o pai 
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nun ca de i xou de cum prir os seus de ve res, por ma i o res que fos sem, em
cer tos mo men tos, as pre o cu pa ções do po lí ti co ou do es ta dis ta.

Avo lu ma vam-se no Rio, em co me ços de 1892, as pres sões
para que Flo ri a no pro ce des se à ele i ção de pre si den te da Re pú bli ca, nos
ter mos da Cons ti tu i ção, uma vez que De o do ro ha via re nun ci a do an tes
de trans cor ri da a me ta de do pe río do, mas o Ma re chal não era ho mem
de lar gar o po der. Va len do-se de in ter pre ta ção so fís ti ca de um ar ti go das 
dis po si ções tran si tó ri as, en ten dia-se com di re i to ao res to do pe río do.
Ro dri gues Alves, for ma do no de sin te res se e no le ga lis mo do Impé rio
não con cor da va, no fun do, com a ati tu de do che fe do go ver no. Era
fran ca men te par ti dá rio de nova e le i ção pre si den ci al, e sen tia que a sua
po si ção de mi nis tro tor na va-se cons tran ge do ra. Em 7 de fe ve re i ro,
Bernar di no de Cam pos es cre ve-lhe de São Pa u lo:

“Qu an to às co i sas, pen so que o se nhor nada tem com
elas, por ora. Não con vém mu dan ças no go ver no. Cum pre
pou pá-lo.”

Em fins da que le mês, Cam pos Sa les re u niu-se se cre ta men te
com Ro dri gues Alves na ci da de de Pe tró po lis, em casa do se na dor
fluminen se To más da Por ci ún cu la, à Rua Pa u lo Bar bo sa. Fi cou com binado 
que se son das se Flo ri a no, so bre a re a li za ção do ple i to pre si den ci al.
Rodri gues Alves, se guin do o com bi na do, re u niu os mi nis tros e ex pôs-lhes
seu pen sa men to. Se gun do Cam pos Sa les, Cus tó dio de Melo foi in cumbido
de in ter pe lar Flo ri a no, que re a giu des fa vo ra vel men te.

Em 10 de mar ço Ber nar di no es cre ve:

“Re ce bi sua car ta so bre a ele i ção pre si den ci al e te le gra -
fei-lhe ime di a ta men te, ex pri min do as apre en sões que me as sal ta -
ram ao ler que a ques tão trou xe ra di ver gênci as e que pe di ra
demis são. Des cul pe-me, mas acho que é um de sas tre abrir cri se
por esta ques tão. O mo men to não com por ta cri se des sa or dem.
Acho que podia ex pres sar a opi nião em con fe rên cia, como estudo, 
no in tu i to de dar uma so lu ção às di fi cul da des en tão exis ten tes;
não pen so po rém que se deva le var o caso ao ex tre mo de uma
cri se mi nis te ri al, máxime quan do já não há ne ces si da de de
deriva ti vos, pois a opo si ção caiu e o go ver no for ta le ceu-se.”
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Ber nar di no de Cam pos, um dos pa tri ar cas da Re pú blica em São Pa u lo.
 Re pro du zi do de José Ma ria dos San tos, Ber nar di no de Cam pos

e o Par ti do Re pu bli ca no Pa u lis ta (Edi to ra José Olympio)



A car ta é lon ga. De sen vol ve co pi o sa ar gu men ta ção para de -
mo ver Ro dri gues Alves do seu pro pó si to de re ti rar-se. A sa í da, ao ver de
Ber nar di no, aba la ria o país; di vi di ria São Pa u lo, onde ha via cor ren tes flo ri a -
nis tas; po li ti ca men te era um de sas tre pois “não há mi li tar ca paz para subs ti -
tu ir o Flo ri a no e ne nhum ci vil se po de ria agüen tar na sela, di an te do Exér -
ci to e Arma da in dis ci pli na dos”; Flo ri a no fi ca ria en fra que ci do e “en tre gue
aos bo tes da ca na lha8 opo si ci o nis ta”. Asse gu ra que Cam pos Sa les e os
demais ami gos pen sa vam como ele.

Re al men te, Cam pos Sa les, que era, no fun do, res pon sá vel
pela ati tu de de Ro dri gues Alves, pen sa va como Ber nar di no no caso da
de mis são. Em car ta de 9 de mar ço di zia ele ao ami go:

“Vejo pela sua car ta que ain da não se acha de li be ra da a
ques tão da ele i ção pre si den ci al, pa re cen do que será con trá ria a
opi nião do Flo ri a no. Con ti nuo a pen sar que o me lhor al vi tre
será o da ele i ção, pe los mo ti vos que já pon de ra mos, mas pen so
que, no caso de ser o Flo ri a no con trá rio à idéia, todo o mi nis té rio9

deve acom pa nhá-lo, por que uma cri se mi nis te ri al nes te mo men -
to e por tal mo ti vo im por ta ria a mor te da si tu a ção [....]. É o caso
do sa cri fí cio das opi niões in di vi du a is para sal va ção da co le ti vi da -
de [....]. Enfim, o que pen so é que, haja o que hou ver e seja
como for, de ve mos sus ten tar o Flo ri a no a todo tran se, por que
nele re si de toda a ga ran tia. Acom pa nhá-lo é a úni ca po lí ti ca.”

No dia 18 in sis tia:

“Vi a sua car ta ao Ber nar di no e, de com bi na ção com ele, 
es cre vo-lhe esta. Pa re ce-me que, no mo men to atu al, não
pode mos nem de ve mos ter ou tra pre o cu pa ção que não seja a
de for ta le cer o go ver no, evi tan do tudo quan to pos sa de leve
di mi nu ir-lhe a au to ri da de mo ral.”

Re pe te os ar gu men tos de que o en fra que ci men to de Flo ri a no
era o for tale ci men to da opo si ção, e a li qui da ção de les, pa u lis tas.
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Ro dri gues Alves tivera um in ci den te com Flo ri a no, ao sus tentar 
seu pon to de vis ta. Cam pos Sa les pro cu ra tran qüi li zá-lo:

“De ma is, não vejo em que a sua po si ção pes so al pos sa
tor nar-se tão di fí cil, como você su põe. Co nhe ço mu i to o tem -
pe ra men to do Flo ri a no e o ju í zo que ele for ma a seu res pe i to; 
por isso pos so ga ran tir que ele aco lhe rá sem pre as suas
opiniões como fi lhas das me lho res in ten ções. Di ver gin do,
não de i xa rá con tu do de aca tar o seu pa tri o tis mo e a sua
lealdade: res pe i tá-lo-á do mes mo modo, sem guar dar pre venções 
ou res sen ti men tos. Te nho dis to a mais com ple ta con vic ção
[....]. Sa be mos que você está aí fa zen do um sa cri fí cio enor me;
mas as sim é pre ci so, e cada um de nós tem a sua vez nes ta
ordem de sa cri fí ci os.”

Ro dri gues Alves teve de in cli nar-se aos ape los dos com pa -
nhe i ros, aos qua is de via a sua in te gra ção na po lí ti ca re pu bli ca na.

No dia 12, Ber nar di no já po dia es cre ver-lhe ma ni fes tan do a
ale gria dos ami gos “quan to à sua per ma nên cia no go ver no”.

Mas, em bre ve, a opi nião de Cam pos Sa les re ve lar-se-ia er rô nea.
Res sen ti do e dis si mu la do, Flo ri a no não tar da ria a des co brir as 

gar ras, des pe din do pra ti ca men te o seu mi nis tro de uma fun ção em que
ele não que ria per ma ne cer.

∗

A po lí ti ca fi nan ce i ra do Go verno Pro vi só rio é co nhe ci da
popu lar men te pela ação do mi nis tro da Fa zen da, Rui Bar bo sa, ao qual se
costumam im pu tar, em vi são apres sa da dos acon te ci men tos, to das as ini ciati vas
ar ro ja das e as mal fa da das con se qüên ci as da que le dra má ti co pe río do.

A verda de, po rém, já mais de uma vez res sal ta da por es pe cialis tas
em finanças, é que o ovo da in fla ção re pu bli ca na ha via sido fecun da do
no fim do Impé rio.

Em 1858, o Mi nis tro da Fa zen da, Sou sa Fran co, au to ri zou a 
in cor po ra ção de ban cos de emis são na Cor te e tam bém nas Pro vín ci as
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do Ma ra nhão, Per nam bu co, Ba hia e Rio Gran de do Sul. Este é o mais
an ti go pre ce den te da obra de Rui Bar bo sa.

Mais tar de, a abo li ção, a imi gra ção, a Qu es tão Mi li tar e ou -
tros fa to res da dé ca da 1880-1890 ha vi am de ter mi na do con cen tra ção de
ca pi tal, sur to de ini ci a ti vas fi nan ce i ras, am bi ção das clas ses mé di as ur ba -
nas, es pí ri to de imi ta ção para so lu ções es tran ge i ras (so bre tu do nor -
te-americanas) e ou tras con se qüên ci as que mo di fi ca ram pro fun da men te
os há bi tos e as idéi as das clas ses do mi nan tes.

Na im pren sa diá ria e na Câ ma ra dos De pu ta dos, ao fin dar-se a 
Mo nar quia, dis cu tia-se so bre os te mas da uni da de ou plu ra li da de dos ban -
cos emis so res; con ver si bi li da de ou não do pa pel-moeda do Te sou ro.

João Alfre do, pre si den te do Con se lho e mi nis tro da Fa zen da no
ga bi ne te de 10 de mar ço de 1888, ha via ex pe di do, a 24 de no vem bro da -
que le ano, o De cre to nº 3.403, “per mi tin do às com pa nhi as anô ni mas, que
se pro pu se rem a fa zer ope ra ções ban cá ri as, emi tir, me di an te cer tas con di -
ções, bi lhe tes ao por ta dor e à vis ta, con ver sí ve is em mo e da cor ren te”.

Re le va ob ser var que, nos ter mos des sa lei, as emis sões bancá -
ri as se ri am per mi ti das, não com las tro ouro, po rém com garan tia de
apó li ces da dí vi da pú bli ca até o mes mo va lor. Os bilhetes se ri am “con ver -
sí ve is em mo e da cor ren te do Impé rio”.

Era o mes mo pla no de Sou sa Fran co.
Esta be le cia-se a plu ra li dade bancária (for ça da pela ne ces sidade 

de numerá rio, por sua vez exi gi da ago ra pelo im pe ra ti vo do pa ga men to
de sa lá rio aos tra ba lha do res li vres) en tre gue a ban cos par ti cu la res. O
suces sor de João Alfre do, Vis con de de Ouro Pre to, em apli ca ção des se
de cre to, con ce deu a fa cul da de emis so ra a três ban cos, en tre os qua is o
Ban co Na ci o nal, do Vis con de de Fi gue i re do, fi gu ra do mi na do ra nos
meios fi nan ce i ros e bol sis tas da épo ca. Para acen tu ar o ca rá ter do pri vilégio,
o Ban co Na ci o nal fi ca va com a fa cul da de de dar cur so for ça do aos seus
bilhetes, em caso de “cri se po lí ti ca ou fi nan ce i ra”. De fato, era a emissão
de papel-moeda in con ver sí vel, com ga ran tia de pa péis, por ban co pri va do.
Portanto, era o iní cio do fu tu ro Enci lha men to.

Qu an do Rui as su miu a pas ta, a 15 de no vem bro, o es que ma
infla ci o ná rio es ta va, pois, mon ta do. As ca u sas de ter mi nan tes e o aparelho
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le gal pre e xis ti am. O agra va men to da que las ca u sas le vou-o a com ple tar
este apa re lho de for ma tal vez de sar ra zo a da. Eis o que acon te ceu:

Logo nos pri me i ros dias do Go ver no Pro vi só rio, dez ban cos
sedi a dos de Sul a Nor te do País re que ri am fa vo res igua is aos que Ouro
Pre to fa cul ta ra ao Vis con de de Fi gue i re do. Entre 26 de no vem bro e 8 de
de zem bro, Rui Bar bo sa con ce deu au to ri za ção de emi tir aos dez, sen do que
qua tro eram da Ba hia, o que não de i xa de mos trar o ca rá ter po lí ti co do ato.

A situa ção era bem mais di fí cil que no Impé rio, por que a queda
do câm bio, re sul tan te da evo lu ção e da di ta du ra, tor na va a con ver si bi lidade 
do pa pel para o ouro ine xe qüí vel. A mar cha para o pa pel in con ver sí vel
se ria ine xo rá vel.

A po lí ti ca in fla ci o ná ria de Rui es ta va, as sim, tra ça da de ante mão. 
Cha ma do à pas ta por ca u sa da vi go ro sa cam pa nha que, em 1889,
empreen de ra con tra a po lí ti ca fi nan ce i ra de Ouro Pre to, pelo Diá rio de
No tí ci as, Rui te ria fa tal men te que na dar nas mes mas águas, cada vez mais
re vol tas, da in fla ção ver ti gi nosa. Ca ló ge ras, que não lhe pou pa crí ti cas,
reco nhe ce isto, como ho mem de boa-fé: “As te o ri as fi nan ce i ras apli cá ve is 
em épo cas pa cí fi cas não podiam ser ad mi ti das in vul ne rá ve is em um
momen to his tó ri co” como aque le.

Em 17 de ja ne i ro de 1890, o mi nis tro ex pe diu os famosos
decre tos com que pro cu rou, inu til men te, pôr um pou co de or dem na
vora gem. A ino va ção prin ci pal era di vi dir o Bra sil em três zo nas ban cárias,
o Nor te (da Ba hia ao Ama zo nas), o Cen tro (do Espí ri to San to a San ta
Cata ri na) e o Sul (que com pre en dia o Rio Gran de, Mato Gros so e Go iás).

Não pre ci sa mos fa zer a his tó ria do Enci lha men to, a ver ti gem
do jogo in fla ci o ná rio e de pro li fe ra ção de em pre sas, na qual al guns poucos
en ri quece ram e mu i tos per de ram o que ti nham. Essa his tó ria im pres sionou 
in clu si ve os fic ci o nis tas, como o Vis con de de Ta u nay, no ro man ce que
traz o nome do pe río do e até Ma cha do de Assis, no Esaú e Jacó.

Ro dri gues Alves, ao as su mir a pas ta, vi nha en con trar ain da
fu me gan te o res cal do do in cên dio que fora o Enci lha men to.

Para ter-se uma idéia da si tu a ção, bas ta re cor dar que, em fins
do Impé rio, a cir cu la ção de pa pel-moeda mal pas sa va de 200.000 contos;
em 1892 che ga va aci ma de 560.000. Nas vés pe ras da Re pú bli ca o ca pi tal 
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so ma do das em pre sas do país pou co ul tra pas sa va de 800.000 con tos;
em fins de 1891 já ti nha su bi do além de três mi lhões.

Re ve la va-se tam bém a cor rup ção, que re i na ra na que la lou cu ra
das emis sões des con tro la das de pa pel-moeda e de aven tu ras fi nan ce i ras.
Ne nhum dos pri vi le gi a dos ban cos emis so res re a li za ra se quer o ca pi tal
es ta tu tá rio; ne nhum se mu ni ra do las tro efe ti vo, em ouro ou títulos
públi cos, pre vis to pela lei. Ne go ci a tas de toda or dem ha vi am en ri que cido a
al guns pou cos, in clu si ve di re to res de ban cos, e ar ru i na do a mu i tos.

Ca ló ge ras re cor da como os dois mi nis tros que an te ce de ram
a Ro dri gues Alves (Tris tão de Alen car Ara ri pe e o Ba rão de Lu ce na)
ha viam con ce di do em prés ti mos no mon tan te de dois mi lhões e se is centas
mil li bras a três bancos, re ce ben do em pa ga men to le tras sa ca das so bre o
es tran ge i ro. Esta ga ran tia fic tí cia ser viu de base à emis são de 54.229
con tos, soma enor me para a épo ca, em be ne fício da que les ban cos
protegi dos. Esta ope ra ção ru i no sa só veio a ser li qui da da, com per das,
na se gun da ges tão de Ro dri gues Alves na pas ta, ao tem po de Pru den te.

O des man do che gou ao pon to, lem bra ain da Ca ló ge ras 
(e Rodri gues Alves con fir ma no seu re la tó rio de mi nis tro), de Lu ce na
ordenar a trans fe rên cia dos sal dos do Te sou ro a um ban co à beira da
falên cia. “Feliz men te [acen tua o ilus tre his to ri a dor] esta ope ra ção in con -
fessá vel pôde ser im pe di da a tem po pelo seu su ces sor, Sr. Ro dri gues Alves.”

Exa mi nan do a ação do pri me i ro mi nis tro da Fa zen da de
Flori a no, Ca ló ge ras ajun ta ou tras ob ser va ções que me re cem trans cri ção:

“Em si tu a ção se me lhan te, como eli mi nar as ma ni fes ta ções
de des con fi an ça? Como tra zer con fi an ça a to dos, alar ma dos à
vista das de sor dens? Como pa ci fi car os es pí ri tos? Esta foi a tarefa
do novo mi nis tro das Fi nan ças, Sr. Ro dri gues Alves.”

Duns hee de Abran ches, outro es tu di o so de nos sa his tó ria
finan ce i ra, dis cur san do na Câ ma ra dos De pu ta dos em 1915, so bre a
obra fi nan ce i ra de Ro dri gues Alves, avan ça uma ob ser va ção ain da mais
ca te gó ri ca que a de Ca ló ge ras:

“Assu min do a pre si dên cia o Ma re chal Flo ri a no, en tregou a 
pas ta da Fa zen da ao be ne mé ri to es ta dista Sr. Con se lhe i ro
Rodri gues Alves, que, daí por di an te, com pe que nas in ter -
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rupções, ja ma is de i xa ria de ori en tar a nos sa po lí ti ca fi nan ce i ra
até 1906, ou, pelo me nos, ins pi rá-la as si du a men te com as suas 
lu zes e ex pe riên cia. Por ou tros ter mos, pode di zer-se que daí
data o con cur so di re to do que já hou ve quem de no mi nas se a
in fluên cia pa u lis ta nos al tos des ti nos da Re pú bli ca.”

Re al men te, as li nhas mes tras da po lí ti ca que se guiu o go ver no
fe de ral des de a pre si dên cia Flo ri a no até a pre si dên cia Ro dri gues Alves fo -
ram, de cer to modo, co e ren tes, e en con tra vam-se fir ma das nas idéi as e na 
ação do mi nis tro de Flo ri a no e Pru den te, em se gui da pre si den te da Re pú -
bli ca. De ve-se re co nhe cer que aque las li nhas mes tras não eram o pro du to 
de opi niões pes so a is de Ro dri gues Alves, mas cla ra men te o ins tru men to
das for ças eco nô mi cas con ser va do ras e pro gres sis tas (os ad je ti vos não se
con tra di zem) que en con tra vam mais for te ex pres são no Esta do de São
Pa u lo. Ro dri gues Alves era, as sim, o ho mem que, como mi nis tro, co me -
çou a pra ti car, com in dis pu ta da ho nes ti da de, uma cer ta ori en ta ção, a qual
as ses so rou como se na dor, acon se lhou como ami go e de que, afi nal, co -
lheu os fru tos, como pre si den te, na sua con sa gra da obra de go ver no.

A si tu a ção, quan do ele as su miu a pas ta, era crí ti ca.
O Con gres so mal ha via vo ta do o or ça men to, des de que se ha via 

re u ni do de novo, após o re ces so im pos to por De o do ro. As fa lên ci as se su -
ce di am, al gu mas com enor mes pas si vos. A fra que za po lí ti ca do go ver no di -
fi cul ta va a ação do mi nis tro. Seus pla nos não eram exe cu ta dos, ou se apli -
ca vam mal, por que não ven ci am as re sis tên ci as. Assim o im pos to em ouro
so bre as im por ta ções, que ele de se ja ra, não pôde ser de cre ta do.

Todo seu es for ço con cen trou-se, en tão, nas po lí ti cas cre di tí -
cia e mo ne tá ria. Da pri me i ra ele cu i dou logo, evi tan do o pe ri go so pla no, 
já em an da men to, da con ver são do em prés ti mo in ter no de 280.000 con -
tos em apó li ces, com ju ros de 5% pa pel, em ou tro que ren de ria 4%
ouro. Com a de sor dem re i nan te no mer ca do fi nan ce i ro e a des con fi an ça 
ge ral na es ta bi li da de do mil-réis, se ria cer to que a con ver são dos ju ros
em ouro, ape sar do aba i xa men to da taxa, vi ria a dar ga ran ti as des me su -
ra das aos de ten to res das apó li ces, en quan to toda a mas sa da po pu la ção
fi ca ria so fren do os aza res da des va lo ri za ção. Era uma es pé cie de cor re -
ção mo ne tá ria para um gru po pri vi le gi a do. O au men to ime di a to do va lor 
dos tí tu los, caso fos se ado ta da a me di da, se ria ou tra fon te de es pe cu la ção
e lu cros fá ce is. O veto do mi nis tro im pe diu esse ar ran jo sus pe i to.
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Em se gui da pre o cu pou-se Ro dri gues Alves com ou tros de ve -
res im por tan tes: sus pen der as emis sões, re co lher o pa pel-moeda em
exces so e ga ran tir o re em bol so das no tas emi ti das, para res ta u rar a con fi an ça.

A ces sa ção das emis sões ban cá ri as foi por ele fe i ta dras ti ca -
men te, no de cre to de 17 de de zem bro de 1892, que cas sou aos ban cos o 
di re i to de emi tir e con cen trou-o so men te no Ban co da Re pú bli ca do
Bra sil (se mi-oficial), o úni co, aliás, que ha via obe de ci do ao pla no do de -
cre to de 17 de ja ne i ro de 1890, diz o mi nis tro no seu re la tó rio.

O pa pel em cir cu la ção ia a mais de 500 mil con tos, de 350.000 de
emis são dos ban cos e me nos de 170.000 em no tas do Te sou ro, sen do que as 
emis sões ban cá ri as eram ga ran ti das por ape nas 35.850 con tos em tí tu los.

Ro dri gues Alves, ao mes mo tem po em que pro cu ra va es ti mu lar
a ex por ta ção e res trin gir a im por ta ção, pla ne jou en cam par pelo Te sou ro as
emis sões ban cá ri as, me di an te con di ções jus tas, de for ma a res ta u rar o con -
tro le da mo e da pelo Te sou ro, como exi gi am a cor re ção ad mi nis tra ti va e a
pró pria so be ra nia na ci o nal. Uma co mis são de téc ni cos, por ele no me a da,
che gou a con clu sões se me lhan tes. No Con gres so, a ma i o ria apo i a va o mi -
nis tro, ape sar das he si ta ções. A fa vor das suas idéi as ma ni fes ta ram-se, no
Se na do, Cam pos Sa les, Ran gel Pes ta na e Sal da nha Ma ri nho.10

O mi nis tro não se ilu dia, con tu do, so bre as di fi cul da des. No
re la tó rio de 1892 co me ça por di zer:

“Tem sido ob je to das mais sé ri as pre o cu pa ções, no país, a cri -
se eco nô mi ca e fi nan ce i ra com que lu ta mos afli ti va men te há mu i tos 
me ses. A ba i xa cons tan te do câm bio, atin gin do a uma taxa de ses pe -
ra do ra, a des va lo ri za ção de to dos os tí tu los, a re tra ção do ca pi tal e o 
re ce io do de cres ci men to das ren das pú bli cas de um lado, e, do ou -
tro, a ca res tia dos gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de, agra van do as di -
fi cul da des da vida, a exi gên cia de sa lá ri os ele va dos, os em ba ra ços ao 
de sen vol vi men to da pro du ção, pro ve ni en tes des sas ca u sas e mu i to
par ti cu lar men te da fal ta de bra ços e anar quia na in dús tria dos trans -
por tes, têm cri a do uma si tu a ção tão me lin dro sa que só o es for ço
tenaz, de di ca do e pa trió ti co dos po de res pú bli cos, em har mo -
nia com ple ta de vis tas, po de rá re me di ar com vanta gem.”
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Fac-símile de uma car ta de Afon so Pena a Ro dri gues Alves, ao tem po em que exer ci am a pre sidên cia do
Ban co do Bra sil e o Mi nis té rio da Fa zen da. Arqui vo da fa mí lia Ro dri gues Alves. O tex to da car ta é
o se guin te: Rio de Ja ne i ro, 23 de ou tu bro de 1893 / R. Alves. / O re sul ta do da con fe -
rên cia é o que eu es pe ra va. O Ban co da Re pú bli ca não tem fe i to pres são al gu ma so bre 
o mer ca do, como sabe. Qu an do o câm bio es te ve fir me e para alta to ma mos al guns
saques; mas nos afas ta mos logo que se afrou xou. / Não fui hoje ao Ban co re ce an do a
umi da de, pois on tem não me dei bem com o ex ces so que fiz. Nada sei, pois, do que
hou ve na pra ça. Li na “No tí cia” que tem ha vi do ani ma ção no mer ca do de tí tu los
brasi le i ros. / Pe los jor na is on tem vin dos da Eu ro pa vejo que nos mer ca dos mo ne tá rios
tem ha vi do cer to re tra i men to que afe tam as pró pri as con so li da das. Ain da há pou co
tem po eram co ta das a  113, 114, e ago ra es tão a 109 e 109 1/4. O mal-estar é ge ral.
Dis po nha do / Col.ª e Am.º ve lho / Affon so Pen na



Para o mi nis tro, po rém, es sas di fi cul da des po de ri am per fe i ta -
men te ser su pe ra das com uma po lí ti ca de sa ne a men to fi nan ce i ro, a qual
se apo i a ria nas mag ní fi cas pers pec ti vas da ex por ta ção do café e da bor ra -
cha. Urgia, po rém, nor ma li zar os trans por tes, ati var a imi gra ção agrí co la,
su ple ti va dos bra ços na ci o na is, que se des lo ca vam em mas sa para as ci da -
des, ces sar as emis sões ban cá ri as, re du zir as des pe sas pú bli cas. Rui Bar bo -
sa, que to ma ra pos se como se na dor pou cos dias an tes da re nún cia de Ro -
dri gues Alves, di ver giu do pro gra ma do seu an ti go co le ga em dis cur sos
no Se na do. Fê-lo, po rém, em ter mos amis to sos. Entre tan to, no mês de
ju nho, as sim se re fe riu Rui a Ro dri gues Alves: 

“Está no Mi nis té rio da Fazen da um ad ver sá rio meu. Sei
por ami gos co muns que a sua lin gua gem a res pe i to da ir re pre -
ensi bi li da de da mi nha ad mi nis tra ção no Te sou ro é a mais
in sisten te, a mais ca te gó ri ca, a mais li son je i ra.” 

Ro dri gues Alves, por tan to, de fen dia a ho no ra bi li da de de Rui,
como este mes mo o re co nhe ce. Não se en ten de bem, por tan to, aque le
qua li fi ca ti vo de ad ver sá rio. Só se, ce den do a um mo vi men to da me mó -
ria in cons ciente, Rui es ti ves se pensan do no li be ral do Impé rio, em face
do ex-conservador.

Mas Ro dri gues Alves foi le va do a de i xar a pas ta sem po der
re a li zar o seu pro gra ma, es pe ci al men te o pla no que ali men ta va de uma
re for ma ge ral do Te sou ro. Re fe rin do-se à sua sa í da, Ca ló ge ras em pre ga
as se guin tes ex pres sões:

“A 29 de agos to este es ta dis ta, um da que les a quem o
Bra sil deve os mais emi nen tes ser vi ços pela sua re a bi li ta ção fi -
nan ce i ra, de mi tiu-se, com gran de pe sar para todo o co mér cio
do Rio e para os cír cu los po lí ti cos con ser va do res, que viam,
na sua ad mi nis tra ção e na sua po lí ti ca mo ne tá ria, o me lhor ca -
mi nho para sair da tri lha em que o ha vi am lan ça do os abu sos
de cré di to de toda sor te.”

De fato, a de mis são de Ro dri gues Alves foi de ter mi na da,
além de mo ti vos téc ni cos, por ou tros de na tu re za po lí ti ca, como já
deixa mos dito e ago ra va mos re la tar.

Ser ze de lo Cor re ia (mi nis tro do Exte ri or des de 12 de fe ve reiro),
em pá gi nas de me mó ri as, re cor da os epi só di os não ofi ci a is que con cor -
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re ram para a de mis são de Ro dri gues Alves, a al guns dos qua is es te ve
pre sen te. O iní cio da di ver gên cia en tre o pre si den te da Re pú bli ca e o
mi nis tro da Fa zen da re mon tou, tam bém, se gun do Ser ze de lo, à ati tu de
de Ro dri gues Alves no caso da su ces são de De o do ro.

“Ou tro fato deu-se com Ro dri gues Alves, [José] Si meão e
José Hi gi no. Ha via na im pren sa uma gran de cam pa nha em fa vor 
da ele i ção pre si den ci al. O Ma re chal era con trá rio a ela. Ro drigues
Alves reu niu o mi nis té rio na Se cre ta ria da Vi a ção, para as sen tarem
os mi nis tros a sua opi nião a res pe i to. Re u ni mo-nos e de li be ra -
mos to dos con vi dar o Ma re chal a fazer a ele i ção pre si den ci al.
Simeão que ria que fos se eu o en car re ga do, em des pa cho, de
amar rar o gui zo no pes co ço do gato. Re cu sei-me e fi cou de li be -
ra do que Si meão le van ta ria a ques tão. Assim acon te ceu: na
prime i ra con fe rên cia mi nis te ri al, Si meão le van tou a ques tão11 e
Flo ri a no o ou viu em si lên cio. De po is pe diu a opi nião de José
Hi gino e Ro dri gues Alves, que cor ro bo ra ram, com ou tros
argumen tos, a opi nião de Si meão.”

Serze de lo, con ti nu an do a nar ra ti va, in for ma que Flo ri a no dispensou-o
de opi nar. Já ti nha pla no as sen ta do. De mi ti ria os mi nis tros da Fa zen da, da
Jus ti ça e da Gu er ra e cha ma ria Ser ze de lo, de quem era ami go, para a Fa zenda,
em bo ra de po is o prendes se por lon gos me ses, como sus pe i to na Re vol ta
da Arma da. Foi o que fez, com a fri e za que lhe era ha bi tual.

O epi só dio nar ra do por Ser ze de lo pren dia-se ao pe di do de
de mis são de Ro dri gues Alves, no mês de mar ço, que já fi cou do cu men -
tado aci ma, atra vés de car tas de Ber nar di no e Cam pos Sa les. Ago ra
vejamos o seu re ma te, sem pre se guin do as me mó ri as de Ser ze de lo:

“O Ma re chal, em um des pa cho, aten deu a to das as
pastas, de i xan do a Fa zen da para o fim. Qu an do che gou a vez
de Ro dri gues Alves, le van tou-se e não vol tou. No des pa cho
se guin te re pro du ziu-se o fato. Eu, que nada ti nha per ce bi do,
disse a Ro dri gues Alves: como, você não des pa cha a sua pasta?
Ro dri gues Alves sor riu e en co lheu os om bros.”
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Essas ce nas, se exa tas, de vem ter ocor ri do em agos to, por que, 
dias de po is, Flo ri a no co mu ni ca va a Ser ze de lo que “o nos so bom ami go
Dr. Ro dri gues Alves” que ria de i xar a pas ta e que o seu in ter lo cu tor de -
ve ria subs ti tuí-lo.

Ser ze de lo ha via dis cu ti do bas tan te na Câ ma ra o pro gra ma de
Ro dri gues Alves, e po de ria ser con si de ra do um es tu di o so de as sun tos fi -
nan ce i ros.

A carta de Ro dri gues Alves a Flo ri a no, da ta da de 25 de agosto, 
é a se guin te:12

“Ex.mo Sr. Ma re chal,

Te nho pro cu ra do até este mo men to cor res pon der com
o ma i or es for ço à con fi an ça de V. Exª hon ran do-me com a
pasta da Fa zen da. Não po den do, po rém, con ti nu ar no exer cício
de tão ele va do cargo por mo ti vos da ma i or pon de ra ção,
venho com todo o res pe i to co mu ni cá-lo a V. Exª.

Sem uma per fe i ta uni da de de vi stas en tre o mi nis tro da
Fa zen da e o che fe do Esta do, não só quan to ao modo de en -
ca rar a ques tão fi nan ceira, como os me i os de re sol vê-la, a ad mi -
nis tra ção não pode ca mi nhar re gu lar men te. Como V. Exª sabe,
essa ques tão do mi na no mo men to to das as ou tras e está a re -
cla mar o es for ço cons tan te do go ver no, que não será efi caz
sem a mais com ple ta har mo nia en tre os seus mem bros.

Essa uni da de de vis tas não exis te. As mi nhas idéi as, por
in fe li ci da de que la men to, não com bi nam com as de V. Exª e a 
si tu a ção não per mi te que o mi nis tro da Fa zen da, no meio das
dificul da des que nos cer cam, pos sa agir sem a fir me se gu rança
de que o che fe do Esta do con fia ab so lu ta men te na exe cu ção
e efi cá cia dos seus pla nos.

 Tor nan do-se im pos sível a mi nha per ma nên cia no
minis té rio, rogo-lhe dig ne-se con ce der-me exo ne ra ção do
cargo de mi nis tro da Fa zen da. Asse gu ro-lhe que esta re so lução 
não al te ra por for ma al gu ma as re la ções dos meus ami gos do
Con gres so para com o go ver no.
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Apro ve i to a oca sião para agra de cer a V. Exª as aten ções
com que me tem hon ra do e, fa zen do vo tos sin ce ros pela fe li ci da -
de do go ver no, fir me za do re gi me e pros pe ri da de da Re pú bli ca,
apre sen to-lhe os pro tes tos da mais alta con si de ra ção e apre ço.”

As ca u sas con cre tas da di ver gên cia fi cam es cla re ci das com as
car tas que em se gui da trans cre ve mos. A pri me i ra é de Sou sa Cor re ia, nos so 
mi nis tro em Lon dres, en vi a da a Ro dri gues Alves a 9 de se tem bro de 1892:

“Re ce bi com pe sar o te le gra ma que V. Exª ser viu-se di ri -
gir-me, em 28 de agos to úl ti mo, anun ci an do-me ha ver pe di do a
sua de mis são, por não ter o Sr. Vi ce-Presidente da Re pú bli ca con -
cor da do com as idéi as que V. Exª apre sen tou, de con for mi da de
com as dos Srs. Rothschild e ou tros ban que i ros da pra ça de
Londres, em re la ção à nos sa si tu a ção fi nan ce i ra.”

A di ver gên cia en tre o mi nis tro e o pre si den te em exer cí cio
pro vi nha de que o pri me i ro de se ja va, como dis se mos, en cam par as
emis sões ban cá ri as pri va das pelo Te sou ro, me di da de sa ne a men to
mo ne tá rio e con tro le fi nan ce i ro, com que não de i xa ri am de con cor -
dar nos sos cre do res es tran ge i ros, en quan to o se gun do opu nha-se a
tal de ci são. Ve ja mos ago ra, em car ta do pró prio Ro dri gues Alves a
Afon so Pena, es cri ta no Rio, a 20 de se tem bro, a ex pli ca ção por me -
no ri za da da cri se pelo prin ci pal fi gu ran te:

“Pena
Re ce bi e agra de ço sua car ta. Não me foi pos sí vel con ti -

nu ar no mi nis té rio por fal ta de acor do com o che fe de Esta -
do, prin ci pal men te na ques tão ban cá ria. As mi nhas idéi as
com bi nam per fe i ta men te com as suas. Tive mes mo en se jo
de re fe rir-me, por mais de uma vez, à sua es cla re ci da opi -
nião. O Ma re chal, po rém, não com pre en de que haja van ta -
gem em as su mir o go ver no a res pon sa bi li da de pe las emis -
sões ban cá ri as e re pu ta essa pro vi dên cia ra di cal e pe ri go sa.
Com pre en de você que, es ta be le ci do o de sa cor do em um
pon to ca pi tal da ad mi nis tra ção da mi nha pas ta, não me res -
ta va ou tro al vi tre se não o de re ti rar-me.
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Havia mu i to tem po eu in sis ti ra por uma so lu ção. Con segui 
pôr-me de acor do com as Co mis sões de Orça men to do
Congres so. Ouvi a opi nião dos nos sos ho mens mais com pe -
ten tes. Ape sar de tudo, as mi nhas idéi as não al can ça ram o
apo io do che fe de Esta do. Re ti rei-me. Não acha que não
pode ria pro ce der de ou tra for ma?

Logo que te nha ins ta la do os fi lhos no co lé gio, retirar-me-ei
para São Pa u lo. Como sem pre, ami go e co le ga.”

A res pos ta de Flo ri a no ao pe di do do seu mi nis tro só veio cinco
dias de po is, a 30 de agos to:

“Ex.mo Sr. Dr. Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves.
Te nho pre sen te a car ta de V. Exª da ta da de 25 des te mês,

em que me de cla ra não po der con ti nu ar no exer cí cio da Se cre -
ta ria de Esta do dos Ne gó ci os da Fa zen da, pela fal ta de uni da de 
de vis tas no modo por que en ca ra mos a ques tão fi nan ce i ra.

Por mais di ver gen tes, por mais opos tas que se jam as nossas
idéi as no modo de en ca rar essa ques tão, me pa re ce que era ain da 
mu i to cedo para mo ti var ela a re ti ra da de V. Exª, tan to mais
quan to, com pe tin do ao Con gres so a so lu ção de tão mag no
assun to,13 mais a ele do que a nós ca be ria a res pon sa bi li da de ou
a gló ria das con se qüên ci as que de fato se po dem ori gi nar.

Re co nhe ço que a ques tão fi nan ce i ra do mi na, no
momento, to das as ou tras, e exi ge es for ços in gen tes por par te 
da que les a quem cabe re sol vê-las; re co nhe ço tam bém que é
da dita ques tão que de pen de o fu tu ro da nos sa pátria e a
segu ran ça da Re pú bli ca, cu jos ini mi gos dia a dia mais se
empenham na fa i na de de sa cre di tá-la, em pre gan do para isso os 
me i os mais in con fes sá ve is. É jus ta men te des sa cam pa nha de
des cré di to e mais dela do que mes mo dos nos sos em ba ra ços
fi nan ce i ros que pro vêm as ma i o res di fi cul da des que, nes te
mo men to, as so ber bam a Re pú bli ca e par ti cu lar men te ao seu
go ver no.
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Não devo ir ao en con tro do modo de ver de V. Exª;
respe i tan do as suas idéi as e os seus es crú pu los, não de se jan do 
mes mo con tri bu ir para que o seu nome e a sua re pu tação
sejam pre ju di ca dos por mera so li da ri e da de com os meus atos, 
nes sa com ple xi da de de em ba ra ços que nos cer ca, ace i to a
exo ne ração pe di da por V. Exª a quem, com a ma i or sin ce ri dade, 
agra de ço a de di ca ção e, so bre tu do, a hon ra dez com que
sempre me au xi li ou na ge rên cia da pas ta da Fa zen da.”

Mal gra do a in si nu a ção ma li ci o sa do úl ti mo pe río do, vê-se que 
a car ta de Flo ri a no fa zia jus ti ça ao seu au xi li ar. Ro dri gues Alves deve ter 
sen ti do alí vio com a res pos ta do pre si den te pois, se gun do con fi den ci ou
à fa mí lia, hou ve mo men tos, na que les dias, em que pen sou ser pre so por 
or dem do pre si den te.

Antes de ser no me a do, Ser ze de lo Cor re ia pro cu rou Ro drigues
Alves para se acon se lhar. O mi nis tro de mis si o ná rio ins tou com o
suces sor para que ace i tas se o car go, pois es pe ra va da boa in fluên cia
que pu des se exer cer so bre o Ma re chal. Pro va vel men te a pe di do de
Ser ze de lo, Ro dri gues Alves re di giu para ele, no dia em que se afas tou,
uma sé rie de es cla re ci men tos e su ges tões que pu des sem ser vi-lo nas
no vas fun ções. Eis al guns tó pi cos:

Em mãos dos Rothschild, em Lon dres, o Te sou ro dis pu nha
do sal do de 592.281 li bras, mas os com pro mis sos para se tem bro iam de
860.500 es ter li nos. Enquan to se não re a li zas se a con ver são das apó li ces, 
em dis cus são no Con gres so, po der-se-ia uti li zar, em fa vor dos agen tes
in gle ses, do sal do apro xi ma do de 280.000 li bras exis ten tes no Te sou ro.
Além dis so Ro dri gues Alves, por ca u te la, ha via to ma do, nos úl ti mos
dias, cam bi a is de ex por ta ção no va lor de 150.000 li bras e ti nha pos si bi lidade
de re co lher novas di vi sas com os sal dos da al fân de ga de San tos. O câmbio 
en contrava-se em alta, e as sim con ti nu a ria, se pros se guis se a sa í da da sa fra
de café.

O do cu men to con ti nua com o re la to da si tu a ção dos ban cos
emis so res, que o mi nis tro não pu de ra re gu la ri zar. Só um de les, o Ban co da
Re pú bli ca, de via 900.000 li bras ao Te sou ro, de ga ran ti as para suas emis sões, 
além de 450.000 que fi ca ra a de ver na pra ça de Lon dres, de sa ques ven ci -
dos e não pa gos. O Ban co de Cré di to Po pu lar era de ve dor ao Tesou ro de
1.300.000 li bras. Esta va com o cré di to mu i to com pro me ti do, e ti nha mudado
a di re to ria para ver se o le van ta va.
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Os lu cros cam bi a is de vi am ser apli ca dos, em par te, no res ga te das
emis sões, e em par te em for ta le cer as ca i xas dos ban cos para ele va ção do
cré di to. Mas isto só se ria pos sí vel com a ex tin ção das emis sões ban cá ri as.

De po is de abor dar ou tros as sun tos, Ro dri gues Alves re a fir ma 
as suas idéi as: a en cam pa ção das emis sões ban cá ri as, o fim do pri vi lé gio
dos ban cos emis so res (que já ha via de cre ta do) e um pla no sé rio (“sé rio
mes mo”, in sis te) de eco no mia, in clu si ve em di vi sas, eram me di das que
le van ta ri am a si tu a ção, a qual não era de ses pe ra da, como pre ten di am
“os ini mi gos e mes mo o maus ami gos da Re pú bli ca”.

Ape sar das cir cuns tân ci as que cer ca ram a sua re ti ra da, Ro dri gues 
Alves nunca fez opo si ção a Flo ri a no, nem, se gun do é de nos so co nhe ci -
men to, a ele se re fe riu como a um de sa fe to.

Du ran te sua per ma nên cia no mi nis té rio, foi so li dá rio com as
me di das que o Ma rechal con si de ra va ne ces sá ri as à sus ten ta ção da
ordem. A 13 de abril de 1892 as si nou, com os de ma is mi nis tros, o
decre to que pu nia os im pli ca dos na ten ta ti va de se di ção do dia 10, en tre
os qua is se en con tra vam mi li ta res como Wan den kolk e Alme i da Barreto;
par lamen ta res, como Se a bra; ca pi ta lis tas, como o Con de de Le o pol dina e
escri to res como José do Pa tro cí nio, Par dal Mal let e Ola vo Bi lac.

Essa so li da ri e da de per ma ne ceu quando Ro dri gues Alves
entrou para o Se na do. Dias de po is do ir rom pi men to da re vol ta na val, na 
Baía de Gu a na ba ra, ele foi um dos sig na tá ri os do ma ni fes to dos quin ze
senado res, do cu men to de ri go ro so apo io ao go ver no e vi o len ta con dena ção
dos re vol to sos.

De mi ti do, Rodri gues Alves se guiu para Gu a ra tin gue tá, onde
retomou suas ati vi da des pri va das, sem des cu rar dos in te res ses po lí ti cos locais.

So bre essa fase de sua vida, as me mó ri as de Ser ze de lo con têm 
um tó pi co que deve ser re cor da do. Ser ze de lo, sus pe i ta do de li ga ções
com a Re vol ta da Arma da, foi pre so na Casa de Cor re ção, por or dem de 
Flo ri a no. Escre veu a pro pó si to:

“Pre so, de mi ti do do Exér ci to e de len te, sem um vin tém 
para dar de co mer à mi nha mãe e uma irmã, devi à ca ri da de
de Pais de Car va lho, de Fer re i ra Ra mos, de Gaf fré, Bu ar que
de Ma ce do e do emi nen te e bon do so Ro dri gues Alves, que
veio expres sa men te de São Pa u lo ofe re cer-me di nhe i ro e tudo 
que pre ci sas se, re cur sos que não ti nha. De vi do a isso não
mor re mos de fome.”
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Capítulo Terceiro

Se na dor por São Pa u lo – Mi nis tro da Fa zen da de Pru den te de Mo ra is – Se na dor
por São Pa u lo.

SENADOR POR SÃO PAULO

De agos to de 1892 a mar ço de 1893, Ro dri gues Alves fi cou
sem po si ção po lí ti ca.

Em ja ne i ro de 1893, Pru den te de Mo ra is, em car ta a Ber nar di no 
de Cam pos (ele va do ao gover no de São Pa u lo), su ge ria que Ro dri gues
Alves fosse fe i to de pu ta do fe de ral, na vaga do pró prio Ber nar di no.
Afi nal ob te ve ele co i sa me lhor. A 23 de mar ço da que le ano, os che fes 
do PRP o fi ze ram ele ger se na dor por São Pa u lo, a fim de ter mi nar o
man da to de Ran gel Pes ta na, o qual ha via re nun ci a do para as su mir o
pos to de pre si den te do Ban co da Re pú bli ca do Bra sil, ins ti tu to se mi-oficial,
re sul tan te da fusão dos Ban cos do Bra sil e da Re pú bli ca e an te ces sor do
atu al Ban co do Bra sil.

Re co nhe ci do e pro cla ma do a 9 de abril pelo vi ce-presidente do
Se na do, Pru den te de Mo ra is, e em pos sa do a 11 de maio, Ro dri gues Alves
foi ele i to para a Co mis são de Fi nan ças, cuja pre si dên cia pas sou a exer cer.

Sua ação como se na dor, du ran te aque le ano, de sen vol veu-se
sem pre (tal como acon te ce ra na Câ ma ra) no tra to de ma té ri as fi nan -
ceiras e eco nô mi cas.

A cena po lí ti ca es ta va, no en tan to, con vul si o na da. A opo si ção 
evo lu í ra para a se di ção, e a guer ra ci vil, com lan ces de ina u di ta cru el da de,



se es pa lha ra pelo Sul do país. Na tri bu na da Câ ma ra, Epi tá cio Pessoa, no
Jornal do Bra sil, Rui Bar bo sa, fo ram, em 1893, os ex tra or di ná ri os com ba -
ten tes em fa vor da liber da de, do po der ci vil e das nos sas tra di ções de
civi li za ção.

Ro dri gues Alves, en qua dra do no es que ma ofi ci al, dele não
ousa sair. Limita sua ação de se na dor a es tu dar e dis cor rer so bre os
assun tos da Co mis são de Fi nan ças, a que per ten cia.

Quem ler os seus dis cur sos de 1893 tem a im pres são de que o 
Bra sil vi via em ple na nor ma li da de po lí ti ca.

Ocu pou a tri bu na por vá ri as ve zes, es tu dan do as sun tos tri bu -
tá ri os, com ba ten do con ces sões de es tra das de fer ro, con de nan do pri vi -
lé gi os fis ca is a em pre sas pri va das, dis cor ren do (com gran de pro fi ciên -
cia) so bre ta ri fas fer ro viá ri as, ple i te an do a cri a ção de uma al fân de ga na
ca pi tal do seu Esta do. Nes ses dis cur sos, vol tam-lhe ma ni fes ta ções de
en tu si as mo pelo pro gres so pa u lis ta, que fa zem lem brar os seus tem pos
de de pu ta do pro vin ci al. Alu de, com efe i to, ao pro gres so “ver ti gi no so,
ex tra or di ná rio, es tu pen do” de São Pa u lo; re fe re-se às no vas plan ta ções
de café, às gran des fá bri cas que es ta vam sen do ins ta la das. Elo gia os esfor ços 
do go ver no es ta du al para, sem au xí lio da União, con se guir “a tor ren te
pro di gi o sa da imi gra ção”.

São Pa u lo cri a va um novo tipo de po lí ti co re pu bli ca no, e este
era o con se lhe i ro do Impé rio. Ro dri gues Alves, se na dor, era o mes mo
enér gi co pro pug na dor do de sen vol vi men to na ci o nal que já se re ve la ra
no de pu ta do pro vin ci al e que atin gi ria a gló ria na pre si dên cia da Re pú -
bli ca. Era o re pre sen tan te ge nu í no da nova bur gue sia em as cen são; o
ho mem que se pre pa ra va para, den tro de pou cos anos, vir co lo car o
Bra sil no sé cu lo XX.

Embo ra não se ocu pas se de po lí ti ca no exer cí cio do seu man -
da to, Ro dri gues Alves não de i xa va de se in te res sar por ela fora do pa lá -
cio do Con de dos Arcos.

De 11 de abril de 1893, por exem plo, é uma car ta sua a
Ber nardino, em que pu nha o ami go a par de uma con ver sa com Flo ri a no
so bre o de sen vol vi men to da guer ra ci vil no Sul. Aler ta va o pre si den te de
São Paulo para a im pres são cor ren te de que o Esta do não es ta va
ajudando, tan to quan to po dia, a de fe sa do go ver no. Fa la va-se já mu i to
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em pacificação, mas o Ma re chal não que ria ace i tá-la, se não em posição de
for ça, depois de uma vi tó ria im por tan te das ar mas le ga is. Em certo trecho 
ob ser va va:

“Não en con trei-o [sic] com gran de fir me za na pa la vra,
mas sem pre o co nhe ci re tra í do e meio he si tan te [....]. Achei
no Rio a opi nião mu i to in cli na da aos fe de ra lis tas: a opi nião, já 
se vê, da Rua do Ou vi dor, ani ma da pela im pren sa da tar de e
gran de par te pela da ma nhã. O que, po rém, mais me abor re -
ceu foi que, en tre os ami gos do go ver no, não en con trei mu i to 
en tu si as mo; usa ram mes mo uma lin gua gem de es fri ar a gen te. 
A mais de um re pro vei esse mau vezo.”

A úl ti ma vez em que Ro dri gues Alves dis cur sou na que la ses -
são foi em de fe sa de sua ges tão na pas ta da Fa zen da, que fora ob je to de
crí ti cas na Câ ma ra. Seu ex ten so dis cur so é uma ex pli ca ção ca bal de to dos
os atos que ha vi am sido ob je to de apres sa da e mal in for ma da cen su ra.

Em 1894, hou ve re no va ção do ter ço do Se na do. Em São
Paulo o se na dor ces san te era Ro dri gues Alves, que foi re e le i to para o
man da to de nove anos, con for me a Cons ti tu i ção de 1891.

Re co nhe ci do e pro cla ma do na ses são pre pa ra tó ria de 3 de maio,
pres tou com pro mis so a 9 do mes mo mês. Entre os seus co le gas con ta -
vam-se João Bar ba lho, de Per nam bu co; Qu in ti no Bo ca i ú va, do Esta do do
Rio; Sal da nha Ma ri nho, do Dis tri to Fe de ral; Cris ti a no Otô ni, de Mi nas
Gerais; Le o pol do de Bu lhões, de Go iás; Rui Bar bo sa, da Ba hia; Go mes de
Cas tro, do Ma ra nhão; e Pi nhe i ro Ma cha do, do Rio Gran de.

A ban ca da de São Pa u lo era com pos ta dos três fu tu ros pre si -
den tes da Re pú bli ca: Pru den te, Cam pos Sa les e ele pró prio. A fe cha da
aris to cra cia re pu bli ca na pa u lis ta con so li da va-se nas po si ções.

Re e le i to pre si den te (vi ce-presidente) da casa, Pru den te re sig -
nou por já es tar ele i to pre si den te da Re pú bli ca e ca ber à mesa do Se na do
partici par da apu ra ção das ele i ções pre si den ci a is. A pre si dên cia foi en tão 
para Ubal di no do Ama ral, re pu bli ca no his tó ri co do Pa ra ná.

A men sa gem de Flo ri a no, lida a 7 de maio, é um do cu men to
po lí ti co im pres si o nan te. Toda ela res su ma pa i xão e mes mo ódio mal
dis far ça do con tra os re vo lu ci o ná ri os da Ma ri nha e do Rio Gran de.
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Pru den te de Mo ra is, o gran de lí der pa u lis ta.
Re vis ta Ilus tra da. Co le ção Plí nio Doy le



Ro dri gues Alves, que sa í ra do go ver no nas con di ções já
rela ta das, con ser vou-se du ran te todo o ano em ab so lu ta dis cri ção.
Indi ca do para a Co mis são de Fi nan ças, é as sí duo às ses sões mas não
fala. Não pro fe re um só dis cur so em ple ná rio du ran te todo o ano de
1894. Pro ce de no Se na do como já pro ce de ra na Cons ti tu in te. Apaga-se.

Cam pos Sa les, ao con trá rio, fre qüen ta as si du a men te a tri bu na.
Como Pru den te se li cen ci a ra, po de-se di zer que ele é a ban ca da pa u lis ta
no Se na do.

Em abril, sen do já Pru den te pre si den te ele i to, José
Carlos Rodrigues, pre ven do a in fluên cia fu tu ra do se na dor pa u lis ta, con vi -
dou-o para o pos to de re da tor-chefe do Jor nal do Comér cio. O mais im por -
tan te ór gão da im pren sa ca ri o ca en con tra va-se en tão sob ame a ça de
Flo ri a no. O Ma re chal, in con for ma do com a ati tu de in de pen den te do
diá rio, con si de ra va-o hos til ao seu go ver no e dava ine quí vo cas de mons -
tra ções des sa má von ta de. Foi re ce an do o pior que José Car los
Rodrigues ape lou para Ro dri gues Alves. Ape sar da re cu sa des te, a sim ples
no tí cia de que fora con vi da do para o pos to – foi o que se dis se na oca sião
– im pe diu Flo ri a no de le var a efe i to al gu ma vi o lên cia con tra o jor nal.

A re cu sa de Ro dri gues Alves fi cou ex pres sa na se guin te car ta,
da ta da de 11 da que le mês, de Gu a ra tin gue tá:

“Il.mo Ami go Dr. Ro dri gues,
Re ce bi sua car ta de 4 agra de cen do mu i to as ex pres sões de

bon da de com que me ob se quia. Con ver sei com o seu so bri nho
a res pe i to do as sun to da sua car ta. A in cum bên cia que me quer
con fi ar, exa ge ran do me re ci men tos que não te nho, apre sen ta di fi -
cul da des que cre io não po der ven cer. Temo prin ci pal men te que, 
em vez de au xi li ar o go ver no do Dr. Pru den te, a ace i ta ção do
pos to que me quer dar no Jor nal agu ce mais as des con fi an ças ou
an ti pa ti as que há, como sabe, con tra os pa u lis tas, o que se ria
para mim mu i tís si mo de sa gra dá vel. Aque las di fi cul da des sei que
po dem ser re sol vi das pelo es for ço e pelo tra ba lho; es tas não.
Vou ou vir den tro de pou cos dias o Dr. Ber nar di no e mais dois
ami gos de São Pa u lo, com a re ser va ne ces sá ria, e ex por-lhes as
dú vi das que te nho quan to a esta úl ti ma par te. Se os ami gos
enten de rem que, ao re vés do que pen so, aque la po si ção pode
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au men tar ou cri ar des con fi an ças con tra nós, ou con tra o go ver -
no es pe ra do do Dr. Pru den te, com pre en de bem qual deve ser a
mi nha ati tu de [....]. Con ver sei mu i to com seu so bri nho e ele lhe
trans mi ti rá as ex pres sões da nos sa con ver sa. O nos so gran de
país, es pe ro che io de con fi an ça, há de ter bre ve men te o seu pe -
río do de sos se go, de paz e ga ran ti as para to dos.”

Não se en ga na va o se na dor. Pru den te, le van do avan te a po lí ti ca
de con ci li a ção, con se guia, de po is de mu i to es for ço, fa zer a paz no Sul.

No Se na do, Ro dri gues Alves com pa re ceu às ses sões até o dia
13 de no vem bro, an te vés pe ra da sua pos se no mi nis té rio da Fa zen da,
que veio no va men te ocu par, ten do re nun ci a do ao seu man da to de se na dor
no dia 15.

Pru den te se em pos sou como pre si den te no mes mo dia, pe ran te
o Congres so, em ce ri mô nia de mar can te sim pli ci da de.

A ele i ção di re ta do novo che fe de Esta do era uma ex pe riên cia 
sem pre ce den tes no Bra sil, des de os tem pos da Re gên cia, à qual foi,
como bem lem brou Na bu co, um en sa io de re pú bli ca.

Para cons tru ir o po der ci vil or ga ni za ra-se o Par ti do Re pu bli -
ca no Fe de ral, or ga ni za ção de cú pu la, bas tan te he te ro gê nea. Sua con -
ven ção, que de ve ria con tar qua ren ta e dois de le ga dos (dois por uni da -
de fe de ra da, in clu si ve o Dis tri to Fe de ral), só re u niu vin te e sete, pois
sete Esta dos, en tre os qua is dois gran des, Mi nas Ge ra is e Rio Gran de
do Sul, não se fi ze ram re pre sen tar.

Pru den te não de i xou de en con trar re sis tên cia, bem como o
seu com pa nhe i ro de cha pa, o ba i a no Ma nu el Vi to ri no. Na con ven ção
sur gi ram os no mes de La u ro So dré (flo ri a nis ta), Afon so Pena e Ran gel
Pes ta na. La u ro So dré, a par tir des se mo men to, foi sem pre um res sen ti -
do po lí ti co. Sua hos ti li da de aos pa u lis tas re ve la va-se pela opo si ção a
Pru den te e che gou até a re vo lu ção, con tra Ro dri gues Alves. So dré
repre sen ta va bem o mi li ta ris mo di ta to ri al e po si ti vis ta da pro pa gan da.
Ma nu el Vi to ri no foi ou tro res sen ti do. Sua vi tó ria na con ven ção deu-se
por ape nas um voto. No ple i to, Pru den te teve 290.000 vo tos re don dos,
con tra mais de 52.000 dis tri bu í dos en tre vá ri os can di da tos. Des tes o
mais vo ta do foi Afon so Pena, que ul tra pas sou 32.000 su frá gi os.
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Con vi da do para in te grar o go ver no, Ro dri gues Alves re sig nou 
à ca de i ra de se na dor no prin cí pio do man da to. Por mais duas ve zes vi ria 
re pre sen tar São Pa u lo na câ ma ra alta.

MINISTRO DA FAZENDA DE
 PRUDENTE DE MORAIS

O go ver no de Pru den te de Mo ra is fi cou as sim cons ti tu í do:
Exte ri or, Car los de Car va lho; Inte ri or e Jus ti ça, Gon çal ves Fer re i ra;
Fazen da, Ro dri gues Alves; Vi a ção, Antô nio Olin to; Gu er ra, Ge ne ral
Ber nar do Vas ques; e Ma ri nha, Almi ran te Eli siá rio Bar bo sa. O pre fe i to
do Rio de Ja ne i ro foi o mé di co Fur quim Wer neck, flo ri a nis ta no me a do
por in fluên cia de Fran cis co Gli cé rio.

Os me i os po lí ti cos con trá ri os a Flo ri a no re ce be ra Pru den te
com ex pec ta ti va sim pá ti ca, mas con fi an ça mo de ra da. Cor ria como cer to 
que a ele i ção de Pru den te re sul ta va de um acor do en tre os re pu bli ca nos
cas ti lhis tas do Rio Gran de e os his tó ri cos de São Pa u lo, com vis ta à sus -
ten ta ção de Jú lio de Cas ti lhos, na que le Esta do. A su bi da de um ci vil era
pon to fa vo rá vel, mas esse ci vil ti nha com pro mis sos com o ja co bi nis mo
flo ri a nis ta. Enquan to Flo ri a no foi vivo, per du rou a equí vo ca si tu a ção. Pru -
den te não ti nha for ça para en fren tar, como con vi nha, os ini mi gos da le al da -
de, quan do os ami gos des ta eram acu sa dos de res ta u ra do res e se bas ti a nis tas.
Mu i tos an tigos mo nar quis tas ha vi am ade ri do à re pú bli ca, mas eram sem -
pre sus pe i tos de in fiéis. O jor nal de Qu in ti no, O País, ali men ta va tal
suspe i ção com a au to ri da de do res pe i ta do che fe. Por ou tro lado os an ti -
flo ri a nis tas não es con di am suas pre fe rên ci as pe los fe de ra lis tas. No Sul,
Pru den te era aco i ma do de fra co, de in de ci so, às ve zes de hipócri ta.
“Pru den te de Mais” era como o cha ma vam. Por ve zes via-se ru de men -
te ata ca do por diá ri os como a Ga ze ta de No tí ci as, de Fer re i ra de Ara ú jo,
ou se ma ná ri os como o D. Qu i xo te, de Ange lo Agos ti ni. A pri me i ra men -
sa gem que en vi ou ao Con gres so, em maio de 1895, foi re ce bi da de ba i xo 
de vaia pe los an ti flo ri a nis tas.

Por tudo isso, no prin cí pio do qua triê nio, o as pec to dra má ti co
dos acon te ci men tos se con cen trou nos epi só dios po lí ti cos, tais como a
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liqui da ção da guer ra ci vil; a afir ma ção do po der cons ti tu ci o nal do pre si den -
te con tra os res tos do mi li ta ris mo; o dis sí dio en tre Pru den te e a li de ran ça
do Con gres so; o cho que en tre ele e o vi ce-presidente. To dos es tes fa tos
pro vo ca vam, des de o co me ço de 1895, gran de agi ta ção no meio po lí ti co,
que às ve zes des cam ba va para de sor dens e vi o lên ci as nas ruas, com agres -
sões a jor na is ou pes so as con si de ra das an ti flo ri a nis tas, ou an ti mi li ta ris tas.

A si tu a ção po lí ti ca era, na ver da de, mu i to con fu sa. Pru den te,
de se jo so de pa ci fi car o Rio Gran de, onde se apro fun da va a re vo lu ção,
des per ta va a opo si ção de Cas ti lhos, em pe nha do no ex ter mí nio dos ad -
ver sá ri os, e de mu i tos gru pos ci vis e mi li ta res, que ti ra vam van ta gens
com os gran des dis pên di os que o go ver no fe de ral fa zia no Esta do para aba -
far a guer ra ci vil. No Rio jor na is flo ri a nis tas ata ca vam Pru den te, prin ci pal -
men te Qu in ti no Bo ca i ú va, em O País, jor nal que re di gia sub ven ci o na do
por Cas ti lhos. A im pren sa con trá ria a Flo ri a no, por sua vez, não pou pa -
va o pre si den te, acu san do-o de ti bi e za. Só a mor te do ma re chal veio, na
ver da de, con so li dar o po der ci vil. No cre pi tar das agi ta ções, es con dia-se
a ad mi nis tra ção eco nô mi co-financeira. No en tan to, era nes ta que re per -
cu ti am as cri ses po lí ti ca e mi li tar.

Pro cu ra re mos in di car os pro ces sos ado ta dos para en fren tá-la,
atra vés da ação de Ro dri gues Alves e do seu su ces sor na pas ta da Fa zen da,
Ber nar di no de Cam pos, ação que veio cul mi nar (com ri gor tal vez ex ces si vo)
na po lí ti ca de Cam pos Sa les e Jo a quim Mur ti nho, no qua triê nio se guin te.

Os ex ces sos emis si o nis tas e as in sur re i ções ar ma das do co me -
ço da Re pú bli ca1 en con tra vam con tra par ti da fa vo rá vel ao Bra sil no in cre -
mento cons tan te do va lor ouro de suas ex por ta ções, prin ci pal men te o
café. Por sua vez, es sas ex por ta ções (que, como vi mos, eram uma das
ca u sas do oti mis mo re ve la do por Ro dri gues Alves no seu re la tó rio de
1893) de cor ri am de cir cuns tân ci as be né fi cas en tão vi gen tes no ex te ri or.
Com efe i to, o au men to da po pu la ção eu ro péia e a me lho ria dos seus ní -
ve is de vida per mi ti am um acrés ci mo no con su mo do nos so pro du to
bá si co; para isto tam bém con cor ri am a me lho ria dos trans por tes tran sa -
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tlân ti cos e fer ro viá ri os no Bra sil, bem como o in cre men to da imi gra ção
ru ral, igual men te as si na la do por Ro dri gues Alves.

Mas, con co mi tan te men te, ou tro fa tor de in fluên cia foi se ins -
ta lan do no siste ma eco nô mi co bra si le i ro: a pre sen ça do ca pi tal es tran geiro, 
re pre sen ta do pe los ban cos e fir mas ex por ta do ras, que, em bre ve, iam
to mar pra ti ca men te con ta do nos so mer ca do in ter na ci o nal, di tan do suas 
leis nem sem pre co in ci den tes com os in te res ses do país.

Fo ram es ses es pe cu la do res es tran ge i ros, que jo ga vam na ba i xa
dos pre ços do café e das ta xas de câm bio, o prin ci pal obs tá cu lo com o que
o go ver no bra si le i ro teve de lu tar, luta que ter mi nou na meia ca pi tu la ção do 
fun ding. No re su mo que a se guir se fará do de sen vol vi men to des se pro -
ces so, será acom pa nha da so bre tu do a ação de Ro dri gues Alves.

Os pro ble mas mais gra ves com que se de fron tou, logo de po is
da pos se, fo ram o res ga te do pa pel-moeda, a con ver são das emis sões de tí -
tu los ofi ci a is e as in de ni za ções re cla ma das pe los ban cos emis so res, por ca u -
sa da ces sa ção, por ele de ter mi na da em 1892, do seu di re i to de emi tir.

Inter na men te, os re cur sos do Te sou ro eram in su fi ci en tes. Na
men sa gem que en vi ou ao Con gres so, em maio de 1895, Pru den te his to -
ri ou a si tu a ção fi nan ce i ra en con tra da ao as su mir o go ver no. Pela lei de
or ça men to, vo ta da em de zem bro, re ce be ra au to ri za ção para ne go ci ar
ope ra ções de cré di to, o que fez con ven ci o nan do com a Casa Rothschild 
um em prés ti mo de dois mi lhões de li bras, com ga ran tia de bô nus do
Te sou ro, emi ti dos ao tipo de 97 e ju ros de 5%. O pa ga men to se ria em
três pres ta ções a cur to pra zo. Em fe ve re i ro de 1895, Ro dri gues Alves
teve per mis são de lan çar um em prés ti mo in ter no em apó li ces, no valor
nomi nal de um con to, emi ti das a 95% com ju ros de 5%. Esse em prés timo
des ti na va-se ao res ga te do pa pel-moeda emi ti do por Flo ri a no. A con fiança
era gran de, pois o em prés ti mo foi co ber to duas ve zes. Co me çou, en tão, o 
res ga te do pa pel, sen do des de logo re ti ra da a soma de 20.000 con tos.
Como se vê, o mi nis tro da Fa zen da não per deu tem po para atu ar com
ener gia.

Qu a tro tra ba lhos fun da men ta is de Ro dri gues Alves elu ci dam
os ári dos e com ple xos pro ble mas que lhe fo ram en tre gues: a ex po si ção
so bre as re cla ma ções dos ban cos, apre sen ta da a Pru den te de Mo ra is em
8 de fe ve re i ro de 1895; a ex po si ção de mo ti vos de 14 de mar ço, so bre o
res gate do pa pel-moeda; o re la tó rio en vi a do ao pre si den te no fi nal daque le
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Já  como mi nis tro da Fa zen da de Pru den te de Mo ra is, 
sur gem as pri me i ras ca ri ca tu ras em que Ro dri gues Alves é apre sen ta do como

dor mi nho co.  Revista Ilus tra da.
Co le ção Plí nio Doyle



mes mo ano, e o úl ti mo re la tó rio, re me ti do ao che fe do Esta do em 1896, 
an tes que de i xas se a pas ta por ato de Ma nu el Vi to ri no.

Não ca be ria no pla no des ta bi o gra fia por me no ri zar os as pec -
tos téc ni cos, cla ra e mi nu ci o sa men te ex pos tos pelo mi nis tro nos re fe ri -
dos tra ba lhos, re ve la do res da sua apli ca ção à ta re fa e do hon ra do zelo
com que de fen dia, sem pre, o in te res se pú bli co con tra as des ca bi das pre -
ten sões de ho mens de ne gó cio, en tre os qua is não pou cos eram seus
con ter râ ne os. Re cor de-se que Ro dri gues Alves, en tão com qua ren ta e
sete anos, es ta va em ple na ma tu ri da de in te lec tu al e com su fi ci en te ex pe -
riên cia de vida pú bli ca, o que, sem dú vi da, con tri bu ía para o de sem pe -
nho das di fí ce is e pe ri go sas in cum bên ci as da sua pas ta.

O res ga te do pa pel-moeda foi au to ri za do pelo re fe ri do De cre to
nº 1.976, de 25 de fe ve re i ro de 1895. Esse de cre to foi se gui do do de
número 1.987, de 14 de mar ço, que es ta be le ceu o pro ces so de re co lhi men -
to da mo e da-papel, à me di da da emis são das apó li ces.

A con ver são das apó li ces da dí vi da pú bli ca, emi ti das para
garan tir as emis sões ban cá ri as, ha via sido re gu la da pela Lei nº 183-C, de
23 de se tem bro de 1893, sen do mi nis tro da Fa zen da Fe lis be lo Fre i re,
que su ce de ra a Ser ze de lo Cor re ia, in com pa ti bi li za do com Flo ri a no.

Ro dri gues Alves ex pôs a Pru den te os pre ju í zos que o sis te ma
pre vis to na lei acar re ta va, sen do que a pró pria in ter pre ta ção des ta, se -
gun do de mons tra, era mu i to obs cu ra. “Nun ca fui sim pá ti co ao me ca nis -
mo ado ta do para a con ver são, sal vo o res pe i to ao po der que o de cre -
tou!” – afir ma ele no re la tó rio de 1895.

Co i sa mais di fí cil era re sol ver as exi gên ci as dos ban cos
emis so res, por ca u sa dos ti pos de pres são que eles po di am exer cer
jun to ao po der pú bli co. Nes se par ti cu lar, o re la tó rio de 1895 re ves -
tiu-se de gran de ener gia e com ple ta fran que za. Sa li en tou como “de
al te ra ção em al te ra ção, de con ces são em con ces são” o pla no de Rui
Bar bo sa, ex pres so no de cre to de 17 de ja ne i ro de 1890, foi sen do
des fi gu ra do em pro ve i to dos ban cos. Mos trou como os pe di dos que
ago ra fa zi am (pe di dos que nem uni for mi da de ti nham) “eram exa ge -
ra dos; cada um dos ban cos en ca mi nha va as suas ale ga ções no sen ti do 
de jus ti fi car o quan tum pre ten di do, sem se pre o cu par com a si tu a ção
dos ou tros”.
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O Vis con de de Ouro Pre to, no seu li vro A Dé ca da Re pu bli ca na, 
pu bli ca do já no go ver no de Cam pos Sa les, trans cre ve pre ci sa men te esse
co ra jo so tre cho do re la tó rio de Ro dri gues Alves. De pas sa gem po de mos 
sa li en tar que, de to dos os mi nis tros da Fa zen da da Re pú bli ca, é a ele
que Ouro Pre to tra ta com ma i or res pe i to.

No re la tó rio, Ro dri gues Alves de mons tra lon ga men te, com
apo io em ci fras, aque la afir ma ti va para con clu ir:

“Expos ta, as sim, a ques tão em ter mos sim ples e cla ros,
co nhe cer-se-á a im pro ce dên cia da ar gu men ta ção dos ban cos e 
como os seus cál cu los es tão em de sa cor do com as dis po si -
ções da lei a que se so cor rem, para pe dir a in de ni za ção que
jul gam ser-lhes de vi da.”

Os ban cos re gi o na is emis so res, não se con for man do com a
se ve ri da de do mi nis tro, pe di ram que suas re cla ma ções fos sem en ca mi -
nha das ao Con gres so, onde es pe ra vam tal vez ob ter ma i or êxi to, atra vés
dos gru pos de pres são que sem pre se for mam nes ses ca sos.

Ro dri gues Alves as sen tiu ao pe di do, en vi an do a ma té ria à de -
ci são do Le gis la ti vo.

Na ses são de 1895 a Câ ma ra apro vou pro je to re gu lan do de for -
ma mu i to in con ve ni en te a ma té ria. Esse pro je to foi re je i ta do pelo Se na do
em 1896, ha ven do a câ ma ra alta pre pa ra do, pela sua Co mis são de Fi nan ças, 
ou tro pro je to mais pró xi mo do pen sa men to de Ro dri gues Alves.

Por esse úl ti mo pro je to (apre sen ta do na ses são de 1º de agos to)
o Te sou ro Na ci o nal as su mi ria a res pon sa bi li da de ex clu si va dos bi lhe tes
ban cá ri os em cir culação, passan do a per ten cer-lhe os las tros ga ran tido res
respec ti vos. Esses bi lhe tes se ri am subs ti tu í dos por no tas do Te sou ro.
Pa ra lela men te, ex tin guia-se o mo no pó lio emis sor do Ban co da Repúbli ca
do Bra sil,2 con ce di do pela lei de 23 de se tem bro de 1893. Eram as te ses do
acor do en tre o Te sou ro e o Ban co, fir ma do no mes mo ano, como ve re mos.
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Ro dri gues Alves, des de a sua pri me i ra ges tão na pas ta, as de fen -
dia, sen do que foi ex pres sa men te de cla ra do na dis cus são no Se na do (pe los
Se na do res Go mes de Cas tro e Le o pol do de Bu lhões) que o pro je to fora
“apre sen ta do com per fe i ta e con ti nu a da au diên cia do mi nis tro da Fa zen -
da”. Obser ve-se que o pre si den te da Re pú bli ca, na men sa gem en vi a da ao
Con gres so, em maio da que le ano, in clu ía tam bém um tó pi co fa vo rá vel à
ope ra ção pre vis ta no pro je to. Apro va do este, na ses são de 22 de agos to,
foi logo en vi a do à Câ ma ra, onde so freu tor men to sa discus são.

A Co mis são de Fi nan ças, a 26 de no vem bro, in tro du ziu no
pro je to ar ti gos re la ti vos ao res ga te do pa pel-moeda, me di an te ar ren da mento
(inclu si ve a es tran ge i ros) das es tra das de fer ro na ci o na is. Con tra essa
me di da não pre vis ta, e em de sa cor do com a de ci são ante ri or do go ver no, 
levan tou-se a in do má vel elo qüên cia do De pu ta do Bar bo sa Lima.

A 1º de de zem bro ele pro fe riu lon go e ad mi rá vel dis cur so,
ver da de i ra men te pi o ne i ro, por de fen der os tra ba lha do res e os in te res ses
na ci o na is. Há nes sa peça ora tó ria tre chos como este:

“Ao pas so que um nú me ro re la ti va men te pe que no, a
bur gue sia, tem o su pér fluo, o ope rá rio sen te a fal ta do ne ces -
sá rio, es tan do, por as sim di zer, acam pa do no seio da so ci e da -
de mo der na.3 Vin do ao caso bra si le i ro, ob ser va rei que, uma
vez ar ren da das a em pre sas, se gu ra men te es tran ge i ras, pas sa -
rão ao re gi me, que, pela ga nân cia sór di da e lu cros seja lá
como for, pro duz na Eu ro pa os ma les a que alu di, de ter mi -
nan do as greves, cada vez mais fre qüen tes. Nin guém terá
dúvi das que qua tro quin tos des se pes so al será da no i te para o
dia des pe di do, e que o quin to res tan te será na tu ral men te
subs ti tu í do na sua ma i o ria pelo ele men to ali e ní ge na.”

Apro va da a 4 de de zem bro, foi a su ges tão da Câ ma ra con fir ma -
da pelo Se na do no dia 7, fi can do des vir tu a do, as sim, o pen sa men to do go -
ver no e con fir ma das as pre vi sões dos que es pe ra vam ma i or to le rân cia do
Con gres so para com os in te res ses pri va dos. O Vis con de de Ouro Pre to cri ti -
ca, com ra zão, no li vro ci ta do, a fra que za do Con gres so, ao aten der aos ban -
cos emis so res nos seus in te res ses não am pa ra dos pela lei an te ri or.
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Na que le ano de 1895, a cri se fi nan ce i ra agra vou-se prin ci -
palmen te por ca u sa do au men to das im por ta ções fe i tas pelo comércio, para 
es ca par às no vas ta ri fas al fan de gá ri as, pre vis tas na lei de orçamento. Foi
en tão o go ver no le va do a con tra ir novo em prés ti mo, desta vez bem
mais vul to so e em pi o res con di ções, com os Rothschild. Mon tou a ope ra -
ção a 6 mi lhões de li bras, tipo 85,4 e, se gun do Pru den te, “foi re a li za da
para o fim de acu dir mos ao pa ga men to do em prés ti mo an te ri or de 2 mi -
lhões de li bras e fi car mos ha bi li ta dos a sa tis fa zer os nos sos com pro mis sos 
no ex te ri or”. Na ver da de, nem o res ga te do pa pel-moeda, nem a sa tis fa -
ção dos com pro mis sos pu de ram ser al can ça dos.

A Re pú bli ca não con se guia des pren der-se do cír cu lo vi ci o so
fi nan ce i ro que lhe le ga ra o Impé rio. Dé fi cits or ça men tá ri os, em prés ti -
mos ex ter nos, au men to de com pro mis sos, no vos em prés ti mos. Tris te
con di ção que re sul ta va na sa tis fa ção dos cre do res e na di mi nu ta apli ca -
ção no nos so de sen vol vi men to.

Ve ja mos, ago ra, como de cor re ram cer tos as pec tos da luta do
go ver no, para a sus ten ta ção do câm bio.

A 14 de se tem bro de 1895, Ran gel Pes ta na so li ci tou de mis são 
do car go de pre si den te do Ban co da Re pú bli ca do Bra sil. Sua car ta, de
pou cas li nhas, é seca, e de no ta sé ria di ver gên cia com Ro dri gues Alves.
Di ri ge-se ao “Exmº Sr. Mi nis tro da Fa zen da”, sem se quer men ci o -
nar-lhe o nome. Ter mi na com a se guin te fra se: “De se jo que o pe di do
seja con si de ra do re nún cia do car go, guar dan do as sim os de ve res de cor -
te sia e res pe i to. Sa ú de e fra ter ni da de.” Nem uma pa la vra de es ti ma ou
con si de ra ção para com o com pa nhe i ro que o ha via subs ti tu í do no Se na -
do, quan do ele foi para a di re ção do Ban co. Pa re ce que o de sen ten di -
men to foi sus ci ta do por uma su ges tão, de Ran gel Pes ta na a Ro dri gues
Alves, no sen ti do de se li qui dar, por meio de ope ra ções con tá be is, a
con ta de las tro do Te sou ro, a fim de que, no ba lan ço, o ati vo do Ban co
sa ís se for ta le ci do. Há uma car ta de Ran gel Pes ta na com es sas idéi as, do -
cu men to amis to so, mas não se en con tra da ta da. Pos si vel men te o mi nis -
tro não terá ace i to a pro pos ta e daí o pe di do de de mis são.5

Fer nan do Lobo, vi ce-presidente do Ban co, acom pa nhou Ran gel
Pes ta na, de mi tin do-se no dia 16. Fê-lo em mis si va dis cre ta, po rém cor dial,
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a qual Ro dri gues Alves res pon deu, la men tan do que ele não de se jas se
con ti nu ar no pos to, como que ria o go ver no. Ou tro di re tor tam bém se
afas tou, Antô nio de Lima Cas te lo Bran co, este por meio de lon ga,
afetu o sa e ex plí ci ta car ta ao mi nis tro.

Por pro pos ta de Ro dri gues Alves, Pru den te no me ou Afon so
Pena para subs ti tu ir Ran gel Pes ta na. Com o ve lho ami go e co le ga en ten -
der-se-ia per fe i ta men te o mi nis tro, na ta re fa co mum.

A car ta de con vi te, da ta da de 18 de se tem bro, é a se guin te:

“Pena:
O Dr. Ran gel Pes ta na pe diu de mis são do car go de

presi den te do Ban co da Re pú bli ca e in sis te por ela. Lem bra -
mo-nos de você para subs ti tuí-lo. A pre sen ça na que la casa
de um ho mem de ca rá ter, de for ça de von ta de e de re co nhe -
ci da com pe tên cia alen ta rá a ins ti tu i ção, ele van do-se a me -
lhor ní vel. Será você, ao mes mo tem po, um au xi li ar mu i to
va li o so para o go ver no e um con se lhe i ro para o mi nis tro da
Fa zen da, no meio das gran des di fi cul da des que co nhe ce.

Você tem aqui mo ra do sem pre e as con di ções sa ni tá ri as
são mu i to boas. Acres ce que fi ca rá per to do urbi mi ne i ro, que
po de rá fre qüen tar à von ta de e aju dar-nos até quan do pu der.

O Dr. Pru den te tem em tão alta con ta o seu con cur so,
por que co nhe ce as gran des qua li da des que você pos sui, que terá
um gran de pra zer quan do eu lhe co mu ni car que você anu iu aos
seus de se jos e aos meus.

Te nha pa ciên cia. Se é um gran de sa cri fí cio, fa ça-o a bem
do país, que já deve tan to a você e tan to es pe ra ain da do seu
con cur so.

Aqui nada de novo. Abra ços. Res pon da logo ao ami go
ve lho.”

Afon so Pena de i xa ra ha via pou co a pre si dên cia de Mi nas, a
qual fora ele va do em 1893, pela re nún cia de Ce sá rio Alvim, for ça da por
Flo ri a no.

Suas re la ções com o mi nis tro eram, já o vi mos, an ti gas e es treitas. 
As idéias de am bos so bre a ques tão mo ne tá ria co in ci di am, como Rodri gues
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Alves sa li en ta ra na car ta que lhe es cre veu quan do se de mi tiu de mi nis tro de 
Flo ri a no.

Como todo mi ne i ro, pre ca vi do, Pena re ce a va a fe bre ama re la
do Rio, mas o ami go tran qüi li za va-o. Era di fí cil re cu sar o sa cri fí cio.

O pro blema prin ci pal, no mo men to, era a li qui da ção das contas
en tre o Te sou ro e o Ban co.

Pa re ce que des de 1892 Ro dri gues Alves pen sa va em uti li zar
o en tão Ban co da Re pú bli ca como au xi li ar do go ver no, na ta re fa do
sa ne a men to fi nan ce i ro. Com efe i to, de 12 de de zem bro da que le ano é
uma car ta sua a José Car los Ro dri gues, escri ta do ga bi ne te de Flo ri a no,
pedin do a aten ção do po de ro so jor na lis ta para a in jus ta cam pa nha que,
na Eu ro pa, se fa zia con tra o cré di to do Ban co.6 Qu an do se achou pela
se gun da vez na pas ta, o mi nis tro pôs logo mãos à obra.

Co me çou-se pela re for ma dos es ta tu tos do Ban co, sen do os
no vos apro va dos pelo go ver no a 8 de mar ço de 1896. A 19 de maio, as -
si nou-se o acor do en tre o Te sou ro e o Ban co, re pre sen ta do aque le pelo
di re tor do con ten ci o so e este por Afon so Pena (o Ban co, no do cu men -
to, já é cha ma do ape nas Ban co do Bra sil). Eis al gu mas das con di ções do 
tra to, que pode ser con si de ra do a li qui da ção final do Enci lha men to:
extin guiu-se a fa cul da de emis so ra do Ban co, pas san do ao Te sou ro a res -
pon sa bi li da de das no tas e a pos se do las tro res pec ti vo; o Ban co re co -
nhe cia sua dí vi da para com o Te sou ro no va lor per to de 160.000 con tos 
em pa pel e mais 574 mil li bras-ouro; por con ta des sa dí vi da, o go ver no
re ce bia imó ve is (in clu si ve a sede atu al do Ban co no Rio de Ja ne i ro), tí tu -
los vá ri os, dí vi das nu me ro sas a li qui dar, va po res em cons tru ção e ou tros 
va lo res. Entre os imó ve is es ta vam ca sas do Con selheiro May rink e  o
Sana tó rio de Bar ba ce na. O Pa lá cio do Ca te te (que tam bém per ten ce ra a
May rink) já ha via sido re ce bi do an tes, mas o acor do fez men ção de
obras de re pa ros e de co ra ções no mes mo.

O con vênio en tre o Te sou ro e o Ban co ha via sido pre cedido
pelo de cre to le gis la ti vo de 16 de de zem bro de 1895, com ple men ta do
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fundação, com a fusão de dois outros, como já ficou dito.



por um re gu la men to ex pe di do pelo mi nis tro. Essa lei or ga ni za va
todo um ri go ro so sis te ma, fun da do na ex pe riên cia ale mã e des ti na do
a co i bir a es pe cu la ção cam bi al. Mas não teve êxi to, como sa li en tou
Ouro Pre to. Fal ta vam ao go ver no os ele men tos efe ti vos para de ter a
es pe cu la ção.

Em nota não da ta da, num dos seus ca der nos, Ro dri gues Alves
ma ni festa a opi nião de que o acor do so bre o Ban co “é se gu ra men te um
dos fa tos mais cul mi nan tes da his tó ria fi nan ce i ra da Re pú bli ca e que mu i to
há de con tri bu ir para o le van ta men to das fi nan ças na ci o na is”.

A pro pó si to, exis te ou tro mi nu ci o so de po i men to de Ro drigues
Alves, cons tan te de um dos seus ca der nos de no tas, que va mos
transcre ver, por que re ve la não so men te a se gu ran ça com que ele cu i dava
dos negó ci os da sua pas ta, como também o cu i da do que ti nha em se
documen tar, vi san do ao fu tu ro. A ano ta ção é de 1913, quan do Ro drigues
Alves se en con tra va na pre sidên cia de São Pa u lo, e re por ta-se a uma
críti ca do Sena dor Pi nhe i ro Ma cha do, que era hos til ao
ex-presidente da Re pú blica, e par ti dá rio in sa tis fe i to da in ter ven ção
federal no Esta do a que ele ago ra pre si dia. Diz o se guin te:

“Na ses são de 30 de de zem bro de 1913, no Se na do,
defen den do a ca i xa de con ver são e res pon den do ao Dr. Le o poldo 
de Bu lhões, o Se na dor Pi nhe i ro Ma cha do dis se o se guin te:

Sr. Pre si den te, nun ca fui pa pe lis ta. Lem bro-me que
quan do pre si den te da Re pú bli ca o ve ne ran do re pu bli ca no
Pru den te de Mo ra is, sen do a si tu a ção fi nan ce i ra e eco nô mi ca
do país mais gra ve ain da do que a atu al, ilustres po lí ti cos
foram con vi da dos pelo mi nis tro da Fa zen da de en tão, o Sr.
Ro dri gues Alves, en tre os qua is cre io que es ta va o Sr. Se na dor 
Fran cis co Gli cé rio, para al vi tra rem um re mé dio àque la gra vís -
si ma si tu a ção. Então o Ban co da Re pú bli ca cor ria tam bém o
ris co de fa lên cia e aque le mi nis tro nos de cla rou ca te go ri ca -
men te que ha via duas so lu ções, ou de i xar que brar o Ban co,
ou emi tir di nhe i ro sem lei. Opus-me te naz men te a essa emis -
são, de cla ran do que era pre fe rí vel de i xar que brar o Ban co. Ale -
gou-se, po rém, que daí ad vi ri am gran des in con ve ni en tes para
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a Re pú bli ca, por que o Ban co ti nha o seu nome. Lem bro-me
bem que fui ven ci do; mas ape sar do meu pro tes to emi tiu-se
di nhe i ro para fa vo re cer os aci o nis tas do Ban co da Re pú bli ca.”
Con ti nua o es cri to de Ro dri gues Alves:

“Não te nho idéia de ha ver o Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do
ma ni fes ta do aque la opi nião na con fe rên cia a que se re fe riu. Pa -
re ce que quis fa lar de uma re u nião ce le bra da a 29 de ou tu bro de
1895, na casa da Rua do Se na dor Ver gue i ro, no Rio. Das no tas
que te nho so bre essa re u nião cons ta o se guin te: Fez o mi nis tro
da Fa zen da a ex po si ção do es ta do do Te sou ro e da pra ça e pe -
diu: a) a con ver são dos bô nus; b) a mo bi li za ção dos las tros; c)
am pla au to ri za ção de cré di to, po den do dar as ga ran ti as que en -
ten der para sua mo bi li za ção. Acha vam-se pre sen tes os mi -
nis tros (me nos o Ge ne ral Vas ques) Gli cé rio, Qu in ti no Bo -
ca i ú va, Gon çal ves Ra mos, Artur Rios, Rosa e Sil va, João
Cor de i ro, Pi nhe i ro Ma cha do, Ber nar di no de Cam pos, Se -
ve ri no Vi e i ra, João Lo pes, Por ci ún cu la e o Se na dor Este -
ves, que se re ti rou ao co me ça rem os tra ba lhos. O Ge ne ral
Qu in ti no dis se que a cri se era mais po lí ti ca do que fi nan ce i -
ra e abun dou em con si de ra ções para o pro var. Antes de fa -
lar so bre as pro vi dên ci as in di ca das, dis se que to dos ti nham
o pen sa men to de dar ao go ver no a for ça ne ces sá ria para
do mi nar a cri se, po den do ape nas di ver gir quan to à na tu re -
za das me di das. Na dis cus são, teve ob je ções a for mu lar
quan to aos bô nus, quan to à mo bi li za ção dos las tros e mes -
mo quan to à au to ri za ção lem bra da; es ta va pron to, po rém, a 
dar ao go ver no o que fos se pre ci so. Não se ria opor tu no,
per gun tou ele, a cri a ção de um novo ban co emis sor com
base na pro pri e da de pre di al des ta ca pi tal? O Sr. Rosa e Sil -
va ace i ta a idéia dos bô nus; a da mo bi li za ção dos las tros
não lhe agra da, mas vo ta rá, se for pre ci so. Dá a au to ri za -
ção. Com re la ção à Estra da de Fer ro Cen tral, a que se tem
fe i to re fe rên cia, dis se que é con trá rio à ven da ou ar ren da -
mento des se pró prio, que pode, no en tan to, ser vir de
garan tia a al gu ma ope ra ção de cré di to. O Sr. Se ve ri no mos -
trou-se mais ou me nos in fen so às duas pri me i ras idéi as,
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mas ace i ta rá, por dis ci pli na ou ne ces si da de. É pela ven da
da Cen tral. O Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do7 dis se que se deve
dar o que o go ver no jul gar pre ci so, para ven cer as di fi cul da des.
De po is de ou tras re fle xões e lar go de ba te ven ceu-se: a con ver são
dos bô nus, a mo bi li za ção dos las tros, a au to ri za ção lata para cré di -
tos e co bran ça de 40% dos di re i tos de im por ta ção em ouro. Per -
gun tou, afi nal, o Sr. Por ci ún cu la se, com tais re cur sos, fica ria o
go ver no ha bi li ta do de pron to a acu dir às ne ces si da des que sur gis -
sem. O mi nis tro de cla rou que não; que no caso de uma cor ri da
con tra o Ban co da Re pú bli ca e ou tros es ta be le ci men tos de cré di to,
a exem plo do que se deu na Ca i xa Eco nô mi ca, só a pro vi dên cia da
lei de 1875, ele va da con for me as circunstân ci as, po de ria
consti tu ir re mé dio efi caz. To dos se de cla ra ram de acor do.
Falou-se muito, du ran te a re u nião, na conve niência de ser o
go ver no par tidá rio8 e de aten der às exigên ci as políti cas do par ti do. 
Respondeu-se que ou tra co i sa não tem fe i to o gover no e que ha via de 
se man ter nes sa ati tu de.”

Obser va-se pe los apon ta men tos de Ro dri gues Alves o ca rá ter de 
bar ga nha que os po lí ti cos em pres ta vam ao seu apo io ao go ver no, em mo -
men to de cri se gra ve. O ca rá ter “par ti dá rio” re cla ma do era um eu fe mis mo
que aco ber ta va o spo il system do pre si den ci a lis mo nas cen te.

Ro dri gues Alves en fa ti za esse as pec to nas se guin tes notas
finais:

“O Ge ne ral Qu in ti no acen tu ou com mu i ta in sis tên cia o 
ca rá ter po lí ti co da cri se, an tes do que fi nan ce i ro, e mos trou
a con ve niên cia de ser dada aos ne gó ci os uma ori en ta ção par -
ti dá ria fir me. Em cer to mo men to, alu din do às di fi cul da des
da si tu a ção, dis se que o cho que con tra o go ver no ou a Re -
pú bli ca ti nha de se dar e que de vía mos es tar pre pa ra dos.
Não de sen vol veu esse pen sa men to mas emi tiu-o. O País do
dia se guin te trou xe um edi to ri al alar man te, ma ni fes ta men te
hos til ao go ver no.”
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De pouco de po is des sa re u nião, so bre a qual Pi nhe i ro Ma cha do
ur di ra tantas fanta si as, é uma car ta de Ro dri gues Alves a Afon so Pena,
que mos tra como as ma no bras po lí ti cas con ti nu a vam a di fi cul tar as
medi das fi nan ce i ras do go ver no.

A car ta é de 30 de no vem bro, e diz o se guin te:

“Pena.
Hoje re ce bi duas car tas suas, uma de 28 e ou tra de 30.

Estou de acor do quan to às ob ser va ções ge ra is que você faz e
dis se tudo hoje ao nos so ami go Bu lhões, pe din do-lhe que
procu ras se dar ou tra ori en ta ção a ou tros ne gó ci os no Se na do.

Fe liz men te você é ex pe ri men ta do na vida pú bli ca para
sa ber que cer tas or dens de ar gu men tos não têm mais al can ce
na opi nião.”

Pela car ta vê-se que Ro dri gues Alves pe dia a Le o pol do de
Bulhões (en tão se na dor por Go iás e de po is mi nis tro da Fa zen da do seu
go ver no) que esclare ces se o Se na do so bre “cer tas or dens de ar gu men tos”
avan ça dos por ou tros se na do res, como Qu in ti no Bo ca i ú va, a quem ele
se re fe re na nota aci ma trans cri ta.

Vol te mos à luta de Ro dri gues Alves para sus ten tar o Ban co.

Pre pa ra do o Ban co do Bra sil como ins tru men to de go ver no,
começou este a en frentar os ins ti tu tos ban cá ri os es tran ge i ros re pre sen tados
no país, os qua is agi am, não con cer ta da men te, no pro pó si to de aufe rir
al tos lucros no jogo e na es pe cu la ção cam bi al, sem aten ção aos in te resses
da nos sa eco no mia.

Eram três es ses ban cos, um ale mão e dois in gle ses, e a eles
nos re fe ri re mos mais adi an te.

O tra ba lho do go ver no se fa zia por meio da es tre i ta co la bo ra -
ção do di re tor do Ban co e do mi nis tro da Fa zen da, com a su per vi são do 
pre si den te da Re pú bli ca, con for me se de pre en de des te bi lhe te sem data
de Afon so Pena: 

“Meu caro Ro dri gues Alves. Pos so com pa re cer hoje à
re si dên cia do Dr. Pru den te, às 8 ho ras, con for me in di ca na
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sua car ta. Irei jan tar com você,9 e de po is se gui re mos para a
con fe rên cia no Ita ma ra ti.”

De 3 de ju nho (1896) são umas no tas de Ro dri gues Alves, a
pro pó si to da exe cu ção do acor do fir ma do en tre o Te sou ro e o Ban co:10

“Con vém não de mo rar a re a li za ção do acor do com o Banco,
pois é pre ci so for ne cer ao Con gres so da dos po si ti vos so bre o
quan tum a apli car anu al men te para res ga te do pa pel-moeda.
Deve-se quan to an tes ini ci ar o pro je to que seja con ve ni en te adotar,
para exe cu ção das idéi as lem bra das no re la tó rio so bre papel-moeda, 
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9 A moradia de Rodrigues Alves era, naquela fase, o Alto da Tijuca. Tendo sofrido
uma crise de beribéri, foi aconselhado pelo médico a morar em clima puro e a
tomar banho de cascata (uma forma natural de ducha). O ministro da Fazenda
instalou-se então no Hotel White, no Alto da Boa Vista, local que ainda possuía,
naquele tempo, todo o encanto rústico da época em que ali morou e escreveu José 
de Alencar. Segundo informa Gastão Cruls, carioca amoroso da sua cidade, o
Hotel White ficava além do Alto “do lado direito da estrada em direção às
Furnas”. Diz ainda Gastão que o hotel era no ponto final da linha das
diligências, que tomavam os passageiros dos bondes elétricos. A 25 de agosto a
revista ilustrada D. Quixote, de Angelo Agostini, publicou esses jocosos versos, em 
que o refúgio do ministro era misturado com a queda do câmbio:

Desceu há dias o Rodrigues,
Rodrigues Alves veio há dias,
Lampeiro veio da Tijuca,
Todo catita. Ai! Deus! Não brigues
Assim meu bem! Assim machuca!
Vinha liró... Musa, não rias!
....................................................
Descemos ambos, os dois descemos,
Tu da Tijuca, eu dos meus nove;
Ambos fizemos um bonito.
De glórias ambos já vivemos!
Sus! Financeiro de granito!
Quem contestar que venha e prove!

10 O Itamarati ainda era a residência presidencial. O Catete, também chamado Palácio
Friburgo, recebido pelo governo em pagamento de dívida do Banco, só começou
a ser habitado pelo presidente um pouco mais tarde.



apli ca ção da dí vi da do Ban co, etc. Urge igual men te re sol ver até
que pon to con vém uti li zar-se o go ver no da au to ri za ção or ça men -
tá ria de re ce ber, em pa ga men to da dí vi da, pré di os do Ban co da
Re pú bli ca. O Te sou ro lu cra rá, re ce ben do pa ga men to e ali vi an do
as ver bas do or ça men to or di ná rio pela ins ta la ção dos ser vi ços em
edi fí cio pró prio, e o Ban co pela di mi nu i ção de suas res pon sa bi li -
da des, o que re dun da em ele men to para for ta le cer a con fi an ça re -
ma nes cen te. Pen so que se deve apro ve i tar a alta pro vá vel que terá 
o câm bio no 2º se mes tre11 para que o Te sou ro tome boa par te
das cam bi a is de que por ven tu ra ve nha a pre ci sar no ano pró xi mo, 
de modo a afas tá-lo do mer ca do nos pri me i ros me ses de 97.12 É
sa bi do que, em abril e maio de cada ano, por ser fim de sa fra de
café, dá-se fal ta de le tras de câm bio. A van ta gem de não en trar o
Te sou ro no mer ca do em tais cir cuns tân ci as é ób via e com pen sa
qual quer di fe ren ça re sul tan te do di nhe i ro.”

Vê-se a sim pli ci da de e o bom sen so das me di das pre co ni zadas 
pelo mi nis tro da Fa zen da, nes sas no tas es cri tas tal vez para le i tu ra do
pre si den te.

A luta em de fe sa do pa pel-moeda, in ter na men te, e do câm bio,
ex ter namente, tra va va-se, po rém, com in te res ses de es pe cu la do res es tran -
geiros, que, por meio dos fi nan ci a men tos ban cá ri os, ha vi am pou co a pou co 
do mi na do o co mér cio do café. Abrin do cré di to às ca sas co mis sá ri as de
San tos, es ses ban cos pres si o na vam pela com pra ao pro du tor por pre ços
ba i xos, sem que os pre ços do mer ca do con su mi dor se al te ras sem.

Nes te pon to é elu ci da ti va a série de car tas que Afon so Pena
escre veu a Ro dri gues Alves, en tre os me ses de ou tu bro e de zem bro. O
pouco uso do te le fo ne for ça va os mem bros do go ver no a se cor res pon derem
por es cri to. Pena es cre via ao mi nis tro as si du a men te, às ve zes duas car tas no 
mes mo dia.

No Con gres so ata ca va-se o go ver no e a di re ção do Ban co,
fazen do-se ques tão po lí ti ca de as sun tos de li ca dos da ad mi nis tra ção.
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Com o em prés ti mo in ter no, Ro dri gues Alves pro cu ra con so li dar
 a si tu a ção fi nan ce i ra. Revis ta Ilus tra da. Co le ção Plí nio Doy le



Afon so Pena ad ver tiu mais de uma vez o mi nis tro da ne ces si da de do
go ver no pres ti gi ar o Ban co, li qui dan do-lhe a dí vi da me di an te o re ce bi -
men to dos va lo res de que dis pu nha, sem ser di nhe i ro, e a re du ção dos
ju ros.

Em me a dos de ou tu bro, Pena anun ci a va a pos si bi li da de de
re me ter cer ca de 350 mil li bras em le tras aos Rothschild, mas a ca i xa do
Banco, em mo e da bra si le i ra, pre o cu pa va-o. Fi ze ra um dos di re to res,
Silva Por to, pro cu rar o Con de de Fi gue i re do, pro va vel men te para ob ter
a colabo ra ção des se po ten ta do fi nan ce i ro na de fe sa do Ban co. Mas o final
da car ta de 15 de ou tu bro não é ani ma dor: “Dis se ram-me que on tem
con ti nu ou a cor ri da so bre a Ca i xa Eco nô mi ca. Que si tu a ção!”

Fe cha va-se o cír cu lo da pres são es tran ge i ra con tra a nos sa eco -
no mia. Com efe i to, no dia 10 da que le mês, Ro dri gues Alves ha via es cri to
a José Car los Ro dri gues, di re tor do Jor nal do Co mér cio, este bi lhe te:

“Tive hoje do nos so mi nis tro em Pa ris13 o se guin te te le -
grama: Times pu bli cou no tí cia ter ro ris ta 300 que bras no Rio 
e con ces são mora tó ria. Impres são pés si ma! De Lon dres fi -
ze ram-me igual co mu ni cação.14 Te le gra fei ime di a ta men te
para as duas pra ças. Pa re ce-me, porém, que uma pa la vra do
Jor nal a res pe i to será de mu i to bom efe i to. Não acha?”

Ve ja-se esta ou tra car ta de Afon so Pena, de 22 de ou tu bro:

“Os ban cos abri ram hoje com as ta xas de 8, mas re ti -
raram-na [....] e isto vai pro du zir na pra ça pés si mo efe i to. Entre -
tanto con cor dam to dos que não há no co mér cio ne ces si da de de
le tras que jus ti fi que a de pres são, e que as li qui da ções es tão fin das 
ou por pou co a ter mi nar. Aca bo de sa ber que o Ban co da Ingla -
ter ra ele vou a taxa de des con to a 4%. De to dos os la dos as co i -
sas cons pi ram para au men tar as nos sas di fi cul da des. Estou à es -
pe ra de re ce ber a qual quer mo men to as 400 ou 500.000 li bras da 
Du mont15 o que ha bi li ta rá o Ban co a fa zer for te re mes sa aos
Rothschild. O Sr. Por to jul ga con ve ni en te que você ouça os
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princi pa is ban cos, apro ve i tan do tam bém a pre sen ça do Hardman, 
que é di re tor em Lon dres do Lon don and Ri ver Pla te Bank.
Pou ca con fi an ça te nho no re sul ta do de con fe rên ci as, sen do tal -
vez pre fe rí vel ou vir cada um se pa ra da men te e con ver sar so bre a
ob ten ção de me i os para su pe rar a di fi cul da de da oca sião. Po -
der-se-á ten tar uma ope ra ção, por in ter mé dio dos ban cos, de
uns dois mi lhões, pelo pra zo de 18 a 24 me ses, de modo a ob -
ter-se re cur sos já, e con ven ci o nar so bre o for ne ci men to de le tras 
de que o Te sou ro pos sa ca re cer no de cor rer de 97 pe los ban cos, 
re par ti da men te, para que não se faça pres são no mer ca do de
cho fre. São ques tões a exa mi nar. Hoje hei de ir à sua casa para
con ver sar mos so bre es tas co i sas.”

Era já o pro je to do fun ding que se apre sen ta va, sob os aus pí ci os
dos ban cos es tran ge i ros, como veio afi nal a ser con clu í do no go ver no
Cam pos Sales, com tão pe no sos sa cri fí ci os para o país. De um lado a
im po tên cia bra si le i ra, do ou tro a ga nân cia es tran ge i ra, dan do-se as mãos 
para ex plo rar o nos so povo.

A car ta de 27 de ou tu bro é mu i to in te res san te, pela re fe rên cia 
a José do Pa tro cí nio:

“Os ban cos abri ram a 8 e, por lem bran ça do Hard man,
com bi na vam nada to mar, isto é, o Ri ver Pla te, Lon don, Re pú -
bli ca e Bri tish. O Ale mão ti nha fi xa do ta be las aba i xo de 8, mas
de po is teve de ado tar esta. O Ri ver Pla te e o Bri tish ti ve ram co -
mu ni ca ção de Lon dres que a Casa G. Mill au to ri zou os sa ques
por con ta do ne gó cio Du mont. Re ce be re mos, pois, 400 a 500
mil li bras. Ain da bem. A ci da de do Rio de hoje, diz hor ro res e
men ti ras do Ban co. Que fa zer? O Ban co per deu di nhe i ro com o 
Pa tro cí nio e não quer per der mais [....]. Conver sei on tem lon -
gamen te com o Hard man so bre a Le o pol dina e parece-me ace i -
tá vel, em prin cí pio, a pro pos ta. Não será difícil en con trar-se o
meio de con ci li ar os di ver sos in te res ses, de modo a li qui dar-se
esse gra ve as sun to. Per gun tou-me se o Ban co anu i ria a tor nar-se 
aci o nis ta pela sua dí vi da, ao que re tor qui que ten do nós a ga ran -
tia do go ver no, isso não se ria eqüi ta ti vo. Ele espera le van tar
facil men te uns [sic] dois mi lhões de li bras para re for ma do material
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da es tra da e com ple men to das li nhas, e eu que ro ver se por esse
meio ob te mos tam bém o pa ga men to da dí vi da flu tu an te. Não
me pa re ce di fí cil.”

No dia se guin te, 28, des ven da va a pres são so fri da por par te
do Ban co Ale mão:

“O Ban co Ale mão ale ga ra ne ces si da de de não fi car a
des co ber to de soma ele va da, o que o le va ra a en trar no
mercado. Para ob ter que se afas tas se, di mi nu in do a pres são,
to mou o Ban co da Re pú bli ca o al vi tre de acu dir ao ape lo que
nos fez: dar-lhe co ber tu ra de 50.000 li bras até 31 de de zembro a 
8 3/16, de ven do li qui dar-se a ope ra ção, por con ta do Ale mão, 
logo que as ta xas me lho ras sem. De po is dis to de cla rou o
Alemão que não en tra no mer ca do, e está afi xan do câm bio
fir me a 8, taxa que ama nhã afi xa rá. Nos ban cos es tran ge i ros
faz [sic] sem pre gra ve im pres são os bo a tos re fe ren tes à
ins tabi li da de do go ver no.”

As car tas se su ce dem, mais ou me nos no mes mo tom. No dia 
29 são duas, a se gun da alar ma da com a ba i xa das ações do Ban co e das
re ser vas de ca i xa. Aque las pas sa vam de 120 a 42 mil réis. Esta ti nha
pou co mais de 2.000 con tos.

Pena atri bu ía isto à des con fi an ça ge ra da pe los ata ques, no
Con gres so, à ges tão fi nan ce i ra. A si tu a ção tor na va-se, a seus olhos,
“me lin dro sís si ma” e ele ur gia por uma au to ri za ção ao go ver no para emi -
tir pa pel-moeda. Ter mi na com es tas pa la vras amar gas: “Que tor men ta!”

Não se ilu dia Afon so Pena so bre as ma no bras dos cre do res
in gle ses. Em car ta não da ta da, mas pro va vel men te des ses dias, re fe re-se
iro ni ca men te a um te le gra ma dos “nos sos bons ami gos de Lon dres”.

No dia 30 anun ci a va me lho ra na co ta ção das ações, o que
evidenciava a es pe cu la ção que se fa zia. No fim per gun ta pela sa ú de
de Pru den te. A do en ça des te era novo fa tor de apre en sões e di fi cul dades.

 A 31 in for ma: 

“Os bo a tos des de on dem de sa pa re ce ram. É o que me
di zem, pois de or di ná rio os bo a te i ros não me pro cu ram para
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re la tar as suas pro e zas [....]. Tive hoje no tí ci as fa vo rá ve is do
Pru den te.”

A 4 de no vem bro:

“O Ban co Ale mão aca ba de en vi ar-me um te le gra ma
que re ce beu dos Rothschild, di zen do que a ele i ção de McKin -
ley16 pro du ziu ex ce len te re sul ta do na Eu ro pa, e per gun tan do
como foi aqui re ce bi da a no tí cia e qual a taxa do câm bio. É
pro vá vel que dê al gu ma res pos ta que vá apa gan do a im pres são
des fa vo rá vel, que re i na na Eu ro pa a nos so res pe i to.”

A 5 de no vem bro:

“Re ce bi uma car ta do Cam pos Sa les, fa lan do-me so bre a 
con ve niên cia de li qui dar-se o ne gó cio da in de ni za ção ao Ban -
co União de São Pa u lo, que teve já uma sen ten ça fa vo rá vel
[....]. Ao Cam pos Sa les es cre vi hoje, di zen do que me ca u sou
má im pres são a exor bi tân cia do pe di do pelo Ban co em ju í zo,
e que isto me de sa ni ma de en con trar al gu ma so lu ção prá ti ca.”

No dia 7 pro pu nha dar uma per cen ta gem ao Ban co Ale mão,
para que ele au xi li as se o go ver no na sus ten ta ção das ta xas. Pa ten te a va-se,
mais uma vez, a fra gi li da de dos ins tru men tos ofi ci a is no cho que con tra a
ação dos in te res ses es tran ge i ros. Re ma ta: 

“A no tí cia da sa ú de do Dr. Pru den te pro du ziu, como era 
de es pe rar, apre en sões. Di ga-me como vai ele.”

Pru den te, de fato, afas tar-se-ia no dia 10, pas san do o pos to,
em seca men sa gem, ao Vi ce-Presidente Ma nu el Vi to ri no.

Afon so Pena es cre veu, en tão, esta car ta a Ro dri gues Alves,
bem re pre sen ta ti va da mo de lar edu ca ção po lí ti ca de am bos:

“Rio, 10 de no vem bro de 1896.
Meu caro Ro dri gues Alves,
Pela pas sa gem do go ver no ao Sr. Vi ce-Presidente da

Repú bli ca é bem pro vá vel que o mi nis té rio apre sen te a sua
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de mis são, e, nes se caso, pe ço-lhe que não se es que ça do pe di -
do que lhe fiz, há tem pos, de ob ter a mi nha exo ne ra ção, logo
que você te nha de re ti rar-se. São de tal ma ne i ra es tre i tas as
rela ções en tre o Ban co da Re pú bli ca e o Te sou ro, que é
impres cin dí vel que o pre si den te do Ban co seja da in te i ra con -
fi an ça do mi nis tro da Fa zen da, de modo a po de rem vi ver na
mais com ple ta har mo nia de vis tas. Para não se su por que
peço a mi nha de mis são pela en tra da des te ou da que le ho mem 
po lí ti co para a pas ta da Fa zen da, é que lem bro-lhe [sic] o pe -
di do que des de mu i to lhe fiz. O novo mi nis tro da Fa zen da
deve ter a mais am pla li ber da de de ação des de o co me ço.
Dispo nha do co le ga e ami go ve lho Afon so Pena.”

A sín te se da si tu a ção fi nan ce i ra en fren ta da por Ro dri gues Alves
na quele ano de 1896 fi cou bem ex pres sa na men sa gem pre si den ci al do
ano se guin te.

O au men to das im por ta ções co in ci di ra com a que da da
expor ta ção de café e, por tan to, com a ca rên cia de di vi sas ne ces sá ri as a
sal dar nos sos com pro mis sos ex ter nos.

O no ti ciá rio do Ti mes de Lon dres, men ci o na do pelo mi nis tro
da Fa zen da, e que fora re me ti do do Rio por es pe cu la do res, ca u sou
grande de pres são nos nos sos tí tu los ven di dos na Ingla ter ra, os qua is,
com pra dos na ba i xa, vi e ram po va vel men te lo cu ple tar aque les pa ra si tas.
A tudo, po rém, re sis tiu o bom es ta do da nos sa eco no mia e a ho nes ti da -
de de in ten ções e de pro ces so do go ver no. Mas a so lu ção do fun ding
come ça va a apa re cer (em bo ra não cons te da men sa gem) como a úni ca
viá vel. Ro dri gues Alves, mes mo fora da pas ta, iria par ti ci par dela.

Como pre vi ra o con se lhe i ro mi ne i ro, na car ta que fi cou trans cri ta, 
curta se ria a per manên cia do con se lhe i ro pa u lis ta na pas ta da Fa zen da.
O afasta men to de Pru den te, pro vo ca do por mo ti vos de sa ú de, dava
origens a mu i tos bo a tos. Ha via quem su pu ses se que não vol ta ria ao po -
der, e, mes mo, que não so bre vi ve ria aos ris cos da ope ra ção a que de via
sub me ter-se, pois mu i to atra sa da era, en tre nós, a ci rur gia.

Ma nu el Vi to ri no, pos si vel men te, se não pro va vel men te, en tra -
va no go ver no ali men tan do es pe ran ças de um lon go in ter reg no; não lhe
se ria, mes mo, es tra nha, a idéia de ter mi nar os dois anos de go ver no, que 
o se pa ra vam do fim do qua triê nio.
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Mé di co, o vi ce-presidente ava li a va per fe i ta men te os ris cos
que se ex pu nha o seu che fe, com a ope ra ção dos cál cu los na be xi ga.
Como po lí ti co, tam bém, sua ati tu de não po dia ser de sin ce ra so li da ri e -
da de para com o pre si den te.

Ao ter mo de dois anos do man da to, o go ver no Pru den te de
Mo ra is en fren ta ra, sem pre, um am bi en te po lí ti co e ins ti tu ci o nal,
con fuso e de li cado.

Em 1895, a li qui da ção da guer ra ci vil no Sul fora ca u sa de
mu i tos aba los e di fi cul da des, in clu si ve fi nan ce i ros. Os re ma nes cen tes do 
mi li ta rismo, abri ga dos na le gen da flo ri a nis ta (Sal da nha da Gama e
Flori a no mor re ram com pou cos dias de di fe ren ça, em ju nho de 1895)
di fi cul ta vam tan to quan to po di am a ação do go ver no fe de ral, na ob ten -
ção da paz no Rio Gran de. A po lí ti ca lo cal de Jú lio de Cas ti lhos ti nha
in te res ses em pros se guir na luta. Os in te res ses dos chi man gos eram de
duas or dens: que ri am es ma gar de vez os ma ra ga tos e, tam bém, usu fru ir as 
gran des ver bas fe de ra is apli ca das na guer ra ci vil, sem con tro le e, in fe liz -
mente, com des vi os con si de rá ve is, a ser vi ço da co bi ça de ci vis e mi li tares.
Em agos to de 1895, afi nal, con se guiu-se a pa ci fi ca ção.

No Con gres so, o par ti do que ele ge ra o pre si den te vol ta ra-se
con tra ele, sob a che fia de Gli cé rio, cuja au dá cia subs ti tu ía a pos se de
uma es tru tu ra par ti dá ria real.

No cam po in ter na ci o nal, as pre ten sões in gle sas so bre a ilha da
Trin da de eram o re sul ta do da fra que za e da di vi são in ter nas do país.
A Ingla ter ra que ria abo ca nhar mais essa es ca la no ca mi nho das suas frotas,
pre su min do que o Bra sil di vi di do e exan gue, não te ria con di ções de
protes tar efi caz men te. A gra vi da de da ques tão re ve la va-se no fato de que
o pres ti gi o so Jor nal do Co mér cio in cli na va-se pela tese do ar bi tra men to, inteira -
men te ina ce i tá vel, por que a pos se man sa e pa cí fi ca bra si le i ra nunca fora
su je i ta a dú vi das. Pru den te, po rém, re sis tiu. As ar ru a ças su ce di am-se no
Rio e nos Esta dos, sen do fre qüen tes os as sal tos aos jor na is go ver nis tas.

Ago ra, para tor nar ain da mais com pli ca da a vida do país,
sobre vi nham a gra ve en fer mi da de do pre si den te e o des lo ca men to ge ral
de ru mos, ca u sa do pela in ves ti du ra do vi ce-presidente.

O res sentimen to de Ma nu el Vi to ri no (ho mem de in con tes tável
in te li gên cia) con tra os pa u lis tas era trans pa ren te. Fi lho de Esta do his to -
ri ca men te im por tan te – a “Vir gí nia bra si le i ra”, na fa mo sa de fi ni ção de
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Na bu co – mas que ocu pa va si tu a ção su bor di na da na Pri me i ra Re pú bli -
ca. Ma nu el Vi to ri no era um frus tra do no qua dro po lí ti co bra si le i ro de
en tão. Na Cons ti tu in te, ele di ver gia de Ro dri gues Alves; no go ver no,
sua ati tu de para com Pru den te era fria, se não hos til; no qua triê nio se -
guin te, in te gran do o cor po de co la bo ra do res do Cor re io da Ma nhã, com -
ba teu aber ta men te Cam pos Sa les.

Como ob ser vou, justamen te, Fran cis co de Assis Bar bo sa,
Manuel Vi to ri no “co me ça a di ri gir a na ção como se fos se com ple tar o
qua triê nio”. Seu pri me i ro cu i da do foi o de re or ga ni zar o mi nis té rio.
Substi tu iu to dos os mi nis tros, com ex ce ção de Di o ní sio Cer que i ra, titular
do Exte ri or, por que era ba i a no.

O su ces sor de Ro dri gues Alves na pas ta foi Ber nar di no de
Cam pos, que de i xa ra o go ver no de São Pa u lo a 1º de maio da que le ano,
e vi e ra ocu par, no Se na do, o pos to que Cam pos Sa les de i xa ra vago, para 
as su mir, na que la mes ma data, o go ver no de São Pa u lo.

Como se vê, os pa u lis tas con quis ta vam as po si ções ajus ta da -
men te, como pe ças de uma bem com bi na da par ti da de xa drez. Den tro
des sas re gras, al guns me ses de po is, Ro dri gues Alves vi ria sen tar-se, no
Se na do, na ca de i ra de que se le van ta ra Ber nar di no.

Nos pou cos dias em que Ro dri gues Alves per ma ne ceu na Fa -
zen da, de po is da li cen ça de Pru den te, os dois fu tu ros pre si den tes da Re -
pú bli ca cor res pon de ram-se ain da so bre as sun tos pú bli cos. A 12, Afon so 
Pena in sis tia na sua de mis são. No mes mo dia, em cur ta car ta, in for ma va 
que Cân di do Gaf fré ha via com pra do 45.000 sa cas de café em San tos,
por con ta dos Rothschild, mas que o Ban co não dis pu nha, na que la pra -
ça, de re cur sos para a to ma da das le tras.

“Va mos te le gra far a Rothschild in da gan do para que porto 
de ve rá se guir o café, e se quer os co nhe ci men tos à sua or dem ou 
à dis po si ção de quem. Po de-se ar ran jar as 50.000 li bras, mas a
ca i xa do Ban co des ceu hoje a pou co mais de 2.000 con tos. É ur -
gen te, como vê, au men tar a soma do em prés ti mo nos mol des da 
lei de 1875, para sa ir mos de uma si tu a ção tão pe ri go sa.”

No dia 14 a si tu a ção me lho ra ra. Afon so Pena con se gui ra co lo -
car 3.000 con tos em bô nus no Ban co Ri ver Pla te e en con tra ra to ma do res
para ou tros 5.000, em le tras do Te sou ro. Nes sa mes ma car ta in for ma va:
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“Esti ve on tem com o Sr. Vi ce-Presidente no Ita ma ra ti e
ape nas pude fa zer refe rên cia rá pi da e ge né ri ca às di fi cul da des da si -
tu a ção. S. Exª dis se-me que de se java ou vir-me, ao que re tor qui
que es ta va pron to, e que jul ga va ur gen te essa con fe rên cia,
por que de se ja va fa zer-lhe uma ex po si ção so bre a si tu a ção da
pra ça.”

A de li ca de za des ta era de vi da, em par te, aos bo a tos que cor riam
so bre a pos si bi li da de de gra ves acon te ci men tos no dia 15 de no vem bro.
A data re pu bli ca na era um mar co para os cho ques com for ças que
vinham do flo ri a nis mo, e, que, em bre ve, se ma ni fes ta ri am, de fato, contra
Pru den te, na cri se par la men tar e no aten ta do pes so al.

Mas na que le dia nada ocor reu de im por tan te.
No dia 20, em que Ro dri gues Alves de i xou a pas ta, Cam pos

Sa les es cre via-lhe de São Pa u lo:

“Fe li ci to-o mu i to sin ce ramente por vê-lo li vre das
contra ri e da des e re a is des gas tes da pas ta da Fa zen da. Sem pre
re co nhe ci os seus ser vi ços e apla u do a sua ati tu de. O tem po
há de jus ti fi cá-lo.” 

Pas sa dos eram os tem pos em que Cam pos Sa les in sis tia para
que ele ace i tas se a pas ta com Flo ri a no.

Tam bém a 20, Afon so Pena es cre via:

“Até ago ra não sei quem é o mi nis tro da Fa zen da. Deu
conhe ci men to ao vi ce-presidente da mi nha car ta so bre a demissão?”

Do dia se guin te é a úl ti ma car ta que, como mi nis tro, Rodri gues 
Alves re ce beu do ami go. Este lhe agra de cia as ex pres sões com que, ao
passar a pas ta, re fe ria-se à ad mi nis tra ção do Ban co, sob sua ges tão. E
ajun ta va:

“Sabe que, de mi nha par te, fiz o que pude, e nis so
cumpri um de ver de pa tri o tis mo e ami za de. Pro lon gando-se,
como se pro lon ga rá, a cri se, re sol vi di ri gir-me ao
vice-presidente da Re pú bli ca so li ci tan do mi nha de mis são, o que
fiz on tem, an tes de sa ber da com po si ção mi nis te ri al. Parece-me
de bom agou ro a en tra da do Dr. Ber nar di no, que, além
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das qua li da des com pro va das de ho mem de go ver no, é
ami go do Dr. Pru dente de Mo ra is.”

Afon so Pena foi con vi da do por Ber nar di no para con ti nu ar na
pre si dên cia do Ban co, lá per ma ne cen do até 1898. Mas, em bo ra não sen do
mais o mi nis tro, Rodri gues Alves ain da re ce bia do an ti go co le ga in for mações 
so bre a mar cha dos ne gó ci os fi nan ce i ros e, prin ci pal men te, sobre a mais
espi nho sa das ques tões, que era a de fe sa do câm bio, o qual con ti nu a va a
infli gir pe sa dos pre ju í zos ao go ver no, no pa ga men to das di fe ren ças
cam biais de vi das aos ban cos es tran ge i ros, nas tran sa ções fe i tas a pra zo.

A car ta de 29 de de zem bro é, a esse res pe i to, par ti cu lar men te
elu ci da ti va. Nela en con tra mos o se guin te:

“O Co men da dor Por to17 trou xe-me hoje a nota das
ope ra ções de câm bio, in di can do-me o pre ju í zo so fri do com
as di fe ren ças no for ne ci men to de cam bi a is aos ban cos es tran -
ge i ros e sa ques do pró prio Ban co da Re pú bli ca, para evi tar
grande de pres são do câm bio, du ran te a cri se po lí ti ca que
atraves sa mos. O pre ju í zo sobe a 3.700 e tan tos con tos.18 Já
não es tan do no Te sou ro o Dr. Ber nar di no, in cum bi o Ba rão
do Ro sá rio19 de fa lar-lhe so bre o as sun to.”

 De po is de in di car as me di das ca bí ve is, acres cen ta:

“É o que me pa re ce acer ta do, e con vém que você con ver se 
com o Dr. Ber nar di no a res pe i to, an tes dele en ten der-se
com o vi ce-presidente da Re pú bli ca. O sa cri fí cio fe i to evi tou,
com cer te za, que a cri se to mas se pro por ções me do nhas, diante
de uma que da ma i or do câm bio, e isto é de va lor enor me.”

Ter mi na va, as sim, a ges tão de Ro dri gues Alves na pas ta da
Fa zen da.

Libe ra do dos pe no sos en car gos, fi cou ora no Rio ora em
Guara tin gue tá, à es pe ra da ele i ção para o Se na do, que não tar da ria.

222  Afon so Arinos

17 Luís da Silva Porto, um dos diretores do Banco da República.
18 Como se viu, soma bem maior do que o total contido em caixa.
19 João José do Rosário, diretor da Contabilidade do Tesouro.



Na Câ ma ra Alta, sua ação pros se guiu ener gi ca men te, e a ele
se de vem, em gran de par te, as pro vi dên ci as pre pa ra tó ri as para a po lí ti ca
fi nan ce i ra de Cam pos Sa les.

Ago ra um por me nor, re fe ren te à vida pri va da, opor tu no por
se re fe rir à épo ca fo ca li za da.

Qu an do era mi nis tro da Fa zen da de Pru den te de Mo ra is, Ro -
dri gues Alves veio re si dir na casa da Rua Se na dor Ver gue i ro, que fi cou
sen do a sua mo ra da ca ri o ca du ran te todo o res to da vida, e onde mor -
reu. Essa casa, cen tro po lí ti co do Bra sil por vá ri as ve zes, en tre 1895 e
1919, foi cons tru í da pelo Vis con de de Ca val cân ti (Di o go Ve lho Ca val -
cân ti de Albu quer que) por vol ta de 1868, e, em 1891, ven di da a Ra i -
mun do de Cas tro Maya. Este, por sua vez, trans fe riu a Luís da Ro cha
Mi ran da, que, em 1895, ven deu o pré dio à fir ma Vi ú va Bor ges e Gen -
ros. Ro dri gues Alves, só cio da fir ma, era con dô mi no do pré dio na pro -
por ção de um ter ço. So men te em 1915 ad qui riu ele, da so ci e da de, os
ou tros dois ter ços da man são im pe ri al em que mo rou até mor rer.20 Atu al -
mente (1970), per ten ce à sua fi lha, Za i ra Ro dri gues Alves.

SENADOR POR SÃO PAULO

Em 4 de mar ço de 1897, Pru den te de Mo ra is re as su miu
ines pera da men te a pre si dên cia, co mu ni can do este ato a Ma nu el Vitorino
por meio de um bi lhe te tão lacô ni co como aque le que lhe en vi a ra, quan do 
do seu afas ta men to.

Ro dri gues Alves, em fe ve re i ro, ma ni fes ta ra-se con trá rio à vol ta
pró xi ma de Pru den te, por mo ti vos po lí ti cos. Tan to ele como o pre si den te
ti nham mu i tas res tri ções à con du ta de Ma nu el Vi to ri no, como se ve ri fi ca
das car tas do pri me i ro ao se gun do, es cri tas na que les dias.

A 22 de ja ne i ro, Ro dri gues Alves in for ma va que a men sa gem
de Vi to ri no “foi mes mo um ver da de i ro fi as co”, e dava su ges tões so bre
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a que Pru den te de ve ria en vi ar, no iní cio da ses são or di ná ria (no mês de
maio), de po is de re as su mir a pre si dên cia.

Na mes ma car ta, Ro dri gues Alves in for ma va que André
Caval cân ti, che fe de Po lí cia, pen sa va em de mi tir-se por di ver gên ci as com
Ma nu el Vi to ri no, e que este pen sa va no me ar “um ja co bi no” (flo ri a nis ta)
para o Su pre mo Tri bu nal.21

No dia 1º de fe ve re i ro, es cre ven do da Ti ju ca (onde se re fu gi a -
ra por ca u sa do ca lor e da fe bre ama re la), Ro dri gues Alves in sis tia para
que Pru den te não re as su mis se, se não de po is de se sen tir com a sa ú de
con so li da da. Só es ta ria de acor do com a vol ta pre ma tu ra do pre si den te
se se con fir mas sem os bo a tos da re ti ra da de Ber nar di no de Cam pos.
Lan ça va um dar do irô ni co a Vi to ri no ao di zer que já se acen tu am as de -
si lu sões so bre a “es pu ma ra da ba i a na”.

Antes, po rém, que o pre si den te con so li das se a sua cura, ve ri -
fi ca ram-se no Rio as agi ta ções de mar ço, de vi das aos in su ces sos das tro -
pas fe de ra is em Ca nu dos.

O Jor nal Ga ze ta da Tar de, ór gão dos mo nar quis tas, foi em pas -
te la do e o seu di re tor, Gen til de Cas tro, as sas si na do por si cá ri os ja co binos
na pra ia For mo sa, ao to mar um trem jun ta men te com o Vis con de de
Ouro Pre to, que escapou por pou co à fú ria dos ho mi ci das.

 Pru den te, com a bra vu ra e o sen so de au to ri da de que o dis tin -
gui am, ha via se re ins ta la do no po der dias an tes e de sa fi a va a bor ras ca da
de ma go gia, ali a da ao sa u do sis mo flo ri a nis ta.

O in gres so de Ro dri gues Alves no Se na do só ocor reu em
me a dos do ano. Com efe i to, a ele i ção se na to ri al em São Pa u lo pro -
cessou-se a 26 de junho, para pro vi men to da vaga aber ta com a re -
nún cia de Cerque i ra Cé sar, pos si vel men te com bi na da na cú pu la do
PRP.

As ele i ções, na que le tem po, eram sim ples for ma li da de ra ti fi -
ca do ra das de ci sões dos gru pos di ri gen tes. Por isso mes mo que se apre -
sen ta vam tão fá ce is, não era di fí cil ob ter-se a re nún cia dos ocu pan tes
dos man da tos ele ti vos.

Re co nhe ci do e pro cla ma do se na dor a 10 de agos to, Ro dri -
gues Alves pres tou com pro mis so e em pos sou-se no dia se guin te. Entre
os seus co le gas de Casa, vi nha en con trar Jus to Cher mont, do Pará;
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Bene di to Le i te, do Ma ra nhão; Pe dro Ve lho, do Rio Gran de do Nor te;
Rosa e Sil va, de Per nam bu co; Rui Bar bo sa e Se ve ri no Vi e i ra, da Ba hia;
Fer nan do Lobo e Fe li ci a no Pena, de Mi nas; Qu in ti no Bo ca i ú va e To -
más Por ci ún cu la, do Esta do do Rio; Le o pol do de Bu lhões, de Go iás;
Antô nio Aze re do e Ge ne ro so Pon ce, de Mato Gros so; Pi nhe i ro Ma cha -
do e Ra mi ro Bar ce los, do Rio Gran de do Sul.

A or ga ni za ção po lí ti ca que ele ge ra Pru den te, como já fi cou
dito, era o Par ti do Re pu bli ca no Fe de ral, cons ti tu í do pra ti ca men te pe las
ban ca das es ta du a is no Con gres so Fe de ral. Não se ti nha ain da for ma do
sa tis fa to ri a men te (sê-lo-ia em bre ve), com vis ta à po lí ti ca na ci o nal, a
cons te la ção dos PR es ta du a is, com uma es pé cie de di re tó rio na ci o nal,
que se ria a mar ca da po lí ti ca dos go ver na do res ina u gu ra da por Cam pos
Sa les, po lí ti ca dos Esta dos, que pas sou a ser de fato dos gran des Esta -
dos, e des tru í da com a re vo lu ção de 1930. Os PR es ta du a is, que cor res -
pon de ram à re a li da de da au sên cia dos par ti dos na ci o na is, fo ram or ga ni -
za dos, até cer to pon to, em con se qüên cia do rom pi men to de Pru den te com
o Par ti do Re pu bli ca no Fe de ral. O Se na dor Pi nhe i ro Ma cha do, um pouco
mais tar de, no dia 11 de agos to de 1901, fa lan do na re u nião pre pa ra tó ria
da con ven ção po lí ti ca que ado tou a can di da tu ra Ro dri gues Alves, reco -
nhe ceu ex pres sa men te a si tu a ção des cri ta. Se gun do no ti ciá rio do Jor nal do
Co mér cio, para ele tra ta va-se de “es ta be le cer um laço en tre os par ti dos lo -
ca is re pre sen ta dos na re u nião, pois que não há, nes te mo men to, um
gran de par ti do na ci o nal”. O po der ci vil re pu bli ca no, ao se ins ta lar com 
Pruden te, ten ta ra ser vir-se de um ins tru men to na ci o nal, pro va -
velmente levado pela imi ta ção ao sis te ma do Impé rio. Mas a re a li da de fe -
de ra ti va, que a Re pú bli ca im pu se ra – ou me lhor, re co nhe ce ra – não era
na que le tem po com pa tí vel com os par ti dos na ci o na is. Por isso mes mo, o
Par ti do Re pu bli ca no Fe de ral não pas sa va de uma cons tru ção pos ti ça,
que, em meio do go ver no de Pru den te, co me çou a de sa bar.

O si nal pre co ce da de ca dên cia foi o dis sí dio aber to en tre os
Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, ou, mais con cre ta men te, en tre Pru den te, 
che fe do pri me i ro, e Fran cis co Gli cé rio, lí der da Câ ma ra dos De pu ta dos,
am bos re pu bli ca nos his tó ri cos e pa u lis tas.

O afas ta men to en tre Pru den te e Gli cé rio vi nha de lon ge,
como mos tra esta car ta es cri ta pelo se gun do a Ro dri gues Alves, em 4 de 
de zem bro de 1895:
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“Pe las no tí ci as que me che gam do Se na do, não po de mos 
con tar com o or ça men to para 1896. É cer to que ma i o res fo -
ram as di fi cul da des no ano pas sa do e con se gui mos vo tá-lo.
Mas no ano pas sa do, ain da con fi a va em mim, e a ma i o ria do
Se na do se guia a di re ção e con se lhos do lí der da Câ ma ra.
Hoje, a ma i o ria só re ce be o san to e a se nha do Pru den te (e do 
Se na do) e, por tan to, não sou res pon sá vel por co i sa al gu ma. E 
mais: em pre en deu-se a cam pa nha de di fa ma ção con tra a Câ -
ma ra, para cas ti gar o seu exas pe ra do le ga lis mo; o Se na do não
quer abrir mão do seu di re i to de dis cu tir am pla men te os or ça -
men tos – isto tudo quer di zer que o mi nis tro da Fa zen da22

deve es tar pre ve ni do para prin ci pi ar o exer cí cio sem or ça -
men to. Ain da mais: como eu e o Qu in ti no es ta mos cons pi -
ran do, nada mais efi caz para os fins em vis ta do que de i xar -
mos o Pru den te sem or ça men to até maio vin dou ro, pois não
sei mes mo se, dado o pri me i ro pas so, no pri me i ro erro23 não
ire mos pelo pre ci pí cio aba i xo. De modo que o go ver no ci vil
deu-nos: 1º o par ti do mo nar quis ta or ga ni za do; 2º exer cí cio
finan ce i ro sem or ça men to.”

Da das as re la ções amis to sas en tre Gli cé rio e Ro dri gues Alves, 
esta car ta (que aque le sa bia se ria mos tra da ao pre si den te), che ga va a ser
ame a ça do ra.

Qu an do Pru den te re as su miu o go ver no, em mar ço de 1897, a
luta po lí ti ca con cen trou-se no Con gres so, prin ci pal men te na Câ ma ra. Mas 
ela não pode ser en ten di da, na su ces são dos fa tos di ver sos, se não se
pro cu rar uma in ter pre ta ção mais lar ga dos seus mo ti vos de ter mi nan tes.

De fato, por meio do cho que par la men tar que en vol via al guns
ho mens, es ta va se de sen vol ven do o lar go pro ces so do con fron to en tre os
re pre sen tan tes do mi li ta ris mo di ta to ri al (que com pre en dia tam bém ci vis,
como Gli cé rio ou Jú lio de Cas ti lhos), des lo ca do pelo fim do go ver no de
Flo ri a no, e o le ga lis mo ci vil, cen tra li za do na pes soa de Pru den te de Mo ra is.
Tra va da a luta no pal co par la men tar, a ala ra di cal foi der ro ta da, mas de i xou
re sí du os que vão fer men tar na ten ta ti va de de po si ção de Ro dri gues Alves,
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em 1904, e, de cer ta ma ne i ra, na pró pria can di da tu ra Her mes, em 1909. As
ações pos te ri o res dos gru pos e in di ví du os tra zem a mar ca des sa di vi são.

Pru den te, Cam pos Sa les e Ro dri gues Alves so li da ri za ram-se
na de fe sa do le ga lis mo ci vil, con tra Gli cé rio, li ga do aos his tó ri cos mi li ta -
res ou milita ris tas. E fo ram se su ce den do no go ver no. Qu an to a Ro dri gues 
Alves, sem pre apo i ou aos que ti ve ram ati tu de idên ti ca à sua na que les
dias, como Ber nar di no, que ele, por duas ve zes, quis fa zer pre si den te;
Rosa e Sil va, que fez vi ce-presidente de Cam pos Sa les; e Se a bra, que
sus ten tou ener gi ca men te como seu mi nis tro do Inte ri or.

Do ou tro lado fi ca ram po lí ti cos pres ti gi o sos, como Pi nhe i ro
Ma cha do, Bar bo sa Lima e La u ro So dré, que sem pre fi ze ram opo si ção
aos ba cha réis pa u lis tas, in clu si ve en vol ven do-se di re ta ou in di re ta men te
em atos ter ro ris tas (como con tra Pru den te) ou em re be liões (como con -
tra Ro dri gues Alves).

A li ga ção mais ín ti ma de Ro dri gues Alves era com Ber nar di no
de Cam pos. As car tas des te, que o su ce de ra na pas ta da Fa zen da, com pro -
vam a ami za de que os apro xi ma va. Ber nar di no ora pede ao ami go que es -
cre va um ar ti go res pon den do às crí ti cas de O País, ora so li ci ta-lhe pro cu rar
apo io par la men tar con tra Gli cé rio, ora sub me te-lhe tra ba lho que es cre veu
como mi nis tro, pe din do-lhe “que o cor ri ja e emen de como en ten der”.

A 19 de se tem bro de 1897, ma ni fes ta-lhe seu de se jo de lar gar
a pas ta, por que di ver gia de Pru den te:

“Estou co mu ni can do em re ser va, e só a você, que vou
pe dir exo ne ra ção de mi nis tro, por que o go ver no não pro põe
to das as me di das de eco no mia pos sí ve is, so bre tu do cor tes no
Exér ci to; por que nem o par ti do nem o Con gres so dão o apo io
de di ca do, cons tan te e sis te má ti co que a si tu a ção exi ge.”

Nes sa car ta, Ber nar di no que i xa-se amar ga men te da in com pre -
en são, in di fe ren ça e hos ti li da de dos cor re li gi o ná ri os. Afir ma que só ace i -
ta ra a pas ta por mo ti vos po lí ti cos, mas não que ria con ti nu ar na que la si -
tu a ção, em que o país mar cha va para a ban car ro ta e os ami gos não se
dis pu nham a au xi li ar o go ver no. Dis se le var o fato ao co nhe ci men to de
Ro dri gues Alves, an tes de fa zê-lo a Pru den te por que aque le era re pre -
sen tan te de São Pa u lo e mem bro da co mis são do Par ti do Re pu bli ca no
(não con fun dir com o PRF de Gli cé rio).
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Vol tan do à cri se de 1897, re cor de mos que ela se de ci diu
com a der ro ta de Gli cé rio, na Câ ma ra, no epi só dio da vo ta ção da so li -
da ri e da de a Pru den te, pro pos ta pelo de pu ta do ba i a no Se a bra, de po is
lí der e mi nis tro.

Ali tam bém se re sol via a pen dên cia con tra Ma nu el Vi to ri no,
que, das al tu ras do go ver no, cai na opo si ção, vin do de po is a es cre ver no 
Cor re io da Ma nhã, ór gão de com ba te a Cam pos Sa les.

Pru den te, como era do seu fe i tio, não ter gi ver sou em apa re cer
na luta. Pelo Jor nal do Co mér cio, de 19 de maio, sob cir cun ló qui os trans pa -
ren tes, deu mão for te aos que der ru ba ram o “ge ne ral das vin te bri ga das” 
(Gli cé rio) fra ci o nan do, de li be ra da men te, o Par ti do Re pu bli ca no Fe de ral.

Na que le mês de maio ofi ci a li zou-se, por as sim di zer, a ci são
en tre os re pu bli ca nos. Com o go ver no fe de ral fi cou a gran de ma i o ria
dos Esta dos, en quan to para a opo si ção se en ca mi nha ram Ama zo nas,
Pará, Rio Gran de do Nor te e Pa ra ná. Essa di vi são pro je tou-se, como
era ine vi tá vel, no Con gres so Na ci o nal.

Rui Bar bo sa, na que le mes mo ano, ten ta va a fun da ção de um
Par ti do Re pu bli ca no Con ser va dor, cedo afo ga do na sua elo qüên cia tor ren -
ci al e ir re a lis ta. Essa “ten ta ti va frus tra da”, como ele mes mo a cha mou, não
po de ria nun ca mu dar a mar cha dos acon te ci men tos. Nes te epi só dio, como
em ou tros, Rui de mons tra va a sua in ca pa ci da de para a li de ran ça po lí ti ca.

No Se na do as po si ções se de fi ni ram. Os go ver nis tas, pra ti ca men te 
sem par ti do,24 con ta vam com Ro dri gues Alves. Os opo si ci o nista, que ul -
tra pas sa vam uma vin te na, aco lhi am-se sob a ban de i ra es far ra pa da do
PRF, mas exi bi am no mes pres ti gi o sos, como La u ro So dré, Fernan do
Lobo, Pe dro Ve lho, Antô nio Azere do, Pi nhe i ro Ma cha do e Ra mi ro Bar ce -
los. Alguns des tes ire mos encon trar no go verno de Ro dri gues Alves, em opo -
si ção aberta. Rui Bar bo sa es tava en tre os dois fo gos e o pro clamava
amiúde.

Aos pou cos, como tan to acon te ce no Bra sil, a opo si ção de ge ne -
rou em cons pi ra ção. A 5 de no vem bro, o pro ces so in fec ci o so veio a furo,
com o aten ta do con tra Pru den te, que cus tou a vida ao seu he rói co mi nis tro
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da Gu er ra, Ma re chal Ma cha do Bit ten court. Eis como o pró prio pre si den te
re la ta o aten ta do, na men sa gem en vi a da ao Con gres so, a 3 de maio de 1898:

“Cer ca de uma hora da tar de des se dia, vol ta va eu de bor -
do do va por Espí ri to San to, onde ti nha ido re ce ber o Ge ne ral
João da Sil va Bar bo sa e al guns ba ta lhões que re gres sa vam
vi to ri o sos da Ba hia, quan do, ao atra ves sar a ala me da do Arse -
nal, fui brus ca e vi o len ta men te aco me ti do por uma pra ça do
Exér ci to que, avan çan do con tra mim, ten tou in sis ten te men te
des fe char-me, à que i ma-roupa, so bre o pe i to, uma gar ru cha de
dois ca nos. Ape sar do es for ço em pre ga do pelo sol da do, os ti ros
não par ti ram. Por essa oca sião, o Ma re chal Ma cha do Bit ten -
court, mi nis tro da Gu er ra, que vi nha ao meu lado, agar rou-se ao
sol da do, pro cu ran do sub ju gá-lo e de sar má-lo. Inter vi e ram ou tras 
pes so as, en tre as qua is o Co ro nel Men des de Mo ra is, che fe da
mi nha Casa Mi li tar, e al guns aju dan tes-de-ordens, que es for ça -
vam-se para obs tar às re pe ti das in ves ti das do sol da do. Tra vou-se 
en tão rá pi do e te mí vel con fli to, que ter mi nou com a pri são do
agres sor; mas, in fe liz men te, des se con fli to sa í ram fe ri dos, mor -
tal men te, o mi nis tro da Gu er ra, que ex pi rou mo men tos de po is,
e o che fe da Casa Mi li tar com lar go fe ri men to no ba i xo-ventre.”
Pru den te pros se gue des cre ven do os fa tos ime di a tos, para, em 

se gui da, afir mar que as cir cuns tân ci as do cri me “de nun ci a ram a exis tên -
cia de uma cons pi ra ção” e que “o ans pe ça da Mar ce li no Bis po era mero
ins tru men to des sa cons pi ra ção”.

O as sal to de Mar ce li no Bis po con tra Pru den te fora pre ce di -
do de ame a ças pú bli cas a mu i tos che fes po lí ti cos. No mo men to do
atentado, jun to ao cais e, se gun do al guns de po i men tos, até mes mo a bor do
do na vio, hou ve ru mo res afron to sos con tra o che fe de Esta do e, na con fu -
são do cri me an tes que se sou bes se que o pre si den te sa í ra ile so, ou vi -
ram-se vivas a Ma nu el Vi to ri no, se gun do de cla rou o pró prio Rui Bar bo sa.
Na lin gua gem dos opo si ci o nis tas en ca pu ça dos, Mar ce li no Bis po foi cha -
ma do o “ans pe ça da de fer ro”, em cla ra alu são à fi gu ra de Flo ri a no.

O en ter ro do Ma re chal Bit ten court, no dia 6, cons ti tu iu-se em 
enor me de mons tra ção po pu lar de apo io ao pre si den te e à le ga li da de.
De ze nas de mi lha res de pes so as apla u di ram Pru den te, que acom pa nhou 
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o cor te jo, na ma i or ma ni fes ta ção pú bli ca de que ha via me mó ria na ci da -
de, se gun do de pôs o Jor nal do Co mér cio.

Nes se mes mo dia dis cu tiu-se, no Se na do, a tra ma. Se ve ri no
Vi e i ra, da Ba hia, fa lou acu san do aber ta men te os mem bros do PRF de
cum pli ci da de no cri me. Esses de ram pro vas de des te mor e ga lan te ria.
Ne ga ram qual quer par ti ci pa ção no aten ta do, mas o fi ze ram com dig ni -
da de, de fen den do a opo si ção. Ra mi ro Bar ce lo ne ga va ca rá ter po lí ti co ao 
fato, e Pi nhe i ro Ma cha do pro fe riu belo e co ra jo so dis cur so. Re nun ci a ria 
às imu ni da des se fos se ne ces sá rio. Não ti nha medo. Era con tra o es ta do 
de sí tio. Esse foi vo ta do no dia 12 (pro je to vin do da Câ ma ra) e pas sou
no Se na do por 33 vo tos con tra 19. Rui, Qu in ti no e Ro dri gues Alves es -
ti ve ram en tre os fa vo rá ve is.

Embo ra vo tas se, como sem pre, dis ci pli na da men te, o se na dor
pa u lis ta con ser va va o há bi to de não se imis cu ir nos de ba tes po lí ti cos. Só 
fa lou na ses são de 6 de de zem bro, de fen den do a pro pos ta de or ça men to 
de Pru den te.

No ano se guin te, 1898, se ria a ele i ção de Cam pos Sa les para a 
pre si dên cia. Des de se tem bro de 1897, pelo me nos, sua can di da tu ra já se 
acha va as sen ta da. Com efe i to, no dia 11 da que le mês, o en tão pre si den -
te de São Pa u lo es cre via a Ro dri gues Alves:

“Qu an to à ele i ção do can di da to à vi ce-presidência, es tou 
pela es co lha. Acho mu i to bom o Rosa. Cre io mes mo ser
agora o úni co, vis to es ta rem in com pa ti bi li za dos os mi nis -
tros... Ouço ago ra fa lar no Fe li ci a no Pena, como meio de aco -
mo dar a po lí ti ca mi ne i ra. Para este fim não acho má a lem -
bran ça, mas con tan to que isto se faça de com bi na ção com o
Rosa, que deve ter a úl ti ma pa la vra na ques tão. Tal vez que um 
acor do ge ral, har mo ni zan do os mi ne i ros, trou xes se van ta gens
para o go ver no na Câ ma ra, dan do-lhe bons ele men tos e
estrangu lan do de vez a opo si ção. Em po lí ti ca, a con cen tra ção
de ele men tos exer ce po de ro sa for ça de atra ção.”

Estas ex pres sões fi na is ex pri mem a fi lo so fia pre si den ci a lis ta
de Cam pos Sa les.

A 15 de se tem bro, o fu tu ro pre si den te re cua do seu pro pó si to 
de tran si gir com os mi ne i ros:
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“Em con ver sa, hoje, com o Cin ci na to [Bra ga], re con si -
de rei a opi nião emi ti da na mi nha úl ti ma car ta, acer ca de uma
ter ce i ra can di da tu ra à vi ce-presidência. Pen so que o me lhor
mes mo será per ma ne cer no pri me i ro pon to de vis ta, do qual,
aliás, nun ca  me afas tei. O Rosa será o laço de união en tre o
Nor te e o Sul.”

A ele i ção de 1º de mar ço de 1898 foi mar ca da pela con -
cor rên cia da mi no ria, que, com isso, que ria an te ci par sua po si ção de 
luta. Não ha ven do ins cri ção de can di da tos por par ti dos, o nú me ro
de no mes vo ta dos não ti nha li mi te le gal. Cam pos Sa les re ce beu
420.286 vo tos, con tra 38.929 da dos ao seu prin ci pal opo si tor, que
foi La u ro So dré. Além de am bos, hou ve cer ca de uma cen te na de
no mes vo ta dos, sen do que ele i to res fan ta sis tas es co lhe ram
Rothschild, o Con de d’Eu e o Vis con de de Ouro Pre to. Rosa e Sil va 
re co lheu 412.074 vo tos para vi ce-presidente, en quan to Fer nan do
Lobo che ga va a 40.629.

Ro dri gues Alves, des de a pos se de Cam pos Sa les, fun ci o nou vir -
tu al men te como lí der do go ver no no Se na do. Como de há bi to, não era as sí -
duo à tri bu na, e, quan do fa la va, nun ca per so na li za va os de ba tes, e pro cu ra va,
sem pre que pos sí vel, evi tar os ca sos que pro vo ca vam pa i xão po lí ti ca.

No dia 18 de ju lho vai à tri bu na para, em subs tan ci o sa e do -
cu men ta da ora ção, de fen der a ação fi nan ce i ra de Pru den te e Ber nar di -
no, ao mes mo tem po em que ex põe, sem ro de i os, a gra ve si tu a ção das
fi nan ças na ci o na is.

As con di ções eram, a esse res pe i to, par ti cu lar men te ad ver sas.
O or ça men to fora vo ta do com dé fi cit con si de rá vel. O câm bio ca í ra da
casa dos 8 pen ces para a de 5. Com ple tan do o qua dro, de cli na vam, tam -
bém, os pre ços do café. Em 1895, as ex por ta ções des se pro du to ha vi am 
su bi do a 28 mi lhões de li bras; em 1896, ba i xa ram para 21.250.000 e em
1898 não che ga ri am a 12.700.000. O go ver no ti nha com pro mis so ime di a to
no ex te ri or, da or dem de qua se um mi lhão de li bras. Era o tris te le ga do do
Encilha men to e da guer ra ci vil. Tor nou-se ine vi tá vel a mo ra tó ria. O go verno
ten tou ne go ci ar com os cre do res, di re tamente, mas fo ram os ban cos
estran ge i ros do Rio que aca ba ram por ne go ci ar com o go ver no. Ro dri gues
Alves ex pli cou, no dis cur so, como se ria o fun ci o na men to do fun ding loan. 
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O Jor nal do Co mér cio, de 31 de maio, ha via ana li sa do e elo gi a do
a tran sa ção. Nes se dis cur so Ro dri gues Alves re fe re-se a Cam pos Sa les,
cha man do-o “che fe e ami go”.

Pru den te pen sou a princí pio em en vi ar Ro dri gues Alves à
Europa, para for ma li zar as ne go ci a ções do fun ding. Este, po rém, es cu sou-se, 
ale gan do mo ti vos de sa ú de.

Embo ra haja re cu sa do o con vi te para ir ao ex te ri or, Ro dri -
gues Alves teve par te sa li en te nas ne go ci a ções do fun ding le va das a efeito
no Bra sil. Cir cuns tân ci as oca si o na is afas ta ram Ber nar di no das con versas:
gra ve en fer mi da de em pes soa de sua fa mí lia. Ber nar di no, a este pro pó -
si to, che gou a es cre ver a Ro dri gues Alves: “Eu já per di de todo a cabeça
de mi nis tro; só te nho a de che fe de fa mí lia; pelo que lhe peço que
venha cá para di zer-lhe al gu mas co i sas.” Essas co i sas eram os as sun tos 
do fun ding. Che ga ra ao Bra sil o Sr. To o tal, emis sá rio dos Rothschild, e
Ber nar di no con fi ou a Ro dri gues Alves a in cum bên cia de ne go ci ar as
ba ses da ope ra ção com ele. O se na dor pa u lis ta as con du ziu com
aplica ção, sem pre as sis ti do pelo mi nis tro da Fa zen da e pelo pre si den te 
da Repú bli ca. Ro dri gues Alves, de po is de cu i da do sos de ba tes, con seguiu
ate nu ar con si de ra vel men te as pri me i ras con di ções tra zi das pelo represen tan te 
dos cre do res.25

A 15 de fe ve re i ro de 1898, Ro dri gues Alves foi a São Pa u lo a
fim de con vi dar Cam pos Sa les, pre si den te do Esta do e can di da to à
presi dên cia da Re pú bli ca, para a mis são à Eu ro pa, que ele re cu sa ra e que 
o ou tro ace i tou. A vi a gem de Cam pos Sa les à Eu ro pa está mi nu ci o sa -
men te re la ta da no li vro do seu se cre tá rio par ti cu lar, To bi as Mon te i ro,
com pos to com os ar ti gos re me ti dos para o Jor nal do Co mér cio.

Já pre si den te ele i to, Cam pos Sa les par tiu a 19 de abril, che gou a
Pa ris em prin cí pi os de maio, e em Lon dres no dia 15 des se mês. Na ca pi tal
fran ce sa en tre te ve con ver sas com o Cré dit Lyon na is, e na in gle sa com os
Rothschild, bem como com ou tros ban que i ros, in dus tri a is e negoci an tes
liga dos ao Bra sil. Os re sul ta dos do acor do, sa li en ta To bi as, fo ram os mais
aus pi ci o sos, a pon to de ha ver me lho ra do em trin ta por cen to a co ta ção do
nos so pa pel-moeda, em ape nas um mês.
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Do li vro de To bi as ve ri fi ca-se que Jo a quim Mur ti nho se ria cha -
ma do para a pas ta da Fa zen da, pe las suas idéi as fir me men te in di vi du a lis tas
e con trá ri as à es ta ti za ção; e Jo a quim Na bu co (cujo li vro, en tão re cen te,
Cam pos Sa les lia a bor do) de ve ria tam bém ser apro ve i ta do em alto pos to.

Além da po lí ti ca fi nan ce i ra, Ro dri gues Alves fa zia a po lí ti ca
cor ren te. De Bar ba ce na, onde en con tra va-se, Afon so Pena es cre via-lhe
car tas, che i as de ob ser va ções e con se lhos so bre a si tu a ção fi nan ce i ra e
po lí ti ca. Qu an to à pri me i ra, pede que lem bre a Ber nar di no a exe cu ção
de me di das que cor res pon di am, no fun do, às “idéi as an ti gas” do des ti -
na tá rio. Qu an to à se gun da, é de pa re cer que as in ves ti ga ções do aten ta -
do de 5 de no vem bro se jam con du zi das pelo go ver no com es pí ri to de
to le rân cia, a fim de que a na ção di vi di da e in qui e ta fos se sen do pa ci fi ca -
da. Re fe re-se, em car ta de 22 de maio, a um fi nan cis ta ar gen ti no, cuja
obra re co men da, ci tan do ca pí tu los e pá gi nas, pois con si de ra se me lhan te
a si tu a ção en tre os dois pa í ses. Insta por me di das do Con gres so “para
en ca mi nhar a ad mi nis tra ção do Dr. Cam pos Sa les, pois des tar te co lo ca -
rá a opo si ção na tris te con tin gên cia de agi tar es te ril men te o país, se não
se re sol ver a fa zer tra ba lho útil em pro ve i to da Re pú bli ca”.

Ain da so bre po lí ti ca, de po is de in for mar que es cre ve ra ao Dr. 
Bias “no Belo Ho ri zon te”26 acres cen ta:

“Con for me es cre vi-lhe, pa re cia-me que o go ver no só de -
via in sis tir pela apro va ção dos atos pra ti ca dos du ran te o es ta -
do de sí tio, que é a ques tão po lí ti ca fun da men tal, que de per to 
lhe toca. Qu an to à li cen ça para pro ces sar27 é de or dem se cun -
dá ria e que mais se pren de aos agen tes do Po der Ju di ciá rio.”

A car ta, de 19 de de zem bro, mos tra como Pena sen tia sua
sa ú de for te men te aba la da, o que ex pli ca, de cer ta for ma, a de bi li da de física
com que, anos mais tar de, che gou ao go ver no: 

“Ago ra é que sin to quan to eu pre ci sa va de des can so,
pelo pra zer e bem-estar que ex pe ri men to de po is que saí do
Ban co. De 1892 a 98 es ti ve em cons tan te ten são de es pí ri to,
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exer cen do fun ções me lin dro sís si mas, o que não po dia de i xar
de afe tar a mi nha sa ú de.”

A cor res pon dên cia de Ber nar di no é igual men te abun dan te,
em 1898. Envia a Ro dri gues Alves es bo ços de tra ba lhos: co mu ni ca-lhe a 
mar cha das con ver sas com ban que i ros es tran ge i ros; con vo ca-o re i te ra -
da men te ao Te sou ro man dan do-lhe o car ro para trans por te, com bi na
en con tros no pa lá cio, com Pru den te; so li ci ta-lhe que co or de ne os vo tos
de se na do res para obs tar emen das ao or ça men to por par te “da gen te do 
Rio Gran de”;28 pede que in ter ce da jun to ao mi nis tro do Exte ri or. 

De po is de ter mi na do o go ver no de Pru den te, em 5 de mar ço de 
1899, Ro dri gues Alves re ce beu car ta em que Ber nar di no de Cam pos
agrade ce-lhe a co la bo ra ção, “tan to fi quei de ven do pe las suas lu zes, cri té rio
e com pe tên cia”. Na mes ma car ta o lí der pa u lis ta co mu ni ca que vai a
“Piraci ca ba, es con di do, para ou vir o Pru den te so bre as ques tões que te mos 
a re sol ver”. Essas ques tões já eram o pre nún cio da dis si dên cia den tro do
PRP, che fi a da pelo pró prio Pru den te, com o apo io de Jú lio Mes qui ta
e outros.

Ro dri gues Alves fa lou ain da vá ri as ve zes no Se na do, em 1898, 
ra ra men te so bre as sun tos es tra nhos à ad mi nis tra ção fi nan ce i ra. No dia 6 
de agosto res pon deu ener gi ca men te ao Se na dor ala go a no Le i te e Oi ti cica,
que de cla ra ra ha ver sido o seu discur so de 18 de ju lho pu bli ca do no
Jornal do Co mér cio como ma té ria paga. Afir mou Ro dri gues Alves:

“Du ran te todo o tem po em que exer ci alto car go na
admi nis tra ção, qual o de mi nis tro da Fa zen da, nun ca aque le
gran de ór gão de pu bli ci da de re ce beu do Te sou ro um ce i til
sequer por pu bli ca ções de qual quer na tu re za.” 

Seu acusador não treplicou.
Outro discurso que se destaca é o proferido em defesa de

Prudente de Morais, no dia 17 de novembro. Tendo deixado o governo, 
Prudente fora atacado da tri buna pelo senador do Paraná, Vicente
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Alegre.” Dizia haver “grandes negócios” em torno disso. 



Ro dri gues Alves ini cia os pre pa ra ti vos do fun ding loan de 1898.
 Em se gun do  pla no, apa re ce o ban que i ro Con de de Fi gue ire do. 

Re vis ta Ilus tra da. Co le ção Plí nio Doy le



Machado, cujo Estado integrava, já vimos, o grupo oposicionista do
PRF. Rodrigues Alves acorreu em defesa do ex-pres i dente, a quem chama
de “honrado amigo e preclaríssimo chefe”.29

Du rante aquele ano de 1898, outra atividade pública atraiu e
ocupou fortemente Rodrigues Alves: o jornalismo.

No Se na do, como vi mos, ele atu ou dis cre ta men te quan to à
política. No jor nal, po rém, sua ati vi da de foi in ten sa e cons tan te. O diário
em que es crevia era O De ba te, jor nal do par ti do, que ti nha em Ro dri gues
Alves o ori en ta dor e em Fon se ca Her mes o re da tor se cre tá rio. Era uma
fo lha bem fe i ta e bem re di gi da, em bo ra mo des ta. Nela exis tia bem
cuidada par te li te rá ria, na qual co la bo ra vam os sim bo lis tas, como Car los 
Góis, Raul Pe der ne i ras, Gra ça Ara nha, Oscar d’Alva, Cruz e Sou sa e
Félix Pa che co. O li vro Pelo Ser tão, do pri me i ro Afon so Ari nos,
recém-aparecido, me re ceu lon go e con sa gra dor ar ti go, as si na do com o
pse u dô ni mo A. de Vi le do, que en co bria o en tão jo vem es cri tor Antô nio
Sa les, re cém-che ga do do Ce a rá.

O De ba te, sem ser um jor nal ofi ci al, era con tu do o ór gão ofi ci o so 
do par ti do do go ver no, o que quer di zer do pró prio go ver no.

No fin dar do sé cu lo, a im pren sa ca ri o ca con ta va com vá ri os
jornais, que di fe ri am tan to no con ce i to de que des fru ta vam, quan to nos
pro ces sos de ação. O me lhor diá rio, e o mais con ce i tu a do, era o ve lho
Jornal do Co mér cio, sob a di re ção de José Car los Ro dri gues. O País so fria a
influên cia de Qu in ti no Bo ca i ú va e, por isso, não se in cli na va pelo go ver no;
a Gaze ta de No tí ci as des fru ta va de bas tan te pres tí gio, tal como o Jor nal do Brasil, 
en quan to na ci da de do Rio o ve lho José do Pa tro cí nio, ou tro ra res pe i ta do e 
glori o so, ex tin guia-se na aven tu ra e na ve na li da de. O Ja co bi no era o
porta-voz do flo ri a nis mo ver me lho, di ri gi do por um exal ta do, de fato um
psico pa ta, Di o cle ci a no Már tir, pan fle tá rio fe roz, mais te mi do que res pe itado.
Bas tan te agres si va na opo si ção, em bo ra mais pres ti gi o sa, por que re di gi da
por um gran de jor na lis ta, Alcin do Gu a na ba ra (in fe liz men te tam bém não
alhe io às se du ções do di nhe i ro pú bli co), era A Tri bu na, que de po is pas sou
às mãos de Antô nio Aze re do.

Rodrigues Alves não foi um jornalista do porte de Rui, Patrocínio, 
Quintino, ou mesmo Ferreira de Araújo. O jornalismo, que exerceu
com a maior lisura pessoal, foi-lhe apenas instrumento de ação política, e,
nesse caráter, não se pode negar que Rodrigues Alves foi um excelente
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jornalista político, como também ótimo orador parlamentar, quando
necessário. Sua colaboração direta em O De bate não era assinada, a não ser
com o pseudônimo de Gide (nome do economista francês Charles Gide, tio 
do grande escritor André Gide), quando versava assuntos financeiros. O
De bate, du rante o ano de 1898, atacou violentamente Manuel Vitorino, que,
depois da volta de Prudente ao poder, passara a ser um oposicionista
implacável, e, mesmo, um conspirador. Não se pode sa ber se os artigos
con tra Vitorino eram diretamente de Rodrigues Alves, ou por ele orientados, 
mas o certo é que a sua responsabilidade na conduta do jornal era conhecida, 
e nunca foi posta em dúvida. Alguns editoriais de ataque a Vitorino foram
certamente dele, pois tratavam de questões financeiras, que só ele, como
ex-ministro da Fazenda, poderia conhecer daquela forma. Defendia a própria 
gestão e a de Bernardino, con tra os ataques contidos em man i festo publicado 
pelo vice-pres i dente da República. Nesses escritos, Rodrigues Alves refere-se
às explosões de vaidade e ran cor do outro, que levavam “a duvidar da
integridade do seu ânimo”. A série de artigo sobre finanças, que julgamos
serem da autoria de Rodrigues Alves, aparecem du rante todo o ano de 1898,
e neles Vitorino é zurzido sem contemplação. Falavam em “operações
monstruosas” do seu tempo de pres i dente; acusavam-no de ter sido
envolvido por um quase chantagista norte-americano; atacavam-no por
conceder aos bancos emissores indenizações maiores do que podiam pleitear. 
Sobre os bancos estrangeiros há o seguinte trecho, no dia 9 de abril: “Alguns
bancos de câmbio que exploram este país, contando com a sua legislação
defeituosíssima, vão caminhando sempre prósperos, fazendo crescer os seus
dividendos de um modo descomunal e até tendo, lá do outro lado, na caixa
das suas matrizes, grande parte dos depósitos, que receberam sem juros.” O
De bate não recuou também diante da necessidade de atacar O País, jornal de
Quintino, por causa do ha beas cor pus que o Sup remo Tri bu nal concedeu
aos indiciados do atentado de 5 de novembro (acórdão de 16 de abril), en tre
os quais se achavam Glicério, Barbosa Lima, Alcindo Guanabara e Irineu
Machado, todos deputados.

Em tudo isso era muito estranho que Manuel Vitorino,
também implicado no processo, voltasse a presidir o Senado, fazendo
do posto, abertamente, uma trincheira de oposição. O De bate não deixou 
de atacá-lo por esse motivo. Devia ser bastante constrangedor para
Rodrigues Alves encontrar-se diariamente, no Senado, com Vitorino e
com Quintino, con tra os quais terçava armas todo dia. O jornal não
poupava, por outro lado, críticas ao Sup remo Tri bu nal e ao Ministro
Lúcio de Mendonça, re la tor do acórdão.
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Na par te fi nan ce i ra (ar ti gos as si na dos Gide), Ro dri gues Alves
apro ve i tou de per to sub sí di os que Afon so Pena lhe en vi a ra de Bar ba ce na,
onde re si dia, in clu si ve com a in di ca ção de li vos e pá gi nas. Não fal taram
dissa bo res aos jor na lis tas de O De ba te, acu sa dos na Tri bu na de es ti pen diados
pelo Te sou ro. Lú cio de Men don ça era re da tor des se jor nal.30 O De ba te
re a giu ener gi ca men te con tra a acu sa ção, em ar ti go de 20 de ju nho.

No se gun do se mes tre pros se guiu inin ter rup ta a co la bo ração de
Rodrigues Alves, ora sob a as si na tu ra de Gide, ora em ar ti gos po lí ti cos
que, embora não as si na dos, tra íam a sua au to ria, pelo es ti lo enér gi co e mo de -
ra do e pe los as sun tos que abor da vam. La u ro So dré, can di da to der ro ta do à
presi dên cia e lí der da opo si ção no Se na do, é tra ta do com ri gor.31 Gli cé rio é
fre qüen tamen te cri ti ca do, mas os ata ques mais cons tan tes e mais for tes
con tinuam a ser di ri gi dos con tra Ma nu el Vi to ri no. A 8 de ju lho, por exem plo,
um edi to ri al alu de às “suas pa i xões e seus cál cu los de par ti dá rio fre né ti co e sem 
es crú pu los”. A Câ ma ra é con de na da ao ne gar li cen ça para pro ces sar de pu ta dos 
en vol vi dos no 5 de No vem bro (tam bém em ju lho). Em agos to, o jor nal re ju -
bi la-se com a che ga da de Cam pos Sa les da Eu ro pa, no dia 22. O pre si den te
ele i to es te ve vá ri os dias no Rio, e, no dia 1º de se tem bro, re ce beu um gran de
banquete no Cas si no Flu mi nen se (hoje Au to mó vel Clu be), onde leu o
seu progra ma de go ver no para todo o meio po lí ti co. Em se tem bro, o jor nal
defen de os atos de Pru den te du ran te o es ta do de sí tio, em bem cu i da dos artigos.

A po lí ti ca ex ter na era tam bém ob je to de es tu dos aten tos.32

Len do-se hoje o ve lho jor nal tem-se a im pres são de que o esforço
empre en di do por Ro dri gues Alves em de fe sa da po lí ti ca do go ver no
deve ter aju da do mu i to a sua es co lha para pre si den te de São Pa u lo.

Acom pa nhe mos o iní cio do go ver no Cam pos Sa les.

Na sua pri me i ra men sa gem ao Con gres so, es cri ta no tom for te e 
afir ma ti vo que bem lhe mar ca va a per so na li da de, o pre si den te as se gu rava
que a prin ci pal pre o cu pa ção do seu go ver no se ria a fi nan ce i ra. Para
ele, a po lí ti ca es ta va de ci di da men te em se gun do pla no: 

        Rodri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si dencialismo  239

30 Lúcio de Mendonça, mais tarde, no Supremo Tribunal, continuou a atacar
Rodrigues Alves, que, veremos, paga-lhe na mesma moeda. 

31 Lauro Sodré é outro adversário incansável de Rodrigues Alves. 
32 Um dos colaboradores sobre política exterior era Graça Aranha, sob o pseudônimo

de Ignotus. Também colaborava o talentoso e desventurado Fausto Cardoso.



“O que deve ser proscrito, por que é um mal so ci al e um 
gra ve em ba ra ço às so lu ções do pre sen te, é o es pí ri to par ti dá rio, 
com as suas pa i xões e vi o lências, ora per tur ban do a evo lu ção
be né fi ca das idéi as, ora con tra pon do-se ao des do bra men to
tran qüi lo da ati vi da de go ver na men tal.”

Que ria uma po lí ti ca de con cór dia par ti dá ria, para po der res taurar
o caos fi nan ce i ro, e, para isso, con fi a va no que cha mou a po lí ti ca dos
go ver na do res, ou dos Esta dos, a qual era, no fun do, a tran qüi li da de da
União, que dava em con tra par ti da o seu am pa ro às oli gar qui as lo ca is.
Cam pos Sa les cum priu esta de ter mi na ção, se gun do é pa cí fi co na
his toriogra fia re pu bli ca na. A fi de li da de aos ri go ro sos es que mas fi nance i ros
tra ça dos, os qua is en con tra vam no ta len to so e co ra jo so Mi nis tro da
Fa zen da Jo a quim Mur ti nho o exe cu tor ide al e im pla cá vel, é, ao mes mo 
tem po, mo ti vo de gló ria para Cam pos Sa les, por par te dos que
conside ram acer ta da a sua ori en ta ção, e ra zão de crí ti ca, às ve zes vi o lenta,
por par te da que les que a con si de ram er ra da e pre ju dicial aos in te res ses
do país.

O his to ri a dor obje ti vo deve, an tes de tudo, co lo car-se no
quadro das idéi as e pro ces sos go ver na ti vos da épo ca, para po der jul gar a 
ori en ta ção fi nan ce i ra de Cam pos Sa les. Nes se qua dro, o sal do de sua
admi nis tra ção é fran ca men te po si ti vo. A idéia de de sen vol vi men to
na ci o nal, ba se a do na in dus tri a li za ção e na tec no lo gia, não po dia
dominar na que la pas sa gem do sé cu lo. O in te res se na ci o nal re pou sa va,
segun do acre di ta va todo o gru po di ri gen te, na so li dez do cré di to
externo e na ba lan ça co mer ci al fa vo rá vel. O lado ne ga ti vo fo ram os
sacri fí ci os pe no sos im pos tos ao povo pelo re gi me de aus te ri da de.

Ro dri gues Alves era o ho mem de con fi an ça de Cam pos Sa les
no Se na do; o seu por ta-voz au to ri za do.

Des de an tes da pos se, o novo pre si den te in di ca nas suas car tas
ao ami go que isto acon te ce ria. Po lí ti co que di zia não fa zer po lí ti ca, as car tas
de Cam pos Sa les, já pre si den te ele i to, são às ve zes cu ri o sas. A 10 de se tembro,
pede que pro mo va o an da men to do tra ta do de ex tra di ção com os Esta dos
Uni dos “pelo qual mu i to se in te res sa o res pec ti vo mi nis tro”. E ajun ta: “Acho 
que sem pre lu cra re mos em ser mos agra dá ve is a essa po tên cia ami ga.”
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Cam pos Sa les re tor na da Eu ro pa, che io de es pe ran ças, antes de as su mir a 
pre si dên cia da Re pú bli ca.  Re vis ta Ilus tra da. Co le ção Plí nio Doy le



A 28 do mes mo mês, em pe nha-se em sa ber onde se acha o
sol da do Antô nio da Cos ta, pra ça do 25º Ba ta lhão, e exi ge a sua ba i xa.
Como se vê, po lí ti ca ex ter na em gran de e in ter na, pelo mi ú do.

A 24 de ou tu bro, ins trui Ro dri gues Alves para que não per mi -
ta, no Se na do, emen das ao or ça men to, vin do da Câ ma ra:

“Já ago ra é ato de pa tri o tis mo apro ve i tar o Se na do esta
úl ti ma se ma na para dar e não emen dar os or ça men tos.”

A di fi cul da de de co mu ni ca ções fa zia com que o pre si den te
escre ves se de pró prio pu nho suas im pres sões, mes mo re ser va das, ao lí der
do Se na do, que lhe me re cia toda con fi an ça. Con tam-se por de ze nas es ses
pa péis, no ano de 1899, en tre car tas e bi lhe tes. Alguns são par ti cu lar men te
in te res san tes, por que cons tam de uma per gun ta, es cri ta pelo lí der, e a
respec ti va res pos ta, de mão do pre si den te, am bas no mes mo pa pel.

De 5 de abril é uma car ta im pres si o nan te de Cam pos Sa les,
de nun ci an do a ex plo ra ção dos fi nan cis tas in gle ses à cus ta do povo bra -
si le i ro. Antes des sa data, em 2 de fe ve re i ro, es cre ven do de Pe tró po lis, já
Cam pos Sa les mos tra va-se pre o cu pa do com o as sun to.

“Há dias es cre vi ao Pres tes,33 lem bran do a con ve niên cia
de tra tar do em prés ti mo ex ter no para São Pa u lo, ago ra, vis to
que, se se con se guis se re a li zar a ope ra ção, ter-se-ia a du pla van -
ta gem de um tipo ele va do co in ci din do, com um câm bio ba i xo e
isto por que a co ta ção fa vo rá vel dos tí tu los na ci o na is faz es pe rar
fa ci li da de na ne go ci a ção, van ta gens que se ri am me lho ra das na
pas sa gem do ouro ao pre ço do câm bio atu al. O Pres tes não
mos trou-se [sic] mu i to pro pen so a isto, pa re cen do que ele pre fe -
re vi ver com as re ser vas ob ti das à me di da que as ne ces si da des
fo rem sur gin do, até que o seu su ces sor [Ro dri gues Alves] as su -
ma o go ver no e em pre en da a ope ra ção que en ten der.”

De pas sa gem, deve ser ob ser va do que, de acor do com os pro -
ces sos do tem po, já em fe ve re i ro de 1889 es ta va as sen ta da a ida de Ro dri -
gues Alves para o go ver no de São Pa u lo no co me ço do ano se guin te.
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Em se gui da, Cam pos Sa les, nes sa car ta, ex põe lon ga men te e
com fir me za a exe cu ção do seu pla no fi nan ce i ro, cu jas nor mas ri go ro sas 
não pre ten dia afrou xar, ape sar de sa ber que elas ti nham “ca u sa do de sa grado
a mu i ta gen te”, mas eram “o úni co ca mi nho para re ge ne rar isto”.

Vol tava ao em prés ti mo pa u lis ta, achan do que ele po dia ser
feito com a ga ran tia da mesa de ren das de San tos, por que a União não
re cu a va di an te de ga ran ti as se me lhan tes, e que, se fos se bem ne go ci a do,
po de ria ser emi ti do ao tipo de 90.

Va mos trans cre ver ago ra trechos prin ci pais da car ta de 5 de abril:

“Que lhe pa re ce o em prés ti mo de São Pa u lo? Acho que
foi um de sas tre. Pelo prospec to, vejo que o em prés ti mo foi
especial men te ga ran ti do pelo pro du to do im pos to do café (mesa de renda
de San tos); no en tan to, di zia-se que a ope ra ção se fa zia sem
ga ran tia al gu ma, vis to que esta só ser vi ria para me lin drar o
cré di to pa u lis ta. Ago ra re ce bo in for ma ções de Lon dres, de boa 
fon te, afir man do que o Schrö der con tra tou o em prés ti mo ao
pre ço de 82 e trans fe riu o seu con tra to a um sin di ca to ao pre ço de 
87, para ser emi ti do ao pú bli co a 90. Veja bem quan to negó -
cio e os pró pri os pre ços in di cam que se deu a ga ran tia, que
aliás, pa re cia tão re pug nan te, quan do eu acon se lha va.

Ten do o Esta do re ce bi do so men te 76½%, se gue-se que
Schrö der ga nhou de mão be i ja da, isto é, pelo tra ba lho de
trans fe rir a ou trem, a ba ga te la de 10½% – que é a quan to
cor responde a di fe ren ça en tre 76½% e 87. Se, po rém, se fi zer a
con ta en tre o que re ce beu o Esta do (76½%) e o pre ço da
comis são,34 veri fi ca-se que a cor re ta gem do em prés ti mo
ele vou-se a 13½%.35 Assom bro so, não acha?”

Esta car ta, es cri ta em pa pel tim bra do do ga bi ne te do pre si dente
da Re pú bli ca, é um tris te tes te mu nho da ex plo ra ção que so bre nós exer ciam
os ban que i ros es tran ge i ros.

A 15 do mes mo mês de abril, Cam pos Sa les en via este jo co so 
bi lhe te:
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“Você não pode ima gi nar que eu ve nho fa zer um pe di do 
ao fu tu ro pre si den te de São Pa u lo. Pois é isso mes mo. Te nho
mu i ta afe i ção, mu i ta ami za de ao meu aju dan te-de-ordens, Ca -
pi tão Ja i me Mar con des. É um ex ce len te ra paz, mu i to leal e
so bre tu do mu i to de di ca do. O Pres tes o subs ti tu iu, não por
não que rê-lo, mas por que pe di ram por ou tro [....]. Se você já
não tem com pro mis sos, peço que tome nota do meu pe di do
e re ser ve-lhe o lu gar. Cre ia que é um gran de fa vor.”

As pri me i ras di fi cul da des en con tra das por Cam pos Sa les
foram re la ti vas à ele i ção das Me sas das duas Ca sas. Os re ma nes cen tes
da opo si ção con tra Pru den te, ali a dos a mi ne i ros e pa u lis tas, que ri am dar 
com ba te à ori en ta ção do Ca te te.

“No Rio de Ja ne i ro [es cre ve Ro dri gues Alves a Pru den te 
de Mo ra is] o nos so ami go Alber to Tor res di ri ge o mo vi men to 
ja co bi no (flo ri a nis ta).”
O Se na dor Au gus to Mon te ne gro con fir ma isto, ao es cre ver a

Ro dri gues Alves, que, no re co nhe ci men to do Rio de Ja ne i ro, “o Bu e no
[Bran dão] tem es ta do ver da de i ra men te in con ve ni en te”.

No pri me i ro se mes tre de 1899 veio a de ba te no Se na do um
gra ve caso po lí ti co es ta du al, que se pro lon ga ria du ran te anos, em epi só -
di os de vi o lên cia e que, no de clí nio do go ver no de Ro dri gues Alves, se -
ria ca u sa de uma der ro ta po lí ti ca por ele ex pe ri men ta da no Con gres so.
Foi o caso de Mato Gros so, para cujo acom pa nha men to e com pre en são 
são ne ces sá ri os al guns an te ce den tes.

A luta em Mato Gros so, de sen ca de a da des de os pri me i ros dias
da Re pú bli ca, era, de fato, um pro lon ga men to das in con ci liá ve is ri va li da des
en tre os dois par ti dos do Impé rio. Os an ti gos li be ra is e con ser va do res con -
ti nu a ram a se hos ti li zar im pla ca vel men te, pe las in tri gas e pe las ar mas, no
seio do Par ti do Re pu bli ca no, a que to dos vi e ram a ade rir.

Entre os li be ra is es ta vam Ge ne ro so Pon ce, che fe de gran de
ener gia e real pres tí gio; os ir mãos Antô nio e Jo a quim Mur ti nho e Antô nio 
Aze re do. Esses vão se cons ti tu ir no nú cleo do sis te ma que obs ti na da mente 
do mi nou o lon gín quo Esta do, pe las ur nas ou pe las ca ra bi nas, e en fren -
tando, quan do ne ces sá rio, o po der fe de ral, fos se ele en car na do no re pu bli cano
his tó ri co Cam pos Sa les, ou no ex-conservador Ro dri gues Alves.
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Antes da Re pú bli ca, a si tu a ção dos li be ra is era for te na
Provín cia: Jo a quim Mur ti nho, com o apo io de Pon ce, ha via sido in di cado 
para se na dor do Impé rio.

Com o novo re gi me, vem já o dis sí dio. O go ver na dor mi li tar,
no me a do por De o do ro, Ge ne ral Antô nio Ma ria Co e lho, pro pen de para
os con ser vadores, e isto ex pres sa os an ti gos ad ver sá ri os, so bre tu do
porque aque les in sis tem em fa zer toda a re pre sen ta ção ma to-grossense à 
Cons ti tu in te fe de ral.

Empre gan do mé to dos de com pre en são ar ma da, o go ver na dor 
pro vi só rio le vou a an ti ga ala li be ral a se abs ter no ple i to. Nas vés pe ras
da ele i ção da Cons ti tu in te es ta du al (ja ne i ro de 1891), a qual os
oposi cionis tas ha vi am de ci di do com pa re cer, o go ver na dor man dou
pren der Ma nu el Mur ti nho, um dos che fes que ha vi am re co men da do a
par ti ci pa ção. Pon ce, Aze re do e Jo a quim Mur ti nho, na ca pi tal fe de ral,
trabalha vam in ten sa men te jun to a De o do ro, que ce deu e des ti tu iu o
gover na dor pro vi só rio, no me an do o Co ro nel Só lon,36 de po is o Co ro nel 
Mal let.37 As ele i ções es ta du a is fo ram anu la das por de cre to do Go ver no
Pro vi só rio – exa ta men te por Cam pos Sa les, mi nis tro da Jus ti ça – e a
nova Cons ti tu in te ele geu Ma nu el Mur ti nho pre si den te cons ti tu ci o nal do 
Esta do. Com a que da de De o do ro e a as cen são de Flo ri a no, Mur ti nho
fi cou en tre os go ver na do res de pos tos, e a fac ção con trá ria as su miu o
po der. For mou-se uma jun ta go ver na ti va, mas Pon ce or ga ni zou for ças
ir re gu la res que in va di ram Cu i a bá e co lo ca ram no po der ou tra Jun ta, esta 
de ami gos seus. Flo ri a no in ter ve io, fa zen do seu emis sá rio o Ge ne ral
Ewbank,38 que, no en tan to, foi de ti do na su bi da do rio Pa ra guai,
quando vi nha de Assun ção para Cu i a bá. Alas trou-se a de sor dem. Pon ce 
or ga ni zou ou tra for ça de pro vi só ri os, mais nu me ro sa que a an te ri or, e
in ves tiu de novo con tra Cu i a bá, em maio de 1892. Se gui ram-se dias de
luta fe roz den tro da ca pi tal, con clu í da com a ren di ção dos con tin gen tes
do Exér ci to, en trin che i ra dos em uma ca ser na. Fo ram, en tão, mas sacrados
pe los parti dá ri os de Pon ce dois jo vens ofi ci a is, de po is de re ce be rem
garan ti as de vida. O che fe não foi res pon sá vel pelo cri me, mas o fato
pro vo cou pe no sa re per cus são no país.
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36 Frederico Sólon de Sampaio Ribeiro. Teve grande atuação no 15 de Novembro.
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Euclides da Cunha.

37 João Nepomuceno de Medeiros Mallet, mais tarde marechal e ministro da Guerra. 
38 Luís Henrique de Oliveira Ewbank.



Mur ti nho foi re con du zi do à pre si dên cia do Esta do em ju lho
de 1892. Em 1893 a si tu a ção es ta va as se gu ra da para o gru po, com Antônio 
Aze re do na Câ ma ra Fe de ral e Jo a quim Mur ti nho no Se na do da Re pú bli -
ca. O che fe su pre mo em Mato Gros so era, po rém, Ge ne ro so Pon ce,
ele i to tam bém para o Se na do.

Em 1897, o for te gru po de Pon ce co me ça va a apre sen tar uma
dis si dên cia, li de ra da pelo Co ro nel Antô nio Pais de Bar ros, o Totó Pais. Em
1898 o Go ver na dor Antô nio Cor re ia da Cos ta re nun ci ou, tam bém em di ver -
gên cia com Pon ce. Assim, des de o iní cio do go ver no Cam pos Sa les, a luta
pelo do mí nio en tre as oli gar qui as de Mato Gros so to mou ca rá ter de guer ra.

A po si ção do pre si den te não era cô mo da. A po lí ti ca dos go ver na -
do res, que eri gi ra em nor ma para o go ver no fe de ral, ia so frer, em Mato
Gros so, uma ex ce ção aber ran te e, mes mo, es can da lo sa. Em ter mos cla ros, a
po lí ti ca dos go ver na do res sig ni fi ca va o apo io da re pre sen ta ção do Esta do no
Con gres so Na ci o nal. Mas, em Mato Gros so, Cam pos Sa les, pre mi do pela
ne ces si da de de man ter o mi nis tro da Fa zen da, mola mes tra do me ca nis mo
da sua ad mi nis tra ção, pro ce deu de modo in ver so, isto é, apo i ou a oli gar quia
dos Mur ti nhos, na opo si ção, con tra a oli gar quia dos Pon ce, no go ver no.

A po si ção do pre si den te com pli ca va-se ain da mais por que,
jurista e com res pon sa bi li da des na cons tru ção do me ca nis mo cons ti tu -
cional da Re pú bli ca, foi le va do a in frin gir a Cons ti tu i ção Fe de ral, para
man ter sua pro te ção aos ir mãos Mur ti nho. 

A cri se ve ri fi cou-se quan do da su ces são do Vi ce-Governador
Antô nio Pe dro, que su ce de ra ao pre si den te re nun ci an te Cor re ia da Cos ta. A
ele i ção ve ri fi ca va-se a 1º de mar ço de 1899 e o man da to ti nha iní cio a 15 de
agos to. Os che fes re gi o na is in di ca vam Pon ce como can di da to, mas este, que
se ria ace i to sem dis cre pân cia de mon ta, re cu sou a ofer ta, pro va vel men te por -
que, se na dor no Rio de Ja ne i ro, não se dis pu nha a vol tar a Mato Gros so com 
a fa mí lia, para ali re si dir. As ra zões por ele apre sen ta das, como jus ti fi ca ti vas
da re cu sa, não con ven cem, com efe i to. Pon ce in di cou, como can di da to, ao
en ge nhe i ro João Fé lix Pe i xo to de Aze ve do. Abriu-se, en tão, nova dis si dên cia, 
ten do os Mur ti nhos (Jo a quim, mi nis tro da Fa zen da, e Ma nu el, mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral) in di ca do o nome do Se na dor José Ma ria Me te lo.
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A ri va li da de exa cer bou-se e, como era ha bi tu al em Mato Gros -
so, de vi do à enor me dis tân cia, à si tu a ção de fron te i ra e prá ti cas caudilhes -
cas, am bos os par ti dos re cor re ram às ar mas. 

Totó Pais, ex-amigo de Pon ce, jun tou-se aos Mur ti nhos, le van -
tou 3.000 ho mens com 600 ca va los e in va diu Cu i a bá a 10 de abril, quan do
se re u nia a Assem bléia es ta du al, de que Pon ce era pre si den te, para apu rar o 
que en tão se cha ma vam as ele i ções. Sen tin do-se co ac tos, a Assem bléia e o
Vi ce-Governador Antô nio Pe dro pe di ram a Cam pos Sa les a in ter ven ção
fe de ral, de acor do com o ar ti go 6º da Cons ti tu i ção e a co pi o sa dou tri na já
en tão exis ten te. Mas o pre si den te e an ti go mi nis tro da Jus ti ça fez ou vi dos
mou cos. Encas te lou-se em olím pi ca “im par ci a li da de”, en quan to os ca pan -
gas ar ma dos de Totó Pais der ru ba vam o go ver no cons ti tu í do e anu la vam a
ele i ção de Pe i xo to de Aze ve do. A for ça fe de ral, se guin do ins tru ções do
pre si den te, as sis tiu im pas sí vel ao com ba te das ruas.

As pos si bi li dades do Exér ci to eram, sem dú vi da, mu i to
dimi nu tas. Em Cu i a bá só ha via cer ca de 100 pra ças, con tra mi lha res
de pro vi só ri os ar ma dos. É ver da de que o Exér ci to dis pu nha de melho res
coman do e ar ma men to e, co lo ca do a lado da au to ri da de, po de ria mudar o
pa no ra ma.

Alguns as pec tos des sa con fu sa luta de fa mí li as39 exi gi ram a
ação de Ro dri gues Alves, lí der do Se na do, em de fe sa da di fí cil pos tu ra
do pre si den te.

Anu la das, como vi mos, as ele i ções, pela Assem bléia, num ar re -
me do de de li be ra ção, tra tou-se de es co lher um can di da to con ci li a tó rio. O
nome su ge ri do pe los Mur ti nhos foi o de Antô nio Pe dro so de Bar ros. Os
par ti dá ri os de Pon ce in cum bi ram Ro dri gues Alves de ne go ci ar a ace i ta ção,
jun to a Cam pos Sa les, des de que o vi ce-presidente fos se de les. Os Mur ti -
nhos re cu sa ram. No Se na do, Antô nio Aze re do, em enér gi cos dis cur sos,
ata ca va for te men te Cam pos Sa les. Ca bia a Ro dri gues Alves res pon der.

Fê-lo a 29 de maio e re ce beu a se guin te car ta de Cam pos Sa les,
da ta da de 30:
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“Ve nho en gros sar40 por car ta, vis to que você não vem
re ce ber de cara a cara os meus mais fran cos agra de ci men tos e 
apla u sos pelo seu dis cur so de on tem, que, se gun do ouço ge -
ral men te, pro du ziu a im pres são de se ja da. A não ser a gen te de 
Mato Gros so, todo mun do jul ga jus ti fi ca da a con du ta do go -
ver no. Veja que lu crei com o de ba te e que fui bem inspi ra do
quan do mos trei de se jo de que você in tervi esse no de ba te.”

Ro dri gues Alves ain da ten tou um acor do, como se vê des ta
trans cri ção que traz as ca li gra fi as dos dois pre si den tes:

“Cam pos Sa les

Tem al gu ma no tí cia a dar-me so bre Mato Gros so? Os
homens não me de i xam, ale gan do a imi nên cia da ele i ção no
Esta do. Do ami go e co le ga F. P. Ro dri gues Alves. 14 de ju nho.”

E, em ba i xo:

“Nada, in fe liz men te, para acres cen tar ao que já dis se. Fora
dos ter mos da pro pos ta de que lhe fa lei, con si de ra-se im pos sí vel
uma com bi na ção. Do ami go afe tu o so Cam pos Sa les.”

Pon ce ten tou ain da le van tar for ças nas suas ter ras, mas des sa
vez não con se guiu. Re sol ve ram, en tão, ele e seus ami gos, es co lher a abs -
ten ção, no novo ple i to. Pro va vel men te sob a pres são de Pon ce, o vi -
ce-presidente em exer cí cio re nun ci ou, em pro cla ma ção de 4 de ju lho.

Di an te da re cu sa dos subs ti tu tos le ga is de as su mi rem o go ver -
no, Cam pos Sa les, usan do cos tu me do tem po do Impé rio, de ter mi nou
ao co man dan te da guar ni ção que em pos sas se um dos ve re a do res da ca -
pi tal. É o que ex pli ca a Ro dri gues Alves, em car ta do dia 11:

“A or dem que dei ao co man dan te do dis tri to foi que
cha mas se su ces si va men te os ve re a do res pela or dem de vo ta -
ção. Ele co mu ni cou-me que, de acor do com esta re co men da -
ção, che gou ao ve re a dor que as su miu o go ver no, con vi dan do
su ces si va men te os que o an te ce di am, me nos um, que não foi
cha ma do por es tar au sen te.”
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Eram ele men tos para os dis cur sos do lí der. O ve re a dor que
as su miu o go ver no cha ma va-se Antô nio Le i te de Fi gue i re do, e o trans -
mitiu, afi nal, a Antô nio Pe dro Alves de Bar ros, ofi ci al de Ma ri nha,
veterano do Pa ra guai (es ti ve ra em Hu ma i tá) e ir mão de ou tro ofi ci al da
Armada, José Pe dro Alves de Bar ros, che fe da Casa Mi li tar de Cam pos
Sales. So bre ele re ca í ra a es co lha dos Mur ti nhos.

Em de fe sa de Cam pos Sa les, Ro dri gues Alves ocu pou vá ri as
vezes a tri bu na do Se na do. Fa lou a 16 de ju nho, de fen dendo a tese da
neutra li da de do go ver no fe de ral; e a 20 de ju lho, dis cu tin do com La u ro
Sodré, de quem – acen tua – di ver gia des de os seus tem pos de mi nis tro da
Fa zen da. Como ve re mos, essa di ver gên cia trans for mou-se em ver da de i ro
ódio, por par te de So dré. Mas o me lhor dos dis cur sos de Ro dri gues Alves,
na que les dias, foi o de 22 de ju lho. De fen deu bri lhan te men te o pre si den te
das acu sa ções pes so a is que lhe fa zi am os ven ci dos de Mato Gros so.

Cam pos Sa les – vê-se pela cor res pon dên cia – au xi li a va di re ta -
mente o ami go. Acu sa do de an ti go es cra vo cra ta, en vi ou a Ro dri gues
Alves, no dia 6, este bi lhe te:

“Nes te li vri nho es tão a mi nha con fe rên cia no Ampa ro (a 
pri me i ra que se fez no Bra sil so bre o pro je to Dan tas) e o
discurso que pro fe ri na Câ ma ra, com ba ten do a mo ção Mo re i ra
de Bar ros. Ambos vão mar ca dos. Verá por aí como sou
caluni a do pe los que me atri bu em es pí ri to es cra va gis ta.” (Sic.)

No dia 7 Ro dri gues Alves es cre via:

“Re ce bi o li vro. Di ga-me qual é a dis po si ção de que me
fa lou on tem, to man do a Cons ti tu i ção de Go iás como su ple tiva
da de Mato Gros so.”

Cam pos Sa les res pon deu, no mes mo pa pel:

“É o art. 2º das dis po si ções tran si tó ri as, mas não o acho
apli cá vel ao caso. Acho que a Cons ti tu i ção de Go iás pode ser
in vo ca da com au xí lio à in ter pre ta ção dou tri nal. É caso
semelhan te. P. S. Se qui ser re fe rir-se à re u nião dos fa zen de i ros
pa u lis tas so bre a ques tão ser vil, pode di zer que ela teve lu gar a 
15 de de zem bro de 1887.”
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Ten do-se pre pa ra do cu i da do sa men te, re co lhen do da dos e ar -
gu men tos, Ro dri gues Alves fa lou a 22 de ju lho. Foi, sem exa ge ro, uma
es plên di da ora ção. De fen deu o pre si den te no caso da Abo li ção, no epi -
só dio da can di da tu ra de Pru den te den tro da Cons ti tu in te, e en trou no
de ba te dos fa tos re cen tes, sus ten tan do, tan to quan to pos sí vel, a ima gem 
do go ver no. No dia se guin te, 23, Cam pos Sa les re me teu-lhe o se guin te
car tão: 

“O seu dis cur so encheu-me as me di das. Foi com ple to a
todos os res pe i tos, tan to de fen den do a con du ta do go ver no no
caso de Mato Gros so, como re ba ten do as ca lú ni as do co lé ri co
ex-juiz mu ni ci pal de Por to Fe liz, de som bria me mó ria. Ago ra foi 
que fi cou, de ver da de, li qui da da a ques tão. Não há ne ces si da de
de mais uma só pa la vra. Obri ga dís si mo.”

O se na dor pa u lis ta fa lou ou tras ve zes em de fe sa do seu pre si -
den te, como, por exem plo, a 16 de se tem bro, con tes tan do acu sações
feitas a pro pó si to das des pe sas apli ca das na re cep ção de Ju lio Roca, pre -
si dente da Argen ti na. Pro fe riu, ain da, dis cur sos en ca mi nhan do a votação
do or ça men to e um em res pos ta ao seu co le ga Fe li ci a no Pena, pri mo e
cu nha do de Afon so Pena, o qual cos tu ma va ata car o go ver no.

Mas Ro dri gues Alves pre pa ra va-se para as su mir, ele pró prio,
o go ver no de São Pa u lo. De lá Ber nar di no de Cam pos es cre via-lhe,
como se já fos se pre si den te do Esta do, ex pon do pro ble mas in ter nos do
Con gres so es ta du al, no qual o Co ro nel Vir gí lio, ir mão de Ro dri gues
Alves, se na dor, ad qui ri ra na tu ral pres tí gio. Tam bém as ele i ções de 1899
para a Câ ma ra e o Se na do es ta du a is se apro xi ma vam, e Ber nar di no es tu -
dou a for ma ção das cha pas em car ta mi nu ci o sa, da qual se de pre en de
que o cu i da do ma i or era des tru ir as for ças re ma nes cen tes de Fran cis co
Gli cé rio.

Igual men te se acer ca vam as ele i ções fe de ra is, e Ber nar di no,
em car ta de 21 de agos to, re al ça va a ne ces si da de de se re u nir o dis per so
or ga nis mo do Par ti do Re pu bli ca no, sob a che fia de Ro dri gues Alves.
Luís Vi a na, go ver na dor da Ba hia, fora a São Pa u lo, onde se en tre ti ve ra
com Pru den te de Mo ra is, que não re cu sa ra co la bo rar, ape sar de afas ta -
do. Entre ou tras me di das, Ber nar di no acen tu a va a ne ces si da de de re vi ta -
li za ção de O De ba te. Dis se:
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“Para ga ran tir a ori en ta ção do jor nal e evi tar os ris cos da
em pre sa, pelo lado mo ral e po lí ti co, de se jam to dos que você
seja o seu su pre mo di re tor, a fim de ori en tá-lo na de vi da li nha.
Sua po si ção no Se na do lhe gran je ou o su frá gio, pela de mons -
tra ção do cri té rio com que se hou ve, des vi an do o par ti do das
ci la das ad ver sas e pres tan do apo io de vi do ao Cam pos Sa les.”

O De ba te foi ain da ob je to de uma car ta de Ro dri gues Alves a
Pru den te, no prin cí pio do ano (23 de ja ne i ro). O pas si vo da fo lha era
gran de, cer ca de 40 con tos. Ro dri gues Alves havia con cor ri do com
recursos pes so a is para sua ma nu ten ção. Na mes ma car ta, con gra tu lava-se
com o ex-presidente da Re pú bli ca pe las pro vas de apre ço que vi nha
rece ben do em São Pa u lo: “Estou con ven ci do de que o tem po há de tor -
nar mais gran di o sa a me mó ria do seu go ver no.” Co mu ni cou no fe cho
que, apro ve i tan do as fé ri as, ia para as fa zen das de São Ma nu el, que não
vi si ta va ha via um ano.

De 26 de ou tu bro é uma car ta dra má ti ca de Ber nar di no. A
pes te bu bô ni ca ir rom pe ra em San tos e a no tí cia fora di vul ga da no Rio.
A si tu a ção era gra ve. O go ver no do Esta do dis pu nha-se a en fren tar o
mal e ha via tris te za pela má von ta de da im pren sa con tra São Pa u lo.
Falava-se até que São Pa u lo pe sa va à fe de ra ção.

Cam pos Sa les, em 26 de ou tu bro, ocu pou-se dos ris cos da
pes te no Rio, “o que in fe liz men te não deve ser ex clu í do das pre vi sões”.
Nes se caso o Con gres so se es va zi a ria, pois de pu ta dos e se na do res fu gi -
ri am para os seus Esta dos.41

A ação no ce ná rio fe de ral não pre judica va a ou tra, que o
sena dor pa u lis ta exer cia na po lí ti ca de São Pa u lo. Mem bro da co mis são
exe cu ti va do PRP, e da que la mes ma co mis são no PR fe de ral, Ro dri gues
Alves era o che fe in con tes tá vel de todo o cha ma do Nor te pa u lis ta. Dino 
Bu e no, seu vi zi nho de zona (fa zia po lí ti ca em Pin da mo nhan ga ba), es cre -
via-lhe sem re ser va, a 14 de ja ne i ro de 1899, comu ni can do que “o
Bernar di no dis se que aqui no Nor te o que o se nhor re sol ves se, isso se ria”.

Os pro ble mas eram às ve zes di fí ce is, por que, na au sên cia de
uma opo si ção viá vel, as fac ções mu ni ci pa is se di gla di a vam pela con quista
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da si tu a ção ofi ci al. Assim os di ri gen tes fi ca vam às ve zes em pal pos de
ara nha, para es co lher en tre os dois gru pos, quan do am bos se ex tre ma -
vam em de mons tra ções de apo io.

O che fe ge ral era, po rém, Ber nar di no, que di ri gia o bar co
depois da ele i ção de Cam pos Sa les e da re bel dia de Gli cé rio. Este não
era pou pa do. Em car ta de 12 de de zem bro, Ber nar di no es cre via a
Rodri gues Alves, a res pe i to das ele i ções para o Con gres so:

“Cre io que ven ce re mos em to dos os dis tri tos, mes mo
no 7º, onde o Gli cé rio, ape sar da la vou ra,42 não será ele i to.
Este ho mem, que não quis apro ve i tar a sua for ça po lí ti ca para 
o bem, tal vez ví ti ma de erro de in te li gên cia, pres tan do-se a
ser ins tru men to da es có ria do Rio, está pur gan do so zi nho o
pe ca do de to dos. Não sei se terá já per ce bi do de que laia eram 
os com pa nhe i ros. No ín ti mo, já me in cli no a ter pena, mas,
como po lí ti co, irei até o fim, lo gi ca men te.”

Mu i to in te res san te, pelo que re ve la da psi co lo gia e da posição
en tão as su mi da pelo sig na tá rio, é esta ou tra car ta, tam bém de de zem bro
de 1899, dia 17:

“Dr. Ro dri gues Alves.

Aca bo de re ce ber a sua car ta com o te le gra ma do Luís
Vi a na. Ontem res pon di por te le gra ma a car ta aná lo ga do Dr.
Ber nar di no, di zen do que não fiz nem faço ques tão da ele i ção
do Fa us to Car do so, como de cla rei a Fe lis be lo43 e Mar ti nho
Gar cez, em car tas de 9 e 11 do cor ren te. Me te ram-me nes sa
his tó ria da po li ti ca gem de Ser gi pe, como Pi la tos no cre do, a
mim que não me en vol vi nem na de sig na ção dos can di da tos
de São Pa u lo e que te nho me con ser va do só no meu can to,
evi tan do in ter vir em ne gó ci os pú bli cos ou ele i to ra is do meu
Esta do e até do mu ni cí pio onde re si do. Pa re ce-me que ele,
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“candidato da lavoura”, grupo ocasional a que se filiou também, em Batatais, o
jovem Washington Luís Pereira de Sousa. 

43 Felisbelo Freire, que havia sido ministro de Prudente.



Gar cez, de se ja in clu ir o Fe lis be lo e pro cu ra, para con se guir
isso, aco ber tar-se com uma car ta mi nha, que aliás não se presta a 
isso. Há me ses o Fa us to Car do so, que co nhe ci no ano pas sa -
do quan do re di gia O De ba te, es cre veu-me di zen do que sua
can di da tu ra era mu i to bem ace i ta pelo Pa dre Olím pio44 e
pelo Gar cez e pe din do-me que eu me in te res sas se por ele junto 
a este. Escre vi ao Gar cez, que ain da es ta va em Ser gi pe, re pe -
tin do as in for ma ções do F. Car do so e di zen do que eu es ti ma -
ria a ele i ção des te, se isso não con tra ri as se in te res ses da po lí ti ca de
Ser gi pe ou com bi na ções e com pro mis sos an te ri o res.45 Eis aí como fiz
ques tão da ele i ção de F. Car do so. Não fiz nem po dia fa zer
ques tão por ele i ção de al guém de Ser gi pe, quando não tive
nem te nho can di da to na ele i ção de São Pa u lo. O M. Gar cez
deve ter re ce bi do a 12 do cor ren te a car ta em que eu lhe dis se 
isto mes mo, acres cen tan do que não de se ja va ab so lu ta men te
que mi nha car ta an te ri or pu des se con tri bu ir para a ex clu são
do Fe lis be lo. Por isso, se o Fe lis be lo for exclu í do, não será
por ca u sa da que la mi nha car ta. De se ja-lhe sa ú de e  aos fi lhos
o co le ga e ami go obri ga dís si mo Pru den te de Mo ra is.”

Era na tu ral que ca u sas se es tra nhe za o apo io de Pru den te ao im -
pe tu o so de pu ta do ser gi pa no. Fa us to Car do so mo via im pla cá vel opo si ção a
Cam pos Sa les. Em fins de 1900 le vou tal opo si ção a ex tre mos de um per -
so na lis mo in con ce bí vel. Gran de ora dor, Fa us to era um ne u ró ti co.

Com o fim do ano, apro xi mou-se o ter mo do man da to de
Rodri gues Alves, pois, no pri me i ro se mes tre de 1900, es ta ria no go ver no de 
São Pa u lo. Cam pos Sa les con ti nu a va a es cre ver-lhe fre qüen te men te. A 3 de 
no vem bro que i xou-se do Se na dor Le o pol do de Bu lhões, achan do “ve ne -
no so” e “in si di o so” um seu dis cur so. Di zia pre fe rir “mil ve zes o au xí lio de
uma hos ti li da de de sem bu ça da a es sas ma nhas go i a nas”.

O pre si den te cha ma va fre qüen te men te Ro dri gues Alves ao
Ca te te. Às ve zes fa zia-o em for ma bo na cho na, como nes te bi lhe te:
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“Qu an do sair para bar be ar-se che gue até aqui.” Como Ber nar di no,
acha va que o ini mi go na po lí ti ca pa u lis ta era Gli cé rio:

“Re ce bi esta car ta de Ber nar di no. Acho que ele tem
razão quan to à es pe cu la ção dos ini mi gos da Re pú bli ca, hoje
ali a dos na tu ra is do Gli cé rio” – es cre via em car ta não da ta da.

Em de zem bro, Cam pos Sa les já agra de cia a Ro dri gues Alves os 
gran des ser vi ços que lhe pres ta ra no Se na do. Esta car ta é do dia 1º:

“Qu e ro ter o pra zer de ofe re cer um jan tar, em fa mí lia,
ao meu ami go – fu tu ro pre si den te de São Pa u lo – e se você
con sen tir de sig nar o dia 3 do cor ren te, às 7 ho ras. São con vi -
da das as suas fi lhas e os seus fi lhos, que es pe ro não fal ta rão.
É sem ce ri mô nia, sen do con vi da dos, além dos seus, so men te
o To bi as46 e Sam pa io Fer raz.”

No dia 3 con firmava: 

“Man da rei às 6½ dois car ros para trazê-los a pa lá cio. O
jan tar é às 7, mas uma meia hora de an te ce dên cia não será
dema is, para a pro sa. Não sei se dis se que é sem ca sa ca. Fica-se
mais à von ta de.”

Ro dri gues Alves ain da atu ou po li ti ca men te, como se na dor,
em prin cí pi os de 1900, pou co an tes de as su mir o go ver no de São Pa u lo, 
o que de via ocor rer dias an tes da aber tu ra da ses são legis la ti va. Seu
traba lho foi o de co or de nar as for ças go ver nis tas, na ques tão do
reconhe ci men to de po de res dos no vos se na do res ele i tos. Em car ta de
25 de fe ve re i ro, Cam pos Sa les for ne ceu-lhe ins tru ções a res pe i to. Fiel à
polí ti ca que ina u gu ra va, o pre si den te re co men dou ao ami go que pro mo -
vesse, em prin cí pio, o re co nhe ci men to de to dos os can di da tos que se
apre sen tas sem como re pre sen tan tes das for ças go ver na men ta is de cada
Esta do. Vi mos an te ri or men te como trans cor re ram al guns epi só di os no
de cur so des se pe río do pe no so de ajus ta men to.
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Li vro III

Capítulo Primeiro

Pre si den te de São Pa u lo – Can di da to à pre si dên cia da Re pú bli ca – A dis si dên cia
pa u lis ta – Pla ta for ma de go ver no – A ele i ção pre si den ci al.

PRESIDENTE DE SÃO PAULO

Em 1898, ao assu mir a pre si dên cia da Re pú bli ca, Cam pos
Sa les fora subs ti tu í do in te ri na men te, no go ver no de São Pa u lo, pelo
Vice-Presidente Pe i xo to Go mi de. Mas, de acor do com a Cons ti tu i ção
estadu al, o pe río do pre si den ci al de ve ria ser com ple ta do por ou tro pre siden te
ele i to. Foi, en tão, in di ca do e ele i to pelo PRP o Co ro nel Fer nan do Pres tes
(pai de Jú lio Pres tes), pres ti gi o so e fiel che fe po lí ti co em Ita pe ti nin ga. Em 
de zem bro, re a li za ram-se ele i ções para o Con gres so Federal. Os ple i tos
esta du al e fe de ral fo ram per tur ba dos por de sor dens em San tos, Itu, Ava ré 
e Pi ra ju. A si tu a ção in ter na da po lí ti ca pa u lis ta não era tran qüi la como a
mi ne i ra. A dis si dên cia dos re pu bli ca nos his tó ri cos, de to na li da de flo ri a nis -
ta, che fi a dos por Gli cé rio, não se de i xa va ab sor ver. Tam bém Pru den te e
seus ami gos se man ti nham re tra í dos. Como de mons tra ção des sas di ver -
gên ci as, a im pren sa pa u lis ta na pu bli ca va car tas e co mu ni ca dos de nun ci an -
do a opres são exer ci da pela oli garquia par tidá ria con tra a oposi ção em
cer tos mu ni cí pi os, como Ba ta ta is. Essas car tas vi nham as si na das, em con junto, 



por dois po lí ti cos. Um era o ve lho re pu bli ca no Fran cis co Gli cé rio. Ou -
tro era um jo vem e obs cu ro pos tu lante à ele i ção, cuja car re i ra co me ça -
va. Cha ma va-se Was hing ton Luís Pe re i ra de Sou sa.

Pres tes go ver nou até fins de abril de 1900, pas san do o pos to
a Ro dri gues Alves, no dia 1º de maio.

Na men sa gem que di ri gi ra ao Con gres so es ta du al a 7 de abril,
an tes de de i xar o go ver no, o Pre si den te Pres tes con sig na, com es tas pa la -
vras de elo gio, o pres tí gio na ci o nal de que vi nha cer ca do Ro dri gues Alves:

“No tá vel bra si le i ro, es ta dis ta ilus tre a quem as ur nas
elei to ra is, em li vre ple i to, aca bam, sem di ver gên cia apre ciá vel, 
de con fi ar os nos sos des ti nos, e que em bre ves dias as su mi rá
a pos se das suas fun ções, por en tre as mais jus tas es pe ran ças
e em meio das ma ni fes ta ções sin ce ras de jú bi lo co mum.”

Ele i to a 15 de fe ve re i ro e pro cla ma do a 25 de abril, Ro dri gues 
Alves to mou pos se, como fi cou dito, a 1º de maio.

No dia 29 de abril, com mem bros da fa mí lia e vá ri os ami gos,
em bar cou em Gu a ra tin gue tá rumo à ca pi tal, onde fi cou hos pe da do no
Gran de Ho tel.1

No dia da pos se pe ran te o Con gres so do Esta do, o Cor re io
Paulis ta no, ór gão do par ti do, de di cou lon go edi to ri al ao novo pre si den te, 
ele i to sem com pe ti dor ofi ci al. Exal tou os seus re co nhe ci dos do tes de
ho mem pú bli co e enal te ceu a fi gu ra do es ta dis ta, po lí ti co e ad mi nis tra -
dor, ex pe ri men ta do e res pe i ta do des de o Impé rio.

No dia 2, o Cor re io abriu a pá gi na de ros to com o no ti ciá rio
sobre o novo go ver no exi bin do os re tra tos dos seus com po nen tes. Ao lado do 
pre si den te fi gu ra vam Ben to Bu e no, re pu bli ca no da pri me i ra hora, se cre tá rio do 
Interior, pas ta po lí ti ca; Cân di do Ro dri gues,2 en ge nhe i ro con ce i tu a do,
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1 O Grande Hotel, que ocupava todo um quarteirão entre as Ruas de São Bento e
São José (Líbero Badaró), era renomado. Na minha tradução do livro Imagens do
Brasil, de Carl von Koseritz, lê-se o seguinte: “Este hotel [....] é o melhor do
Brasil. Nenhum hotel do Rio se lhe compara [....]. Nem o Rio nem todo o resto
do Brasil possui nada de parecido em matéria de luxo.”  

2 Em 1906, Antônio Cândido Rodrigues, então deputado federal, foi dos mais
ardorosos opositores a Rodrigues Alves nas questões do Convênio de Taubaté e
da Caixa de Conversão.



se cre tá rio da Agri cul tu ra; Fran cis co Mal ta, vindo dos libera is da Mo -
nar quia, se cre tá rio da Fa zen da e Oli ve i ra Ri be i ro, juiz de di re i to, che fe
de Po lí cia. O pre fe i to da ca pi tal era o Ba rão de Du prat, depois subs ti -
tu í do pelo Con se lhe i ro Antô nio Pra do.

No ban que te de des pe di da ofe re ci do a Fer nan do Pres tes (que 
em bar ca va, com o fi lho Jú lio Pres tes, para Ita pe ti nin ga, onde vol ta vam a 
re si dir), Ro dri gues Alves pro fe riu im por tan te dis cur so de de fi ni ção po lí -
ti ca e pro gra ma de go ver no.

Como sem pre pro ce de ria de po is, con fes sa va mo des ta men te
as suas de fi ciên ci as para o alto car go. Não o ple i te a ra. Pe dia, por isso, a
ajuda dos com pe ten tes, para que pu des se go ver nar em be ne fí cio da
co le ti vi da de pa u lis ta. De cla rou que seu de se jo, além da ma nu ten ção da
or dem, es ta va em es ti mu lar a la vou ra, o que só po de ria ser con se gui do
com uma enér gi ca po lí ti ca de trans por tes e imi gra ção.

Mas a si tu a ção sa ni tá ria vi ria exi gir-lhe es for ços a que não
aludi ra na que la fala. A fe bre ama re la ma ni fes ta ra-se em for ma epi dê mi ca 
em al guns mu ni cí pi os do in te ri or, in clu si ve So ro ca ba, onde fi ze ra mais
de mil ví ti mas.3 A pes te bu bô ni ca, que cons ti tu ía, com a fe bre ama re la,
o pe sa de lo do Bra sil, ir rom pe ra em San tos, na que le mes mo mês de
maio. Se gun do os sa ni ta ris tas, ela vi nha tra zi da pe los imi gran tes por tu -
gue ses, pois em Por tu gal era en dê mi ca, so bre tu do nos ba ir ros po bres e
su per po vo a dos do Por to. A mor ta li da de se apre sen ta va ele va dís si ma, na 
pes te, e os seus sin to mas alar man tes logo se de nun ci a ram. Co me ça ram a 
apa re cer ra tos mor tos nas do cas e, em bre ve, imi gran tes por tu gue ses,
ho mens e mu lhe res, exi bi am os sin to mas in dis far çá ve is do mal. Em São
Pa u lo, ha via tal vez o me lhor ser vi ço de hi gi e ne pú bli ca do Bra sil, sob a
di re ção do sa ni ta ris ta Emí lio Ri bas. No go ver no de Fer nan do Pres tes,
ha via ini ci a do o tra ba lho de er ra di ca ção da fe bre e da pes te. Ro dri gues
Alves con si de ra va o as sun to pri o ri tá rio e, como fi ze ra já no Impé rio,
en fren tou co ra jo sa men te o pro ble ma. Na sua opi nião, a ci da de de São
Pa u lo, pelo cli ma e pela con fi gu ra ção ur ba na, era me nos vul ne rá vel aos
ata ques das epi de mi as. O mal es ta va nas ci da des quen tes do li to ral,
como San tos, e, prin ci pal men te, Rio de Ja ne i ro.

Já en tão se ti nha uma idéia exa ta da re la ção en tre o amon to a do 
an ti-higiênico da po pu la ção po bre, nas vi e las es tre i tas da ca pi tal da Re pú blica,
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3 Como veremos em tempo oportuno, essa epidemia foi vitoriosamente enfrentada
por Emílio Ribas, que empregou então, de forma pioneira, as medidas recentíssimas 
dos norte-americanos em Cuba.



ci da de de as pec to co lo ni al, e o pro ble ma da sa ú de pú bli ca, cada vez mais
gra ve por ca u sa do au men to da po pu la ção. Mu i ta gen te per ce bia que o
Bra sil pes to so e ama re len to pre ci sa va em pre en der gran des obras de ur ba -
nis mo para tor nar pos sí vel a ação sa ni tá ria. A ima gem do país no es tran -
ge i ro era a pior pos sí vel. Per día mos lon ge para a Argen ti na. O De pu ta do
Lo pes Tro vão, re pre sen tan te ca ri o ca, apre sen ta ra à Câ ma ra, na que le ano,
um pro je to que vi sa va exa ta men te à re for ma ur ba na em be ne fí cio da sa ú -
de pú bli ca. Os jor na is de São Pa u lo fa la vam nos es tu dos que se fa zi am no 
la bo ra tó rio ofi ci al de Man gui nhos, di ri gi do pelo Ba rão de Pe dro Afonso,4

ins ti tu to onde co me ça va a sua for mi dá vel obra um jo vem ci en tis ta por
nome Osval do Cruz. Ro dri gues Alves que, des de de pu ta do pro vin ci al, era
homem do pro gres so, não co nhe cia, pro va vel men te, os pro ble mas
técnicos, nem os ci en tis tas que de les se ocu pa vam. Mas sua sen si bi li da de
po lí ti ca o aler ta va para a si tu a ção. Ele pen sa va, como ou tros, que, sem a
re for ma do Rio de Ja ne i ro e sem uma vi go ro sa ação ad mi nis tra ti va em
be ne fí cio da sa ú de pú bli ca, o Bra sil não en tra ria no sé cu lo XX.

De mons tra ção im pres si o nan te des sa obs ti na da von ta de de
pro gresso que ani ma va o já en tão es ta dis ta é o ar ti go sem as si na tu ra pu bli ca -
do pelo Cor re io Pa u lis ta no a 29 de outu bro de 1900, sob o tí tu lo: “A vi a -
gem do pre si den te”. Cam pos Sa les, com efe i to, se gui ra em mis são
tri un fal para a Argen ti na. Acom pa nha va-o nu me ro so sé qui to de per -
so na li da des po lí ti cas, como os Se na do res Pi nhe i ro Ma cha do e Quinti -
no Bo ca i ú va, o De pu ta do Gas tão da Cu nha, ou in te lec tu a is, como Ola vo Bi -
lac, além de mi li ta res, jorna lis tas e as ses so res. Toda essa eli te bra si le i ra
des lum brou-se com Bu e nos Ai res, que so men te al guns pou cos, como
Qu in ti no ou Pi nhe i ro, co nhe ci am. O or gu lho na ci o nal sen tia-se es pe -
zi nha do com a sa ni da de, a fra grân cia, a ma jes ta de da ca pi tal por te nha.
As cor res pon dên ci as de im pren sa fa la vam nas lu zes, nas ave ni das, nos
no bres edi fí ci os de Bu e nos Ai res. Ao lado da que la pe que na Pa ris
sul-americana, cin ti lan do nas ga las da bel le épo que, os bra si le i ros re cor -
da vam, hu mi lha dos, a ci da de pro vin ci a na dos cor ti ços, das vi e las e da
pes te, aco co ra da jun to às pra i as des lum bran tes da Gu a na ba ra. O ar ti go
re fe ri do é a ex te ri o ri za ção des sa es pé cie de hu mi lha ção pa trió ti ca. Te mos por
pro vá vel que seja da au to ria do pró prio Ro dri gues Alves, e por se gu ro que foi,
pelo me nos, de sua ins pi ra ção. Todo ele res sal ta a ne ces si da de da re for -
ma da ca pi tal bra si le i ra. Estes são os seus tó pi cos fi na is:
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Nascido no Rio de Janeiro em 1845.



“Que, como es ses es ta dis tas ar gen ti nos cuja obra está
ad mi ran do, has te ie, pois, o Dr. Cam pos Sa les, ou sa da men te,
o es tan dar te do pro gres so à ame ri ca na, não des se pro gres so
que, sem dú vi da, per lus tra mos no pas sa do, len to e so le ne como
o que mo vi men ta as ve lhas so ci e da des eu ro péi as, mas des se pro -
gres so ver ti gi no so que faz num dia o que para aque le foi pre ci so 
sé cu los; que pro mo va, des de logo, com todo o po der e pres tí gio 
de sua po si ção, ao me nos a re for ma ra di cal des sa ve lha ci da de,
úni ca en tre as ca pi ta is sul-americanas que con ser va ain da as rou -
pa gens co lo ni a is, tor nan do-a o en can to e a in ve ja das suas ri va is, 
des pe da çan do-lhe os mi se rá ve is, es tre i tos e pe sa dos an dra jos,
para subs ti tuí-los pe los ves ti dos le ves, am plos e ele gan tes, que
per mi tam ad mi rar-se-lhe as for mas sem igua is com que a do tou
a na tu re za. É a sua mis são. É a glo ri o sa, pos to que di fi cí li ma
mis são dos go ver nos de mo crá ti cos sul-americanos.”

A mis são e a gló ria de Cam pos Sa les fo ram ou tras: as de pre -
pa rar as con di ções que per mi tis sem ao su ces sor tra zer, para o Bra sil,
uma ra ja da do es pí ri to ame ri ca no do sé cu lo XX.

Com os li mi ta dos re cur sos de que dis pu nha (li mi ta dos so bre tu -
do quan to aos co nhe ci men tos ci en tí fi cos dos ser vi ços ofi ci a is) o pre si den te
do Esta do em pe nhou-se a fun do na luta con tra a fe bre ama re la e a pes te
bu bô ni ca, em São Pa u lo. Pa ra le la men te, le va va a efe i to obras pú bli cas e de
sa ne a men to, que au xi li a vam aque les ob je ti vos. Na men sa gem que di ri giu ao 
Con gres so do Esta do, em 7 de abril de 1901 (a sua pri me i ra men sa gem),
deu con tas do que pu de ra fa zer, em ma té ria sa ni tá ria, no de cor rer do ano
an te ri or. Como com ple men to e fi xa ção des sa ati vi da de sa ni tá ria, Ro dri gues
Alves ins ta lou o Insti tu to Bu tan tã, apa re lha do para a se ro te ra pia.

As di fi cul da des de or dem fi nan ce i ra, com que se de fron tou 
em 1900, não fo ram pou cas, nem pe que nas. Tudo pro vi nha, no
fundo, da cri se eco nô mi ca ca u sa da pela ba i xa dos pre ços in ter na ci o na is
do café. A enor me ex pan são dos ca fe za is bra si le i ros – prin ci pal men te os 
pa u lis tas – trou xe ra uma su per pro du ção mun di al que afe ta ra as cul tu ras
de Su ma tra, Java, Amé ri ca Cen tral e Mé xi co. Era ge ral a que i xa des ses
mer ca dos pro du to res con tra a po lí ti ca de pro du ção do Bra sil. Ro dri gues 
Alves pre o cu pa va-se com a ba i xa de di vi sas ne ces sá ri as à im por ta ção e
com os pro ble mas da ar re ca da ção in ter na do Esta do.

Em 15 de no vem bro de 1900 (a data já não lhe tra ria ago ra as
mes mas tris te zas), Jo a quim Na bu co, que ace i ta ra as fun ções de ad vo ga do
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do Bra sil na ques tão com a Ingla ter ra, re la ti va à Gu i a na, es cre via de
Londres a Rodrigues Alves. Na bu co, nos du ros anos que vi veu em se gui da
à Repú blica, che ga ra a ad mi tir, sob a in fluên cia de Edu ar do Pra do, ser
fazen de i ro de café em São Pa u lo. Ago ra, po rém, es ta va no seu ver da de i ro
am bi ente: era mi nis tro em Lon dres, in cum bi do de mis são es pe ci al.
Não esque cia, po rém, o ami go de in fân cia, que di ri gia o Esta do bra si le i ro
onde se pro du zia a ma i or quan ti da de de café do mun do. Na car ta re fe ri da,
Na bu co co mu ni ca va a Ro dri gues Alves a re mes sa de vá ri as pu bli ca ções
“mu i to in te ressan tes” so bre o café, e anun ci a va o en vio pró xi mo de
ou tras. Fi ca ria, diz, aten to a to das as in for ma ções que pu des se pres tar. O
tom da car ta é afe tu o so: 

“Você pode fi car des can sa do, por es tar em mãos de
quem toma o ma i or in te res se pelo su ces so de sua ad mi nis tração
[....]. Dis po nha de mim, meu caro Rodri gues Alves, para
tudo que for do ser vi ço do seu Estado em Lon dres, e, ain da
com mais li ber da de, para o que for par ti cu lar men te seu. Do
ve lho ca ma ra da e ami go de in fân cia.”5

Mas Ro dri gues Alves per ce bia bem que o pro ble ma bá si co do 
café não se re du zia aos pre ços do mer ca do in ter na ci o nal. De vi am-se
con si de rar, tam bém, os fa to res li gados à pro du ção, in clu si ve para
baixar-lhe o cus to, fa ci li tan do a ex pan são do con su mo.
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5 Rodrigues Alves fora dos que se alegraram com a aceitação, por Nabuco, da missão 
dada pela República. Os dois se encontraram, quando Rodrigues Alves era senador,
em casa de José Carlos Rodrigues, onde Nabuco, por amável conspiração de
amigos, entrou em contato com dirigentes do novo regime. Quando assentiu em
exercer a missão, Nabuco foi duramente atacado por monarquistas intransigentes. 
Mas Rodrigues Alves, adesista e republicano em ascensão, escreveu-lhe, a 29 de
março de 1899, de Guaratinguetá, esta carta: 
“Nabuco.
Sou muito provavelmente dos últimos, mas creia que não é menos viva a minha
satisfação por ver que, afinal, a grande inteligência do meu amigo vai se dedicar ao
estudo e solução de altos interesses de nossa pátria. Sempre alimentei essa esperança e 
mais de uma vez, junto a amigos do governo, tive ocasião de exprimir a seu respeito
os meus sentimentos. Não quero que V. parta do Brasil sem a segurança da estima
que tenho o prazer de renovar, que aqui fica sempre o mesmo admirador e amigo.”

Esta carta deve ter tocado o coração de Nabuco, ferido pela injustiça de antigos
companheiros.



Um por me nor que não deve ser es que ci do, pela sua im por -
tân cia, é a aten ção com que ele se guia, na que la épo ca, a vida do seu an ti -
go co le ga de gi ná sio, ago ra gran de di plo ma ta, Ba rão do Rio Bran co. No
ar qui vo des te, en con tra-se uma car ta de Ro dri gues Alves, da ta da de 3 de 
ju lho de 1901, em que o pre si den te de São Pa u lo en via fe li ci ta ções a Rio 
Bran co por ter ele as su mi do o car go de mi nis tro ple ni po ten ciá rio na
Ale ma nha. As vis tas de Ro dri gues Alves, que não se des pren di am de
Na bu co, já se vol ta vam para aque le a quem de po is pra ti ca men te obri -
gou a ace i tar a di re ção do Ita ma ra ti.

No li mi ta do tem po que lhe res ta va na che fia do Exe cu ti vo es -
ta du al, Ro dri gues Alves fez o que pôde para cum prir os com pro mis sos
as su mi dos na pos se. Ape sar da que da dos pre ços do café, sua ad mi nis -
tra ção fi nan ce i ra acu sou su pe rá vit or ça men tá rio em 1901, não obs tan te
a sé rie de gas tos que em pre en deu com tra ba lhos pú bli cos, cons tru in do
pon tes, es co las e ou tras obras em di ver sas zo nas do Esta do.

Ho mem da la vou ra, pro cu rou am pa rar a pro du ção agrí co la,
in tro du zin do téc ni cas de con ser va ção da ter ra e pro te gen do o agri cul tor.

Mas sua obra ad mi nis tra ti va fi cou mais ou me nos in ter rom pi -
da, des de prin cí pio de 1902, por que a sua can di da tu ra à pre si dên cia da
Re pú bli ca, já en tão no tó ria nos cír cu los po lí ti cos na ci o na is, mo bi li za va
na tu ral men te a aten ção e os es for ços do go ver no pa u lis ta.

As prin ci pa is re a li za ções do seu go ver no en con tram-se ex postas
nas men sa gens que en vi ou ao Con gres so. Na pri me i ra (a já re fe ri da, de
abril de 1901), de po is de abor dar por me no ri za da men te a si tu a ção
econô mi ca e fi nan ce i ra do Esta do e do país, en trou na pres ta ção de
con tas do que ha via fe i to. Pro ble mas que o pre o cu pa vam des de os tem -
pos de de pu ta do pro vin ci al eram ago ra ata ca dos pelo pre si den te re pu -
bli ca no. Empre en deu a re for ma ju di ciá ria; me lho rou tan to quan to pôde
a sa ú de pú bli ca, quer com ba ten do as epi de mi as, quer re a li zan do obras 
de sa ne a men to; es ti mu lou a ins tru ção que teve, nas suas pró pri as
pala vras, “um im pul so mag ní fi co”; pôs sua ex pe riên cia de ve lho la vra dor 
na pro cu ra de so lu ção para a cri se do café; es te ve aten to à imi gra ção,
não só con tra tan do, na Eu ro pa, a vin da de de ze nas de milha res de
tra ba lha do res agrí co las, como es tu dan do o gra ve pro ble ma da sua
fixa ção à ter ra; cons tru iu pon tes, es tra das, es co las e ou tros edi fí ci os 
na ca pital e no in te rior. Com toda essa ati vi da de, pôde exe cutar sa -
dia po lí ti ca finan ce i  ra,  de for ma a obter, no pri me i ro ano do
gover no, um sal do or ça men tá rio cor res pon den te a mais de 30% da
re ce i ta.
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Em 1902, a men sa gem ao Con gres so do Esta do não é mais 
en vi a da pelo pre si den te, mas por seu subs ti tu to. Com efe i to Ro dri gues
Alves re nun ci a ra, no prin cí pio do ano, para aten der às ne ces si da des da
sua can di da tu ra à pre si dên cia.

CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Cam pos Sa les, no seu li vro, ex põe com por me no res as
origens da can di da tu ra de Ro dri gues Alves.

Des de fins de 1900, com a pre co ci da de pre ju di ci al que nun ca
pôde ser evi ta da, co lo cou-se o pro ble ma da su ces são. A con di ção, que a 
prin cí pio pa re ceu exi gí vel pe los me i os do mi nan tes, era a de que o fu tu ro 
pre si den te de ve ria ser um re pu bli ca no his tó ri co. Essa exi gên cia, pos si -
vel men te, obe de ce ria ao pro pó si to de afas tar uma ter ce i ra can di da tu ra
pa u lis ta, no caso a de Ro dri gues Alves, que era a mais pro vá vel, pela po -
si ção por ele ocu pa da e pela no tó ria pre fe rên cia de Cam pos Sa les. Este,
em bo ra con si de ras se jus ti fi cá vel a tese, pre fe ria ver no can di da to so bre -
tu do um ad mi nis tra dor ca paz e com pro me ti do a con ti nu ar a sua obra de 
res ta u ra ção fi nan ce i ra. Ro dri gues Alves, in du bi ta vel men te, pre en chia as
duas con di ções. Suas qua li da des de ad mi nis tra dor e de fi nan cis ta ha vi am 
sido so be ja men te com pro va das nos pos tos exer ci dos no fim do Impé rio 
e no co me ço da Re pú bli ca. O gran de ad ver sá rio des se pro ces so de
enca mi nha men to era ob vi a men te Pi nhe i ro Ma cha do. Re pu bli ca no
his tó rico, con vi nha-lhe res trin gir o cír cu lo dos pa pá ve is com a exi gên cia
des sa con di ção, por que, as sim, eli mi na va no mes pos sí ve is, vi es sem dos dois 
gran des Esta dos, como Afon so Pena e Ro dri gues Alves, ou de Esta dos de
média im por tân cia, como Rui Bar bo sa. Ele, Pi nhe i ro, era re pu bli ca no
histó ri co, vi nha de um Esta do for te, con ta va com o apo io do seu go ver no
e lo gra ra enor me in fluên cia no Con gres so. Seu pres tí gio de com ba ten te na
Re vo lu ção Fe de ra lis ta tam bém se es ten dia às for ças ar ma das; sua gra ça de
con dot ti e re fa zia-o sim pá ti co à im pren sa e à opi nião. Pi nhe i ro foi sem pre
can di da to, e a im pos si bi li da de de se fa zer ace i tar é que o le va va a
opor-se a qual quer can di da tu ra que não le vas se o seu pa tro cí nio. Quando
ven ci do (como no caso de Ven ces lau Brás), fa zia-se dono da vi tó ria.
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A 7 de no vem bro de 1900, Cam pos Sa les en vi ou o mi ne i ro
Olin to de Ma ga lhães, seu mi nis tro do Exte ri or, a Belo Ho ri zon te, para consul tar
Sil vi a no Bran dão, pre si den te do Esta do, so bre o nome de Ro dri gues Alves.

O pre si den te de Mi nas Ge ra is re ce beu bem a son da gem,
suge rin do po rém o nome de um mi ne i ro – no caso Afon so Pena – para
a vi ce-presidência. Fir ma va-se, as sim, a ali an ça mi ne i ro-paulista, que
tan to in flu iu na Pri me i ra Re pú bli ca. A idéia de um vi ce-presidente do
Nor te, que vi esse equi li brar a can di da tu ra de São Pa u lo, vá li da nos
gover nos de Pru den te e Cam pos Sa les, mos tra va-se, ago ra, su pe ra da. O
apo io dos mi ne i ros com pre en dia a par ti ci pa ção de Mi nas.

Olin to vol tou ao Rio no dia 15, com o re sul ta do das suas
conversas, e, na que le mes mo dia, Cam pos Sa les te le gra fou ao Go ver nador
Se ve ri no Vi e i ra, pe din do-lhe o apo io da Ba hia. O te le gra ma de Cam pos
Sa les é a um só tem po enér gi co e há bil. Dá-se por ci en te que Se ve ri no
ace i taria Ro dri gues Alves, mas, re ce o so pro va vel men te de que ele pre tendes se
a vi ce-presidência, avan ça logo o tra go mais amar go:

“TENHO MOTIVOS PARA ACREDITAR QUE MINAS SÓ
ACEITARÁ A COMBINAÇÃO  EM QUE ENTRAR TAMBÉM UM
MINEIRO, E, PARA EVITAR EMBARAÇOS, JULGO CONVENIENTE
INDICAR SILVIANO PARA VICE-PRESIDENTE, ASSEGURANDO,
ASSIM, APOIO DECISIVO DAQUELE GRANDE ESTADO.”

Dois con se lhe i ros ade sis tas pa re ci am demais. Cam pos Sa les
recu sou o nome de Pena e lan çou o do pró prio Sil vi a no, o que con fe ria à
cha pa cer ta co lo ra ção de re pu bli ca nis mo his tó ri co, ao mes mo tem po em
que, sem dú vi da, tor na va mais for te o com pro mis so do go ver no mi ne i ro.

Fe liz men te, para Cam pos Sa les, Se ve ri no Vi e i ra con cor dou
logo, sem res sen ti men to:

“ACABO RECEBER TELEGRAMA. AGRADEÇO PROVA
GENEROSA CONFIANÇA. COM DECISÃO E ENTUSIASMO
ACEITO COMBINAÇÃO QUE CONSIDERO INSPIRAÇÃO
PATRIÓTICA. PENSO, ENTRETANTO, DEVE HAVER TODA
CAUTELA A FIM DE EVITAR MANEJOS SUBTERRÂNEOS.
INVEJOSOS TERIAM AINDA MUITO TEMPO PARA AGIR ANTE
MINAS.”
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Re al men te, Se ve ri no via jus to. Pi nhe i ro ou qual quer ou tro poderia 
ace nar para Mi nas com um nome mi ne i ro, fi a do no seu ma i or contingen te
ele i to ral.

Campos Sa les, sen tin do-se ga ran ti do pe los dois apo i os,
dirigiu-se en tão, por car ta, a qua se to dos os de ma is go ver na do res de
Esta do, con so li dan do o dis po si ti vo.

Os go ver na do res res pon de ram no cor rer de de zem bro, de tal
ma ne i ra que, ter mi na do o ano de 1900, pa re cia de fi ni ti va men te as sen ta da,
nos me i os ofi ci a is, a su ces são pre si den ci al, com o nome de Ro dri gues
Alves. Fal ta va ape nas o as sen ti men to do pró prio can di da to, pois Cam pos
Sa les le va ra a efe i to toda a ope ra ção an tes de con sul tá-lo for mal men te.

A 6 de ja ne i ro de 1901, mal ini ci a do o novo sé cu lo, o pre si -
den te da Re pú bli ca es cre veu ao pre si den te de São Pa u lo uma lon ga
car ta, cujo pe río do ini ci al de mons tra o alhe a men to des te em re la ção ao 
que se pro ces sa va:

“Proposi ta da men te de i xei até ago ra de le var ao seu
conhe cimen to o que te nho pen sa do e o que me pa re ce
conve ni en te fa zer, a fim de bem en ca mi nhar a mi nha su cessão
na pre si dên cia da Re pú bli ca.”

De po is des sa ob ser va ção ini ci al, Cam pos Sa les de sen vol ve
em lar gue za o seu pro ce di men to e as ra zões que o mo ti va ram. Acha va
que a Re pú bli ca ain da não atin gi ra a um fun ci o na men to nor mal, es pe ci -
al men te pela ausên cia de ver da de i ros par ti dos po lí ti cos na ci o na is. A lacuna 
jus ti fi ca va a in ter ven ção do che fe de Esta do, para evi tar agi ta ções sem
base que per tur ba ri am a boa mar cha da ad mi nis tra ção. Como pre si dente,
ele co lo ca ra a ad mi nis tra ção aci ma da po lí ti ca, ape sar das re sis tên ci as
en con tra das. Faz res tri ções a Pru den te, nes tas fra ses:

“Fa la va-se, en tão, no de ver que me ca bia, de con ti nu ar
uma cer ta po lí ti ca, em alu são mais ou me nos cla ra à po lí tica do
meu an te ces sor. Bem qui se ra fa zê-lo; con fes so, po rém, que
não en con trei na du pla es fe ra go ver na ti va e ad mi nis tra ti va os
carac te res des sa po lí ti ca. Se ela exis tiu, não con se guiu,
con tudo, de i xar pa ten tes os seus de síg ni os. Só pude ver dela
a face in gra ta: os res sen ti men tos que fi ca ram, a ani mo si da de
profun da que se pa ra va os ho mens em gru pos opos tos, a
violên cia do an ta go nis mo pes so al, sem o es tí mu lo de idéias [....].
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Re pu di ei fran ca men te e for mal men te a one ro sa he ran ça.
Estou em mais de me ta de do meu pe río do e ain da não tive,
por isso, mo ti vos de ar re pen di men to.”

Cabe aqui uma di gres são. As re la ções po lí ti cas en tre Pru den te 
e Campos Sa les so fri am al ter na ti vas, como se sabe. Ain da na Cons ti tuinte,
Cam pos Sa les op tou pela can di da tura de De o do ro, con tra a do seu
conter râ neo, por que sen tiu que a in tran si gên cia des te agra va ria a
Questão Mi li tar.

Pos te ri or men te, em 1897, quan do se abriu a ci são en tre Pru -
den te e Gli cé rio, ou me lhor, en tre o Exe cu ti vo e o Con gres so, Cam pos
Sa les, pre si den te de São Pa u lo, veio ao Rio pre ten den do apa zi guar a si -
tu a ção, mas não con se guiu. A for ma pela qual ele re la ta esse epi só dio
mos tra cer ta má goa para com Pru den te.

A can di da tu ra de Cam pos Sa les sur giu pou co de po is, e o seu
pa pel con ci li a dor du ran te a cri se não deve ter sido fa tor de pe que na
mon ta para o sur gi men to do seu nome. Mas Pru den te de Mo ra is não
deu ne nhum pas so em fa vor des sa can di da tu ra. Ela apa re ceu no seio do
Congres so e foi ro bus te ci da pela ação fa vo rá vel de Mi nas Ge ra is.
Campos Sa les ano ta ex pres sa men te no seu li vro:

“O Sr. Pru den te de Mo ra is, no de sem pe nho das suas
fun ções de che fe da dis si dên cia pa u lis ta, teve por con ve ni en te 
de cla rar, em cer ta so le ni da de, que a sua cons ciên cia não o
acu sa va do pe ca do de ha ver con cor ri do para a mi nha apre -
sen ta ção ao alto car go de pre si den te da Re pú bli ca.”

Vol tan do à car ta de 1901, vê-se que ela, de po is de re cor da dos 
vá ri os an te ce den tes, co lo ca a con ti nu i da de de sua ad mi nis tra ção, prin ci -
pal men te na par te fi nan ce i ra, como fa tor de ter mi nan te para a es co lha
do seu su ces sor. Essa ori en ta ção po lí ti ca e ad mi nis tra ti va de ve ria con ti -
nu ar para evi tar “a ru í na de fi ni ti va da Re pú bli ca”.

Vem, en tão, a per gun ta di re ta: “De po is do que fica dito, peço 
que me de cla re com toda a fran que za: terá você qual quer dú vi da em ser
o con ti nu a dor des ta po lí ti ca?”

Mos tra que o nome de Ro dri gues Alves en con tra va boa
recep ti vi da de por toda par te, sen do que o Sul (Pi nhe i ro Ma cha do) ain da 
não se ma ni fes ta ra cla ra men te. Se não hou ves se im pre vis tos, o pre siden te
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ti nha es pe ran ça de con se guir uma su ces são tran qüi la, o que per mi ti ria
ao seu go ver no con ti nu ar até o úl ti mo dia a ad mi nis trar como en ten dia
ser do bem do país.

A res pos ta de Ro dri gues Alves com pro va a sua pru dên cia e a
sua de sam bi ção. É de pou cos dias de po is, mas Cam pos Sa les não lhe
for ne ce a data.6

Co me ça o fu tu ro pre si den te lem bran do que con cor da va com a
po lí ti ca do con gra ça men to, es ta be le ci da por Cam pos Sa les no iní cio do seu
go ver no, ten do em vis ta as ne ces si da des de uma ad mi nis tra ção su pra par ti -
dá ria. Isto não de i xa ra de ir ri tar os che fes do Par ti do Re pu bli ca no Fe de ral,
que se pre ten di am úni cos agen tes, e tam bém be ne fi ciá ri os, da ele i ção de
Cam pos Sa les. Sob a che fia os ten si va de Gli cé rio e do Vi ce-Presidente
Rosa e Sil va, o PRF hos ti li zou Cam pos Sa les, mas Ro dri gues Alves sem pre
pro cu rou in flu ir para que se cri as se um am bi en te de con cór dia, da dos os
pro pó si tos do go ver no e a de li ca de za da si tu a ção fi nan ce i ra na ci o nal.
Depo is de re cor dar bre ve men te es ses epi só di os, Ro dri gues Alves ma ni -
festa-se so bre a po lí ti ca fi nan ce i ra, fa zen do-o no en tan to de for ma pou co
ex plí ci ta. Daí pas sa a con si de rar di re ta men te o pro ble ma da pró pria can di -
da tu ra:

“Li son je ou-me a lem bran ça do meu nome e mu i to agra -
de ço essa be ne vo lên cia. Sei que você co nhe ce a mi nha ín do le
pa cí fi ca, o meu es pí ri to de to le rân cia e a mi nha vo ca ção para
har mo ni zar, em vez de se pa rar, e é daí tal vez que veio a idéia
do meu nome. Re fli ta bem que essa in di ca ção deve ca ber a
ou tro, que re ú na me lhor ele men to e pos sa des per tar mais
con fi an ça aos di re to res da opi nião. De i xei há pou co tem po o
Mi nis té rio da Fa zen da e sei que não tive oca sião de agra dar se não
a um nú me ro mu i to li mi ta do de ami gos, pa re cen do-me gran de o
dos des con ten tes. Acres ce que a mi nha ori gem há de des per tar
sus pe itas,7 e sem pre en ten di, por mais que os ami gos ge ne ro -
sa men te me con tra di gam, que não é pru den te ir de en con tro a 
uma ten dên cia mu i to na tu ral, mu i to hu ma na, nes te pe río do
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de for ma ção, que ain da es ta mos atra ves san do. Por que o meu 
nome, quan do há, para não fa lar em ou tros, o de Ber nar di no,
que, es tou cer to, será aco lhi do com gran de sa tis fa ção, e, prin -
ci pal men te, sob este úl ti mo pon to de vis ta, terá a ade são ge -
ral? Mi nhas vis tas sem pre se vol ta ram para este nome, como
na tu ral men te in di ca do para subs ti tuí-lo, se lí ci to for ain da ao
Esta do de São Pa u lo dar-lhe subs ti tu to, o que con vém pon -
de rar mu i to para não sus ce ti bi li zar o me lin dre dos ou tros
Esta dos. Cre io será esta a me lhor so lu ção para o país, e es tou
conven ci do que o nos so Esta do re ce bê-la-á com mu i to agrado.
Há mu i to tem po para o tra ba lho, po nha nis so a con tri bu i ção
do seu es pí ri to su pe ri or e de i xe-me fi car aqui para aju dá-lo e
ao seu su ces sor, com a mes ma boa von ta de e de vo ta men to de 
sem pre.”

Nos tó pi cos trans cri tos, Ro dri gues Alves de mons tra va se re ni -
da de e agu de za na aná li se da con jun tu ra po lí ti ca. Cam pos Sa les, au to ri -
tá rio, em pa re da do no seu in fle xí vel pla no fi nan ce i ro, não se de ti nha
sobre os as pec tos po lí ti cos da si tu a ção, os qua is, con tu do, de ve ri am
influir con si de ra vel men te nas di fi cul da des en con tra das pelo seu su cessor,
en tra van do até a exe cu ção da sua obra ad mi nis tra ti va.

O re pu bli ca nis mo his tó ri co, iden ti fi ca do por Ro dri gues
Alves como o pri me i ro ad ver sá rio do seu nome, ator men tou-o de fato
du ran te todo o qua triê nio, quer na ação às ve zes dis si mu la da, às ve zes
fran ca, de par la men ta res in flu en tes como o Se na dor Pi nhe i ro Ma chado
ou o De pu ta do Bar bo sa Lima, quer na re bel dia aber ta, como no caso
de Mato Gros so ou na re vol ta de 14 de no vem bro, fru to da ali an ça do
positi vis mo com o re pu bli ca nis mo his tó ri co ci vil e mi li tar, a qual quase
de pôs o pre si den te em ple no pres tí gio. Ber nar di no de Cam pos, re pu -
bli ca no his tó ri co e ad mi nis tra dor com provado, não pro vo ca ria tais
reações. Obser ve-se, tam bém, a sin ce ri da de e a cons tân cia com que
Ro dri gues Alves ten tou ele var ao po der esse ami go, não o con se guindo
pela ali an ça de ve lhas opo si ções.

Ou tro pon to im por tan te, fi xa do por Ro dri gues Alves, era a
natu ral an ti pa tia por um ter ce i ro pe río do pa u lis ta. Mi nas, cu jas pos si bi li dades 
ele i to ra is eram enor mes; o Rio Gran de, com sua agres si va po lí ti ca re pu -
bli ca na ins ta la da por Cas ti lhos, se gui da por Bor ges de Me de i ros e re pre -
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sen ta da no Con gres so por Pi nhe i ro; e, fi nal men te, a Ba hia, eram forças
que se ria im pru den te es que cer, pois abri ga vam am bi ções que facil men -
te po de ri am se apre sen tar. Fo ram de fato o Rio Gran de, com Pi nhe i ro;
Ba hia, com Rui; e Mi nas, com as as pi ra ções na tu ra is de Afon so Pena,
que vi e ram der ro tar o es que ma po lí ti co de Ro dri gues Alves na pre si dên -
cia. Aliás é pou co com pre en sí vel que ele, que vira o pro ble ma como
can di da to, não o ti ves se vis to como pre si den te.

Nem Cam pos Sa les, nem ou tros ami gos que ti ve ram co nhe ci -
men to da res pos ta de Ro dri gues Alves fi ca ram sa tis fe i tos com os seus
ter mos pou co ex plí ci tos. Por isso o pre si den te da Re pú bli ca, a 29 de
mar ço, di ri giu-lhe nova mis si va, na qual, de po is de acen tu ar que a sua
can di da tu ra con ta va já “com to das as pro ba bi li da des de êxi to” por que
en con tra va “fran co apo io nos ele men tos po lí ti cos dos dois la dos”, in sis -
tia quan to a uma de cla ra ção for mal de con ti nu i da de go ver na ti va. “Não
peço um do cu men to para a pu bli ci da de, que nes te mo men to se ria ino -
por tu no [es cla re cia], ape nas de se jo que me ha bi li te a de fi nir os seus in -
tu i tos ante os ami gos, a fim de que eles pos sam, por sua vez, dar a ori -
en ta ção que lhes cabe, para a so lu ção do pro ble ma ele i to ral que se apro -
xi ma.”

Ro dri gues Alves teve, en tão, que se de fi nir, e o fez em car ta
de 5 de abril. Co me ça va re co nhe cen do a na tu ra li da de das re sis tên ci as ao 
seu nome, da dos sua ori gem mo nar quis ta e tam bém – in si nu ou – o
papel que re pre sen tou no apo io a Cam pos Sa les con tra os his tó ri cos
desa vin dos. (Esta pas sa gem é um lembre te dis far ça do ao re co nhe ci mento 
de Cam pos Sa les.) Mos tra va de po is como a po lí ti ca de con gra ça men to
insta u ra da por Cam pos Sa les as se gu rou-lhe o bom an da men to da
ad mi nis tra ção (sem pre o seu pen sa men to de co lo car a po lí ti ca
como condi ci o na do ra da ad mi nis tra ção, o que era o con trá rio da
maneira de ver de Cam pos Sa les). E con clu iu: 

“Estou pro ce den do aqui, no go ver no do Esta do, com
aque la con for mi da de de vis tas que você ado tou para o seu
go ver no na par te po lí ti ca e ad mi nis tra ti va, e será essa a mi nha 
nor ma de con du ta, se a con des cen dên cia, a ge ne ro si da de ou a 
fra que za dos che fes po lí ti cos julga rem-me em con di ções de
ser seu su ces sor.”
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Ao trans cre ver esse fe cho, Cam pos Sa les ano ta: 
“A res pos ta não po dia ser mais ca te gó ri ca nem mais ex -

plí ci ta. A con cor dân cia do seu com o meu pen sa men to era
com ple ta e sem eva si vas, pon to por pon to.”

Mera su po si ção, fora da re a li da de. Vê-se que Ro dri gues Alves 
re sis tiu até o fim a um ato de sub mis são, que tor nas se seu go ver no sim -
ples con ti nu a ção do ou tro. Con ti nu a ção se ria, mas no sen ti do de con se -
qüên cia trans for ma do ra, com pro ces sos e ob je ti vos pró pri os. O que ele
afir mou, no mo men to mais de li ca do, é que fa ria, no país, em gran de, o
que es ta va fa zen do em São Pa u lo. E foi o que fez.

O cer to é que Cam pos Sa les não te ria ou tra so lu ção, no mo -
men to. Re cu ar se ria cri ar con fli tos e pro ble mas que vi ri am aba lar a ad mi -
nis tra ção na par te fi nal do go ver no. E Ro dri gues Alves, que era bom po lí -
ti co, bem de via per ce ber que o afas ta men to do seu nome era, àque la al tu -
ra, op ção mu i to di fí cil. De qual quer ma ne i ra, os ter mos de sua car ta de 5
de abril não con fli tam com a in ten ção de ser um go ver nan te au tô no mo.

O for te dis po si ti vo mon ta do por Cam pos Sa les não re pre sen -
tou a uni da de po lí ti ca na ci o nal. Per nam bu co, cuja si tu a ção era che fi a da
pelo Vi ce-Presidente Rosa e Sil va, hos ti li za va, como vi mos, o  pre si den -
te. Ma ra nhão se guia Per nam bu co, e o Esta do do Rio sus ten ta va, com
lou vá ve is ra zões, a can di da tu ra de Qu in ti no Bo ca i ú va.

A 11 de agos to (data es co lhi da pos si vel men te por ser o ani -
ver sá rio da fun da ção dos cur sos ju rí di cos no Bra sil), re a li zou-se no Rio
de Ja ne i ro, na sala de ses sões do Se na do Fe de ral, ao fim da tar de, uma
re u nião po lí ti ca des ti na da a de ba ter o pro ble ma da su ces são. Com pa re -
ceram par la men ta res de qua se to dos os Esta dos. Pre si diu a mesa o
Depu ta do No gue i ra Ació li, do Ce a rá, par ti ci pan do dela os Se na do res
Álva ro Ma cha do, da Pa ra í ba; e To más Del fi no, do Dis tri to Fe de ral. O pri -
me i ro ora dor foi Pi nhe i ro Ma cha do, que fa lou ca u te lo sa men te. Re co -
nhe ceu a ine xis tên cia de par ti dos na ci o na is, di zen do que ha via so men te
gru pos no Con gres so. Alu diu às di ver gên ci as exis ten tes en tre Esta dos,
mas, dada a de li ca de za da si tu a ção na ci o nal, pen sa va que os po lí ti cos
de vi am unir-se em tor no do go ver no para a es co lha de um can di da to à
pre si dên cia, o que be ne fi ci a ria a de fe sa das ins ti tu i ções.

Mais ou me nos nos mes mos ter mos ma ni fes tou-se o De pu tado
bai a no Pa u la Gu i ma rães. O Se na dor pa ra na en se Vi cen te Ma cha do
formu lou em se gui da uma pro pos ta con cre ta: a de que se re u nis se uma
con ven ção, com pos ta de dois de le ga dos de cada par ti do es ta du al, com
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po de res para in di car os no mes do pre si den te e do vi ce-presidente da
Re pú bli ca para o qua triê nio se guin te. A Assem bléia apro vou a pro pos ta, 
fi xan do o dia 20 de se tem bro para a con ven ção.

A parti ci pa ção os ten si va de Vi cen te Ma cha do nas com bi na ções
obe de cia prova vel men te a um pro pó si to, por que mar ca va uma ade são.
Vi cen te Ma cha do, com efe i to, in te gra ra o gru po ati vis ta do PRF, e ata -
ca ra no Se na do o go ver no de Pru den te.8 A sua fala, como, até cer to
pon to, a de Pi nhe i ro, eram pro vas de uma vol ta à uni da de po lí ti ca, que
de res to não du ra ria mu i to.

O Se na dor go i a no Le o pol do de Bu lhões ob ser vou que essa
con ven ção de re pre sen tan tes de par ti dos lo ca is “não en vol via a idéia de
um par ti do fe de ral, já cons ti tu í do e ho mo gê neo”, em bo ra re co nhe ces se
a ne ces si da de de tal or ga nis mo.

A re u nião ter mi nou às 9 e meia da no i te, sem que se fa las se
em nome de can di da tos, se gun do o no ti ciá rio do Jor nal do Co mér cio.

No dia 19 de se tem bro, pro ce deu-se à re u nião pre pa ra tó ria da 
con ven ção, às 7 ho ras da no i te, no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Fun ci o nou a mes ma mesa de 11 de agos to. Esta vam re pre sen ta dos os
Esta dos do Pará, Pi a uí, Ce a rá, Rio Gran de do Nor te, Pa ra í ba, Per nam -
bu co, Ala go as, Ser gi pe, Ba hia, Espí ri to San to, Dis tri to Fe de ral, Rio de
Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is, São Pa u lo, Go iás, Mato Gros so, Pa ra ná, San ta
Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul, au sen tes ape nas Ama zo nas e Ma ra nhão.
A re u nião des ti na va-se ao exa me das cre den ci a is dos de le ga dos e mais
pro vi dên ci as para a con ven ção do dia se guin te.

Esta teve lu gar no Se na do, sem pre com a mes ma mesa, e igual -
men te à no i te. Os vo tos fo ram da dos em cé du las, co lo ca das em duas ur nas.
Dos 38 con ven ci o na is, Ro dri gues Alves ob te ve 37 vo tos para pre si den te e
Sil vi a no Bran dão o to tal para vi ce-presidente. Her mó ge nes Sil va, do Esta do
do Rio, vo tou em Qu in ti no Bo ca i ú va. Sus pen deu-se a ses são para que fos se
re di gi do o ma ni fes to de apre sen ta ção, por uma co mis são com pos ta de Pi nhe i -
ro Ma cha do, Vi cen te Ma cha do, Co e lho e Cam pos, J. J. Se a bra e Francis co
To len ti no. O ma ni fes to, lido e apro va do, co me ça his to ri an do a ci são
en tre os re pu bli ca nos e a dis so lu ção do PRF. Diz, em se gui da, que
Cam pos Sa les pu de ra re u nir os re pu bli ca nos em tor no do seu go ver no.
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De po is dis so, o ma ni fes to de cla ra que os con ven ci o na is, re co nhe ci da -
men te re pre sen tan tes de 19 das 21 uni da des fe de ra das, nes sa qua li da de
in di ca vam ao su frá gio po pu lar, para a pre si dên cia e vi ce-presidência, os
dois no mes vo ta dos na con ven ção.

A DISSIDÊNCIA PAULISTA

Pou co após es sas de ci sões, ma ni fes tou-se a dis si dên cia pa u -
lista, che fi a da por Pru den te de Mo ra is.

O ex-presidente, as cé ti co e fir me como um ve lho cal vi nis ta,
afas ta ra-se da po lí ti ca mas não pen sa va se não nela. A car ta, que atrás
trans cre ve mos, mos tra que a sua abs ten ção era ain da uma for ma de
ação. O ex-presidente não se con for ma va com a idéia de que de ci sões
fun da men ta is es ti ves sem sen do to ma das sem sua anuên cia, e até sem
seu co nhe ci men to.

No pri me i ro se mes tre de 1901, e até pou co an tes do lan ça -
men to da can di da tu ra do seu su ces sor, Cam pos Sa les ain da ten tou con tem -
po ri zar e ne go ci ar com Pru den te. Em car ta a este, de 15 de ja ne i ro, o pre si -
den te co men ta com o ex-presidente as di fi cul da des sur gi das no seio do
Par ti do Re pu bli ca no Pa u lis ta e su ge re que as re sol va, de co mum acor do
com Rodri gues Alves, ami go de am bos e líder no Se na do.

Ainda em 5 de ju lho, de po is que as di ver gên ci as só se ti nham
agra va do, Cam pos Sa les, em ou tra car ta, co mu ni ca a Pru den te os no mes 
da co mis são direto ra do PRP, or ga ni za da por su ges tão do úl ti mo. A
comis são fi ca ra com pos ta de J. A. Gu i ma rães, Alfre do Gu e des, Pá dua
Sa les, Fre de ri co Abran ches e La cer da Fran co. Mas o dis sí dio tor na ra-se
ir re ver sí vel, por que Cam pos Sa les não tran si gia na es co lha de Ro dri gues 
Alves e Bernar di no de Cam pos para can di da tos fe de ral e es ta du al. A
esco lha do PRP, foi pu bli ca da no ma ni fes to de 7 de se tem bro de 1901,
o qual apa re ceu as si na do por vin te e um de pu ta dos e se na do res es ta duais, 
ape nas sete de pu ta dos fe de ra is (numa bancada de vin te e dois) e um
sena dor fe de ral, Ma nu el de Mo ra is e Bar ros, ir mão de Pru den te. Este
úl ti mo de ci diu-se, en tão, a che fi ar a opo si ção con tra o ofi ci a lis mo re pu bli -
ca no, de que fora ali ja do.
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No dia 20 de ju lho, vi e ra a São Pa u lo, de Pi ra ci ca ba, hos pe dan do-se 
no Ho tel de Fran ça. Foi logo cer ca do pe los cor re li gi o ná ri os que com
ele dissen ti am de Cam pos Sa les e das can di da tu ras por este en ca mi nha das.

Leal e fran co, como sem pre fora, Pru den te foi ao pa lá cio
conver sar com Ro dri gues Alves, no dia 21. A con fe rên cia trans cor reu
lon ga e re ser va da, mas dela se co nhe cem por me no res con ser va dos por
tra di ção oral.9

O pre si den te pa u lis ta re ce beu amis to sa men te o seu an ti go
che fe e dele sou be que, dis sen tin do dos pro ces sos po lí ti cos do pre si den -
te da Re pú bli ca, ia opor-se às can di da tu ras ofi ci a is. De po is de ou vi-lo
com toda de fe rên cia, Ro dri gues Alves ob ser vou, sor rin do: “Agra de -
ço-lhe o avi so, mas você vai per der.” – “Por que tem essa cer te za?” –
in da gou Pru den te. Em res pos ta, o ou tro, sem pre sor rin do, ba teu com a
pal ma da mão no bra ço da pol tro na em que es ta va sen ta do e dis se ca te -
gó ri co: “Por ca u sa des ta ca de i ra. Eu es tou sen ta do nela; e quem nela se
sen ta não pode ser ven ci do, den tro do Esta do.”

Pru den te de Mo ra is, que já di ri gi ra fir me men te o Esta do e a
Re pú bli ca, não de via ter mu i tas dú vi das so bre o acer to da ob ser va ção
de sa bu sa da. Mas nem por isto de i xou de se em pe nhar na luta.

Antes de en trar mos na ex po si ção dos fa tos da dis si dên cia,
con vém tra çar nela um pa norama ge ral. Este pa no ra ma en con tra-se
deli ne a do no dis cur so com que Ro dri gues Alves agra de ceu, em São Paulo,
a 12 de maio de 1902, sua ele i ção para a pre si dên cia da Re pú bli ca. Vamos
se gui-lo.

Qu an do, em 1900, as su mi ra o go ver no do Esta do, pro cu ra ra
sin ce ra men te re u nir to dos os ve lhos com pa nhe i ros do PRP.

A união não se pôde, po rém, re a li zar, por ca u sa da su ces são
dele pró prio, no go ver no pa u lis ta. Des de que se tor nou cla ro que Cam pos
Sa les vi ria bus cá-lo para o su pre mo pos to, a es co lha do seu su ces sor, em 
São Pa u lo, tor nou-se ques tão pri mor di al. Nin guém se opu nha à in di -
cação do fu tu ro ocu pan te do Ca te te, mas as am bi ções se de sa ta ram
quanto à co bi ça da ca de i ra de pre si den te do Esta do. O nome que so fria
ma i o res res tri ções dos che fes de sa vin dos era, pre ci sa men te, aque le que
atra ía as pre fe rên ci as dos que de ti nham o po der: Ber nar di no de Campos.
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Não hou ve pos si bi li da de de que ho mens como Pru den te de Mo ra is,
Cer que i ra Cé sar e ou tros se aco mo das sem com a es co lha de quem já ha -
via tão bri lhan te men te pre si di do os des ti nos do Esta do. O pre tex to en -
con tra do fo ram os tra ba lhos do Con gres so es ta du al, in cum bi do de re ver 
a Cons ti tu i ção. Como as de ci sões só po di am ser ado ta das pela ma i o ria
de dois ter ços, os di ver gen tes, ten do con se gui do im pe dir esse quo rum, lo -
gra ram im pe dir a apro va ção fi nal da re for ma, já ado ta da em duas vo ta -
ções. Daí, par ti ram para a con tes ta ção das ele i ções mu ni ci pa is, para a abs -
ten ção nas ele i ções do Con gres so es ta du al (fe ve re i ro), e, fi nal men te, para a
re cu sa do apo io ao pró prio Ro dri gues Alves no ple i to de 1º de mar ço. O
valor real de tal opo si ção fi cou pa ten te a do com a con fron ta ção dos
nú me ros de vo tos na ele i ção pre si den ci al, den tro do Esta do. Ro dri -
gues Alves teve mais de 50.000 e o seu com pe ti dor no mi nal, me nos de
3.000.10

Vol te mos, ago ra, à des cri ção por me no ri za da dos acon te ci -
men tos.

Depois da con ver sa ha vi da com Ro dri gues Alves, a 20 de
julho de 1901, Pru den te de Mo ra is tra tou de as sen tar as ba ses do
movimento com os seus ami gos, en tre os qua is se des ta ca vam Cer que i ra
Cé sar e o gen ro des te, Jú lio Mes qui ta, o qual in flu ía já de ci si va men te na
ori en ta ção de O Esta do de S. Pa u lo. No dia 23 re gres sou a Pi ra ci ca ba.

Co me çou, en tão, aque le jor nal, a cam pa nha da dis si dên cia, que
se apre sen ta va so bre tu do na for ma da re vi são da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Con vém lem brar aqui que Pru den te de Mo ra is, de po is de deixar 
a pre si dên cia, quan do se cu i dou de or ga ni zar os es ta tu tos do Par ti do
Re pu bli ca no Fe de ral, sus ten tou que essa agre mi a ção de ve ria pos tu lar a
re for ma da Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro.

Em 1901 o ex-presidente e seus ami gos vol ta ram, pois, à tese
re vi si o nis ta, que já fora agi ta da no seio mes mo da Cons ti tu in te.

Na pri me i ra pá gi na de O Esta do de S. Pa u lo su ce de ram-se, a
par tir de en tão, os ar ti gos re vi si o nis tas, as si na dos por Jú lio Mes qui ta
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(em ma i or nú me ro), Alber to Sa les (ir mão do pre si den te da Re pú bli ca),
Alonso da Fon se ca e ou tros.

No Rio, o Cor re io da Ma nhã, no vís si mo jor nal de Edmun do
Bit ten court, lan çou-se de cor po e alma na luta con tra a si tu a ção.
Edmun do, Ma nu el Vi to ri no (ago ra de acor do com Pru den te a quem
tan to com ba te ra), Leão Ve lo so (com pse u dô ni mo, de po is fa mo so, de
Gil Vi dal) e mais al guns, de fen di am a dis si dên cia pa u lis ta e com ba ti am
Cam pos Sa les e sua ori en ta ção.

Edmun do Bit ten court, que era rio-grandense, ten tou o gol pe
da can di da tu ra de Jú lio de Cas ti lhos, mas não teve êxi to, pois o che fe
su lino, Pi nhe i ro Ma cha do, as se gu rou so li da ri e da de a Cam pos Sa les. Pi nheiro, 
fi a dor des sa ati tu de, co me çou a ser ata ca do de sa bri da men te por
Edmun do, o qual apre sen ta va a can di da tu ra de Ro dri gues Alves como a 
con ti nu a ção do go ver no Cam pos Sa les.

No Se na do, Pi nhe i ro fez três dis cur sos, de fen den do-se va len -
te men te das agres sões do seu co es ta du a no, a quem di zia não co nhe cer.
São exce len tes es sas ora ções do con dot ti e re ga ú cho. Não de no tam cul tu ra
nem es pe ci al elo qüên cia, mas trans bor dam de co ra gem, dig ni da de e fi -
nu ra po lí ti ca. Ne las, Edmun do é tra ta do à al tu ra dos seus ata ques, ou
seja, com gran de vi o lên cia de lin gua gem.

Le va do pela ló gi ca re vi si o nis ta, Jú lio Mes qui ta, no dia 4 de agos -
to, publi cou em O Esta do de S. Pa u lo ar ti go as si na do, de fen den do fran ca -
men te o re gi me par la men tar.11 Essa ati tu de não po de ria de i xar de es tar
com bi na da com os au tên ti cos par la men ta ris tas ga ú chos, her de i ros in te -
lec tu a is de Sil ve i ra Mar tins, que, pou co an tes, ti nha mor ri do. Com efe i -
to, no dia 4 de se tem bro, apa re ceu na im pren sa o co nhe ci do ma ni fes to
par la men ta ris ta as si na do por Pe dro Mo a cir, Ra fa el Ca be da, Bar ros Cas -
sal e Alci des Men don ça Lima, que se ria, em se gui da, a car ta ide o ló gi ca
dos ma ra ga tos .

Ocor ri da a re u nião de agos to, Pru den te ain da ten tou con ci li ar. Veio 
a São Pa u lo e con ver sou com Ro dri gues Alves. Re sol ve ram am bos en vi ar um
emis sá rio a Cam pos Sa les. Foi Alber to Sa les, o ir mão do pre si den te. Mas,
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naque la al tu ra, o acor do já se tor na va im pos sí vel, pois Pru den te e os seus
ami gos exi gi am a re ti ra da das can di da tu ras fe de ral e es ta du al. Fa lou-se
mesmo numa can di da tu ra Pru den te de Mo ra is, mas não se pode afir mar que 
o ex-presidente te ria par ti ci pa do de tal mo vi men to. No dia 7 de se tem bro, os 
dis si den tes pa u lis tas pu bli cam o “Ma ni fes to aos re pu bli ca nos de São Pa u lo”.

Di zia o ma ni fes to que a opo si ção se or ga ni za ra des de os pri -
me i ros me ses do go ver no Cam pos Sa les, em face da po lí ti ca au to ri tá ria
do pre si den te. Sali en ta va que Pru den te de Mo ra is fora ali ja do “dos
assun tos gra ves da vida par ti dá ria”.12 Pros se guia com es tas pa la vras: 

“Assim cor ri am as co i sas até que sur giu a can di da tu ra do 
Dr. Ro dri gues Alves à pre si dên cia da Re pú bli ca. Em ple no e
fran co exer cí cio da sua di ta du ra, o Dr. Cam pos Sa les, que já
tinha de sig na do o seu su ces sor na União, ime di a ta men te
deter mi nou que aqui su ce des se ao Dr. Ro dri gues Alves o Dr.
Ber nar di no de Cam pos. E a to dos foi trans mi ti da a or dem do 
ver da de i ra men te úni co so be ra no di re tor da po lí ti ca bra si leira[....]
pe las co lu nas do Cor re io Pa u lis ta no.”

Esse pri me i ro ma ni fes to é um do cu men to pro vin ci a no, sem
idéi as nem pro gra ma, res su man do má go as per so na lis tas. Não ca u sou,
por isso, ma i or im pac to fora do Esta do. Den tro dele, po rém, a dis si dência
se alas tra va. A ma i or par te dos jor na is do in te ri or in cli nou-se a fa vor de
Pru den te. Di re tó ri os fo ram se fun dan do em vá ri os mu ni cí pi os.

Como tan tas ve zes acon te ceu no Bra sil, a opi nião po li ti za da
pa re cia ar re gi men ta da con tra o go ver no, mas a má qui na po lí ti ca des te ia 
se re ve lar in ven cí vel.

Aspec to que me re ce ser res sal ta do no dis sí dio po lí ti co era o fato 
de que ele se apre sen ta va tam bém como bri ga de fa mí li as ou no seio de
uma fa mí lia, o que com pro va va o ca rá ter oli gár qui co do re gi me. Adol fo
Gor do, lí der par la men tar opo si ci o nis ta, era cu nha do de Pru den te. Cer queira
Cé sar era cu nha do de Cam pos Sa les, de quem era ir mão Alber to Sa les,
outro dis si den te; Jú lio Mes qui ta era gen ro de Cer que i ra Cé sar.

O jor nal ofi ci o so Cor re io Pa u lis ta no (no qual Ro dri gues Alves
pro va vel men te es cre via, e que pas sa ra à di re ção de Alme i da No gue i ra e
Her cu la no de Fre i tas) era o por ta-voz da si tu a ção, em São Pa u lo.
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No Rio, os jor na is tra di ci o na is man ti nham im par ci a li da de
sim pá ti ca ao mo vi men to, como o Jor nal do Co mér cio e o Jor nal do Bra sil. A 
Tri bu na, de Alcin do Gu a na ba ra, pen dia fran ca men te para o go ver no, as -
sim como a A No tí cia, de Oli ve i ra Ro cha.

No dia 5 de no vem bro (ani ver sá rio do aten ta do con tra Pru den -
te), apa re ceu o se gun do ma ni fes to da dis si dên cia pa u lis ta, este di ri gi do à
na ção: “Ma ni fes to po lí ti co aos nos sos con ci da dãos.” Co me ça va ob ser -
van do que Cam pos Sa les ha via des tru í do os par ti dos e aban do na do a
ad mi nis tra ção aos seus mi nis tros, para de di car-se so men te à po lí ti ca
pes so al. De nun ci a va os ví ci os da “po lí ti ca dos go ver na do res”: vi o lên ci as 
nos Esta dos, pres sões so bre o Con gres so e im po si ção dos no mes de
Rodri gues Alves à União e de Ber nar di no, a São Pa u lo. Pro tes ta va
contra tudo isso e afir ma va o de se jo dos dis si den tes de es tru tu ra rem-se
em par ti do na ci o nal. De li ne a va, em se gui da, a re for ma cons ti tu ci o nal
de se ja da: ele i ção do pre si den te da Re pú bli ca pelo Con gres so; su pres são
do car go de vi ce-presidente; com pa re ci men to dos mi nis tros pe ran te o
Con gres so; di mi nu i ção do nú me ro de de pu ta dos; pos si bi li da de da pror -
ro ga ção do or ça men to; su pres são do mo no pó lio na ci o nal da na ve ga ção
de ca bo ta gem; res tri ção à aqui si ção de ter ras por es tran ge i ros.

Como se vê, à ex ce ção do tó pi co so bre a na ve ga ção, todos os
demais fo ram ado ta dos, em um ou ou tro mo men to, pe las re for mas pos te ri o res.

Entre os sig na tá ri os de ma i or pres tí gio, além de Pru den te,
estavam seu ir mão Mo ra is Bar ros; seu cu nha do Adol fo Gor do; Cer queira
Cé sar e o gen ro Jú lio Mes qui ta; Cin ci na to Bra ga e Alfre do Pu jol.

Lan ça do o ma ni fes to na ci o nal. Pru den te re gres sou a Pi ra ci ca ba,
de i xan do or ga ni za da a co mis são di re to ra do par ti do dis si den te, da qual
fa zi am par te ele pró prio e Cer que i ra Cé sar.

Acom pa nha da, as sim, a or ga ni za ção da dis si dên cia pa u lis ta,
cuja im por tân cia no tem po foi ma i or do que hoje pode pa re cer,
voltemo-nos para os fa tos di re ta men te re la ci o na dos com a ele i ção
pre sidencial de Ro dri gues Alves.

No Con gres so Fe de ral, a par tir de agos to, o as sun to foi
debatido por ami gos e ad ver sá ri os da si tu a ção.

No Se na do, Antô nio Aze re do, ace i tan do em bo ra o nome de
Ro dri gues Alves, a quem elo gia com ca lor, ata cou for te men te o seu
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com pa nhe i ro de cha pa, Sil vi a no Bran dão, que con si de ra va in sig ni fi can te 
e des co nhe ci do. Na Câ ma ra, Adol fo Gor do cri ti cou Ro dri gues Alves e
de nun ci ou as vi o lên ci as que o PRP pra ti ca va em São Pa u lo, na ca pi tal e
no in te ri or, co a gin do os con gres sis tas dis si den tes, pren den do e
invadindo re si dên ci as de che fes mu ni cipais. Tudo isso era ver da de e
foi sempre, in fe liz men te, até 1930, o sis te ma po lí ti co do PRP.

Re al men te, pelo no ti ciá rio de O Esta do de S. Pa u lo vê-se
que o go ver no es ta du al de Ro dri gues Alves não se afas tou dos
hábitos de pre po tên cia po lí ti ca que vi nham des de o Impé rio. O
situ a ci o nis mo não po dia com pre en der a opo si ção, e isto é o mo nó -
to no ritor nel lo que sem pre eco ou nas câ ma ras, em cada ele i ção, des de o
an ti go re gi me. O sis te ma ele i to ral re pu bli ca no não fa ci li ta va em nada os
di re i tos das mi no ri as (só em 1940, o go ver no na ci o nal Ro dri gues Alves
pôde mais ou me nos con se gui-lo), e as ga ran ti as po lí ti cas eram nega das
aos opo si to res.

Veio a der ru ba da das au to ri da des lo ca is; a en tre ga da po lí ti ca
a ho mens de con fi an ça nos mu ni cí pi os; a ação des sa po lí cia obe di en te a
instru ções dos co ro néis go ver nis tas, com pri sões sem ca u sa, pe re gri nações
do mi ci li a res hu mi lhan tes e todo o cor te jo da pres são go ver nis ta que
tan to co nhe ce mos.

Alegou-se o su i cí dio de um che fe dis si den te, em cer to municí pio
do in te ri or, de ter mi na do por hu mi lha ções que na tu ral men te ad qui ri am
in to le rá vel re per cus são no pe que no cír cu lo do pres tí gio lo cal.

To le ran te e infenso às vi o lên ci as, como sem pre fora e con ti nuará
a ser, não de via ser agra dá vel para Ro dri gues Alves, res pon sá vel pelo
fun cionamen to da im pla cá vel má qui na per re pis ta, de que era o be ne fi ciário.
Mas, ho mem do seu tem po, po lí ti co por vo ca ção, mas po de ria es ca par às
re gras do jogo e aos úni cos pro ces sos exis ten tes para su bir em po lí ti ca.

Não se deve es que cer, por ou tro lado, que a vi o lên cia era
também ha bi tu al, na lin gua gem e nos atos da opo si ção. No Rio de
Janeiro, a cam pa nha de agi ta ção de fla gra da pelo Cor re io da Ma nhã in ten -
si fi cou-se de po is da re u nião de 11 de agos to.

No dia 22 da que le mês, os De pu ta dos go ver nis tas Se a bra,
Ger man do Hass lo cher, Fa us to Car do so (este, opo si ci o nis ta a Cam pos
Sa les, mas par ti dá rio da ele i ção de Ro dri gues Alves) e Adal ber to Fer raz
fo ram agre di dos na sa í da da Câ ma ra, por uma mal ta de va ga bun dos e
de sor de i ros. Adal ber to Fer raz foi atin gi do na ca be ça por uma pe dra,
que lhe pro vo cou fe ri men to de cer ta gra vi da de. Hass lo cher teve de sa car
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o revól ver para se de fen der. Esses in ci den tes fo ram, até cer to pon to,
pro vo ca dos tam bém pelo De pu ta do Bar bo sa Lima, que en tão re pre sen -
ta va o Rio Gran de do Sul. O elo qüen te e co ra jo so tri bu no não ti nha
pon de ra ção na es co lha dos me i os. Sa u do sis ta do flo ri a nis mo, ata ca va a
tudo e a to dos, dan do bor do a das de cego. Acu sou o go ver no de cor rom -
per a im pren sa e o Con gres so (sem es pe ci fi ca ção de no mes), de fa zer ne -
go ci a tas no Ban co da Re pú bli ca. O País (en tão re di gi do por Me de i ros e
Albu quer que, des de que Qu in ti no as su mi ra o go ver no do seu Esta do)
ata ca va tam bém o go ver no e o si tu a ci o nis mo.

O prin ci pal ar gu men to con tra Ro dri gues Alves era, sem pre, o 
mo nar quis mo.

Se a bra, a 23 de agos to, fez óti mo dis cur so de con de na ção às
ati tu des de Bar bo sa Lima.

Fos se como fos se, a par tir de 20 de se tem bro de 1901, es ta va
assen ta do que o fu tu ro pre si den te da Re pú bli ca se ria Ro dri gues Alves. Não 
se po de ria con ce ber, na épo ca, que o dis po si ti vo po lí ti co ofi ci al vi es se a ser
der ro ta do por um can di da to opo si ci o nis ta, como se deu, mais tar de, com
Ge túlio Var gas e Jâ nio Qu a dros. A se gu ran ça da ele i ção trans pa re ce do
tele gra ma com que o can di da to agra de ceu ao pre si den te da con ven ção,
De pu ta do No gue i ra Ació li, a no tí cia da in di ca ção do seu nome: 

“EXTREMAMENTE PENHORADO COM A VOSSA
COMUNICAÇÃO DE HAVER SIDO ESCOLHIDO PELA
CONVENÇÃO REPUBLICANA, ONTEM REUNIDA, PARA
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NA ELEIÇÃO
DE 1º DE MARÇO VINDOURO, PEÇO QUE ACEITEIS, COM A
EXPRESSÃO DO MAIS PROFUNDO AGRADECIMENTO, MINHAS
AFETUOSAS SAUDAÇÕES.”

Can di da to sem com pe ti dor, nem lhe ocor ria ma ni fes tar sua
es pe ran ça na vi tó ria. É que não ha via es pe ran ça: ha via cer te za.

PLATAFORMA DE GOVERNO

Ro dri gues Alves lan çou a sua “pla ta for ma” de go ver no (como
en tão se cha ma va), em ban que te re a li za do no sa lão no bre do Cas si no
Flumi nen se (Au to mó vel Clu be) na no i te de 23 de ou tu bro. A fes ta ofe re -
ci da pelo Con gres so a Ro dri gues Alves e Sil vi a no Bran dão foi me mo rável,
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co men ta da nos ar ti gos dos jor na is e nas ca ri ca tu ras das re vis tas, e o
discur so do fu tu ro pre si den te ca u sou gran de im pres são em todo o país.

Na par te po lí ti ca, vi sando di re ta men te à pro pa gan da re vi si o nista 
da dis si dên cia re pu bli ca na em seu Esta do, o ora dor ma ni fes tou-se fran ca -
men te con trá rio à re for ma cons ti tu ci o nal. Ti nha a fir me con vic ção de que 
a Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro en cer ra va “prin cí pi os do mais ele va do
li be ra lis mo e que es tes, exe cu ta dos le al men te, ha vi am de as se gu rar à nos sa 
pá tria a sua pros pe ri da de e gran de za”. Isto não o im pe dia de re co nhe cer
os ví ci os gra vís si mos do sis te ma ele i to ral, que (como ele bem sa bia des de
o Impé rio) trans for ma vam em bur la o nos so pre ten di do re gi me re pre sen -
ta ti vo. A re for ma ele i to ral, assegu ran do a cor re ção do alis ta men to e a
liber da de do voto para to das as opi niões, ha ve ria de res ta u rar a con fi an ça
na Re pú bli ca, “im pondo si lên cio a mur mu ra ções e im pa ciên ci as”. Aí
estava in di ca da a lei da re for ma ele i to ral de 1904.

Ao abor dar a ques tão fi nan ce i ra, o an ti go mi nis tro da Fa zenda,
ao mes mo tem po em que cum pre o com pro mis so de se guir a políti ca de 
de fesa da mo e da, as su mi do com Cam pos Sa les, dis cor re so bre as suas
pró pri as idéi as, que vi nham de lar ga ex pe riên cia na ma té ria.

Para ele a ques tão fi nan ce i ra era pri mor di al. De via ser con ti nuada 
a obra de va lo ri za ção da mo e da, ten do em vis ta, mes mo, a sua con ver si bi -
li da de me tá li ca. Mas in sis te em que uma po lí ti ca mo ne ta ris ta por si só não 
re sol ve ria o pro ble ma bra si le i ro. As fi nan ças es ta vam li ga das à eco no mia,
e sem o es tí mu lo à pro du ção eco nô mi ca não ha ve ria boas fi nan ças. Nes te 
pon to, as metas do fu tu ro pre si den te iam mu i to além das de Cam pos
Sales, rí gi do na sua po lí ti ca de sa cri fí ci os. O mais im por tan te, po rém,
quan to a este tó pi co, é que Ro dri gues Alves, re pe tin do ain da con ce i tos
que for mu la ra an te ri or men te, co lo cou o “gran de pro ble ma” do sa ne a -
men to do Rio de Ja ne i ro como um dos fa to res bá si cos da po lí ti ca eco nô -
mi co-financeira que con vi nha ao país. Não se tra ta va, pois, para ele, de
eco no mi zar, mas de gas tar di nhe i ro em pon tos es tra té gi cos do de sen vol -
vi men to na ci o nal. Ve re mos adi an te que, no ma ni fes to ina u gu ral do seu
go ver no, Ro dri gues Alves deu ma i or ên fa se e ener gia a essa idéia de que a 
sa ú de pú bli ca es ta va di re ta men te li ga da ao êxi to da ad mi nis tra ção ge ral.
Pre si den te da Pro vín cia e pre si den te do Esta do, o che fe pa u lis ta se ha via
pre pa ra do ma du ra men te, nes se ca pí tu lo, para ser pre si den te da Re pú bli ca.
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Em fe ve re i ro de 1901, Ro dri gues Alves re nun ci a ra ao governo
de São Pa u lo, pas san do-o ao vi ce-presidente, Do min gos Cor re ia de
Mora is, que as su miu no dia 13 da que le mês. O can di da to à che fia da
nação li be ra va-se dos en car gos es ta du a is para po der acom pa nhar as
medidas po lí ti cas pre pa ra tó ri as da sua ele i ção à pre si dên cia da Re pú bli ca.
Ao de i xar São Pa u lo, le gou uma si tu a ção pro mis so ra. As fi nan ças
apresen ta vam, em 1901, ba lan ço po si ti vo no or ça men to. O do mí nio
po lí ti co do  PRP era es ma ga dor. A dis si dên cia che fi a da por Pru den te se
es bo ro a ra, tal como acon te ce ra em Mi nas Ge ra is, onde an te ri or men te
(1897) ha via se es bo ça do tam bém uma ci são in ter na do PRM, mo vi da
pe las mes mas ra zões de com ba te à oli gar quia par ti dá ria, ci são em que
toma ram par te ho mens ilus tres como Men des Pi men tel, Pan diá Calóge ras, 
Sa bi no Bar ro so e Ole gá rio Ma ci el.

Nos dois gran des Esta dos, do mi na do res da Pri me i ra Re pú blica,
logo pa ten te ou-se que fora do ofi ci a lis mo não ha via sal va ção.

A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

A ele i ção de 1º de mar ço de 1902, como era de ri gor na que le
tem po, não fez se não ofi ci a li zar a de ci são to ma da pe las cú pu las po lí ti cas.
Talvez nem se pos sa cha mar de de ci são aque la con cor dân cia, pois a simpa tia 
dos re pu bli ca nos his tó ri cos ia an tes para ve lhos com pa nhe i ros, como o
pa ra na en se Ubal di no do Ama ral, po lí ti co hoje es que ci do, mas que dis pôs
de enor me pres tí gio no iní cio da Re pú bli ca. Na ver da de, a deci são foi de
um ho mem: Cam pos Sa les. A ele, mais que a qual quer ou tro, cou be a
res pon sa bi li da de e a gló ria da en tra da no Ca te te do seu suces sor.

Ro dri gues Alves foi ele i to com 592.039 vo tos, en quan to
Afon so Pena, seu su ces sor, só con se guiu 288.285. Ro dri gues Alves foi o 
pre si den te mais vo ta do até a ele i ção de Was hing ton Luís, em 1926, que
não che gou a su pe rá-lo por 100.000 vo tos.

Vin do como cri a tu ra de Cam pos Sa les, o pre si den te ele i to
her da va o seu pe sa do es pó lio de ódi os. O go ver no do cam pi ne i ro ha via
sido duro, in fle xí vel nas re sis tên ci as e nas res tri ções. Por isso mes mo, os 
in te res ses con tra ri a dos, as am bi ções frus tra das, os res sen ti men tos so pi -
ta dos vi nham à tona da im pren sa e do Con gres so, numa efer ves cên cia
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de quei xas e de in sul tos. A hon ra pes so al do pre si den te se via atas sa lhada
pe los mais exal ta dos, em agres sões às ve zes ig nó be is e de tre men da
injus ti ça. Na ver da de, pou cos ho mens pú bli cos no Bra sil te rão sido tão
in jus ta men te tra ta dos como o pre si den te Cam pos Sa les, nos úl ti mos
tem pos do seu go ver no.

Ro dri gues Alves, já o dis se mos, her da va es sas pre ven ções.
Mediocre men te ex pe ri men ta do no ce ná rio fe de ral (não se des ta ca ra no
Legislativo e a pas ta da Fa zen da era de ma si a do es pe ci a li za da para atra ir a 
cu ri o si da de po pu lar) apre sen ta va-se como um po lí ti co de pen den te, sem
per so na li da de, sub mis so aos che fes Cam pos Sa les, Gli cé rio e Ber nar di -
no de Cam pos. Além dis so, não se sabe bem por que, es pa lha ra-se a
fama de que ele era um ve lho te man drião: um pre gui ço so que pas sa va
dor min do a ma i or par te do tem po. O bo a to, que o per se guiu du ran te
toda a pri me i ra fase do go ver no, era ge ral. Ca ri ca tu ras, ar ti gos, po e si as
sa tí ri cas, tudo era pre tex to para exi bi-lo ao país, em ca misolão, bar re te
no tur no e aos bo ce jos. Fama an ti ga, de ri vada tal vez da sua vida dis cre ta de
viúvo com fi lhas mo ças, ho mem da casa e do acon che go, avesso às no i ta das 
boê mi as em que se com pra zi am tan tos con tem po râ neos ilustres.

Qu an do mi nis tro de Pru den te, já mo ra dor na Rua Se na dor
Ver gueiro, Ro dri gues Alves che ga va cer ta ma nhã da pra ia do
Flamen go, onde to ma va ba nhos de mar como re mé dio (à moda do
tem po) e en con trou no por tão duas ve lhi nhas. Uma di zia à ou tra que 
ali na que la casa “mo ra va um ho mem im por tan te que pas sa va o dia
dormin do”.13 

Não se pode, pois, di zer que o am bi en te em que o novo
presi den te su bia ao po der fos se agra dá vel. Sa bia-se que era ho mem sé rio 
e compe ten te, mas a opi nião po pu lar o con si de ra va fra co, in de ci so,
pregui ço so. Um con se lhe i ro do Impé rio, pou co dis pos to a en fren tar as
ur gen tes ne ces si da des re pu bli ca nas. Essa opi nião ge ne ra li za da só se foi
dis si pan do com o tem po, pela evi dên cia da sua ener gia cri a do ra, pe los
atos de co ra gem que pra ti cou, pela du re za da sua von ta de e, afi nal, pela
ace i ta ção, tam bém uni ver sal, ao fim do seu go ver no, de que ele fora o
co or de na dor ge ral do pró prio êxi to. Os apla u sos ex tra or di ná ri os que lhe
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co ro a ram a par ti da, no fim do qua triê nio, de mons tra ram, afi nal, a con vic ção
do povo bra si le i ro de que, na que la es co la de gran des ho mens, o
chefe, sem se im por a ne nhum, por ne nhum, nem mes mo pe los maiores –
um Rio Bran co, um Pas sos, um Osval do Cruz – se de i xou so bre pu jar.
Por que, sem ele, os ou tros não se ri am o que fo ram.
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Capítulo Segundo

Pre si den te ele i to – Afon so Pena su ce de a Sil vi a no Bran dão – A forma ção do
mi nis té rio.

PRESIDENTE ELEITO

Dois me ses e dias de po is de ele i to, a 10 de maio, Ro dri gues
Alves re ce beu, em São Pa u lo, um ban que te ofe re ci do pe los seus cor re li -
gi o ná ri os do PRP.

Ele ha via re nun ci a do ao go ver no do Esta do, que pas sa ra ao
subs ti tu to le gal, e re co lhe ra-se a Gu a ra tin gue tá, com o pro pó si to de não
di mi nu ir em nada o pres tí gio e a for ça do go ver no na ci o nal ex pi ran te. Sua 
pre sen ça no Rio, ou mes mo em São Pa u lo, de ter mi na ria vi si tas de pró ce -
res, in tri gas de im pren sa, pre ten sões pes so a is e ou tros in con ve ni en tes que 
lhe cum pria evi tar, para man ter, até o fim, a for ça de Cam pos Sa les. No
re ti ro da ve lha casa onde con tra í ra ma tri mô nio, onde lhe nas ce ram vá ri os
filhos, e onde se re fu gi a va nos in ter va los bre ves de uma car re i ra as cen -
sional, que ago ra che ga va ao cume, Rodrigues Alves de via de mo rar-se
recordando o pas sa do, en ca ran do com apre en são os pro ble mas que o
futuro lhe pro pu nha, e me di tan do na for ma ção do go ver no.

Suas vi a gens a São Pa u lo e Rio eram cur tas; sem pre com
obje ti vo de ter mi na do.

No dis cur so em agra de ci men to da ho me na gem dos ami gos,
dis cur so de que já nos ocu pa mos, o pre si den te ele i to, além da crí ti ca à
dis si dência, fez al gu mas re fle xões pes so a is in di ca ti vas do seu es ta do



de es pí ri to, na que les dias de recolhi men to. Seu tom não pa re cia pra zen teiro, 
embora fos se fir me. Co me ça va di zen do aos ami gos que “não fora a cer teza 
da sua so li da ri e da de nos bons como nos maus mo men tos e nin guém
pode ria su por tar com âni mo for te as agi ta ções da vida po lí ti ca”.

De i xan do São Pa u lo pelo país, pre o cu pa va-se com a de fe sa
do seu go ver no, e dela in cum bia os cor re li gi o ná ri os. Re ve la va de cep ção
e mágoa pela hos ti li da de de an ti gos com pa nhe i ros e de cla ra va, de pú blico,
“ao Esta do onde nas ce ra, onde re si dia, onde ti nha fa mí lia e in te res ses e
a quem de via as po si ções que ti nha ocu pa do no país, que não pro vo ca ra 
a ci são do Par ti do Re pu bli ca no e pro cu ra ra evi tá-la, quan to lhe fora
pos sí vel, por to dos os me i os ao seu al can ce”.

Este não era o dis cur so de um ho mem oti mis ta e ale gre, par tindo
de alma leve para o co man do da na ção. Ao con trá rio, so a va como o eco
de so fri men tos cur ti dos em si lên cio; apa re cia como a exi bi ção de ci catrizes
mo ra is, aber tas pe los gol pes da in jus ti ça. Mas logo a fi bra do es ta dis ta se
re cu pe ra, e o tom do ve lho lu ta dor apa re ce no seu tim bre for te: 

“Não a pro vo quei, re pi to, mas se tenho no es pí ri to
todas as ten dên ci as para a har mo nia e para o con gra ça men to,
não me ar re ce io das lu tas quan do sou a elas im pe li do, pela
con du ta de com pa nhe i ros in jus tos e im pru den tes.”

No de cor rer do qua triê nio, o Bra sil viu, como São Pa u lo já
vira, que isto era a ex pres são mes ma da ver da de.

Ao fa zer as de cla ra ções até cer to pon to pes si mis tas, nas vés pe ras 
da pos se, Ro dri gues Alves já es ta ria pro va vel men te in for ma do da mar cha
de uma cons pi ra ção que se ur dia, den tro do seu Esta do, con tra ele. O fato
pou co co nhe ci do trans pa re ce de do cu men tos do seu ar qui vo. De 24 de
agos to é o te le gra ma cir cu lar que o che fe de Po lí cia de São Pa u lo, Car do so
de Alme i da, re me teu aos de le ga dos mu ni ci pa is. Eis os seus ter mos:

“CORREM BOATOS DE TENTATIVA DE MOVIMENTO
SEDICIOSO NO ESTADO; RECOMENDO TODA VIGILÂNCIA E
PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE EVITAR AÍ QUALQUER
PERTURBAÇÃO DA ORDEM, PODENDO ATÉ ARMAR
POPULARES CASO SEJA PRECISO. AMIGOS DAÍ DEVEM SE
CONGREGAR E REPELIR QUALQUER DESORDEM PLANEJADA
PELOS INIMIGOS DAS INSTITUIÇÕES. ACUSANDO ESTE,
AGUARDO COM ANSIEDADE NOTÍCIAS.”
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Os cons pi ra do res si tu a vam-se en tre an ti gos com po nen tes da
dis si dên cia pa u lis ta e re pu bli ca nos his tó ri cos, mi li ta res, os mes mos que
fi ca ram na opo si ção du ran te o go ver no e pro vo ca ram a luta gra vís si ma
de no vem bro de 1904.

A in for ma ção cons ta de uma car ta de Cus tó dio Co e lho a
Rodrigues Alves, de 25 de se tem bro. A cer ta al tu ra es cre ve o mis si vis ta: 

“O Dr. Edmun do Bar re to con tou-me mi nu ci o sa men te o 
pla no da úl ti ma cons pi ra ção e mos trou-me car tas do Dr. Moacir 
ao Senador L. [La u ro] So dré, com re fe rên ci as po si ti vas ao
J. [Jú lio] Mes qui ta e C. [Cin ci na to] Bra ga [....] Tam bém
informou-me que o Se na dor L. So dré pro cu rou sondar o
Ge ne ral Argo lo, sen do re pe li do.”
Des se epi só dio abor ta do, po de-se con clu ir que as di fi cul da des

polí ti cas que acom pa nha ram o go ver no Ro dri gues Alves, e cul mi na das na
der ro ta do pre si den te in fli gi da pela co li ga ção que im pôs a can di da tu ra de
Afon so Pena, exis ti am, la ten tes, des de an tes do iní cio do qua triê nio.

Nos ter mos da Cons ti tu i ção, o Con gres so Na ci o nal, re u ni do 
a 3 de maio, pro ce deu à apu ra ção da ele i ção pre si den ci al, sen do Ro dri gues
Alves re co nhe ci do e con cla ma do pre si den te no dia 27 de ju nho.

Já en tão pre si den te ele i to, man tém-se a ma i or par te do tem po 
em Gu a ra tin gue tá.

A 7 de agos to, Cam pos Sa les lhe es cre ve, fa lan do so bre o
futuro go ver no. O pre si den te em fun ção ma ni fes ta in te res se di re to por
duas das ma i o res re a li za ções do seu su ces sor, o sa ne a men to do Rio de
Ja ne i ro e as obras do por to. Sen te-se que o cam pi ne i ro com pre en dia
per fe i ta men te a im por tân cia de tais em pre en di men tos, que não pu de ra
le var a ter mo no seu pe río do, pela po lí ti ca de res tri ções fi nan ce i ras que
se im pu se ra, em vis ta da re cu pe ra ção do cré di to na ci o nal. Mas este e
outros in dí cios tor nam evi den te o pro pó si to de li be ra do de Cam pos Sa les
de le var ao po der o ho mem que pu des se re a li zar a obra, cu jos ali cer ces
in vi sí ve is ele pró prio pre pa ra ra.

As aten ções do pre si den te ele i to vol ta vam-se, na tu ral men te,
para a for ma ção do fu tu ro go ver no. A ta re fa era de li ca da, pois exi gia o
equi lí brio da com pe tên cia dos ho mens es co lhi dos, com vis ta a uma
grande ad mi nis tra ção (quan to a isto Ro dri gues Alves não tran si gia) com
a necessida de de aten der às pre fe rên ci as dos Esta dos, so bre tu do dos
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grandes, sem cujo apo io um pre si den te não se po dia ele ger, mu i to
menos go ver nar.

AFONSO PENA SUCEDE A SILVIANO BRANDÃO

A pri me i ra di fi cul da de foi o pro vi men to do car go de
vice-presidente da Re pú bli ca. Sil vi a no Bran dão, ele i to para o pos to a 1º
de mar ço, fa le ce ra em Belo Ho ri zon te no dia 20 de se tem bro, me nos de 
dois me ses an tes de as su mir a fun ção.

Nas ci do em 1848, no mu ni cí pio de Pou so Ale gre, no sul de Minas, 
Sil vi a no Bran dão ha via sido um dos sig na tá ri os do ma ni fes to re pu bli ca no
de 1870 e ele ge ra-se de pu ta do, pelo Par ti do Li be ral, na úl ti ma le gis la tu ra do 
Impé rio. Se na dor à Cons ti tu in te mi ne i ra, em 1891, fora se cre tá rio do Inte -
ri or de Afon so Pena e ele va do à pre si dên cia do Estado em 1892, pela
renúncia de Ce sá rio Alvim. No va men te se na dor es ta du al, pre si diu o Senado
mi ne i ro para ser ele i to em se gui da pre si den te do Esta do du ran te o pe río do
de 1898 a 1902. Ao de i xar o go ver no, em 7 de se tem bro, foi su ce di do por
Fran cis co Sa les, como ele vin do dos tem pos da pro pa gan da e, como ele,
ori gi ná rio do sul de Mi nas, pois nas ce ra no mu ni cí pio de La vras.1 As pre o -
cu pa ções em tor no da vaga de Sil vi a no co me ça ram a se ma ni fes tar an tes
mes mo que ele mor res se, quan do se tor nou pú bli co que seu es ta do de
saúde era ir re cu pe rá vel. Do re ti ro de Gu a ra tin gue tá, Ro dri gues Alves
seguia de per to os acon te ci men tos, ou vin do opi niões, re ce ben do con se lhos, 
so pe san do os di ver sos da dos do pro ble ma. Em car ta con fi den ci al de 14 de
setem bro, o go ver na dor ba i a no, Se ve ri no Vi e i ra (cuja lu ci dez e des pren di -
mento eram no tá ve is) ocu pa-se do as sun to:

“A ques tão do mo men to, com al can ce mais ime di a to no
seu go ver no, é a subs ti tu i ção do nos so in di to so ami go Sil vi a -
no Bran dão, que está in fe liz men te per di do. Da ca pi tal fe de ral
te nho re ce bi do al gu mas car tas de que res sum bram pa vo res
[sic] do es pec tro do Pi nhe i ro Ma cha do. Não vejo ra zão para
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isso. Em mi nha hu mil de opi nião o su ces sor do Sil vi a no deve
sair ain da de Mi nas: Sa bi no Bar ro so, Olin to Ma ga lhães ou
Afon so Pena. Não sei se por ser mais ve lho, ou mais co nhe ci do, 
eu acho este me lhor para vi ce-presidente; e de po is o Sil vi a no,
quan do se tra tou da com bi na ção, an te pu nha ao pró prio o nome
do Pena.2 Mas isto não im por ta mu i to: seja o que for mais bem
aco lhi do em Mi nas, a Ba hia apo i a rá essa can di da tu ra. Terá São
Pa u lo ra zão para im pug nar uma can di da tu ra des sa pro ce dên cia,
des de que o can di da to seja dig no? Pen so que não. Logo está
ainda des ta vez fe cha do o triân gu lo. Po de-se ain da con tar com
Goiás e Pará, que são dos nos sos, e o mais vem por si. O que é
pre ci so é de não fi car que do. Enquan to não ti ver mos par ti dos é
de ne ces si da de que o pre si den te tome a de ci são po lí ti ca para não 
ser sub ju ga do pe las di fi cul da des que lhe nas ce ri am da abs ten ção. 
Lem bre-se dos dois pri me i ros anos do pe río do do Pru den te. Se
V. con ta, como es tou cer to que con ta, com São Pa u lo, es cre va
ao Sa les que fa çam lá por Mi nas a se le ção do can di da to, por que
nós pre fe ri mos can di da to mi ne i ro. Sei que o Sa les, pe las ma ni -
fes ta ções que lhe ouvi, mos tra-se mais in cli na do pelo Pena.”

A so lu ção do caso vi ce-presidencial não de pen dia, po rém,
somente, da es co lha do nome mi ne i ro. Os ad ver sá ri os po ten ci a is de
Rodri gues Alves, no seio do Con gres so, cri a vam para ele um obs tá cu lo,
que era a pró pria cons ti tu ci o na li da de de uma nova ele i ção.

Em 1891, al guns me ses de po is da re nún cia de De o do ro, o
Con gres so, pres si o na do pelo po der mi li tar, que im pu nha a per ma nên cia 
de Flo ri a no por todo o qua triê nio, en ten de ra que não se de ve ria proceder a 
ou tro ple i to para a vi ce-presidência. Pru den te de Mo ra is se opu se ra a
esta dou tri na, es cu da do no ver da de i ro en ten di men to da Cons ti tu i ção,
mas fora ven ci do pela ma i o ria flo rianis ta. O ar ti go 42 da Cons ti tu i ção de
1891 era ta xa ti vo: obri ga va à ele i ção do pre si den te caso a vaga ocor res se
an tes de trans cor ri da a me ta de do pe río do pre si den ci al. Mas o pa rá gra fo
2º do ar ti go 1º das dis po si ções tran si tó ri as, re di gi do de for ma am bí gua,
di zia que “o pre si den te e o vi ce-presidente, ele i tos na for ma des te ar ti go
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[ele i ção pelo Con gres so] ocu pa rão a pre si dên cia e a vice-presidência da
Re pú bli ca du ran te o pri me i ro pe río do pre si den ci al”. Não hou ve ele i ção
para vi ce-presidente. Ago ra a si tu a ção era, sem dú vi da, dis tin ta. A re da -
ção do ar ti go das dis po si ções tran si tó ri as, in vo ca do por Flo ri a no, não se 
apli ca va se não ao pri me i ro qua triê nio, e Sil vi a no não ha via to ma do pos -
se do seu car go, ao con trá rio do que ocor re ra com o Ma re chal de Fer ro, 
que se em pos sa ra jun ta men te com o ge ne ra lís si mo.

Nada dis so im pe dia que a in tri ga pros pe ras se no Con gres so e
na im pren sa. Ha via quem fi zes se o le van ta men to, na Câ ma ra e no Se na -
do, dos que ti nham vo ta do con tra a ele i ção quan do da vaga de De o -
doro, a fim de res sal tar pos sí ve is con tra di ções. Mas a can di da tu ra de
Afon so Pena ia se im pon do na tu ral men te.

Ro dri gues Alves en vi ou có pia da car ta de Se ve ri no Vi e i ra a
Ber nar di no de Cam pos, para se acon se lhar com ele. A 26 de se tem bro,
o pre si den te de São Pa u lo con cor da va, em res pos ta es cri ta, com o
gover na dor da Ba hia:

“Há al gum tem po, fa lan do-me uns e ou tros so bre a su ces -
são do Dr. Sil vi a no Bran dão, te nho ou vi do as opi niões e res -
pon di do que não me com pe te a ini ci a ti va. Ti nha a cer te za de
que V. e o Cam pos Sales, sobre tu do V., co gi ta ri am do caso.
Des de en tão que re fli to e cheguei à se guin te con clu são: o nome
ace i to para a vi ce-presidência só pode sair de Mi nas ou da Ba hia. 
Entre a Ba hia e Mi nas é pre fe rí vel esta, por que, além de já es tar 
de al gum modo in di ca da, por ser de lá o Sil vi a no Bran dão, não
so fre a com pe ti ção de ou tro pre ten den te à preemi nên cia no
Nor te, o que, não é da Ba hia [sic].3 Isto tudo ar re fe ce rá os
atri tos pos sí ve is logo ao apro xi mar-se o seu gover no. Pos so
di zer que, nes te as sun to ou idéi as, en tram, além dos Esta dos
lem bra dos pelo Se ve ri no, tam bém Pa ra ná, e San ta Cata ri -
na, tan to quan to pos so jul gar pela sua lin gua gem e ati tu de,
por que tem mu i to o es tou ro ge ral que se ria para eles qua se
ina ce i tá vel. Eu es tou de ple no acor do com o Se ve ri no. Entre
os vá ri os mi ne i ros, tem a pre fe rên cia o Dr. Afon so Pena. De lá 
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nem pode ser ou tro, a não ser o Bias For tes, sal vo se ne nhum
de les qui ser, pois que os ou tros são ain da mu i to no vos.4 O
Afon so só po de ria ser dis pen sa do no caso de se re ser var esse
nome para pos to de mais res pon sa bi li da de no fu tu ro.”

A fra se fi nal per mi te a con je tu ra de que Ber nar di no co gi ta va
já do nome de Pena para uma pos sí vel pre si dên cia da Re pú bli ca. Assim
se ur di am, pre ma tu ra e pa ci fi ca men te, as so lu ções po lí ti cas na que les
tem pos.

Os di ri gentes es ta du a is pen sa vam com ob je ti vi da de e re a lismo.
No Con gres so a si tu a ção era di ver sa. Le va dos pela at mos fe ra pecu li ar 
às câ ma ras le gis la ti vas, onde a con ver sa oci o sa e mal in for ma da
predomina, apa re ci am con tes ta ções. O Se na dor go i a no Le o pol do de
Bulhões, que em bre ve iria ocu par a pas ta da Fa zen da, foi es co lhi do por
Ro dri gues Alves, na que les dias, como seu prin ci pal in for man te no Sena do, 
sede das con ver sas.5

Por meio de car tas e te le gra mas, o pre si den te pe dia ao senador,
de quem era ami go pes so al, que pro ce des se à son da gem quan to ao
vice-presidente e for ma ção no mi nis té rio. O ma i or em pe ci lho es ta va em 
Pi nhe i ro Ma cha do que, no dia 9 de se tem bro, fez excelen te dis cur so,
recor dan do as po si ções de 1892 e mos tran do que, na que la épo ca, Campos
Sa les e Ro dri gues Alves, en tão no Con gres so, ha vi am sido de cla ra damen te
con tra no vas ele i ções.

A 25 de se tem bro Bu lhões es cre veu a Ro dri gues Alves,
transmi tin do in for ma ções co lhi das com Pi nhe i ro Ma cha do. Con ta ra o
gaúcho que o pa ra na en se Vi cen te Ma cha do es cre ve ra a Se ve ri no Vi e i ra e
Ber nar di no de Cam pos, su ge rin do para vi ce-presidente o nome do Se na -
dor po ti guar Pe dro Ve lho. Ace i tan do-se isso como ver da de, o tra ba lho
era inú til, à vis ta dos an te ce den tes re la ta dos. Bu lhões con ver sou tam bém
com Cam pos Sa les. Pa re ceu-lhe que o pre si den te in cli na va-se, no ín ti mo,
por Sa bi no Bar ro so, mas, con ven ci do da ine le gi bi li da de des te (ar ti go 33, § 
2º, da lei ele i to ral vi gen te), ad mi tia como pre fe ren ci al o nome de Afon so
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Afon so Pena, es co lhi do vi ce-presidente da Re pú bli ca, 
em con se qüên cia do fa le ci men to de Sil vi a no Bran dão. 

Foto da re vis ta Kos mos. Co le ção Plí nio Doy le



Pena. Se ve ri no Vi e i ra con ti nu a va a re cu sar a in di ca ção do seu pró prio
nome.

Bu lhões, a 1º de ou tu bro, re la ta:

“Aca ba o Vi cen te Ma cha do de di zer-me ter ou vi do do Dr.
Cam pos Sa les que não se deve pro ce der à ele i ção para pre en chi -
men to da vaga. Não to mei a sé rio a de cla ra ção, mas o Vi cen te
in sis te em afir mar que é essa a opi nião do pre si den te da Re pú bli -
ca, e que eu les se o Diá rio6 de hoje, em que, de modo ca te gó ri co, 
se atri bui ao go ver no a de cla ra ção... Esti ve com o Dr. Cam pos
Sa les a 25 ou 267 e, tra tan do do as sun to, ele dis se-me o que já
lhe co mu ni quei. O Vi cen te é mu i to pre ve ni do con tra o Pi nhe i ro, 
pen sa que de po is da con fe rên cia des te com o pre si den te da
Repú bli ca foi que sur giu a de cla ra ção do Diá rio.”

Como se vê, Pi nhe i ro che fi a va a in tri ga. De um lado es pa lha
que Vi cen te Ma cha do tra ba lha va por Pe dro Ve lho. De ou tro faz crer ao
mes mo Ma cha do que Cam pos Sa les se opu nha à ele i ção. Não é im pos sí -
vel que o se na dor ga ú cho – como tan tas ve zes acon te ceu – pen sas se em
si mes mo, para sur gir afi nal como so lu ção do im pas se, que ele pró prio
ten ta va sus ci tar.

O pen sa men to de Cam pos Sa les é ex pos to a Ro dri gues
Alves em car tas de 1º e 2 de ou tu bro, pe las qua is ma ni fes ta a opi nião de 
que não se de via pro ce der à ele i ção. Na pri me i ra car ta es cre veu ele:

“Acho bem complica da a ques tão da ele i ção do
vice-presidente. Há mi ne i ros que re cu sam for mal men te a
can di da tu ra do A. Pena, as se gu ran do que ela pro du zi rá sé ria
cri se na po lí ti ca mi ne i ra, de tal for ma que pre fe rem ado tar
um can di da to de ou tro Esta do. Tam bém, aqui, há mu i tos
po lí ti cos que re pug nam esta can di da tu ra [sic], acres cen tan do 
al guns que ela re pre sen ta idéi as opos tas às da si tu a ção, no
que res pe i ta à si tu a ção fi nan ce i ra. Alu de-se, ain da, com des -
fa vor à ges tão do Ban co da Re pú bli ca, sob a pre si dên cia
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dele. Enfim, vejo com pli ca ções por to dos os la dos. Ago ra
pa re ce to mar a ques tão um ou tro as pec to. Um jor nal da qui,
o Diá rio, que eu nun ca leio e que é de gen te sa í da do Cor reio
da Ma nhã, si mu lou co mi go uma en tre vis ta e deu em se gui da
o pa re cer e o dis cur so que fiz no Se na do a pro pó si to da le gi -
ti mi da de do go ver no do Flo ri a no. Deve ou não ha ver ele i -
ção para vi ce-presidente? Esta é a ques tão que se le van ta.
Man do jun to o Diá rio que deu tais pu bli ca ções. Verá que a
mi nha opi nião é fran ca men te no sen ti do ne ga ti vo. O pa re -
cer foi adotado no Se na do por 27 vo tos con tra 7. Na
Câmara, por essa oca sião, vo tou-se uma so lu ção idên ti ca,
isto é, a con clu são de um pa re cer, có pia fiel do pa re cer do
Se na do, ace i to por 74 vo tos con tra 55. A ban ca da pa u lis ta
vo tou toda, ex ce to Lo pes Cha ves, pela con clu são. For ma rá 
isto um ares to? Re ven do ago ra a mi nha opi nião, acho-a
ver da de i ra e bem fir ma da, sob o pon to de vis ta ju rí di co.
Não pos so repu diá-la, nem a re pu dio. Estou, pois, re sol vido 
a não man dar pro ce der à ele i ção e a não pra ti car ato al gum
que re ve le em mim a in ten ção de mo di fi car as mi nhas
idéi as de 1892. É vis to, por tan to, que não me en vol ve rei
na ques tão das can di da tu ras. Res ta a V. me di tar no que
lhe com pe te fa zer.”

Embo ra seu pon to de vis ta pes so al, ex pos to com a cos -
tu me i ra fran que za, fos se con tra a ele i ção de novo vice-presidente,
Cam pos Sa les opi na va jun to a Ro dri gues Alves so bre a hi pó te se
de de ci são con trá ria ao seu pen sa men to. No dia 2 de ou tu bro, es -
cre veu:

“Na hi pó te se de se pro ce der à ele i ção do vi ce-presidente, a 
ques tão das can di da tu ras terá, con for me os pre ce den tes, de ser
re sol vi da pela Con ven ção, com pe tin do à [sic] esta fa zer a in di ca -
ção em bo ra ti ran do o can di da to de en tre os po lí ti cos mi ne i ros.
Des te modo, será di ri mi da a di fi cul da de que a res pe i to da es co -
lha pos sa ha ver em Mi nas, de sa pa re cen do as com pli ca ções da
sua po lí ti ca in ter na. A ques tão é da União, e não de um Esta do.
Se V. qui ser ver nos ana is a dis cus são do caso do Flo ri a no, que
on tem alu di, pro cu re-a nos vo lu mes 1-2 dos mes mos ana is de

292  Afon so Arinos



1892, quer do Se na do, quer da Câ ma ra. Aí en con tra rá subsí di os
para o seu es tu do.”

Mas as co i sas se es cla re ci am. No dia se guin te, 3, man dou
Bulhões esta car ta:

“Há cer ta pro pa gan da no sen ti do de fa zer-se opi nião
sobre o ca so-presidencial. Di zem os ami gos de cer to grupo8

que o Con gres so já in ter pre tou as dis po si ções cons ti tu cionais
e an dam a to mar nota dos de pu ta dos e se na do res que vo ta -
ram a fa vor de tal in ter pre ta ção. O Rui, a quem visi tei no
dia 28 do mês pas sa do, é de opi nião que se deve fa zer a
eleição em bo ra, pela le tra da Cons ti tu i ção, se pos sa sus tentar
opinião con trá ria.9 No tem po de Flo ri a no re ce ou-se a eleição
por ca u sa da agi ta ção pro vo ca da pelo gol pe de Esta do. O
Con gres so não teve ou tro in tu i to, votando o pro je to, que
hoje de sen tra nham dos pa péis velhos, se não evi tar uma
con fla gra ção.”

Ro dri gues Alves di ver giu de Cam pos Sa les na ques tão e, a
nos so ver, ele é que es ta va cer to. No dia 5 de ou tu bro res pon deu às
duas car tas do pre si den te nes tes ter mos:

“O pro nun ci a men to do Con gres so em 1892 foi pro vo -
ca do pe las gra vís si mas cir cuns tân ci as po lí ti cas do mo men to e
não pode, a meu ver, cons ti tu ir ares to. O pe río do pre si den ci al 
não co me çou ain da, não sen do lí ci to an tes da pos se co gi tar-se 
de va gas ou de im pe di men tos, nem se po de rá a 15 de no vem -
bro ter com ple ta men te cons ti tu í do o go ver no para o qua triê -
nio sem o vi ce-presidente que, além de suas fun ções como
Exe cu ti vo e nas hi pó te ses da lei, tem de ser o pre si den te do
Se na do, ame a ça do de fi car sem o seu di re tor cons ti tu ci o nal,
por um qua triê nio in te i ro. Res pe i tan do mu i to os seus es crú pulos,

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si dencialismo  293

8 Alusão velada a Pinheiro Machado.
9 Em 1892, Rui Barbosa opinou igualmente em favor das eleições. Quanto à

possibilidade de se poder “sustentar opinião contrária”, deve ser engano de
Bulhões. No caso, isso era impossível.



pen so, en tre tan to, que ain da quan do o voto de 1892 pu des se
cons ti tu ir ares to não te ria apli ca ção no caso atu al, por tra -
tar-se de um pe río do de go ver no que vai co me çar. A 15 de
no vem bro o go ver no não es ta rá in te gral men te cons ti tuído, por
fal tar-lhe o vi ce-presidente.”

Ju ri di ca men te, Ro dri gues Alves es ta va cer to. Po li ti ca men te
se ria uma im pru dên cia de i xar o Se na do, du ran te o qua triê nio, sob a
presi dên cia de Pi nhe i ro Ma cha do. Ele não dis se isto mas de ve ria es tar
pensando na hi pó te se. Assim, se Cam pos Sa les não que ria fa zer a
eleição do vi ce-presidente, ele a fa ria. E foi o que ocor reu.

Ro dri gues Alves não po dia de i xar de pre fe rir o nome de
Afon so Pena, seu co le ga de Fa cul da de e ami go de ju ven tu de; como
ele, con se lhe i ro do Impé rio e ade sis ta à Re pú bli ca. Aqui lo que Pi nhe i -
ro Ma cha do mais de via te mer, uma cha pa de con se lhe i ros era, pro va -
vel men te, o que mais sor ria ao pre si den te. Se guin do a opi nião de Se ve -
ri no Vi e i ra, ele deve ter es cri to a Fran cis co Sa les su ge rin do o nome de
Pena logo em fins de se tem bro ou prin cí pi os de ou tu bro, por que de 5
da que le mês é a res pos ta do pre si den te de Mi nas, em te le gra ma ex pe -
di do para Gu a ra tin gue tá:

“RECEBI CARTA QUE RESPONDEREI SEM DEMORA
PODENDO ASSEGURAR V. EXª COMPLETA HARMONIA
POLÍTICA MINAS. SAUDAÇÕES.”

Que Ro dri gues Alves ti nha as sen ta do o nome de Pena an tes
de con sultar Fran cis co Sa les é pro va este tre cho da car ta de Bu lhões,
datada de 1º de ou tu bro:

“Re ce bi a sua de 29 do mês findo. O can di da to a
vice-presidente é dig no do car go e está na al tu ra de pre si dir o
Sena do, im pon do-se a to dos pela res pe i ta bi li da de de seu caráter. 
Com a me lhor von ta de tra ba lha rei para que tri un fe sem
provo car res sen ti men tos e des pe i tos.”

Afi nal, Afon so Pena foi in di ca do em “con ven ção re pu bli -
ca na” (de con gres sis tas de le ga dos dos Esta dos) re u ni da no Se na do
Fe de ral a 12 de de zem bro, qua se um mês de po is de em pos sa do o
novo go ver no.
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Ele i to a 18 de fe ve re i ro de 1903, Pena em pos sou-se na
vice-presidência a 23 de ju nho do mes mo ano. Re ce be ra 652.247 vo tos,
a ma i o ria de “bi co-de-pena”, se gun do os jor na is da opo si ção.10

A FORMAÇÃO DO MINISTÉRIO

Acom pa nha re mos ago ra a for ma ção do mi nis té rio. Já vi mos a 
de li ca de za do tra ba lho que isso re pre sen ta va, de ven do-se adi ci o nar aos
fa to res aci ma in di ca dos mais um: a gra vi da de da si tu a ção po lí ti ca na que -
le cre pús cu lo do go ver no de Cam pos Sa les.

O ta len to so e elo qüen te, mas algo de se qui li bra do De pu ta do
ser gi pa no Fa us to Car do so – mor to tra gi ca men te an tes de fin do o man da -
to de Ro dri gues Alves – apre sen tou à Câ ma ra Fe de ral, de po is da ele i ção
des te, a 9 de ju nho, uma in di ca ção que caiu como uma bom ba so bre a
im pren sa e a opi nião. Fa us to Car do so (que, ro man ti ca men te, deu nome a
uma rosa ver me lha) que ria nada me nos que um go ver no con ven ci o nal
tran si tó rio e, em se gui da, a ele i ção de um di ta dor pelo Con gres so
transfor ma do em Con ven ção. Na ima gi na ção túr gi da e des con tro la da do
ser gi pa no, de vi am per pas sar ima gens dra má ti cas da Re vo lu ção Fran ce sa.
Se gun do sua pro posta, logo re ta lha da pela pena dos ar ti cu lis tas e pelo
lápis dos ca ri ca tu ris tas, a Cons ti tu i ção de ve ria ser re vo ga da, as cor rup ções 
sin di ca das e puni das por co mis sões es pe ci a is, os ban cos es tran ge i ros
fecha dos, o café e a bor ra cha tor na dos mo no pó li os pú bli cos, além de
outras me didas de igua is teor e pos si bi li da des.

Por mais fan ta sis ta que fos se a in di ca ção, não de i xa va ela de
ex pri mir a agi ta ção re i nan te no Rio e em ou tras ca pi ta is po li ti za das. Eram 
nes sas con di ções que se de via pro ces sar a or ga ni za ção do fu tu ro go ver no.
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em carro da presidência, do Hotel dos Estrangeiros ao Senado, acompanhado do
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O mi nis té rio de Ro dri gues Alves só foi re ve la do à úl ti ma hora. Era uma ca i xa de
sur pre sas... O Ma lho. Coleção Álvaro Co trim



Ro dri gues Alves fe cha va-se em Gu a ra tin gue tá, con sul tan do um
ou ou tro elemen to de con fi an ça, de ba i xo da ma i or re ser va, to man do a
inici a ti va de son dar esse ou aque le nome, en quan to os bo a tos fer vi lha vam.

O seu pri me i ro con vi te, fe i to com gran de an te ce dên cia e com sua 
ab so lu ta res pon sa bi li da de, foi en de re ça do a Rio Bran co, como ve re mos adi -
an te. Mas, se esta lem bran ça foi ace i ta com en tu si as mo por to dos, as ou tras
pas tas não ti nham des ti na tá rio cer to. Seu ob ser va dor pre fe ri do, Bu lhões, en -
via-lhe a 25 de se tem bro o re sul ta do das son da gens a que pro ce de ra.

Para a Gu er ra, fa la va-se nos Ge ne ra is Ber nar do Vas ques
(que ocu pa ra a pas ta com Pru den te) e Sil ves tre Tra vas sos, de po is ini -
mi go do go ver no e mor to em con se qüên cia da re vo lu ção de 14 de
no vem bro. Para a Ma ri nha, os no mes co gi ta dos eram os dos Almi -
ran tes Jú lio de No ro nha (de fato es co lhi do), Pi nhe i ro Gu e des, Eli siá -
rio Bar bo sa e Huet Ba ce lar. Para o Inte ri or e Jus ti ça, os bo a tos fa vo -
re ci am um pa u lis ta como o Pro fes sor João Mon te i ro, o Se na dor es ta -
du al Fre de ri co Abran ches e o De pu ta do Dino Bu e no, ou en tão o
Con se lhe i ro Bar ra das, con si de ra do “o Rui ma ra nhen se”. No dia 28 já 
pa re ci am as sen ta das as pre fe rên ci as por Jú lio de No ro nha, para a
Ma ri nha. Ha via res tri ções ao Ge ne ral Vas ques, no seio do Exér ci to,
no tan do-se pre fe rên ci as pelo Ge ne ral Mal let. Ha via tam bém apo io
ao Ge ne ral Tra vas sos, que Bu lhões cu ri o sa men te con si de ra “dis ci pli -
na do e dis ci pli na dor”. Qu in ti no Bo ca i ú va pa re cia pre fe rir Vas ques, a
crer-se em de cla ra ção do seu gen ro, o fu tu ro Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Go do fre do Cu nha. Para a Vi a ção, fa la va-se no ta len to so
Fran cis co Sá. Ro dri gues Alves se in for ma va, re fle tia, e ia de ci din do
por si mes mo.

Seu pri me i ro con vi te foi, já o dis se mos, a Rio Bran co. A his tó ria
da en tra da do Ba rão no Ita ma ra ti tem sido con ta da mais de uma vez nos
es tu dos e bi o gra fi as so bre ele pu bli ca das. Mas, con si de ra da a im por tân cia
da sua ges tão na che fia da po lí ti ca ex ter na, a qual é re conhe ci da sem dis -
cre pân cia no Bra sil, como em toda a Amé ri ca La ti na, e ten do-se em vis -
ta o pres tí gio qua se len dá rio do Ba rão como ho mem pú bli co – sem dú -
vi da o es ta dis ta ci vil mais res pe i ta do en tre nós, in clu si ve nos me i os mi li -
ta res – será sem pre mais uma con tri bu i ção o for ne ci men to de da dos, al -
guns dos qua is vêm des ven dar fa ce tas me nos co nhe ci das da cu ri o sa
per so na li da de de José Ma ria da Sil va Pa ra nhos Jr. Ou tro as pec to do
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epi só dio jus ti fi ca o seu tra ta men to ex ten si vo. É que, no jogo de ne ga ças 
e su ti le zas que pre ce de ram à vin da de Rio Bran co, res sal tam igual men te
as pec tos mar can tes da psi co lo gia de Ro dri gues Alves.

Os bo a tos so bre a es co lha do Ba rão des de cedo apa re ce ram
nos jor na is.

No dia 2 de ju lho, Cam pos Sa les es cre veu a Ro dri gues Alves,
sem pre em Gu a ra tin gue tá, a se guin te car ta, “con fi den ci al”11:

“Ro dri gues Alves,

A Ga ze ta de No tí ci as de hoje diz que o Rio Bran co, con vi -
da do, ace i tou a pas ta do Exte ri or no seu pró xi mo go ver no. A
Ga ze ta, se gun do de cla ra ção par ti cu lar, jul ga-se in for ma da de
boa fon te.

Se é ver da de i ro o fato, fe li ci to-o por isso, con ven ci do
como es tou de que é uma ex ce len te es co lha. Mas o que ago ra
de se jo é que V. me in for me se está isso de fi ni ti va men te as sen -
ta do, não por sim ples cu ri o si da de, mas por que, es tan do pla -
ne ja do um mo vi men to di plo má ti co, ser-me-ia de gran de van -
ta gem co nhe cer o que há com re la ção ao Rio Bran co.12 Isso
tra ria cer tas fa ci li da des. Escu sa do é di zer que a sua in for ma -
ção só será co nhe ci da por mim. Des can se e pre pa re-se.

Ami go afe tu o so         
Cam pos Sa les.”      

Ro dri gues Alves deve ter per ce bi do que o pre si den te es tra -
nha ra não ter sido in for ma do, an tes da im pren sa, de tão im por tan te de -
ci são. Daí o teor da res pos ta da ta da de 5, na qual ele pede ao ami go que
se as so cie à sua ini ci a ti va:

“A no tí cia da Ga ze ta não tem fun da men to. Nem di re ta
nem in di re ta men te con vi dei o Rio Bran co para a pas ta do
Exte ri or, no pró xi mo go ver no. Pa re cia-me ino por tu no fa zê-lo 
an tes do re co nhe ci men to. Ape nas ao Ber nar di no, que aqui es -
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te ve, per gun tei que fun da men to ha via na no tí cia de que pre -
ten dia ele vir para o Bra sil e não ob ti ve in for ma ção al gu ma. A 
in sis tên cia com que os jor na is têm se re fe ri do ao nome des se
di plo ma ta pode sig ni fi car que não se ne ga rá em au xi li ar-me
no go ver no na que le car go, se for con sul ta do a res pe i to, e eu
de se jo que V. faça a con sul ta em meu nome.

As ques tões in ter na ci o na is têm as su mi do en tre nós cer ta 
im por tân cia e vão se pres tan do fre quën te men te às ex plo ra -
ções dos des con ten tes.13 O nome do Rio Bran co tem bas tan -
te au to ri da de para fa zer ca lar, ou, pelo me nos, en fra que cer
esse cla mor, e o di plo ma ta bas tan te com pe tên cia para es tu dar 
os ne gó ci os, pro pon do as me lho res so lu ções.

Re cor do-me que V. o ano pas sa do fa lou-me em ou tro
nome.14 Pa re ce-me que o Rio Bran co ser vir-me-á me lhor,
pelo pres tí gio do nome e ser vi ços pres ta dos ao país.

V. tem aí fa ci li da des para ou vi-lo com to das as ca u te las
e eu de se jo e peço que o faça ou, se achar esse ca mi nho in -
con ve ni en te, o que não me pa re ce, que me su gi ra o que
achar me lhor.”

No dia 10, Cam pos Sa les dá con ta do que fi ze ra:

“Ro dri gues Alves,

Em vis ta do que me dis se na sua car ta de 5 do cor ren te,
trans mi ti ao Rio Bran co, com data de 6, o se guin te te le gra ma
re ser va do:

‘RODRIGUES ALVES DESEJA CONFIAR-LHE PASTA
EXTERIOR E ENCARREGOU-ME CONSULTÁ-LO, ESPERANDO 
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do Império), entusiasmara-se por Nabuco, a quem incumbira da missão da Guiana.



DE SEU PATRIOTISMO NÃO RECUSARÁ. SÃO ESSES TAMBÉM
MEUS VOTOS.’

A 7 re ce bi de Ber lim o se guin te te le gra ma:

‘ASSEGURO A VOSSAS EXCELÊNCIAS MEUS BONS
DESEJOS DE LHES SER AGRADÁVEL. ROGO ME
PERMITIREM RESPONDER CORREIO: CARTAS CHEGARÃO A
28. RIO BRANCO.’

Te nho como sa tis fa tó ria esta res pos ta e, nes se pres su -
pos to, fe li ci to-o pela co la bo ra ção de um bra si le i ro, cujo nome 
dará lus tre ao seu go ver no. Con vém, en tre tan to, guar dar abso lu -
ta re ser va até que che gue a es pe ra da so lu ção.”
A carta pro me ti da pelo Ba rão não che gou a 28 de ju lho,

porque só foi es cri ta no dia 18. É este o seu tex to:15

“Ber lim, 18 de ju lho de 1902
Kur fürs ten damm nº 10 – W. 50.
Il.mo e Ex.mo Sr. Dr. Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves.
No dia 7 do cor ren te re ce bi, em te le gra ma do Sr. Pre si -

den te Cam pos Sa les, o con vi te com que V. Exª me hon rou.
São tan tas as con si de ra ções a que devo aten der, que ain -

da por esta mala não pos so es cre ver de ti da men te a V. Exª,
como de se ja va. Hei de fa zê-lo im pre te ri vel men te pela se guin -
te, que che ga ao Rio no dia 11 de agos to, e li mi to-me ago ra a
re me ter a V. Exª uma ci fra e al gu mas pa la vras con ven ci o na is,
para que o de se já vel se gre do seja man ti do na cor res pon dên cia 
te le grá fi ca que pos sa mos ter.

Agra de ço mu i to a V. Exª a con fi an ça com que me hon ra
e as se gu ro-lhe, de novo, que te nho o me lhor de se jo de cor res -
pon der a ela. Pre ci so, po rém, ver se pra ti ca men te é pos sí vel
re a li zar em tão pou co tem po mu dan ça para tão lon ge.

De V. Exª ad mi ra dor e mu i to aten to e agra de ci do cri a do
                                Rio Bran co.”16
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A ci fra anun ci a da acom pa nha va a car ta. Rio Bran co a ti nha
pre pa ra do cu i da do sa men te, ca pri chan do na ca li gra fia, em uma pá gi na de 
pa pel al ma ço.

O có di go da ci fra era sim ples. Em uma co lu na fi gu ra vam as
le tras do al fa be to, em ma i ús cu las, e em mais qua tro co lu nas su ces si vas e 
nu me ra das de 1 a 4 vi nham, em mi nús cu las, as qua tro ver sões que cada
le tra de via to mar.

Por exem plo: A se ria g na pri me i ra le tra da pa la vra, f na se -
gun da, s na ter ce i ra e p na quar ta. A cada le tra ma i ús cu la cor res pon di am
as sim qua tro mi nús cu las, con for me a or dem em que fi gu ras sem na pa la -
vra ci fra da. Cada pa la vra usa da, se gun do este có di go, se ria de ci fra da de
qua tro em qua tro le tras.

Em ou tra pá gi na, Rio Bran co pro pôs duas pa la vras con ven ciona is 
para ele e qua tro para Ro dri gues Alves.

Ei-las, com os res pec ti vos sig ni fi ca dos:

“A) De Rio Bran co para o Ex.mo Sr. Dr. Ro dri gues
Alves, pre si den te ele i to.

Brad ley: – Ace i ta rei o pos to em que V. Exª me quer co lo car
se en ten der que não me deve dis pen sar. Peço per mis são para
par tir em... (in di ca rei o mês de no vem bro ou de zem bro
confor me o tra ba lho que me der a mu dan ça).

Brasi das: – Sin to mu i to que ne gó ci os de fa mí lia e o presen te
es ta do de mi nha saúde me não per mi tam ace i tar ago ra a
gran de hon ra que V. Exª de se ja va con fe rir-me. Em maio pró ximo 
es pe ro po der ir apre sen tar pes so al men te os meus res pe i tos e
agra de ci men tos a V. Exª.

B) Para as res pos tas do Ex.mo Sr. Dr. Ro dri gues Alves a
Rio Bran co:

Ga li leu: – Con ti nuo a de se jar que ace i te a pas ta do Exte ri or.
Goethe: – Pode par tir me a do no vem bro, para che gar

princí pio de de zem bro.
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Gru tli: – Pode par tir de zem bro para che gar me a do ou
fim mês.

Ho rá cio: – Fico ci en te de que mo ti vos de sa ú de e ou tros
o im pe dem de ace i tar ago ra a mi nha ofer ta.”

Mais aba i xo o Ba rão acres cen ta va ain da es tas ins tru ções:

“Para que haja ma i or se gre do e não se sa i ba a quem V.
Exª se di ri ge, pe ço-lhe que di ri ja as sim os seus te le gra mas:
Ombou-Londres.

Sem pôr o meu nome. De Lon dres os te le gra mas me se -
rão trans mi ti dos para aqui.

Ber lim, 17 de ju lho de 1902.”

Re si din do ha via tan tos anos fora do Bra sil e ten do exer ci do as
duas gran des em ba i xa das das Mis sões e do Amapá, am bas tão che i as de
sutilezas e com pli ca ções, Rio Bran co in te gra ra-se com ple ta men te nos hábitos 
da di plo ma cia eu ro péia de en tão, sem pre en vol ta nos véus dos se gre dos.
Um dos dois ir mãos Cam bon, di plo ma tas tí pi cos da bel le épo que, las ti mou,
em li vro de re cor da ções, o fim da que las ne go ci a ções e tra ta ti vas por
detrás dos re pos te i ros, e la men tou (na dé ca da de 1930-1940) os no vos
pro ces sos bru tal men te pu bli ci tá ri os da di plo ma cia mun di al.

Rio Bran co foi um dos gran des di plo ma tas de for ma ção
euro péia da es co la an te ri or à Pri me i ra Gu er ra Mun di al, es co la que ain da
con ser va va mu i tos há bi tos da Eu ro pa mo nár qui ca, de que Tal ley rand é
o clás si co mo de lo.

Con vém não es que cer que, quan do se en ta bu la va essa cor res -
pondên cia, ha via um quar to de sé cu lo que Rio Bran co re si dia na Europa.
Torna ra-se ver da de i ra men te um eu ro peu, que do Bra sil con ser va va
somen te hon ra das e en ter ne ci das lem bran ças, re su mi das na sua co nhecida
di vi sa – Ubi que pa tri ae me mor.

O dís ti co cor res pon dia, no fun do, a um pro gra ma: em qualquer 
lu gar, lem brar a pá tria.

Além das ra zões de na tu re za es tri ta men te pes so al, ou tras
havia que in ten si fi ca vam a he si ta ção de Pa ra nhos. Re ce a va a de sor dem
polí ti ca re pu bli ca na, o de sa bri men to da im pren sa (de que a glo ri o sa
ausên cia o pro te ge ra) e, no Ita ma ra ti, a in fluên cia do Vis con de de Cabo
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Frio e a po si ção er ra da do go ver no Cam pos Sa les na ques tão do Acre, a
mais im por tan te do mo men to.

Ro dri gues Alves, ha bi tu a do aos jo gos mu tá ve is da po lí ti ca
in ter na, em que era mes tre, não de i xa ria tal vez de achar ex ces si vos
(quem sabe se meio pu e ris) aque les cu i da dos do seu an ti go con dis cí pu lo 
do Co lé gio Pe dro II.

Mas não he si tou em pres tar-se a eles de bom gra do, tão
arden te men te de se ja va a co la bo ra ção, no seu go ver no, do ho mem já en -
tão con si de ra do o mais glo ri o so do Bra sil.

A 25 de ju lho, Rio Bran co es cre veu ao pre si den te ele i to esta
se gun da car ta:

“Os cum pri men tos que devo a V. Exª pela sua ele i ção à
pri me i ra ma gis tra tu ra da Re pú bli ca che gam de po is de mu i tos
mi lha res de ou tros que V. Exª terá re ce bi do, mas es pe ro que,
por tar di os, os não con si de re me nos sin ce ros nem me nos
cor di a is os vo tos que te nho fe i to e fa rei pela fe li ci da de e
glória do seu go ver no.

Sem ter a hon ra de co nhe cer pes so al men te a V. Exª,
conhe ço-o de mu i tos anos pe las re la ções elo gi o sas de ami gos
co muns, al guns de les seus con dis cí pu los de co lé gio,17 e, como 
to dos os bra si le i ros, co nhe ço-o pela sua de di ca ção à causa
pú bli ca e pe los pro va dos mé ri tos de es ta dis ta que o ele vam
ago ra, com apla u so ge ral, ao di fí cil pos to que V. Exª vai ocu par. 
Apre ci ei, por tan to, em todo o seu va lor a hon ra que me faz,
de se jan do con fi ar-me, na sua ad mi nis tra ção, o Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, re par ti ção que apren di a amar des de me -
ni no e que du ran te anos vi fun ci o nar, para as sim di zer, em casa
de meu pai. Te ria não só mu i ta hon ra, mas tam bém sumo pra -
zer em ser vir de per to sob as or dens de V. Exª. Devo, po rém,
con fes sar-lhe com gran de pe sar, que me não jul go com for ças 
su fi ci en tes para ser, nes sa po si ção e na quadra atu al, o au xi li ar
útil que V. Exª de se ja. Sin to-me al que bra do, mal de sa ú de, e
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não te nho po di do cu i dar de a for ta le cer, por que tan to os tra -
ba lhos e in qui e ta ções de es pí ri to des tes úl ti mos anos como as 
re mo ções pre ci pi ta das e con se qüen tes de sor dens me não têm 
de i xa do tem po para isso. De meu pai dis se18 Joa quim Na bu -
co que não ser vi ria para épo cas de re vo lu ção ou de agi ta ção.
De mim se pode di zer isso, com mais ra zão ain da. Vivo no es -
tran ge i ro des de 1876, ten do de i xa do, en tão, o Bra sil, com o pro -
pó si to de me não en vol ver, mes mo em tem pos re la ti va men te cal -
mos como eram aque les, nas ques tões da nos sa po lí ti ca in ter na.
Hoje, e como en tão, pen so po der ser mais útil à nos sa ter ra ser -
vin do-a no es tran ge i ro e uti li zan do, so bre tu do ago ra que po de ria
ter al gum des can so, os ma te ri a is que fui re u nin do des de a mi nha
mo ci da de, com o de se jo de pu bli car cer tos tra ba lhos his tó ri cos.
Indo ago ra para o Bra sil, te ria que re nun ci ar por al guns anos – e
não pos so con tar com mu i tos – a es ses meus que ri dos pro je tos, e
iria vi ver no meio de uma agi ta ção que não es tou ha bi tu a do a ver
de per to. Bem sei que a pas ta das Re la ções Exte ri o res não é, ou
não deve ser, pas ta de po lí ti ca in ter na; mas é sem pre di fí cil para
quem a de sem pe nha, en tre nós, des ta car-se in te i ra men te das
questões in te ri o res.

 De po is de tão lon ga vida de re tra i men to, fe cha do com
os meus li vros, ma pas e pa péis ve lhos, re ce io mos trar-me
desa je i ta do na vida in te i ra men te di ver sa que de ve ria ter na
posi ção de mi nis tro de Esta do. Devo ain da pon de rar que os
en car gos de fa mí lia que pe sam so bre mim são gran des; que
aca bo ape nas de me ins ta lar aqui com mu i to dis pên dio e de
pôr em al gu ma or dem o meu ar qui vo e bi bli o te ca de po is de
tan tas pe re gri na ções. Esta nova mu dan ça de tão pe sa da e
compli ca da ba ga gem, par te da qual deve fi car aqui e ou tra
seguir para o Bra sil, se ria para mim um ver da de i ro de sas tre
finan ce i ro.

Eu fa ria, en tre tan to, com pra zer o sa cri fí cio se pu des se ter a
es pe ran ça de, no Mi nis té rio, pres tar bons ser vi ços a V. Exª e ao
país, mas não te nho essa es pe ran ça, pe las ra zões apon ta das e por -
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que as con ti nu a das re du ções de pes so al no ser vi ço tão im por tan te 
das nos sas Re la ções Exte ri o res o têm pre ju di ca do gran de men te.

Sou, as sim, obri ga do a pe dir a V. Exª que me dis pen se de
ocu par o alto car go em que de se ja co lo car-me e que, es tou per -
su a di do, eu não po de ria de sem pe nhar como en ten do que deve
ser de sem pe nha do. Con fir ma rei esse pe di do pelo te lé gra fo no
dia 15 de agos to, em pre gan do a pa la vra con ven ci o nal – cu ri us.
Não é como V. Exª vê, uma re cu sa: é um pe di do de dis pen sa.
Se V. Exª não jul gar aten dí ve is as con si de ra ções que faço e en -
ten der, de po is do meu te le gra ma, que deve man ter o seu con vi -
te, pe ço-lhe que me au to ri ze a par tir em fins de ou tu bro ou nos 
pri me i ros dias de no vem bro. Na in cer te za so bre qual seja a sua
res pos ta, co me ço des de já a pôr em or dem o ar qui vo da mis são 
es pe ci al em Ber na, que ain da não re me ti, e a cum prir os úl ti -
mos de ve res que me in cum bem por essa mis são. Insis tin do V.
Exª em que eu vá para o seu ga bi ne te, tra ta rei de pre pa rar-me
para a vi a gem com a pos sí vel bre vi da de.

Peço li cen ça para di zer a V. Exª que, em mi nha hu mil de
opi nião, o ho mem que me lhor es ta ria à fren te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, so bre tu do no mo men to atu al, se ria o Dr.
Jo a quim Na bu co. Não só  possui to das as ha bi li ta ções para o car -
go, mas tam bém qua li da des bri lhan tes que não pos suo, e que o
tor na ri am um au xi li ar pre ci o so para a so lu ção que pos sa ter a
de sa gra dá vel ques tão do Acre. A pri me i ra Me mó ria que ele está
escreven do para o ár bi tro, na ques tão da Gu i a na, fi ca rá ter mi nada 
bre ve men te. No Rio, ocu pan do o car go de mi nis tro, ele po de ria
es cre ver e man dar para Roma a Ré pli ca e a Dú pli ca.

Se V. Exª me qui ser au to ri zar a con vi dá-lo em seu nome, 
pe ço-lhe que me te le gra fe esta sim ples pa la vra – Co rot. Se ele
não pu des se ace i tar, eu fi ca ria de novo à dis po si ção de V. Exª.

V. Exª pode te le gra far para aqui, di ri gin do as sim o te le grama:
Ri o bran co – Ber lim.

Ou para Lon dres, com este en de re ço que vou fa zer
registrar, para que de lá me en vie logo o te lé gra fo as suas
comu ni ca ções: Ombou-Londres.
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Empre gan do as pa la vras con ven ci o na is ou a ci fra que lhe
man dei com a mi nha pri me i ra car ta, ou tam bém a pa la vra Co rot
ago ra in di ca da, não pre ci sa V. Exª as si nar o te le gra ma. Sa be rei
que é seu, e no Bra sil não sa be rão a quem V. Exª te le gra fa.

Espe ran do que V. Exª des cul pe os meus es crú pu los e me 
man de as suas or dens, subs cre vo-me com a mais alta con si de -
ra ção e vivo re co nhe ci men to.

De V. Exª o ad mi ra dor e mu i to aten to e obe di en te cri a do
                                                       Rio Bran co.”

No dia 1º de agos to o Ba rão en vi ou esta nova mis si va, que
pa re cia mais pró xi ma da ace i ta ção, em bo ra mu i to con di ci o na da:

“A car ta que tive a hon ra de es cre ver a V. Exª no dia 18 de 
ju lho deve che gar às suas mãos por es tes qua tro ou cin co dias,
mas a de 25, em que res pon di ao con vi te com que fui hon ra do,
só po de rá ser en tre gue em São Pa u lo ao mes mo tem po em que
esta, a 19 de agos to. Pelo atra so de dois mi nu tos per deu a mala
su ple men tar que ia al can çar em Lis boa o pa que te fran cês.

Con fir mo em to das as suas par tes essa se gun da car ta e
aguar do a de ci são de V. Exª pelo te lé gra fo.

Se en ten der que é in dis pen sá vel isso que para mim se ria
enor me sa cri fí cio e que não será para ou tros, eu me dis po rei a 
par tir, pe din do-lhe po rém que me con ce da o pra zo mais lar go 
pos sí vel, a fim de que pos sa fa zer sem gran de atro pe lo os ar -
ran jos ne ces sá ri os para des mon tar a casa e aco mo dar o que
devo de i xar aqui ou le var co mi go.

Con ti nuo cada vez mais fir me na cren ça de que o me lhor
au xi li ar que V. Exª po de ria ter na pas ta das Re la ções Exte ri o res
se ria o Dr. Jo a quim Na bu co. Ele po de ria, como já lembrei,
escre ver no Rio as duas me mó ri as com ple men ta res so bre a nossa 
ques tão com a Gu i a na Ingle sa e V. Exª po de ria man dar-me para
Roma em mis são per ma nen te e es pe ci al, a fim de en tre gar es ses
tra ba lhos, dar as in for ma ções ver ba is e com ple men ta res que o
ár bi tro pos sa pe dir e acom pa nhar as sim o pro ces so.

Devo acres cen tar que, em de zem bro de 1900, de po is da
de ci são da nos sa pen dên cia com a Fran ça, o Dr. Na bu co
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dese jou pas sar-me a de fe sa da ca u sa que lhe es ta va con fi a da e 
de que eu ha via de sem pe nha do an tes, es cre ven do, en tre outros
tra ba lhos, uma me mó ria que foi apre sen ta da ao go ver no in -
glês pela nos sa le ga ção em Lon dres. Ele fez-me em car ta esta
pro pos ta, mas era tal a ne ces si da de que eu sen tia de re pou so e 
tra ta men to sé rio de mi nha sa ú de que lhe de cla rei for mal men -
te não po der ace i tar ter ce i ra mis são da mes ma na tu re za. Ago -
ra, para evi tar o gran de trans tor no e enor me pre ju í zo que eu
te ria indo para tão lon ge ocu par po si ção em que, pre ve jo, te -
ria que lu tar com di fi cul da des su pe ri o res às mi nhas for ças e
boa von ta de, eu ace i ta ria com pra zer esse en car go, re la ti va -
men te me nor e fá cil, fi can do ali vi a do do tra ba lho, que está fa -
zen do e con ti nua a fa zer, o Dr. Na bu co, e sem lhe ti rar de
modo al gum a hon ra e o mé rito da de fe sa da ca u sa. Eu ficaria 
sen do ape nas, no te a tro dos acon te ci men tos, um auxiliar e man -
da tá rio dele, e po de ria até, a chamado do go ver no, ir para
o ano pas sar uns me ses no Rio, a fim de re ce ber instru -
ções e aju dar no que pu des se com o meu pa re cer a V. Exª e 
ao mi nis tro das Re la ções Exte ri o res na re for ma que se im -
põe para que os di fe rentes ra mos des sa im por tan te re par ti -
ção pos sam fun ci o nar bem, quan do des pa re cer o atu al, com pe -
ten tís si mo e be ne mé ri to di re tor-geral da Se cre ta ria.19

Eu mu i to es ti ma ria que a V. Exª pu des se agra dar a
combina ção que to mei a li ber da de de su ge rir. Na tu ral mente não 
con sul tei so bre ela o Dr. Na bu co, po rém eu não poderia fa zer
sem au to ri za ção de V. Exª. Cre io, po rém, que se for au to -
rizado para fa zer-lhe o con vi te, ele o ace i ta rá. O Dr. Jo a -
quim Na bu co é, quan to a mim, o ho mem mais comple to
que o Bra sil pos sui para a pas ta das Re la ções Exte riores,
pela pre pa ra ção es pe ci al de que tem dado tan tas e tão be las 
pro vas em atos e es cri tos no tá ve is, pelo tato do di plo ma ta e 
pelas qua li da des bri lhan tes que pos sui e tam bém pela coragem
de re for ma dor.
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Agra de cen do as or dens de V. Exª., te nho a hon ra de lhe 
re i terar os pro tes tos de mi nha de di ca ção e os de ele va da es ti ma e
re co nhe ci men to com que sou de V. Exª ad mi ra dor e obri ga do criado

               Rio Bran co.”

Esta car ta con fir ma a re lu tân cia do Ba rão em vir para o seu
país. Ca sa do com fran ce sa, ten do os fi lhos nas ci dos na Eu ro pa, o Bra sil
era para ele um amor e uma de vo ção a dis tân cia. Era o país de “lá
longe” (de là-bas) cuja his tó ria ele co nhe cia como pou cos, cu jos in te resses
ele de fen dia como nin guém, mas era a ter ra do ca lor, da fe bre ama re la,
da mu la ta da re pu bli ca na. No fun do, o Ba rão ti nha aque le mes mo hor ror 
de vol tar à pá tria que tem fi xa do tan tos di plo ma tas nos sos no es trangeiro,
de po is de apo sen ta dos.20

Mas o Ba rão sen tia a gran de obra que po de ria reali zar no
Itama ra ti. Por isso se em ba ra ça va na de ci são. No fun do, Rio Bran co
não sa bia o que que ria, ao pas so que Ro dri gues Alves, mais ex pe ri en te
dos ho mens e da po lí ti ca, sa bia-o mu i to bem. Qu al quer ou tro tal vez se
in cli nasse às ins tân ci as das car tas aci ma trans cri tas e se di ri gi ria a Nabuco. 
Mas Ro dri gues Alves deve ter pres sen ti do, por de trás dos véus de dúvidas,
a pe que na luz da cer te za. O Ba rão, no fun do, as pi ra va ao pos to mas não 
que ria reco nhe cê-lo (é uma in cli na ção na tu ral dos ho mens pú bli cos
aspi ra rem aos pos tos exer ci dos pe los pais, de quem fo ram ami gos). O
pre si den te de via man ter-se in sis ten te e con fi an te. E foi o que ele fez,
com lou vá vel hu mil da de.

Sem es pe rar que o des ti na tá rio re ce bes se a car ta do dia 1º,
Rio Bran co, to ma do de sú bi to de sâ ni mo, es cre veu ou tra a Ro dri gues
Alves, no dia 7 de agos to:
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“Re fe rin do-me às mi nhas car tas an te ri o res ve nho, com
gran de sen ti men to, di zer a V. Exª que, quan to mais pen so no
as sun to mais com pre en do que, além de su ma men te pe sa do
para mim, se ria de todo es té ril o sa cri fí cio que eu fa ria indo
ago ra ocu par o pos to de mi nis tro das Re la ções Exte ri o res.

Te nho gran de pe sar em não po der ser, como tan to de se -
ja va, o au xi li ar ati vo e com pe ten te que V. Exª quer ter e não
pos so pelo es ta do pre sen te da mi nha sa ú de, pela re gu la men ta -
ção em vi gor, pela atu al or ga ni za ção dos ser vi ços e pe los há -
bi tos in tro du zi dos des de mu i tos anos.

Sou por tan to obri ga do a pe dir ins tan te men te a V. Exª
que se dig ne me dis pen sar de ir ocu par mal o car go tão hon -
ro so que me quer con fi ar, e ro go-lhe que fi que mu i to cer to
do meu pro fun do e inal te rá vel re conhe ci men to pela ma ni fes ta -
ção des se seu de se jo. Em maio do ano pró xi mo,21 de po is de for -
ta le cer um pou co a mi nha sa ú de, po de rei ir ao Bra sil com
uma li cen ça de seis me ses a que te nho di re i to, e en tão, sem
ser mi nis tro de Esta do, te rei sumo pra zer em ex por par ti cu lar 
e reser va da men te a V. Exª o meu modo de pen sar so bre a
orga ni za ção que deve ser dada ao Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res e aos nos sos ser vi ços no ex te ri or.

Devo acres cen tar que, a pro pó si to do ban que te que o
Dr. Na bu co deu ul ti ma men te em Lon dres, em hon ra do Chi le 
e da Re pú bli ca Argen ti na, pelo tra ta do de ar bi tra men to
perma nen te, eu lhe dis se em car ta que ele é hoje o bra si le i ro
re u nin do ma i or soma de qua li da des para o pos to de  mi nis tro 
das Re la ções Exte ri o res. Ele pe diu-me em res pos ta que não o
lem bras se a nin guém para esse car go, por que o não po de ria
ace i tar, ocupado como está com o ar bi tra men to da ques tão
de li mi tes en tre o Bra sil e a Ingla ter ra.

No Se na do ou na Câ ma ra dos De pu ta dos, ou fora do
Con gres so, V. Exª en con tra rá fa cil men te quem, aju da do pelo
diretor-geral da Se cre ta ria, pos sa bem de sem pe nhar as funções
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do car go, ten do, além dis so, a van ta gem de dis por de for ça
po lí ti ca em al gum Esta do, for ça de que não dis po nho.

Como V. Exª terá vis to, a Ga ze ta de No tí ci as de 2 de julho22

– an tes de re ce ber eu o te le gra ma do Sr. Pre si den te Cam pos
Sa les, só ex pe di do no dia 6 – dis se que o Sr. Abran ches me
con vi da ra, em nome de V. Exª, para a pas ta do Exte ri or e que
eu ace i ta ra o con vi te. A no tí cia foi as sim pu bli ca da no Rio da
Pra ta, no Chi le e aqui na Eu ro pa. Fiz por isso o Bré sil de 27 de
ju lho di zer, de po is de re pro du zir o tre cho da Ga ze ta:

‘Po de mos afir mar que, so bre o as sun to, o Se nhor Ba rão do Rio 
Bran co não re ce beu do pre si den te ele i to, Dr. Ro dri gues Alves, ou do 
Se na dor Abran ches nem te le gra ma, nem car ta, e que não deu a en -
ten der a pes soa al gu ma que po de ria ace i tar a pas ta de que se tra ta.’

Te nho guar da do e guar da rei so bre o as sun to a ma i or re ser -
va. Escre vo ago ra ao meu ve lho ami go, Dr. Abran ches, que, sei,
é ami go de di ca do de V. Exª e de i xo para essa car ta por me no res
que ele ex po rá re su mi da men te a V. Exª e que, es pe ro, ex pli ca rão
me lhor as mi nhas he si ta ções do prin cí pio e a con vic ção a que
che guei, ape sar do ar den te de se jo que ti nha de ser útil na po si -
ção que V. Exª me des ti na va.23 Re i te ran do as mi nhas des cul pas,
o meu cor di al agra de ci men to e os pro tes tos da mi nha de di ca ção, 
te nho a hon ra de ser, com a mais ele va da es ti ma e con si de ra ção.

De V. Exª o ad mi ra dor e mu i to cer to obe di en te cri a do 
            Rio Bran co.”

O “mu i to cer to obe di en te cri a do” (ex pres são fran ce sa, cor -
rente nos es cri to res do sé cu lo XVIII que Rio Bran co pu nha no fe cho das
suas mu tá ve is car tas) não pa re cia dis pos to a obe de cer. Na bu co tam bém
não. Que nin guém fa las se no nome dele para o Ita ma ra ti; que nin guém 
se lem bras se de ti rar “Qu in cas, o Belo” da sua que ri da Lon dres, onde ele
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re cor da va pro va vel men te as qua dras fe li zes da mo ci da de, dos seus su ces sos 
de fi dal go for mo so, da sua con vi vên cia com o Ba rão de Pe ne do.

Mas Ro dri gues Alves não se de i xa va aba lar com as la mú ri as
do Ba rão. Ele tam bém não es co lhe ra o pos to de pre si den te. Re ce a va-o.
Fora cha ma do por Cam pos Sa les. Ace i ta ra. O ou tro ha ve ria de ce der.

A 14 de agos to, res pon den do à car ta de 25 de ju lho, re i te ra va
seu in te res se pela ace i ta ção. No dia 19 in sis tiu em ou tro des pa cho, trans mi -
ti do no có di go pro pos to pelo Ba rão e por este tra du zi do:

“Con ti nuo a de se jar que ace i te a pas ta do Exte rior agra de cen do es for -
ços estar aqui pos se.”

Rio Bran co sen tia-se em apu ros. O cer co aper ta va. Res pondeu,
tam bém por cabo, no dia 20:

“Pe nho ra do rogo re ser var de ci são até ler car ta nº 4. Mes mo dia
Abran ches re ce be rá car ta.”

Ao Se na dor Abran ches, o Ba rão te le gra fou na que la data:

“DEPOIS LER MINHA CARTA HOJE ESPERO ADVOGUE
MEU PEDIDO DISPENSA, MAS SE RAZÕES APRESENTADAS NÃO
PUDEREM SATISFAZER E ENTENDER ELE DEVO FAZER ESSE
GRANDE SACRIFÍCIO, FÁ-LO-EI POR ELE E NOSSA TERRA.”

Além da car ta en de re ça da a Abran ches, o Ba rão, na ân sia de es -
ca par, es cre veu ou tra a José Car los Ro dri gues, di re tor do Jor nal do Co mér cio:

“Con fi den ci a lís si ma.
   Ber lim, 22 de agos to de 1902

Meu caro Ro dri gues,
Mil agra de ci men tos pe las be las fo to gra fi as que V. me man -

dou, da ina u gu ra ção do mo nu men to de meu pai. Pen so que
Marc Fer rez terá fe i to al gu ma ou tra, só do mo nu men to, to ma do
de mais per to. Se hou ver as sim, pe ço-lhe que me man de um
exem plar.

Pela sua car ti nha de 25 de ju lho vejo que V. está in for -
ma do do con vi te que re ce bi. Eu fiz o Bré sil de 27 des te mês
afir mar a tal res pe i to que eu não ti nha re ce bi do car ta ou te le -
gra ma do pre si den te ele i to, ou do Se na dor es ta du al Abran -
ches men ci o na do na Ga ze ta de No tí ci as.
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Eu es ti ma ria mu i to ir ocu par por al gum tem po a po si ção 
em que o Dr. Ro dri gues Alves de se ja co lo car-me, e que meu
pai por ve zes ocu pou. Apre cio de vi da men te a gran de hon ra
que as sim me faz o pre si den te ele i to.

Nada me se ria mais agra dá vel do que po der cor res pon -
der à sua con fi an ça e ser de per to um co la bo ra dor dele; mas
fui obri ga do a es cre ver-lhe pe din do-lhe ins tan te men te dis pen -
sa e com o ma i or pe sar. A de mo ra da mi nha res pos ta de fi ni ti -
va mos tra bem o gran de de se jo que eu ti nha de ace i tar o con -
vi te. Pro cu rei até fa zer-me ilu sões, mas es tu dan do por to dos
os la dos a ques tão che guei à con clu são de que se ria para mim, 
com os gran des en car gos de fa mí lia que te nho, na Eu ro pa e
no Bra sil, um sa cri fí cio que me le va ria em pou co tem po à
com ple ta ru í na. Além da ques tão pe cu niá ria há três ou tras
mu i to im por tan tes para mim: da mi nha sa ú de, que está exi -
gin do cu i da dos e vida cal ma, ao me nos por al gum tem po, e as 
da mi nha re gu la ri za ção na car re i ra di plo má ti ca e da en tra da
do Raul para o qua dro. A esse res pe i to hei de es cre ver-lhe
pela pri me i ra mala, ex pli can do bem o caso, para que V. con -
ver se com o Cam pos Sa les. V. com pre en de que, como mi nis -
tro, eu não po de ria tra tar de mim nem de meu fi lho, que já
tem 29 anos, mais de 5 dos qua is em ser vi ço di plo má ti co, e
cujo fu tu ro eu sa cri fi ca rei com ple ta men te.

Em con fi an ça dir-lhe-ei que o Olin to, em te le gra ma de
5, per gun tou-me se eu ace i ta va o lu gar de mi nis tro jun to ao
Qu i ri nal. O lu gar está vago pela re mo ção do Ré gis.24 Pe ço-lhe 
que não con tra rie, an tes aju de esta idéia. Em Roma, po de rei
vi ver sos se ga do, cu i dar de tra ba lhos que in ter rom pi des de
1893 e ser de al gum prés ti mo para o Na bu co, na mis são. Penso
que pos so ser mais útil no ser vi ço ex te ri or do que no Mi nistério 
e que, de po is de tan tos anos de sur me na ge ou es ta fa, te nho
di re i to a al gum re pou so re la ti vo.25
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Em maio, na boa es ta ção, eu iria, com li cen ça, pas sar uns 
6 me ses no Bra sil.

Se, po rém, o Dr. Ro dri gues Alves não en ten der re pa ros
e in sis tir em que eu vá para o Mi nis té rio, obe de ce rei, em bo ra
cer to de que o meu sa cri fí cio será es té ril.
      Seu do co ra ção
           Rio Bran co.”
No dia 29 de agos to, em te le gra ma de São Pa u lo, Ro dri gues

Alves en fren tou a re cu sa, que pa re cia de fi ni ti va. O pre si den te, en fa da do 
tal vez com as ne ga ças dos dois gran des ho mens, Na bu co e Rio Bran co,
fa zia va ler sua au to ri da de e di zia ao Ba rão que ace i tas se. Sua men sa gem
era qua se uma inti ma ção. Eis o tex to que o Ba rão con ser vou no seu
arqui vo, ano tan do as ho ras da ex pe di ção e do re ce bi men to:

“VALIOSAS PONDERAÇÕES CARTAS NÃO ME CONVEN-
CERAM. NOME V. EXª SERÁ MUITO BEM RECEBIDO NÃO
PODENDO NEGAR PAÍS SACRIFÍCIO PEDIDO. CONFIRMO
ANTERIOR TELEGRAMA. RODRIGUES ALVES.”

Rio Bran co deve ter per ce bi do que a in sis tên cia na ne ga ti va
po de ria cri ar uma si tu a ção de sa gra dá vel para ele, tal vez de ris co à sua
car re i ra di plo má ti ca, por tan to à sua per ma nên cia na Eu ro pa. Como re a -
gi ria o pre si den te?

Esses mo ti vos pes so a is com pre en sí ve is, e ou tros, mais ele va -
dos, con cer nen tes à obra que sa bia po der re a li zar, de ci di ram-no a
agüen tar o de sa gra do da vida no Rio que, afi nal, ele su pu nha tem po rá -
rio. Sa cri fi ca ria por al guns anos o con for to de Lon dres, Pa ris, Ber lim e
Nova Ior que. Te le gra fou, afi nal, no dia 30, sem pre de Ber lim:

“FAREI SACRIFÍCIO QUE VOSSÊNCIA JULGA
NECESSÁRIO PELO MUITO QUE DEVO NOSSA TERRA E
VOSSÊNCIA. RIO BRANCO.”

Na mes ma data di ri ge-se a Cam pos Sa les:

“RESPONDO AGORA SEGUNDO TELEGRAMA ACEITO
CONFORMANDO-ME DESEJO VOSSÊNCIA. RIO BRANCO.”

Em car ta de 31, Cam pos Sa les en vi ou a Ro dri gues Alves o
ori gi nal des te des pa cho.
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Ao ace i tar, de po is de tan ta re lu tân cia, se gu ra men te não pre via o
Ba rão que fi ca ria onze anos (que lhe res ta vam de vida), à fren te da pas ta.
Tal vez não per ce bes se tam bém que es ta va lar gan do seus há bi tos eu ro pe us
para en trar de fi ni ti va men te na his tó ria do Bra sil e do con ti nen te.

O pre si den te exul tou com a de ci são que con se gui ra ar ran car.
No dia 3 de se tem bro di ri giu-se ao fu tu ro au xi li ar em car ta

que de mons tra a sua con fi an ça e re i te ra um es pí ri to de hu mil da de que
só po de ria en gran de cê-lo:

“Ex.mo Sr. Ba rão do Rio Bran co,
Tive a sa tis fa ção de re ce ber opor tu na men te as car tas de

V. Exª de 18 e 25 de ju lho e 1º e 7 de agos to p. fin dos. Em
res pos ta à de 25 de ju lho te le gra fei a 14 de agos to nes tes
termos: ‘Ga li leu agra de cen do es for ços es tar aqui pos se’, a
cujo te le gra ma re pli cou V. Exª no dia ime di a to ‘ro gan do que
re ser vas se mi nha de ci são até ler em 26 de agos to car ta nº 4 e
que no mes mo dia o Dr. Abran ches re ce be ria car ta’. Em
resposta às ou tras, no dia 24 do mês fin do te le gra fei di zendo que 
‘va liosas pon de ra ções car tas não me con ven ce ram; nome de
V. Exª será mu i to bem re ce bi do não po den do ne gar país
sacri fí cio pe di do. Con fir mo an te ri or te le gra ma’.26 Ime di a tamen te
V. Exª ob se qui ou-me com o se guin te: ‘Fa rei sa cri fí cio que
V. Exª julga ne ces sá rio pelo mu i to que devo nos sa ter ra e
vossên cia’, e ao qual res pon di en vi an do agra de ci men tos.

 Além des sas car tas e te le gra mas tive co nhe ci men to das
co mu ni ca ções fe i tas por V. Exª ao Sr. Dr. Cam pos Sa les e da
car ta que es cre veu ao nos so ami go co mum Sr. Dr. Abran ches.

Re no van do a V. Exª meus agra de ci men tos, sin to gran de
pra zer em po der con tar com a ilus tra da co o pe ra ção de um
bra si le i ro, cujo nome há de dar lus tro ao go ver no do país.
Qu an do pedi ao Sr. Dr. Cam pos Sa les que o con vi das se, em
meu nome, para o car go de mi nis tro do Exte ri or, dis se-lhe
que as ques tões di plo má ti cas têm as su mi do en tre nós tal
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impor tân cia que eu pre ci sa va do con curso de um nome de
reco nhe ci da au to ri da de para bem es tu dá-las e de real com pe -
tên cia para in di car as me lho res so lu ções. Era para V. Exª um
sa cri fí cio, eu bem sa bia, mas é pre ci so que os ho mens bons o
fa çam em be ne fí cio do país, quan do o seu es for ço é re cla ma -
do em nome de seus gran des in te res ses.

A pas ta do Exte ri or não deve es tar su bor di na da a in -
fluên ci as par ti dá ri as, mas con vém que seja pres ti gi a da por um 
nome de va lor, que ins pi re con fi an ça à opi nião, im pe din do
que ela se apa i xo ne ou se des va i re [sic]. Não são tam bém pe -
sa dos os seus en car gos de re pre sen ta ção, por que fe liz men te a
nos sa vida ofi ci al é mu i to mo des ta e sem exi gên ci as. Tive oca -
sião de res pon der isso ao Sr. Dr. Abran ches e V. Exª há de ter 
opor tu ni da de de ve ri fi car.

Não pos so ain da di zer qua is se rão os au xi li a res do novo
go ver no. Foi V. Exª a pri me i ra pes soa a quem me di ri gi, por
ter ne ces si da de de se pre pa rar com an te ce dên cia para a lon ga
vi a gem. Te nho-me con ser va do nesta pe que na ci da de, afas ta -
do com ple ta men te dos mo vi mentos po lí ti cos e man ten do a
mais ab so lu ta re ser va, como meio de não em ba ra çar o
gover no cen tral no úl ti mo pe río do do seu exer cí cio. Espe ro
en con trar, po rém, au xi li a res dig nos e ha bi li ta dos.

Fi quei con ten te com as be las re fe rên ci as que fez ao nosso
ilus tre pa trí cio Jo a quim Na bu co, meu ve lho com pa nhe i ro de
es tu dos, e es tou in te i ra men te de acor do com os con ce i tos que 
V. Exª ex ter nou so bre seus no tá ve is co nhe ci men tos. É um
brasi le i ro ilus tre, que está pres tan do e há de con ti nu ar a prestar
ser vi ços à nos sa pá tria com gran de bri lho.

Já es cre vi ao Sr. Dr. Cam pos Sa les pe din do que au to ri ze a 
vin da de V. Exª opor tu na men te e peço que ace i te as se gu ran ças 
da gran de con si de ra ção, apre ço e es ti ma com que sou de V. Exª
aten to pa trí cio, ad mi ra dor e co le ga Fran cis co de Pa u la Ro drigues
Alves. Gu a ra tin gue tá, 3 de se tem bro de 1902.”

De ci di do a de i xar de lado sua ta re fa de his to ri a dor, suas
con ver sas per di das com ami gos bra si le i ros de gos to eu ro peu, como Eduardo 
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Pra do, o Ba rão do Rio Bran co ini ci ou os pre pa ros para a aven tu ra. A
trans fe rên cia de toda a sua fa mí lia e da vo lu mo sa ba ga gem, que in cluía
livros, pa péis e ar qui vos de mo ra da men te acu mu la dos, não era, de acor do
com os há bi tos do tem po, em pre en di men to fá cil nem apres sa do.

A 23 de se tem bro o fu tu ro mi nis tro es cre veu ao pre si den te
ele i to co mu ni can do ter to ma do pas sa gens no na vio fran cês Atlan ti que,
que par ti ria de Bor de ús a 14 de no vem bro, de ven do che gar ao Rio a 30
da que le mês ou a 1º de de zem bro. La men ta não es tar pre sen te à pos se e 
acen tua o tra ba lho da mu dan ça da bi bli o te ca e ar qui vos pes so a is. Pede
que o subs ti tu to in te ri no se en ten da com o Vis con de de Cabo Frio.

Diz que as duas ques tões ur gen tes eram a do Acre e a di ver -
gên cia com a Itá lia a res pe i to de ta ri fas e in ter câm bio co mer ci al. Com a
Itá lia era pre ci so ne go ci ar com mu i ta ca u te la,  pois o Rei Ví tor Ma nu el
ha via ace i to a po si ção de ár bi tro na nos sa ques tão de li mi tes com a
Ingla ter ra. Ele, Rio Bran co, con ver sa ra com o Rei e com um dos seus
au xi li a res, du ran te a re cen te vi si ta da que le a Ber lim, e sen ti ra-lhes a
preocu pa ção a pro pó si to da re la ções com o Bra sil. Men ci o na ram o pro blema
dos co lo nos ita li a nos em São Pa u lo.27 Re co men da que Ro dri gues Alves, 
na pri me i ra recep ção que ofe re ces se ao cor po di plo má ti co, “diga algumas 
co i sas amá ve is ao Prín ci pe Ca ri a ti”.28 Qu e i xa-se dos ar ti gos in con ve ni -
en tes de Par la gre co29 – na Ga ze ta de No tí ci as. Pro me te ex pli car, em
Roma, a per ma nên cia de Na bu co em Lon dres (quan do a sede da mis são 
des te era a ca pi tal ita li a na). Re cor da que ele pró prio, Rio Bran co, ti nha
ficado em Nova Ior que para es cre ver a sua me mó ria na ques tão
das Mis sões, em vez de re si dir em Was hing ton; e em Pa ris, du ran te o
pre pa ro das ra zões brasi le i ras no li tí gio com a Fran ça, quan do de via
fixar-se em Ber na.
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Fac-símiles do tre cho da cor res pon dên cia en tre Ro dri gues Alves e Rio Bran co,
quan do se re ve la o có di go ci fra do ado ta do pelo fu tu ro chan ce ler.

 Arqui vo da fa mí lia Ro dri gues Alves



Con tin ua ção da cor res pon dên cia en tre Ro dri gues Alves e Rio Branco



Par te fi nal do do cu men to re pro du zi do nas pá gi nas an te ri o res



Algum tem po de po is, en tre tan to, a 6 de no vem bro, o ins tá vel Ba -
rão, sem pre en re da do nas suas dú vi das e he si ta ções so bre a gran de mu dan ça
de vida que ia re a li zar, sur pre en dia o pre si den te com o se guin te des pa cho:

“Como V. Exª sabe te nho pas sa gens pa que te fran cês
que che ga pri me i ro de zem bro mas se V. Exª pu der per mi tir
trans fi ra para se guin te fran cês que che ga 15 me fará gran de
fa vor. Tam bém rogo di zer se de po is es tu do si tu a ção Rio acha 
con ve ni en te man ter sua es co lha ou pre fe rí vel dis pen sar-me.
Ga ze ta de No tí ci as 16 ou tu bro me faz acre di tar es co lha de sa -
gra da cer tos cír cu los po lí ti cos. Rio Bran co.”

Não cons ta do ar qui vo de Ro dri gues Alves qual quer res pos ta
àque la úl ti ma ten ta ti va de es ca pe.

A res pos ta, se hou ve, deve ter sido ne ga ti va, por que Rio
Bran co de sem bar cou no Rio a 1º de de zem bro, tal como pre vis to a
prin cí pio, re ce ben do con sa gra do ra ma ni fes ta ção po pu lar, an te ci pa da -
men te pre pa ra da.30

Não será in jus to pen sar que o gran de bra si le i ro de se jas se
che gar à ci da de do seu ber ço al guns dias de po is da pos se do pre si den te, 
para que a sua pró pria in ves ti du ra, no Ita ma ra ti, não fi cas se dis sol vi da
na su ces são de ce ri mô ni as con gra tu la tó ri as. Iso lan do-se, des ta ca va-se.

Quem co nhe ce a ma li ci o sa ex pe riên cia do di plo ma ta, e a sua
justa va i da de, não pode afas tar esta in ter pre ta ção do fato. O Ba rão
vinha de mãos amar ra das, como cer tos “vo lun tá ri os” do Pa ra guai. Urgia 
para ele ti rar o má xi mo pro ve i to do sa cri fí cio.

Fal ta va ain da um por me nor ad mi nis tra ti vo para com ple tar a
vin da do Ba rão.

Na que les tem pos de di to sa mo dés tia e es cru pu lo sa apli ca ção 
das des pe sas de pes so al, um di plo ma ta não re ce bia aju das de cus to
sem cum pri mento de es tre i tas re gras. Como pa gar a vi a gem de Rio
Bran co e de sua volu mo sa tra lha se ele vi nha ocu par pos to po lí ti co e
não de car re i ra?
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Ro dri gues Alves, des de 1º de se tem bro, es cre ve ra a Cam pos
Sa les su ge rin do que o Ba rão, caso ace i tas se a pas ta, fos se be ne fi ci a do
com as van ta gens per mi ti das em lei que lhe fa ci li tas sem a vi a gem.

Cam pos Sa les con sul tou a res pe i to o seu mi nis tro do Exte ri or,
Olin to de Ma ga lhães, e este in for mou, a 6 da que le mês, ao pre si den te
ele i to, que “o úni co pre ce den te que exis te no meu Mi nis té rio é o que
se re fe re à mi nha pes soa” e re la ci o na va-se com a au to ri za ção, dada por 
Pru den te de Mo ra is, para que ele, Olinto, vi es se, em 1898, as su mir o
pos to com Cam pos Sa les. “É con ve ni en te [acres cen ta va Olin to] que o
Sr. Ba rão do Rio Bran co tome a ini ci a ti va, so li ci tando uma li cen ça ou di -
zen do o que me lhor lhe con vém, se ser cha ma do a ser vi ço ou ser pos to
em dis po ni bi li da de.”

No dia 9, Ro dri gues Alves, a quem Cam pos Sa les te ria en vi a -
do a opi nião do seu mi nis tro, es cre veu de Gu a ra tin gue tá a Olin to car ta
de que guar dou o ras cu nho. Não que ria, pro va vel men te, me lin drar o
mi nis tro, mas dava sua opi nião. “Pa re ce-me que o Sr. Ba rão do Rio
Bran co só pode vir a ser vi ço ten do sido so li ci ta do para exer cer aqui, em 
pró xi mo fu tu ro, uma co mis são. É jus to, em tais con di ções, que te nha as 
van ta gens ne ces sá ri as para o seu trans por te e de sua fa mí lia. Quis, di ri -
gin do-me ao Sr. Dr. Cam pos Sa les, exa ta men te dis pen sar aque le fun ci o -
ná rio de um pos sí vel cons tran gi men to para so li ci tar van ta gens a fim de
acu dir a um con vite que lhe fiz, não sen do ain da go ver no. Se hou ver
neces si da de, so men te de po is de 15 no vem bro a sua po si ção no fun ci o -
na lis mo po de rá fi car de fi ni da.”

E as sim en cer rou-se a no ve la da vol ta de Rio Bran co.
Ou tra pas ta de que Ro drigues Alves cedo cu i dou foi a da

Fazen da. De ci di ra cha mar para ela o seu ami go Le o pol do de Bu lhões,
an ti go co le ga na Cons ti tu in te Re pu bli ca na, ago ra se na dor por Go iás e,
como já vi mos, seu in for man te de con fi an ça den tro do Con gres so.31

A 20 de se tem bro es cre veu-lhe, fa zen do o con vi te. A car ta,
da ta da de Gu a ra tin gue tá, era esta, nos pon tos es sen ci a is:
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“Re ser va da. Bu lhões [....]. No em pe nho de ter na pas ta do 
Exte ri or um ho mem de au to ri da de e com pe tên cia con vi dei
para exer cê-lo o Sr. Rio Bran co, que, há pou cos dias, de cla -
rou-me que ace i ta va [....]. Para a Fa zen da con to com você que 
co nhe ce os ne gó ci os des sa im por tan te re par ti ção pelo es tu do
que vem fa zen do de lon ga data e, so bre tu do, pela con cor dân -
cia de suas opi niões e ten dên ci as com as mi nhas. Espe ro que
você me pres ta rá esse au xí lio e peço que não me apre sen te
dú vi das ou ob je ções. É na tu ral que o ele men to po lí ti co ‘his tó -
ri co’ con te com re pre sen ta ção no go ver no e eu pro me ti ace i -
tar a co la bo ra ção de to dos que se mos tra rem dis pos tos a tra -
ba lhar e ti ve rem com pe tên cia.”

No dia 25 Bu lhões res pon deu:

“Diz-me que con ta co mi go para a Fa zen da e que eu não
apre sen te dú vi das ou ob je ções. Dis po nha de mim como en ten -
der: ocu pa rei no seu go ver no o pos to que me de sig nar, sem
dúvi das ou ob je ções. Peço não obs tan te que me per mi ta al gu -
mas pon de ra ções, às qua is dará a aten ção que jul gar me re ce rem.

Os meus es tu dos de fi nan ças não são sis te má ti cos. Têm-se
li mi ta do aos pro ble mas sub me ti dos à de li be ra ção do Con gres so.

Nun ca exer ci car gos de ad mi nis tra ção. Ele i to pre si den te
do meu Esta do, não to mei pos se. A mi nha vida tem sido par -
la men tar. Nes tas con di ções, que va lor po de ria ter o au xí lio
que quer que lhe pres te na tor men to sa pas ta da Fa zen da?

A mi nha can di da tu ra ao Se na do já está le van ta da em
Go iás e as circu la res im pres sas re co men dan do-a já fo ram
distri bu í das. Não acha que no Se na do, onde já es cas se i am os
ho mens de ativida de e de tra ba lho, pos so pres tar ao seu
gover no au xí lio mais efi caz? Um re pre sen tan te do ele men to
‘his tó ri co’,32 no mi nis té rio é in dis pen sá vel.”

Bu lhões ti nha pena de de i xar o seu pos to pra ti ca men te vi ta -
lí cio no Se na do. Tro car um novo e tran qüi lo man da to de nove anos por 
uma “tor men to sa pas ta” em que fi ca ria no má xi mo qua tro, su je i tando-se
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de po is a im pre vi sí ve is ne go ci a ções para a vol ta à Câ ma ra Alta, não era
pers pec ti va se du to ra.

Mas Ro dri gues Alves po dia exi gir o sa cri fí cio do ami go. Ele
pró prio já fi ze ra um, se me lhan te, ao aban do nar a re cém-conquistada ca -
de i ra de se na dor por São Pa u lo para vir ocu par “a tor men to sa pas ta”, na 
qual se as sen tou por pou cos me ses. Bu lhões te ria de se in cli nar às ra -
zões de Esta do e da ami za de.

Os ou tros mi nis té ri os fo ram pre en chi dos sem ma i o res di fi cul da -
des. Os no mes dos com po nen tes do go ver no, po rém, só fo ram di vul ga dos
pou cos dias an tes da pos se. A im pren sa che ga va a re cla mar con tra o se gre -
do. As tra ta ti vas, como acon te ce no re gi me pre si den ci al, eram en ca mi nha -
das pelo pró prio pre si den te, mas ele aten dia, como já fi cou acen tu a do, a
duas or dens de fa to res: a com pe tên cia para a exe cu ção do pla no de go ver -
no e as re i vin di ca ções dos Esta dos. Nos pri me i ros dias de no vem bro de
en tre os seus mi nis tros, só era cer to o nome de Rio Bran co. Fa la va-se com
in sis tên cia em Bu lhões, La u ro Mül ler e Almi ran te No ro nha, para as pas tas
que vi e ram a ocu par. Mas, ofi ci al men te, nada fora con fir ma do. Cor ria com
se gu ran ça que Ama ro Ca val cân ti (que, ao que se di zia, pre ten de ra a pas ta
da Fa zen da) ia ser o pre fe i to do Dis tri to Fe de ral. O nome de Fran cis co Pe -
re i ra Pas sos ain da não sa í ra do lim bo das co gi ta ções pre si den ci a is, em bo ra
afa ma do como en ge nhe i ro e an ti go di re tor da Cen tral do Bra sil.

A pas ta do Inte ri or e Jus ti ça cou be a José Jo a quim Se a bra,
que, à qua li da de de re pu bli ca no com pro va do, jun ta va a ori gem ba i a na, 
o que vi nha pres ti gi ar o Esta do que tan to apo i a ra a as cen são do novo
pre si den te. Cor ria como cer to que ou tro de pu ta do ba i a no, Iná cio Tos -
ta, era as pi ran te ao mi nis té rio. Para o pro vi men to da pas ta, Ro dri gues
Alves ou viu a opi nião de Cam pos Sa les, o qual in di cou Se a bra, que ha -
via ser vi do como seu lí der, na Câ ma ra dos De pu ta dos. Se ve ri no Vi e i ra 
não foi con sul ta do so bre a no me a ção de Se a bra, o que deve ha vê-lo
sur pre en di do, da dos os an te ce den tes. Le o pol do de Bu lhões, ami go de
Se ve ri no (pos si vel men te com anuên cia de Ro dri gues Alves), che gou a
pro curar Se a bra e pe dir-lhe que não ace i tas se o con vi te, mas o con vidado
ale gou que o fato já era do conhe ci men to pú bli co, sen do-lhe di fí cil
recuar. Na ver da de, no dia se guin te, a im pren sa (tal vez pro vo ca da pelo 
in te res sa do) con fir ma va a no tí cia.33 De qual quer for ma, a es co lha do
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mi nis tro nos ter mos em que foi fe i ta era es tra nhá vel e ge rou con se qüências.
Seabra foi dos mais vi vos, co ra jo sos e te na zes po lí ti cos da Pri me i ra
Re pú bli ca. Qu an do che ga va ao mi nis té rio, em bo ra moço (nas ce ra em
1855), a in ten si da de da sua ex pe riên cia pú bli ca era no tá vel. Mu i to
jovem, con se gui ra uma cá te dra na Fa culdade de Di re i to do Re ci fe.
Deputado, com ba te ra Flo ri a no e es ti ve ra en tre os des ter ra dos de Cucuí.
No go ver no de Pru den te foi o au tor da cé le bre mo ção que di vi diu a
Câmara, fra ci o nou o Par ti do Re pu bli ca no Fe de ral e li qui dou a li de rança
de Gli cé rio. Sua per ma nen te ati vi da de par la men tar e ele itoral não lhe
per mi ti ra cul ti var a in te li gên cia viva, mas nem por isso de i xa va de ser um
ora dor ágil, co ra jo so e te mí vel nos em ba tes de ple ná rio. Como lí der de
Campos Sa les na Câ ma ra sa í ra-se bem, en fren tan do ad ver sá ri os do porte
do in can des cen te Bar bo sa Lima. Ca paz de ações e de tran sa ções de
discu tí vel éti ca nos pro ces sos po lí ti cos, era pes so al men te ho mem de
pro bidade ima cu la da (como nos re fe riu cer ta vez Otá vio Man ga be i ra).

Gli cé rio ten tou en tão evi tar sua vol ta à Câ ma ra, o que não
con se guiu, gra ças ao apo io que en con trou Se a bra no go ver na dor ba i a no 
Luís Vi a na.

Foi um ex ce len te mi nis tro da Jus ti ça até a par te fi nal do go ver no,
con si de ran do-se o cará ter pre do mi nan te men te po lí ti co de que en tão se
reves tia a fun ção. A co la bo ra ção de um ho mem das qua li da des de Seabra
foi tam bém im por tan te por ou tros mo ti vos. Com efe i to, não exis tin do
na épo ca a pas ta da Sa ú de Pú bli ca, os ser vi ços des te ramo da ad mi nis -
tra ção se in se ri am no Mi nis té rio que era tam bém do Inte ri or. Assim, a
luta glo ri o sa e tão che ia de lan ces dra má ti cos tra va da con tra a fe bre
ama re la, a pes te e a va río la en con trou em Se a bra um ex ce len te co la bo rador,
so bretudo quan do as su miu nos mo men tos culminantes, como na re be lião da
va ci na, to na lidade emi nen te men te po lí ti ca. No de clí nio do qua triê nio, as 
incompatibili da des que cri ou com a si tu a ção ba i a na não so men te se
re fle tiram so bre a sua car re i ra, como re per cu ti ram so bre o pre si den te da
Re pública, que foi atin gi do pela pro fun di da de da luta lo cal. Rodrigues
Alves, po rém, nun ca fal tou com a so li da ri e da de ao seu mi nis tro, em bo ra
isso lhe trou xes se pre ju í zos po lí ti cos de mon ta. De cer ta ma ne i ra,
o despres tí gio em que se en con trou no fim do go ver no acen tu ou-se 
graças à can dida tu ra de Se a bra a uma se na to ria por Ala go as.

A vida de Se a bra teve al tos e ba i xos (al guns des tes do lo ro sos,
como o caso do bom bar de io da Ba hia), mas a fi bra do ve lho lu ta dor
nunca se que brou. Der ro tas, ata ques cru éis (en tre eles a cé le bre ca ti li nária
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de Rui Bar bo sa), des ter ro, exí lio, in gra ti dões, po bre za, ne nhum revés
abateu aque le âni mo va lo ro so, aque le com ba ten te que até a ex tre ma ve lhi ce 
atacava e de fen dia-se com ím pe to ju ve nil. Ancião, cur va do ao peso de tantas
lu tas, não fu gia a elas, quan do, no cre pús cu lo da exis tên cia, su bia ain da à
tri bu na da Cons ti tu in te de 1933 para en fren tar e re pe lir al guns agres so res,
no vos re pre sen tan tes dos ve lhos ódi os ba i a nos. E já per to da mor te –
ocor ri da em 1942 – co mu ni cou-nos cer ta fe i ta es tar pre pa ran do um tra balho
de re mi nis cên ci as so bre o go ver no Ro dri gues Alves.34

Lauro Mül ler foi um gran de mi nis tro da Vi a ção e Obras
Públi cas. Seu nome é hoje mais co nhe ci do que sua obra e não se tem
atu al men te a me di da exa ta do que foi no go ver no e do pres tí gio que
des fru tou. Não fos se ori gi ná rio de um pe que no Es ta do e mu i to pro va -
vel men te te ria sido o su ces sor de Ro dri gues Alves.

Fa la-se com jus ti ça em Pas sos e em Osval do Cruz, quan do se
re cor da a trans for ma ção e o sa ne a men to do Rio, com to das as suas con -
se qüên ci as na ci o na is e in ter na ci o na is. Mas ol vi da-se, in jus ta men te, a
par ti ci pa ção de La u ro Mül ler nes se ci clo de vi tó ri as. A ele, as sis ti do por
Fron tin e o seu gru po, de veu Ro dri gues Alves o por to e a Ave ni da
Cen tral, ele men tos essenciais do pla no ge ral de sa ú de pública e ur ba ni za ção.

La u ro Mül ler trou xe ra tam bém para o go ver no o seu gran de
pres tí gio po lí ti co de mi li tar e re pu bli ca no his tó ri co. Par ti ci pa ra pes so al -
men te, como jo vem ofi ci al, do 15 de No vem bro.

Na ma dru ga da des se dia, foi ele quem acor dou Ben ja mim
Constant, batendo vi o len ta men te com o copo da es pa da na por ta do Insti tuto
dos Ce gos, onde mo ra va o ído lo da mocidade mi li tar re pu bli ca na. E
Lauro Mül ler es te ve no Cam po de San ta na, jun to a De o do ro, Qu in tino
e os de ma is, na hora in cer ta que pre ce deu à aber tu ra das por tas do
quartel-general. “Ra po sa de es pa da à cin ta” – cha mou-o Rui Bar bo sa em
peça orató ria, que ain da fa zia as de lí ci as de de cla ma do res nos tem pos
da mi nha infân cia.35
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34 Seabra morreu em 1942. Pouco antes de sua morte telefonou-me certa noite para
dizer-me que tinha a intenção de escrever um trabalho sobre Rodrigues Alves.
Pediu-me que solicitasse documentos à família. Prometi interceder, mas Seabra
não mais me procurou. 

35 Em menino, assisti Lauro Müller, em casa de meu pai, referir-se risonhamente aos 
ataques violentíssimos de Rui.



Na ver da de, em La u ro a ra po sa des fi ze ra-se da es pa da. Seus
ex ces sos de ha bi li da de, sua “ra po si ce”, eram qua se len dá ri os e, por isso,
te mi dos.

João Pi nhe i ro, por exem plo, nun ca se acer cou de La u ro
Müller sem gran des des con fi an ças so bre as suas in ten ções su pos ta men te 
vela das. Essa fama deve ter-lhe pre ju di ca do a car re i ra. Mas sua pas sagem
pelo go ver no, ao lado de Ro dri gues Alves, é uma gló ria ina pa gá vel.

As pas tas mi li ta res, en tão in te i ra men te apo lí ti cas, fo ram
entre gues a dois ho mens de re pu ta ção fir ma da em lar ga ex pe riên cia
vivi da pres ti gi a dos pela au to ri da de e dis ci pli na da sua con du ta.

O mi nis tro da Gu er ra, Ge ne ral Fran cis co de Pa u la Argo lo, e
o da Ma ri nha, Almi ran te Jú lio Cé sar de No ro nha, per ten ci am à mes ma
ge ra ção. For ma dos na es co la do Impé rio, nas ci dos am bos pou co de po is 
da Mai o ri da de, ha vi am con quis ta do os al tos pos tos da car re i ra em
longos ser vi ços de paz e de guer ra. Tan to Argo lo quan to No ro nha eram 
ve te ra nos do Pa ra guai e pos su íam con de co ra ções bra si le i ras e ar gen ti nas 
con fe ri das pelo seu com por ta men to na luta.

Pere i ra Pas sos e Osval do Cruz, em bo ra não de ti ves sem pastas
de minis tros, exer ci am de fato fun ções mi nis te ri a is. De les nos ocu pa remos
opor tu na men te.

O che fe de Po lí cia do Dis tri to Fe de ral foi o ba i a no Antô nio
Au gus to Car do so de Cas tro, que exer cia o car go de mi nis tro do Supremo 
Tri bu nal Mi li tar.

A 28 de ou tu bro de 1905, Ro dri gues Alves no me ou-o ministro 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Ter ce i ro

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

R odri gues Alves re ce bia do an te ces sor um país pre pa ra -
do para a ação do seu es pí ri to re for mis ta. A Re pú bli ca se ha via con so li -
da do, com a de ses pe ran ça dos úl ti mos sa u do sis tas im pe ri a is e tam bém
com a sub mis são do ra di ca lis mo re pu bli ca no. De qual quer ma ne i ra, em
1902, tal como acen tu ou o pró prio Ro dri gues Alves, o país es ta va po li ti -
ca men te em paz e as ins ti tu i ções pa re ci am con so li da das.

A po lí ti ca dos Esta dos, de Cam pos Sa les, vi e ra de fato as se -
gu rar a su pre ma cia le gal de São Pa u lo, na su ces são dos três pró ce res
civis. (Mais tar de, o pro ces so re vo lu ci o ná rio ini ci a do em 1922 de ter mi -
na ria, com a mesma na tu ra li da de, a su pre ma cia do Rio Gran de do Sul.)
Ro dri gues Alves era um au tên ti co ex po en te da que la su pre ma cia pa u -
lis ta. Ele repre sen ta va, aci ma de qual quer dú vi da, a base agrá ria e ca fe -
e i ra domi nan te na eco no mia e nas fi nan ças, ape sar dos pro tes tos do
Nor te e do Sul; re pre sen ta va o le ga lis mo da Fa cul da de de Di re i to de São 
Pa u lo; era o por ta-voz au to ri za do da bur gue sia pro gres sis ta do gran de
Esta do, nos seus ide a is de re for ma, de so lu ções téc ni cas, de paz po lí ti -
ca, de predo mí nio ci vil, de imi gra ção, trans por te e po vo a men to, de con -
ser va do ris mo eco nô mi co e so ci al.

Antes de se em pos sar, Ro dri gues Alves já era alvo da sá ti ra
po lí ti ca da im pren sa ca ri o ca. Como de há bi to na vida jor na lís ti ca bra si leira, 
tudo ser via de pre tex to para os ata ques e as ir re ve rên ci as de ad ver sá ri os, 
de sa fe tos ou ma li ci o sos de so cu pa dos.



O pre si den te ele i to che gou ao Rio no dia 29 de ou tu bro,
sen do re ce bi do na Esta ção da Cen tral do Bra sil por gran de ma ni fes ta -
ção ofi ci al e po pu lar. Vi nha de São Pa u lo, mas até pou co an tes se re fu -
gi a ra na Fa zen da das Três Bar ras, ve lha pro pri e da de pró xi ma a Gu a ra -
tin gue tá, que per ten ce ra a José Mar ti ni a no de Oli ve i ra Bor ges, fi lho do
Vis con de e avô de sua es po sa e pri ma. Ali se re co lhe ra, pro va vel men te,
para iso lar-se ain da mais na que las vés pe ras de as su mir o po der. A re si -
dên cia de Gu a ra tin gue tá, si tu a da a pou cas ho ras do Rio e de São Pa u lo,
com trens diá ri os, lhe terá pa re ci do tal vez aces sí vel de ma is para os jor -
na lis tas e pos tu lan tes de car gos, fa u na esta ine vi tá vel, aqui como nos
Esta dos Uni dos, em tor no de um novo pre si den te.1

O Ma lho, pan fle to po lí ti co re cém-aparecido no Rio,2 des de as
pri me i ras edi ções pro cu ra va ri di cu la ri zá-lo. Um dos re da to res prin ci pa is
do se ma ná rio era Oscar Ro sas, po e ta pa ra na en se, ami go de Pi nhe i ro
Ma cha do. O Se na dor Aze re do, cu jos in te res ses em Mato Gro sso nem
sem pre fo ram sus ten ta dos pelo pre si den te, era o prin ci pal men tor po lí ti -
co da re vis ta, que lo grou enor me êxi to du ran te al guns anos.

Na edi ção de 18 de ou tu bro, O Ma lho fa zia-se eco do bo a to
de que Ro dri gues Alves era um dor mi nho co pre gui ço so:

“Nas ceu dor min do e dor miu a vida in te i ra, no co lé gio,
na facul da de, na Câ ma ra, no Mi nis té rio, no Se na do e no
gover no de São Pa u lo.”

Sobre a che gada de Ro dri gues Alves, as sim se manifes tou O Malho:

“Na es ta ção do Cam po de San ta na, com as suas cal ças
cor de pi nhão, com o seu cha pe u zi nho coco... pa re cia sim ples -
men te o pre si de nte da Câ ma ra Mu ni ci pal de Gu a ra tin gue tá.”
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1 A Fazenda das Três Barras é ainda hoje a maior do Vale do Paraíba. Suas terras se 
estendem, na planície, pelos municípios de Guaratinguetá e Lorena, e sobem as
encostas da Serra da Bocaina em sucessivos tabuleiros, de onde se desdobram
vistas admiráveis sobre o vale e a distante Mantiqueira. Foi adquirida em meados
do século XIX pelos Oliveira Borges, mas seus papéis datam do tempo da
Colônia. Em 1970 foi vendida pelos descendentes de Rodrigues Alves.

2 Seu número inaugural havia saído a 20 de setembro de 1902.



Re pro du ção da car ta de Cam pos Sa les, cujo tre cho é re fe ri do nas
 pá gi nas 292 e 332. Arqui vo da fa mí lia Ro dri gues Alves



Con ti nu a ção da car ta de Cam pos Sa les



Fac-símile da par te fi nal da car ta



Ou tro pon to que con cen tra va as crí ti cas era o ba i le de gala
com que o Con gresso re sol ve ra ho me na ge ar o pre si den te, em vez da
recep ção tra di ci o nal. Esse “ba i le do Cas si no” foi as sun to de abun dan tes 
co men tá ri os.

Rodri gues Alves ten ta ra evi tá-lo e par ti ci pou a Cam pos Sa les
os seus sen ti men tos. Mas o pre si den te não con cor dou com as pon derações 
do su ces sor e es cre veu-lhe isto:

“Rio de ja ne i ro, 2 de ou tu bro de 1902.
Ro dri gues Alves,
Não acho pro ce den tes os seus es crú pu los a res pe i to das
fes tas que lhe pre pa ram. O fa le ci men to do Sil vi a no, em bo ra 
ve nha a tra zer uma nota tris te, não é to da via mo ti vo para
im pe dir as ma ni fes ta ções, nem isso está nos es ti los. De ma is, 
não se ria de bom efe i to es ten der o luto até o mo men to da
pos se, que as sim se da ria sob uma at mos fe ra de fri e za, que
não con vém. A vida ofi ci al tem des tes con tras tes, que não
se podem evi tar. É pre ci so que as sim seja e você não deve
con tra ri ar os in tu i tos dos ami gos.”

Rea li zou-se afi nal o ba i le no dia 4 de no vem bro, no belo edi fício
da Rua do Pas se io, testemu nha de tan tos acon te ci men tos, e foi bri lhan te.

Todo o Rio so ci al e po lí ti co es ta va pre sen te. Na por ta, tro pas em
uni formes de gala pro te gi am a en tra da dos con vi da dos e con ti nham ver da deira 
mul ti dão de cu ri o sos. Hou ve sal vas de mor te i ros e fo gos de ar ti fí cio no
fronte i ro Pas se io Pú bli co. Den tro do fa mo so sa lão im pe ri al, Ro dri gues Alves 
não pôde re cu sar uma con tra dan ça, mas ocu pou-se es pe ci al men te em ser
amável, con ver san do com vá ri os gru pos. Ceou com a fa mí lia e al gu mas 
autorida des em sala es pe ci al, re ti ran do-se logo que pôde. É pro vá vel
que, entre as mú si cas exe cu ta das, não ti ves se fal ta do um “do bra do”,
para piano, da au to ria de Cos ta Jú ni or e com o nome do pre si den te.

A posse so le ne teve lu gar, como de re gra, pe ran te o
Congres so, no Senado, a 15 de no vem bro. A sala en con tra va-se re ple ta 
de par la men ta res e as tri bu nas de con vi da dos.

O Vi ce-Presidente Ma nu el Vi to ri no fa le ce ra dias an tes, a 10
de no vem bro. Afon so Pena ain da não ha via sido ele i to vi ce-presidente
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da Re pú bli ca. Só o foi a 18 de fe ve re i ro de 1903, as su min do a pre si dên cia
do Con gres so, de po is de re co nhe ci do pelo mes mo.3

Fun ci o nou como pre si den te do Con gres so o Se na dor Pi nhe i ro
Ma cha do que, nes sa qua li da de, pre si diu à ses são so le ne. A Co mis são de re -
cep ção foi com pos ta dos Se na do res Alme i da Bar re to, Jú lio Fro ta e Artur
Rios, e dos De pu ta dos Oli ve i ra Fi gue i re do, Urba no San tos e Fran cis co Sá.

Ao ins ta lar-se, com os nu me ro sos fi lhos, no Pa lá cio do Ca te te,
tor na do em re si dên cia ofi ci al pelo Vi ce-Presidente Ma nu el Vi to ri no, Ro dri -
gues Alves con ti nu ou a mes ma vida sim ples de che fe de fa mí lia pa tri ar cal,
ain da pró xi mo das ori gens ru ra is, tí pi ca do Bra sil de en tão. Vi ú vo, pai de
cin co fi lhas e três fi lhos, to dos sol te i ros, fa zia go ver nar a casa pela fi lha
mais ve lha Ana (Ca ti ta). De po is do ca sa men to des ta, em ou tubro de 1904,
na sala da ca pe la, com o seu ofi ci al-de-gabinete Ce sá rio Pe re i ra, a se gunda
filha, Ma ri e ta, to mou o leme do bar co fa mi li ar.

No dia 11 de no vem bro a es po sa do pre si den te ces san te, Ana 
de Cam pos Sa les, es cre veu à sua su ces so ra no go ver no in ter no do Cate te
esta car ta, bem ex pres si va da vida sim ples de en tão:

“D. Ca ti ta:
Apresso-me em res pon der à sua car ta, dan do-lhe os

escla re ci men tos pre ci sos. Há três anos que te nho aqui ao meu 
ser vi ço um ca sal de ser vi ço, cope i ro e co zi nhe i ra, que já
tinham me ser vi do em São Pa u lo mais de um ano. São mu i to
sé ri os, já de me ia-idade, pre en chem mu i to bem as fun ções e
mos tram de se jos de con ti nu ar ao ser vi ço do pa lá cio. Pen so
que se ria acer ta do to má-los pelo me nos para os pri me i ros
tempos, até a se nho ra co nhe cer bem a casa e as suas ne cessidades,
re ser van do-se o di re i to de des pe di-los, se não agra da rem. A
criada de quar to vai co mi go. Qu an to à la va gem da rou pa,
pen so tam bém que a se nho ra deve co me çar la van do a rou pa
fora, até po der aju i zar por si mes ma se con vém fa zer esse
ser vi ço em casa. Se qui ser, lhe re co men da rei a la va de i ra
que me ser viu du ran te qua tro anos. É mu i to sé ria, mu i to
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3 A eleição estava marcada para 28 de dezembro de 1902, mas o Congresso, por via 
de resolução sancionada pelo Presidente da República, adiou-a para 18 de fevereiro
(decreto de 9 de dezembro).



pon tu al, lava e en go ma bem. Mora na la de i ra do Ascur ra, e
não em cortiço, o que é uma ga ran tia. O pa lá cio pos sui roupa
de cama com ple ta e de mesa, para uso diá rio e ban que tes.

Des cul pe ter des ci do a par ti cu la ri da des, se o faço é
lembrando-me do em ba ra ço em que me vi, en tran do para o
palácio alhe ia a tudo, e ten do ao meu ser vi ço um pes so al
incom pe ten te. Pre ten do de i xar a casa mu i to em or dem, de
modo que a senho ra en con tra rá tudo aqui lo de que pre ci sa.”

Ro dri gues Alves con ser vou, du ran te a pre si dên cia, o ca sal de
ser vi do res. Para o ser vi ço par ti cu lar da fa mí lia, só ti nha mais duas em pre ga -
das, ar ru ma de i ras, sen do que uma de las, Olím pia, veio a ser vir em casa da
fi lha mais ve lha, onde mor reu mu i to ido sa. Olím pia (Babá, como a cha mavam 
as ne tas), ba i a na de nas ci men to, era bem a em pre ga da que aca ba pes soa de
casa, como de re gra nas fa mí li as pa tri ar ca is.

O ser vi ço do més ti co era cus te a do pelo dono da casa. So mente
os con tí nu os e ou tros ser vi do res da par te ofi ci al do pa lá cio per ce bi am
pe los co fres pú bli cos.

Não hou ve gran de mu dan ça, na vida da fa mí lia pre si den ci al,
quan do trans fe riu re si dên cia da man são de Se na dor Ver gue i ro para o
pa lá cio vi zi nho, da Rua do Ca te te.

Cam pos Sa les, im po pu la ri za do pela po lí ti ca fi nan ce i ra res tri tiva
que pra ti ca ra, saiu do go ver no sob de mons tra ções de de sa gra do. Mas o
enér gi co cam pi ne i ro não ali men ta va dúvi das so bre o acer to de sua
conduta, e isso ele pro cla mou aos que pro cu ra vam con sa grar a sua obra. 
A 17 de no vem bro, dois dias de po is de de i xar o go ver no, fa lan do em
ban que te que lhe foi ofe re ci do no Rio, as sim se ex pri miu.

“As [ma ni fes ta ções] que hoje re ce bo, após a ter mi na ção
da pe no sa ta re fa, são re com pen sa am bi ci o na da pe los que
con sa gram ener gi as, ati vi da de e o pró prio re pou so ao ser vi ço
da pá tria.”

A 18 de de zem bro, dis cur san do na ci da de pa u lis ta de Rio Claro,
dis se o se guin te:

“Não vos di rei [....] tudo quan to en con trei de má go as e
so fri men tos, por que bem sei que é essa a par ti lha obri ga da do 
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ho mem pú bli co que não quer re sig nar-se à inér cia ou à pas si -
vi da de. O que pos so afir mar é que te nho ser vi do à mi nha pá -
tria com sin ce ro de vo ta men to e como me per mi tem as for ças 
de que dis po nho.”

A obra ain da hoje con ver ti da do es ta dis ta es ta va con clu í da, e
ele bem o sa bia. Sa bia tam bém que, sem ela, não po de ria ser al can ça da a 
obra do seu su ces sor.

Na que les pri me i ros dias do qua triê nio, a luz da ri bal ta fo ca li -
za va prin ci pal men te o vul to de Rio Bran co. Ele e Rui Bar bo sa eram os
dois ho mens pú bli cos mais glo ri o sos do Bra sil, sen do que o Ba rão, ao
con trá rio de Rui, não se des gas ta ra nas lu tas in ter nas e não ti nha, a bem
di zer, ad ver sá ri os.

O pre si den te, ape sar de sua lon ga vida po lí ti ca e da sua ex pe riên -
cia le gis la ti va e exe cu ti va, no an ti go e no novo re gi me, não po dia dis pu tar
po pu la ri da de com aque les dois con tem po râ ne os. Foi aos pou cos, gra ças às
qua li da des hu ma nas de que dis pu nha, que sua li de ran ça se foi im pon do ao
go ver no e ao país, até que, no ter mo do seu man da to e para a His tó ria, a
ex pres são “go ver no Ro dri gues Alves” veio a sig ni fi car não ape nas uma
épo ca, mas um fato in con tes tá vel. O go ver no foi dele.

O pre si dente sa bia que o su ces so da sua ad mi nis tra ção dependia 
mu i to do ím pe to ini ci al. Re sol vi do a fa zer gran des co i sas, ti nha de
iniciá-las logo, para que ti ves se tem po de fi na li zá-las, e para que o
impul so se tor nas se ir re ver sí vel. Con tem po ri zar se ria ce der às re sis tên ci as
dos in te res ses, da ma le vo lên cia e do ce ti cis mo; se ria cair na ro ti na dos
pre con ce i tos, das idéi as fal sas, dos cos tu mes ar ra i ga dos.

O pre si den te vi nha dis posto a fa zer do seu go ver no uma
revo lu ção au tên ti ca na his tó ria re pu bli ca na, como ob ser vou agu da men te 
Gil ber to Ama do. E uma re vo lu ção, mes mo pa cí fi ca, não se faz com
pra zos e adi a men tos.

No ma ni fes to que en de re çou à na ção no dia da pos se sa li -
entou al gu mas das idéi as de go ver no que o acom pa nha vam des de o
tem po do Impé rio: o am pa ro à pro du ção, o es tí mu lo à imi gra ção e à
ocu pa ção dos so los fér te is, o in cre men to dos trans por tes, a pro te ção à
en tra da de ca pi ta is. Mas al guns as pec tos con cre tos des sa ação fu tu ra se
des vendam cla ra men te na que las pa la vras ina u gu ra is. A imi gra ção, o
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ca pi tal es trange i ro, o de sen vol vi men to na ci o nal, em suma, de pen di am
de medidas sa ni tá ri as e de pro gres so ma te ri al. Estas eram, igual men te, an ti gas
convic ções que o pre si den te re cor da em pa la vras cla ras:

“Aos in te res ses da imi gra ção dos qua is de pen de em
má xi ma par te o nos so de sen vol vi men to eco nô mi co pren -
de-se a ne ces si da de do sa ne a men to des ta ca pi tal, tra ba lho
sem dú vi da di fí cil por que se fi lia a um con jun to de pro vi -
dên ci as, a ma i or par te das qua is de exe cu ção dis pen di o sa e
de mo ra da. É pre ci so que os po de res da Re pú bli ca a quem
in cum ba tão im por tan te ser vi ço fa çam dele a sua mais sé ria 
e cons tan te pre o cu pa ção, apro ve i tan do-se de to dos os ele -
men tos de que pu de ram dis por para que se ini cie e caminhe.
A ca pi tal da Re pú bli ca não pode con ti nu ar a ser apon ta da
como sede de vida di fí cil, quan do tem far tos ele men tos
para cons ti tu ir o mais no tá vel cen tro de atra ção de bra ços,
de ati vi da des e de ca pi ta is nes ta par te do mun do.4

Os ser vi ços de me lho ra men to do por te des ta ci da de
de vem ser con si de ra dos como ele men to de ma i or pon de ração
para esse empre en di men to gran di o so.”

Não se tra ta va, via-o bem o pre si den te, de le var avan te
uma obra res tri ta, um go ver no mu ni ci pal. Tra ta va-se de dar ao Bra sil
lar gas pers pec ti vas; de tra zê-lo para o novo sé cu lo XX, que aqui não
des pon ta ra ain da..

Com al guns me ses de go ver no, ao en vi ar ao Con gres so a
men sa gem de 3 de maio, re i te rou aque las po si ções:

“Em do cu men tos an te ri o res te nho alu di do ao ser vi ço de 
sa ne amento des ta ca pi tal, e cada vez me sin to mais con ven cido
de que aí se en con tra rá o ele men to pri mor di al para o re er gui mento 
da vida econô mi ca do país. Tal ser vi ço abran ge, não há
dúvida, um con jun to de pro vi dên ci as de exe cu ção di fí cil e
dispen di o sa, mas são de tal or dem os be ne fí ci os es pe ra dos
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4 Aqui revela-se a emulação com Buenos Aires, que motiva em parte a remodelação
do Rio de Janeiro. Prova concreta, veremos, está na abertura da Avenida Central.



que é pre ci so em pre en dê-lo. Os de fe i tos da ca pi tal afe tam e
per tur bam todo o de sen vol vi men to na ci o nal. A sua res ta u ração
no con ce i to do mun do será o iní cio de vida nova, o in citamen to 
para o tra ba lho em área ex tensís si ma de um país que tem
terras para to das as cul tu ras, cli mas para to dos os povos e
ex plo ra ções re mu ne ra das para to dos os ca pi ta is.”

De po is des tes pe río dos, nos qua is fi ca va pa ten te a da a ni ti dez
cons ci en te de uma ori en ta ção e a ener gia do seu se gui men to, o pre si -
dente res sal ta va a im por tân cia que te ri am as obras do por to no conjun to
do pla no. Daí saiu a Ave ni da Cen tral, fu tu ra Rio Bran co, cujo ca rá ter de 
obra fe de ral, aces sória do por to, foi res sal ta da, como ve re mos, por Rui
Bar bo sa. Não se tra ta va de um sim ples pro gra ma de em be le za men to do
Rio de Ja ne i ro, como pa re ceu a cer tos crí ti cos su per fi ci a is da épo ca, e
ain da pa re ce aos seus pou cos su ces so res con tem po râ ne os. Ro dri gues
Alves ti nha no ção exa ta da im por tân cia na ci o nal da mo der ni za ção do
Rio, como Ku bits chek com pre en deu, de po is, a im por tân cia na ci o nal de
Bra sí lia, ge ra do ra da Be lém–Bra sí lia e da Tran sa ma zô ni ca.

O pre si den te e sua gran de equi pe fo ram a um só tem po causa e
efe i to das for ças la ten tes de trans for ma ção que pres si o na vam, na al vo -
ra da do sé cu lo, a so ci e da de bra si le i ra. Eles re pre sen ta vam au ten ti ca -
men te es sas for ças por que, de um lado, so fri am sua in fluên cia e, de
ou tro, as pro vo ca vam. Com efe i to, se alar gar mos nos so cam po de
obser va ção da ór bi ta do go ver no fe de ral para o con jun to so ci al bra si -
le i ro, ve re mos que o país ofe re cia um pro fun do pa no ra ma de mu dança,
mal con ti da pela im pla cá vel po lí ti ca fi nan ce i ra de Cam pos Sa les. O
pro je to do Có di go Ci vil, de Cló vis Be vi lá qua; Os Ser tões, de Eu cli des
da Cu nha; o Ca naã, de Gra ça Ara nha; a sé rie de obras-primas de
Macha do de Assis; as po e si as de Ola vo Bi lac; o Cor re io da Ma nhã de
Edmun do Bit ten court; o en si no mé di co de Mi guel Cou to; os ba lões
dirigí ve is de San tos Du mont – tudo isso eram de mons tra ções das
novas cor ren tes es pon tâ ne as que pro cu ra vam abrir ca mi nho pe los
con du tos es cle ro sa dos que o Impé rio ha via de i xa do.

Para fe li ci da de sua, a Re pú bli ca ha via le va do à pre si dên cia
o ho mem mais capaz de co or de nar, sob for te li de ran ça, es sas for ças
natu ra is.
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Tra ta va-se de re a li zar, pa ci fi ca men te, a re vo lu ção burgue sa do
pro gresso, que, na Amé ri ca do Sul, al can ça va até en tão ape nas a Re pú blica
Argen ti na.

Em exa ta sín te se his tó ri ca po de-se, com efe i to, di zer isto do
governo Ro dri gues Alves; foi a re vo lu ção da bur gue sia naci o nal, que
abriu para o Bra sil as por tas do sé cu lo XX. Por tas que a im pla cá vel po lí tica 
fi nan ce i ra de Cam pos Sa les man ti ve ra tran ca das.5
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5 Tão rigoroso foi Campos Sales na execução do seu programa de economias que o 
Brasil foi o único país que, convidado, não se fez representar na exposição
mundial de Paris de 1900, símbolo do novo século.
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Livro IV

Ca pí tu lo Pri me i ro

Rio Bran co e a po lí ti ca ex ter na – A ques tão do Acre – Li mi tes com o Equa dor –
Limi tes com o Peru – Li mi tes com a Co lôm bia – Acor do da la goa Mi rim – Cardina la to
bra sile i ro – A pri me i ra em ba i xa da – O in ci den te da ca nho ne i ra Pant her – A Con ferên cia 
Pan-Americana de 1906 – Re la ções en tre Ro dri gues Alves e Rio Bran co.

RIO BRANCO E A POLÍTICA EXTERNA

O pro ble ma in ter na ci o nal mais ur gen te e gra ve com que
se de fron ta va a chan ce la ria bra si le i ra, quan do veio ocu pá-la o Ba rão do
Rio Bran co, era o do Acre.

Por isso mes mo, os do cu men tos ofi ci a is des ta cam as ques tões 
de for ma um pou co sur pre en den te para o le i tor de hoje, que vê com di -
fi cul da des o con jun to da po lí ti ca ex ter na do pe río do, por tal ma ne i ra
avul tam as ne go ci a ções do Tra ta do de Pe tró po lis. Tan to a pri me i ra
men sa gem pre si den ci al quan to o re su mo fi nal do seu go ver no, pre pa ra -
do pe los mi nis tros em 1906, des ta cam es pe ci al men te o caso do Acre,
de i xan do a ori en ta ção po lí ti ca ge ral em re la ti va pe num bra.1

1 Nos apontamentos, Rodrigues Alves consigna que, na publicação feita sobre o
seu governo, a parte refente à política externa foi escrita por Gastão da Cunha.



Os por me no res das ne go ci a ções e vi tó ri as di plo má ti cas de
Rio Bran co, não ape nas nas ques tões do Acre e do Peru (esta de cer ta
for ma pro lon ga men to da que la), como nos de ma is acor dos de li mi tes;
das suas re la ções com a Argen ti na e os Esta dos Uni dos; dos pro ble mas
que teve de en fren tar na Eu ro pa – como, por exem plo, com a Ale manha – 
são pá gi nas mais da bi o gra fia do Ba rão, e não es pe ci al men te da vida de
Rodri gues Alves. Aqui o que se im põe é ex tra ir uma li nha ge ral na
política ex ter na do qua triê nio, e re la tar a par te de Ro dri gues Alves nas
suas re la ções com Rio Bran co.

O glo ri o so mi nis tro das Re la ções Exte ri o res en trou na
Guana ba ra e pi sou a ter ra do seu ber ço a 1º de de zem bro, duas se ma nas 
após a ina u gu ra ção do go ver no de que vi nha par ti ci par.

Se for pro ce den te a con jec tu ra de que ele adi a ra sua che ga da
para trans for má-la em acon te ci men to des li ga do das fes ti vi da des da
inaugu ra ção ge ral, não se pode ne gar que pre viu com acer to. A re cep ção 
tri bu ta da ao Ba rão foi con sa gra do ra e sen sa ci o nal. Fa lan do na sede do
Clube Na val, para agra de cer o aco lhi men to tri un fal que lhe dis pen savam,2

Rio Bran co leu um cur to dis cur so no qual avul ta a sua pre o cu pa ção de
so bre por-se às lu tas po lí ti cas in ter nas e de es ta be le cer-se no Ita ma ra ti
como um sím bo lo de união na ci o nal.

A po si ção so bran ce i ra, que de fato lhe ca bia, era pos sí vel
naque la épo ca, em que as di ver gên ci as in ter nas eram su per fi ci a is e não
ex pri mi am an ta go nis mos ir re du tí ve is, fun da dos em ra zões mais so ci a is
do que par ti dá ri as ou pes so a is. Então po dia-se fa lar em fren te úni ca
nos ne gó ci os ex ter nos, por que es tes vi sa vam pro ble mas, como o das
fronteiras, que di zi am res pe i to ao Esta do e não ao povo.

Ro dri gues Alves, sin ce ro ad mi ra dor do Ba rão, só fez fa ci li tar
a en tro ni za ção do seu chan ce ler na que la emi nên cia ina tin gí vel, na qual
se man te ve até a mor te, e aon de mal che ga vam os ecos dos ata ques de
al guns pou cos ico no clas tas, como Bar bo sa Lima, Edmun do Bit ten court, 
Ja ce guai ou Lima Bar re to.

Os com pro mis sos do pre si den te com o seu mi nis tro eram
ir re tra tá veis e sig ni fi ca vam, pra ti ca men te, car ta bran ca. O pre si den te devia
sa ber que um re cuo seu nes sa li nha de i xá-lo-ia em pior pos tu ra que a do 
Barão. Ro dri gues Alves não ig no ra va sua ex pe riên cia em ques tões di plo -
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2 Rio Branco seguiria no mesmo dia, com a família, para Petrópolis, provavelmente
por medo da febre amarela.



má ti cas, con fi a va em Rio Bran co, pro me te ra pres ti giá-lo e man te ria
fielmen te a pro mes sa.

Mais tar de, de po is da mor te do Ba rão, é que ele ma ni fes tou,
em nota ín ti ma, dú vi das so bre o acer to da sua con du ta ao de i xar mãos
li vres a Rio Bran co quan to às re la ções para com os Esta dos Uni dos.

Não ten do se en vol vi do di re ta men te na po lí ti ca ex ter na, para as -
se gu rar todo o pres tí gio ao Ba rão, Ro dri gues Alves não se es que cia, no en -
tan to, de que o êxi to in dis cu tí vel do seu go ver no era uma for te com po nen -
te do pres tí gio re con quis ta do pela Re pú bli ca. Esta era a sua par te, a sua
con cep ção da po lí ti ca in ter na ci o nal. Em car ta a Jo a quim Na bu co, do ano
de 1906, o pre si den te ma ni fes ta suas res tri ções a uma in ter pre ta ção in con si -
de ra da da dou tri na de Mon roe, que po dia re al men te, no go ver no de The o -
do re Ro o se velt, as su mir as pec tos im pre vis tos e pe ri go sos para a Amé ri ca
La ti na.

Os tri un fos in con tes tá ve is de Rio Bran co ao fi xar, atra vés de
atos ju rí di cos ina ta cá ve is, as imen sas fron te i ras do Bra sil, são, como já
dis se mos, vi tó ri as da sua bi o gra fia, duas de las con quis ta das an tes de sua
in ves ti du ra no Ita ma ra ti.

Mas o de li ne a men to es tá vel do ter ri tó rio na ci o nal cor res -
pon dia, tam bém, a uma ori en ta ção po lí ti ca de gran de mag ni tu de, que 
era in de pen den te dos co nhe ci men tos his tó ri co-geográficos e da mes -
tria di plo má ti ca do Ba rão. Essa ori en ta ção po lí ti ca ge ral di zia res pe i -
to à nossa tra di ção de re sol ver pelo di re i to, e não pela for ça, os li tí gios 
in ter na ci o na is.

Na Amé ri ca do Sul – e tam bém na do Nor te – as ques tões
ter ri to ri a is fo ram as ca u sas pri me i ras dos con fli tos bé li cos. Re sol -
vê-los por via ju rí di ca cor res pon dia a um pro pó si to po lí ti co de fi ni do
do Bra sil que, como acen tu a va Rio Bran co, só ce den do a cir cuns tân -
ci as in ven cí ve is, por três ve zes, en tra ra em guer ra com seus vi zi nhos. 
Nin guém mais ca paz que o Ba rão de exe cu tar essa po lí ti ca ter ri to ri al
funda da na ne go ci a ção e no tra ta do. Nin guém me lhor do que Ro drigues
Alves – que se de fi ni ra como ho mem de acor do e com po si ção – para 
apo i ar tais pro pó si tos.

A QUESTÃO DO ACRE

O pri me i ro pro ble ma a ser ata ca do pelo Ba rão do Rio Bran co 
foi o do Acre. Já lem bra mos como a si tu a ção des se lon gín quo ter ri tó rio
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ama zô ni co pro vo ca va for tes ata ques ao go ver no de Cam pos Sa les por
par te dos que con si de ra vam pre ju di ca dos os di re i tos do Bra sil e ul tra ja da a
sua so be ra nia em vir tu de da ação bo li vi a na e dos in te res ses in ter na ci o na is
con cen tra dos na que la re gião.

Nenhu ma ou tra ques tão di plo má ti ca re sol vi da por Rio Bran co,
como minis tro, agi tou tan to os es pí ri tos, nem pro vo cou tan tos es tu dos e 
po lê mi cas. Vi mos como, an tes da ele i ção de Ro dri gues Alves, o go ver no 
Cam pos Sa les era acu sa do de inér cia e omis são, por que, res pe i tan do as
si tu a ções ju rí di cas cons ti tu í das, não dava mão for te aos bra si le i ros que
por fi a vam por in cor po rar o Acre à nos sa so be ra nia.

Du ran te e de po is da ação de Rio Bran co, con ti nu a ram os
estudos e de ba tes. Em pri me i ro lu gar de ve-se, na tu ral men te, fa zer menção
da pró pria Expo si ção de Mo ti vos do Ba rão, da ta da de 27 de de zem bro de
1903, que acom pa nhou a re mes sa do Tra ta do de Pe tró po lis ao
Congres so Nacio nal. No par la men to, ho mens da es ta tu ra de Rui Bar bo sa
e Bar bosa Lima fa mi li a ri za ram-se com o as sun to, sen do que o tra ba lho
de Rui so bre o di re ito do Ama zo nas ao Acre é dos mais me mo rá ve is de
entre os sa í dos de sua pena de ad vo ga do, em bo ra in con tes ta vel men te
falho nos ele men tos de fato e nas ra zões de di re i to. A im pren sa tampou co
se omi tiu, e o caso do Acre foi por Rui no va men te de ba ti do anos de po is 
do seu en cer ra men to, até per to da mor te do Ba rão.

Pos te ri or men te, es tu dos im por tan tes fo ram de di ca dos à ma té ria, 
tais como os cons tan tes das me mó ri as de Olin to de Ma ga lhães; dos vá ri os
es cri tos de Duns hee de Abran ches so bre a ges tão de Rio Bran co no Ita ma -
ra ti; da intro du ção de Ara ú jo Jor ge às obras de Rio Bran co; do li vro de
Lean dro To can tins so bre a formação do Acre; do en sa io de Cas si a no
Ricar do so bre o Tra ta do de Pe tró po lis; sem fa lar nas bi o gra fi as de Rio
Bran co, nos li vros de His tó ria Di plo má ti ca e até em tra ba lhos es tran ge i ros,
como o de Brad ford Burns, so bre a po lí ti ca do Ba rão para com os Esta dos
Uni dos.

Não é, as sim, por fal ta de fon tes, que de i xa re mos de por me -
no ri zar o de sen vol vi men to da que le epi só dio que tan ta ce le u ma pro vo cou, e 
que hoje se en con tra fe liz men te en cer ra do, mas pela con sidera ção de
que o seu exa me mi nu ci o so não ca be ria no pla no des te li vro. Para
nós, bas ta recor dá-lo nas suas li nhas mais ge ra is e sig ni fi ca ti vas, sem
esque cer que ele mar cou pro fun da men te o iní cio do go ver no Ro dri gues
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Alves, épo ca em que as gran des re a li za ções de ou tros ser vi ços ain da não 
se ti nham adi an ta do a pon to de cen tra li zar aten ções.

Sín te se per fe i ta da si tu a ção em que se en con tra va o Acre em
1902 é a se guin te, re ti ra da ao li vro de Ara ú jo Jor ge:

“Para o nos so pro pó si to, bas ta as si na lar que, do pon to
de vis ta ju rí di co, todo o Ter ri tó rio do Acre era bo li vi a no,
con soante a in va riá vel in ter pre ta ção dada ao Tra ta do de Limites 
de 1867 pela nos sa re par ti ção dos Ne gó ci os Estran ge i ros
no Impé rio e na Re pú bli ca, se gun do a qual a li nha oblí qua
Javari–Beni cons ti tu ía a di vi só ria en tre o Bra sil e a Bo lí via,
em bo ra, no mais agu do do con fli to, nu me ro sas cor po ra ções 
téc ni cas e as so ci a ções ci en tí fi cas bra si le i ras, au to ri za dos
profis si o na is, eminen tes ho mens pú bli cos e mem bros do
Con gres so Naci o nal ad vo gas sem uma in ter pre ta ção ex tra-ofici al
daquele tra ta do, que nos re co nhe cia como fron te i ra o parale lo
10º 20’ em vez da men ci o na da oblí qua.

Mas se, de di re i to, o Acre per ten cia à Bo lí via, de fato o
seu ter ri tó rio, de pen dên cia ge o grá fi ca do Bra sil e só fa cil mente
aces sí vel pe las vias flu vi a is do sis te ma ama zô ni co, de via ser
bra si le i ro, pois por bra si le i ros fora, de lon ga data, des co ber to, 
po vo a do, co lo ni za do e va lo ri za do, sem in ter ven ção de na cionais 
de qual quer país.”

Na sua exa us ti va pes qui sa, Le an dro To can tins par te des sa
mes ma con si de ra ção da “fa ta li da de ge o grá fi ca que se pa ra va de ma ne i ra
ir re me diá vel a Bo lí via do Acre”.

Essa “fa ta li da de ge o grá fi ca” le vou o ter ri tó rio do Acre, na tu -
ralmente, a ser po vo a do e ex plo ra do por bra si le i ros, ape sar da sua su jeição
à so be ra nia bo li vi a na. O cur so dos rios con ver gia para les te, para o
Ama zo nas, mas trans porte para oes te, para a Bo lí via, era im pos sí vel
naque le ser tão de flo res tas.

A gran de arma po lí ti ca e ju rí di ca de que dis pu nha o Bra sil era
o do mí nio da na ve ga ção do rio Ama zo nas, ca mi nho for ça do de es co a men to 
da pro du ção do Acre. Mu i to an tes das re vol tas pro mo vi das pe los ha bi tantes
bra si le iros, no fim do sé cu lo, con tra a so be ra nia da Bo lí via, que na
região não pos su ía pra ti ca men te nin guém, já o go ver no im pe ri al manejava
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ha bil men te a cha ve da na ve ga ção ama zô ni ca e ale ga va in va ri a vel men te o 
seu di re i to de tran cá-la, quan do lhe con vi es se.

Essas ca u te las eram es pe ci al men te di ri gi das con tra o ex pan -
sionis mo nor te-americano, en tão em ple na as cen são. Com efe i to, em
me a dos do sé cu lo, de po is da guer ra do Mé xi co e das ane xa ções ter ri toriais, 
os Esta dos Uni dos vol ta vam as vis tas para a pe ne tra ção  eco nô mi ca na
Ama zô nia. Car va lho Mo re i ra (de po is Ba rão do Pe ne do), mi nis tro em
Was hing ton, co mu ni cou, em nota ao Mi nis tro dos Estran ge i ros, Pa u li no 
de Sou sa (Uru guai), no ano de 1852, sua con ver sa com o se cre tá rio da
Gu er ra dos Esta dos Uni dos, na qual essa au to ri da de ma ni fes tou in ten so 
interesse so bre pos si bi li da des de ex plo ra ção eco nô mi ca do vale
amazônico pe los ca pi ta is ame ri ca nos.

Re al men te, os pro pó si tos de co lo ni za ção da gran de área pe los 
Estados Uni dos, em pri me i ro lu gar, acom pa nha dos da Fran ça e Inglater ra
– que es pe ra vam o êxi to das ten ta ti vas da que le país – eram pa ten tes e
pre o cu pan tes.

Usando a téc ni ca ha bi tu al de pro te ger os in te res ses e as
iniciativas dos seus com pa tri o tas, os go ver nan tes de Was hing ton
pres siona vam o Bra sil.

Car va lho Mo re i ra pre ve niu o Mi nis tro bra si le i ro Lim po de
Abreu (Aba e té) da cres cen te pres são. Socieda des sá bi as, ao pre pa rar
estu dos so bre a Ama zô nia, fa zi am-se ba te do ras de so ci e da des mer cantis,
que se or ga ni za vam pu bli ca men te para ex plo rá-la, isto é, co lo ni zá-la, à
moda afri ca na e asiá ti ca. Expe di ções na va is or ga ni za vam-se para for çar
o cur so bra si le i ro do rio, vis to que o Peru e a Bo lí via ti nham já con cor -
da do em abrir as suas águas. Como di zia com for te acen to o di plo ma ta
Sér gio Te i xe i ra de Ma ce do, os nor te-americanos pre pa ra vam-se para
“ar rom bar a por ta do Ama zo nas”.

Limpo de Abreu pre via que não po de ría mos re sis tir por muito
tem po. Mas as ca u te las do Impé rio eram fun da das. Uma vez as se gu ra da
a pe ne tra ção, quem ga ran ti ria a uni da de do pró prio ter ri tó rio, na que las
con di ções? Daí as in ter pre ta ções res tri ti vas bra si le i ras, que vi e ram,
afinal, a ga nhar o Acre para o Bra sil.

Em 1854, Lim po de Abreu, em nota à le ga ção dos Esta dos
Uni dos, con tes tou a tese da Se cre ta ria de Esta do de que o Ama zo nas
de via ter na ve ga ção li vre, como o mar.
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Em 1866 o Impé rio ce deu, abrin do a to das as ban de i ras a na -
ve ga ção do gran de rio, mas, em 1869, o Con se lhe i ro Nas cen tes de
Azam bu ja, mi nis tro na Co lôm bia, ex pli ca va ao go ver no des se país que o 
Impé rio se re ser va va o di re i to de sus pen der a con ce di da li ber da de
“quan do para isso exis tis se mo ti vo po de ro so”.

Ti nha pois ra zão o Ba rão do Rio Bran co quan do, em nota de 20 
de fe ve re i ro de 1903, ad ver tia a le ga ção dos Esta dos Uni dos no Rio de que
“o Bra sil sus ten tou sem pre que, quan do um rio atra ves sa o ter ri tó rio de
dois ou mais Es ta dos, a li ber da de de na ve ga ção ou de trân si to para o ri be i -
ri nho su pe ri or de pen de de pré vio acor do com o ri be i ri nho in fe ri or”.

Re al men te. O de cre to de 1866 era um ato ju rí di co de di re i to
in ter no, e po de ria ser re vo ga do pelo po der com pe ten te. As obri ga ções
do Bra sil, no pla no in ter na ci o nal, só se ri am aque las de cor ren tes de tra ta -
dos com ou tros pa í ses.

Tais tra ta dos fo ram de fato es ta be le ci dos, de po is de re sol vi da
a ques tão do Acre, com os go ver nos da Bo lí via, Co lôm bia e Peru, in te -
res sa dos no sis te ma flu vi al ama zô ni co.

Re cor de mos ago ra ra pi da men te os prin ci pa is su ces sos en tre a 
pro cla ma ção da Re pú bli ca e o Tra ta do de Pe tró po lis.

Em 1898, a Bo lí via co me ça ra a fun dar pos tos al fan de gá ri os
no ter ri tó rio que era ju ri di ca men te seu, mas ocu pa do pe los vi zi nhos
bra si le i ros. Para isso en vi ou, como de le ga do es pe ci al, o seu mi nis tro no
Rio de Ja ne i ro, Pa ra vi ci ni, que, che gan do ao Ama zo nas em fins de
dezem bro, não en con trou di fi cul da des en tre as au to ri da des lo ca is.

A ex pe di ção bo li vi a na en ve re dou pelo rio Acre, atin gin do, nos
pri me i ros dias de 1899, a al tu ra da fron te i ra con si de ra da vá li da en tre o
Brasil e a Bo lí via. Ali es ta be le ceu uma es ta ção ofi ci al, Por to Alon so, em
home na gem ao pre si den te do país, que ti nha esse nome. Au to ri da des es ta -
du a is bra si leiras, que tri pu la vam ou tro va por fun de a do pró xi mo ao
local, recu sa ram-se a re co nhe cer os atos pra ti ca dos pe los bo li vi a nos.

Em Ma na us ocor re ram ma ni fes ta ções po pu la res, apo i a das
pelo go verno es ta du al, con tra o que se acre di ta va ser uma usur pa ção
estran ge i ra aos di re i tos do Ama zo nas so bre o rico país da bor ra cha.

Na que le ano ve ri fi cou-se o pri me i ro le van te dos bra si le i ros
do Acre con tra a ten ta ti va de im po si ção da so be ra nia bo li vi a na. Em maio, 
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sob a che fia do enér gi co José Car va lho, os se rin ga lis tas bra si le i ros ex pul -
sa ram as au to ri da des bo li vi a nas de Por to Alon so. O go ver no ama zo nen se 
(Go ver na dor Ra ma lho Jú ni or) es ta va de acor do com os re vol to sos e o
Pre si den te Cam pos Sa les, em bo ra pre so, como o seu mi nis tro do Exte rior,
à le tra dos tra ta dos, não pa re cia hos ti li zar os pa trí ci os re bel des, vis to que
re cu sa ra in ter vir no Ama zo nas, o que cor res pon dia a de i xar a se qüên cia
dos acon te ci men tos às com pro me ti das au to ri da des lo ca is.

No en tan to, as ten ta ti vas nor te-americanas, com o com pre en -
sí vel apo io da Bo lí via, pros se gui am. Uma ca nho ne i ra dos Esta dos Uni -
dos su biu o Ama zo nas, ape sar da opo si ção do Go ver na dor Ra ma lho.
Em me a dos do ano, o jor na lis ta es pa nhol Luís Gál vez, ra di ca do na
Ama zô nia, pu bli cou o tex to de um do cu men to que re pre sen ta va, de
fato, o es bo ço de ne go ci a ções en tre au to ri da des con su la res ame ri ca nas e 
bo li vi a nas, em Be lém, pre ven do o apo io dos Esta dos Uni dos às re i vin -
di ca ções ter ri to ri a is da Bo lí via, me di an te con ces sões im por tan tes, em
con tra par ti da.

Foi en tão que o go ver na dor ama zo nen se de ci diu pa tro ci nar
uma ex pe di ção ar ma da, cujo co man do foi en tre gue a Gál vez, para
ocupar de qual quer ma ne i ra a zona con tes ta da. Encon tran do a es pe ra da 
re cep ti vi da de da po pu la ção bra si le i ra, Gál vez pro cla mou, a 14 de ju lho,
a “Re pú bli ca do Acre”, da qual se in ti tu lou pre si den te, na lo ca li da de de
São Je rô ni mo, à mar gem do Pu rus, em ter ri tó rio con si de ra do bo li vi a no.
Os minis tros do novo Esta do in de pen den te eram to dos bra si le i ros e
ricos co mer ci an tes de bor ra cha.

Cri ou-se, em se gui da, uma si tu a ção mu i to con fu sa. O go -
ver no fe de ral não po dia ace i tar o si mu la cro da in de pen dên cia do Acre,
pri me i ro por que afas ta va de sua ju ris di ção ci da dãos bra si le i ros e ter ri tó -
ri os a que, no fun do, as pi ra va; se gun do por que, ofi ci al men te, con ti nu a -
va a re co nhe cer os di re i tos da Bo lí via. O re sul ta do foi a des ti tu i ção do
pre ten so go ver no in de pen den te, em mar ço de 1900, por uma flo ti lha de 
guer ra bra si le i ra.3

Foi en tão que a Bo lí via en ten deu exe cu tar o pla no, an te ri or -
men te co gi ta do, de en tre gar-se à do mi na ção ca pi ta lis ta an glo-americana, 
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para con ser var sua teó ri ca so be ra nia ter ri to ri al. Re pe tia-se a ame a ça
con ju ra da na dé ca da de 1850 a 1860.

O ins tru men to es co lhi do foi uma as so ci a ção de ca pi ta is in gle -
ses e ame ri ca nos, os qua is in clu íam, em bo ra dis si mu la das, or ga ni za ções
po de ro sas, como os Van der bilt. A em pre sa con ta va com o apo io in di re -
to do go ver no nor te-americano, cujo re pre sen tan te no Bra sil in for mou
que os Esta dos Uni dos não po de ri am fi car in di fe ren tes aos in te res ses
dos seus sú di tos. O te ce dor de tal tra ma foi o mi li o ná rio bo li vi a no Ara -
ma yo, mi nis tro do seu país em Lon dres, o qual, se gun do de nún ci as mu i -
to ve ros sí me is, es ta va di re ta men te en vol vi do nos re sul ta dos fi nan ce i ros
da ma no bra que ur dia di plo ma ti ca men te. O Bo li vi an Syndi ca te, como
foi cha ma do, as su miu de fato po de res de di re i to pú bli co em toda a re -
gião des bra va da, po vo a da e de sen vol vi da por bra si le i ros. Era a con cre ti -
za ção mes ma da ex pressão “Esta do no Esta do”.

A opi nião bra si leira ex ci tou-se ain da mais. Em 1900
formou-se em Ma na us, com o apo io do novo Go ver na dor Sil vé rio Néri, 
ou tra ex pe di ção de re con quis ta, que não teve êxi to e foi re for ça da pe los
bo li vi a nos, no iní cio de 1901. Insta la da a al fân de ga em Por to Alon so e
aber ta a na ve ga ção do Ama zo nas pelo Bra sil (a Re pú bli ca con ser va ra o
sis te ma es ta be le ci do no Impé rio), a Bo lí via po dia go zar tran qüi la men te
o fru to do tra ba lho dos bra si le i ros ins ta la dos no seu ter ri tó rio.

Daí veio a re vol ta de ci si va de 1902, che fi a da pelo ga ú cho
Plácido de Castro, ve te ra no ma ra ga to da Re vo lu ção Fe de ra lis ta e ca u di lho
de gran de va lor mi li tar.

Ini ciado em agos to, no rio Acre, es ta va pra ti ca men te vi to rioso o 
mo vi men to em no vem bro.

Esse foi o le ga do que o go ver no Ro dri gues Alves re ce beu do
seu an te ces sor e, para des lin dá-lo, Rio Bran co in ter ve io logo, com sua
for mi dá vel ba ga gem de co nhe ci men tos, ex pe riên cia e pa tri o tis mo.

Ne go ci a ções tão com ple xas so bre ma té ria tão con fu sa não
po de ri am pro gre dir sem avan ços e re cu os de am bas as par tes. É o que
mos tra Rui Bar bo sa na sua Expo si ção de Mo ti vos do Ple ni po ten ciá rio ven ci do: 

“No ver ten te caso to dos va ri a vam. Va ri a vam os ple ni po -
ten ciá ri os bo li vi a nos, des de a in tran si gên cia ab so lu ta em ma té -
ria de sa tis fa ções pe cu niá ri as até a subs ti tu i ção das suas exi gên -
ci as ter ri to ri a is, a ma i or de las, por uma quan tia em di nhe i ro.
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Va ri a va o nos so mi nis tro, com o seu ilus tre com pa nhe i ro des de
a en tre ga a que es ta vam dis pos tos, sen do ne ces sá rio, da mar -
gem di re i ta do Ma de i ra, até a con ces são, em que fi ca vam de
3.463 qui lô me tros qua dra dos, no Ama zo nas e em Mato
Gros so.” 

Rui ter mi na con fes san do ter va ri a do ele pró prio das con cessões
que pre ten dia fa zer até a re cu sa a qual quer trans fe rên cia ter ri to ri al.

Des de 1900, es cre ven do no jor nal A Impren sa, Rui par ti ci pou ati -
va men te da ques tão do Acre. Da que le ano é a tro ca de cor res pon dên cia
en tre o se na dor bra si le i ro e o Mi nis tro bo li vi a no Sa li nas Vega, pela qual se
vê que Rui Bar bo sa man te ve, na de fe sa das ne go ci a ções do tra ta do, a in -
tran si gên cia de pon tos de vis ta que já ti nha quan do dos epi só di os do tem -
po de Cam pos Sa les. No caso do Acre, Rui Bar bo sa não foi um opo si tor
po lí ti co, mas um im pug na dor por mo ti vo de cons ciên cia.

Opo si to res po lí ti cos, in flu en tes pelo pres tí gio, fo ram Oli ve i ra 
Lima, Pi nhe i ro Ma cha do, Jo a quim Mur ti nho e Bar bo sa Lima. Oli ve i ra
Lima já não tolera va o Ba rão e dava va sas ao seu res sen ti men to “fa zendo
fogo de qual quer le nha”, como di zem os fran ce ses. Pi nhe i ro, Mur ti nho
e Bar bo sa Lima com ba ti am o go ver no, como fi ze ram até 1906.

Foi pena que Rui, tão lú ci do na apre ci a ção dos mo ti vos que
le vam as ne go ci a ções di plo má ti cas a cons tan te va ri a ção, não apli cas se
essa lu ci dez ao caso con cre to e fi cas se ina bor dá vel em exi gên ci as
impos sí ve is. Seu erro foi to tal, quan do, no re ma te de sua Expo si ção de
Mo ti vos, es cre veu: “As mi no ri as nun ca têm ra zão. Esta é, em po lí ti ca, a
ver dade que não fa lha. A da His tó ria, po rém, é ou tra.” Rui não ti nha razão 
na que le mo men to nem hoje. A His tó ria fi cou com os ne go ci a do res do
tra ta do, con tra o qual vo ta ram no Se na do, a 12 de fe ve re i ro de 1904,
entre ou tros, os Se na do res Pi nhe i ro Ma cha do, La u ro So dré, Ba ra ta
Ribe i ro, Jo a quim Mur ti nho,4 Me te lo e Aze re do, to dos ad ver sá ri os políti cos 
do go ver no.

A ati tu de de Pi nhe i ro Ma cha do, pela li de ran ça po lí ti ca que
exer cia, teve des ta que es pe ci al e foi ob je to da aten ção, tam bém es pe ci al, 
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do pre si den te. Bem de po is dos acon te ci men tos do Acre, a 18 de ou tu bro
de 1906, Ro dri gues Alves es cre veu o se guin te, em seus pen sa men tos:

“Con ver sei com o Ba rão do Rio Bran co so bre o mó vel do
Pi nhe i ro Ma cha do, hos ti li zan do o Tra ta do de Pe tró po lis. O Ba rão 
dis se-me que atri bu ía essa con du ta à sus pe i ta que o Pi nhe i ro ti nha 
de que ele fos se can di da to à pre si dên cia da Re pú bli ca e bus ca va
eli mi nar esta su pos ta as pi ra ção. Acres cen tou que o Pi nhe i ro le vou 
a mal tam bém a no me a ção de Assis Bra sil para mi nis tro do
tratado [sic], por que te mia o res sur gi men to da [sua] in fluên cia no
Rio Gran de do Sul. Por tudo isto, em sua opi nião, in flu iu no 
espírito do Rui para que to mas se o rumo que co nhe ce mos.”
Triste co i sa é a pa i xão dos ho mens, quando pre ten de su bor dinar

o pas so dos sé cu los à pas sa gem dos mi nu tos.
Rio Bran co, ir res tri ta men te apo i a do por Ro dri gues Alves, só

po de ria fa zer o que fez, em um pro ce di men to sem má cu la. A si tu a ção
era ir re ver sí vel. O Acre era fa tal men te bra si le i ro.

Mas re ad qui ri-lo para sem pre, sem fal tar às nor mas ju rí di cas
do res pe i to aos tra ta dos nem à po lí ti ca de so lu ção pa cí fi ca, foi uma
con quis ta ful gu ran te do go ver no Ro dri gues Alves, logo nos seus pri meiros
me ses de du ra ção.

O Bra sil re sol veu as exi gên ci as do Bo li vi an Syndi ca te pa gan do
aos mi li o ná ri os que o sus ti nham, e aten deu aos di re i tos da Bo lí via
mediante as jus tas dis po si ções do Tra ta do de 1903.

Não em pre gou a for ça, se não que se apres tou para en fren tá-la.
Não im pôs so lu ções in jus tas. Re sol veu, da úni ca ma ne i ra pos sí vel, um
pro ble ma que a Bo lí via não pode ria re sol ver, e que os Esta dos Uni dos
re solve riam em pre juízo de am bos, con for me re co nhe cia a Pren sa de
Bue nos Ai res. Na tu ral men te as im pren sas nor te-americana e in gle sa
sustenta vam pon to de vis ta opos to. Assim é que o New York Tri bu ne e o
Morning Post, de Lon dres, ata ca vam o Bra sil e o ame a ça vam ve la da men te pelo
fato de não ace i tar a ver go nho sa con ces são do go ver no bo li vi a no ao gru po
de fli bus te i ros ca pi ta lis tas.5 O que aqui re le va par ti cu lar men te con signar 
é o em pe nho demons tra do por Ro dri gues Alves na so lu ção do caso.
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O Ba rão, mal-investido nas fun ções, pa re ceu, a prin cí pio, he -
si tar. Pro te la va as de ci sões e as pro vi dên ci as. Foi en tão que o pre si den -
te, se gun do tes te mu nhos idô ne os, co me çou a se ocu par pes so al men te
do as sun to, es tu dan do-o e co lo can do o peso da sua in dis cu ti da au to ri -
da de so bre o gran de di plo ma ta.

No caso do Acre – o pri me i ro do seu go ver no no pla no in ter -
na ci o nal –, Ro dri gues Alves deu logo a ple na me di da do seu fe i to, do
seu po der.

Con fi a va no co la bo ra dor, sa bia-o mu i to mais com pe ten te que 
ele pró prio. Mas era o che fe que con du zia, não o fi gu ran te que acom pa -
nha va. O pro ble ma pes so al de Rio Bran co, como men tor das ne go ci a -
ções, era gra ve, e ele o com pre en dia mais do que nin guém. Tra ta va-se
de ane xar o Acre, ine vi ta vel men te nos so pe las con di ções ge o grá fi cas e
po pu la ci o na is, mas cum pria igual men te fa zê-lo sem que bra da in va riá vel 
tra di ção ju rí di ca e pa ci fis ta do Bra sil, ini ci a da por Ale xan dre de Gus mão 
e exal ta da até a gló ria pelo pró prio Rio Bran co, nos epi só di os das Mis sões
e do Ama pá.

Só ele, o ti mo ne i ro ex pe ri en te, po dia le var o bar co evi tan do as
po si ções ex tre ma das, como a de Rui Bar bo sa, que con si de ra va ex ces si vas
as con ces sões fe i tas ao Acre, ou a de Olin to de Ma ga lhães, pre so aos com -
pro mis sos ju rí di cos dos tra ta dos vi gen tes. Este foi o gran de mo men to de
Rio Bran co. Nas suas vi tó ri as an te ri o res agiu so zi nho, de mãos li vres, afun -
da do en tre li vros e ma pas, lon ge do Bra sil que de fen dia. Ago ra es ta va ex -
pos to ao fogo da crí ti ca no par la men to e na im pren sa, aos im pac tos de opi -
niões apres sa das, mas, nem por isso, me nos in flu en tes.

Na Câ ma ra, vá ri os ora do res, al guns den tre eles mu i to pres ti -
gi o sos, ver gas ta vam o tra ta do, le van tan do hi pó te ses e su ges tões inep tas. 
Na im pren sa, Edmun do Bit ten court, com a bra vu ra, a de sen vol tu ra e a
trucu lên cia que lhe eram ha bi tu a is, pa re cia mais do que um cen sor,
torna ra-se um agres sor do pre si den te, do Ba rão, da ma i o ria par la men tar
(que de ve ria ser cor ri da a chi co te) e de Gas tão da Cu nha, con tra o qual
não he si ta va em in si nu ar am bi güi da des in fa man tes.

Mas o mi nis tro, e o pre si den te que o pres ti gi a va, eram homens
de luta. O Ita ma ra ti pros se guia fir me na sua mar cha como que des perce bi do 
da fal sa tor men ta.
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A re vo lu ção de Plá ci do de Cas tro era um em pe ci lho di fí cil
de ser afas ta do pelo go ver no da Bo lí via. Rio Bran co, com au to ri zação de
Ro dri gues Alves, pro pôs, em fins de 1902, a com pra do Acre, que
aque le go ver no re cu sou; em se gui da, a ofer ta de com pen sa ções, mu i -
to se me lhan tes às que vi e ram a pre va le cer no Tra ta do de Pe tró po lis,
tam bém foi re cha ça da. Em ja ne i ro de 1903, co in ci diu a che ga da da
re pre sen ta ção do Bo li vi an Syndi ca te a Ma na us com uma ex pe di ção
mi li tar bo li vi a na à re gião con tes ta da, co man da da pelo Ge ne ral Pan -
do, pre si den te da Re pú bli ca, em pes soa. O go ver no Ro dri gues Alves
fez, en tão, o que de via. Envi ou, por seu lado, guar ni ções mi li ta res
para a zona de fron te i ra. Ao mes mo tem po, o Ba rão fa la va ao Sin di -
ca to a lin gua gem do di nhe i ro, que era a que ele en ten dia. Com -
prou-lhe a con ces são, já en tão oci o sa, evi tan do a pre sen ça, nas ne go -
ci a ções, dos Es ta dos for tes e pre da tó ri os.

Nes te pon to é in jus ta a crí ti ca de Olin to de Ma ga lhães, fun dada
no fato ve rí di co de que o go ver no bra si le i ro com pra ra por 100.000
libras uma con ces são ca du ca.

A ver da de está na ex pli ca ção ofi ci al do go ver no bra si le i ro
(sem as si na tu ra, mas re di gi da, como já fi cou dito, pelo De pu ta do
Gastão da Cu nha), quan do diz:

“Ao Bo li vi an Syndi ca te o Bra sil não com prou di re i tos,
que lhos não re co nhe cia e, quan do vá li dos fos sem, aque la
em pre sa não po dia trans fe rir sem anuên cia do go ver no da
Bolívia. O que fi ze mos foi ob ter da que la so ci e da de es tran geira a
re nún cia pura e sim ples da con ces são.”

So pe san do as pers pec ti vas de lu cros e per das, os ar gen tá ri os
pre fe ri ram re ti rar-se sem es tas.

Afas ta do o Sin di ca to, o Bra sil re nun ci ou fran ca men te – e este
foi o pon to mais vul ne rá vel do seu com por ta men to, im pos to en tre tan to
pela for ça das co i sas – à inter pre ta ção tradicional do Tra ta do de 1867, ao
decla rar uni la te ral men te li ti gi o sa a re gião aci ma do pa ra le lo 10º20’. O mapa 
da li nha oblí qua – a fa mo sa li nha ver de – foi con si de ra do ine xis ten te
pelo Ba rão, quan do, de fato, en con tra va-se nos ar qui vos do Ita ma ra ti.

Aqui me re ce todo res pe i to a ati tu de exem plar de Olin to de
Ma ga lhães, que, du ra men te agre di do pe los ane xi o nis tas exal ta dos, só se
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de fen deu no seu li vro de 1941, no qual de mons trou a exis tên cia do
mapa e o co nhe ci men to des se fato pelo Ba rão, que lhe pe diu si lên cio a
res pe i to, si lên cio por ele es cru pu lo sa men te ob ser va do du ran te tan tos
anos. Admi rá vel exem plo.

Com a par ti ci pa ção de Rui Bar bo sa e Assis Bra sil, no me a dos
a 17 de ju lho de le ga dos ple ni po ten ciá ri os,6 as ne go ci a ções pros se gui ram 
ce leremen te. Em se tem bro, o pre si den te con vo cou uma re u nião do
minis té rio para ou vir a ex po si ção de Rio Bran co so bre as con di ções do
acor do. Estas já eram co nhe ci das e com ba ti das na im pren sa e no Con -
gres so, por se rem con si de ra das ex ces si vas. Se gun do O Ma lho, Ro dri gues
Alves não fa zia nada, vi via dor min do.

Já a 17 de no vem bro era as si na do o Tra ta do de Pe tró po lis,
que, sem hu mi lha ções nem vi o lên ci as, deu ao pro ble ma uma so lu ção ao
mes mo tem po ju rí di ca e na tu ral.

Ao ter mi nar sua ex po si ção de mo ti vos a Ro dri gues Alves,
sub me ten do-lhe o tex to do Tra ta do, Rio Bran co de i xou per ce ber que
con si de ra va o fe liz des fe cho da mis são mais im por tan te do que suas vi -
tó ri as an te ri o res, nos ca sos das Mis sões e do Ama pá, e, tam bém, res sal ta 
o apo io di re to que re ce beu do pre si den te. Estas são as suas pa la vras:

“Com sin ce ri da de afi an ço a V. Exª que, para mim, vale
mais esta obra em que tive a for tu na de co la bo rar sob o
gover no de V. Exª e gra ças ao apo io de ci di do com que me
hon rou, do que as duas ou tras, jul ga das com tan ta bon da de
pe los nos sos ci da dãos e que pude le var a ter mo em con di ções 
sem dú vi da mu i to mais fa vo rá ve is.”

LIMITES COM O EQUADOR

O fe liz desfe cho da pen dên cia com a Bo lí via re pre sen tou o passo 
ini ci al da fi xa ção de fi ni ti va das fron te i ras do Bra sil com os pa í ses da
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Amé rica do Sul, obra en ce ta da no go ver no Ro dri gues Alves, com a au to ri -
za ção do pre si den te e o seu aten to acom pa nha men to das ne go ci a ções.

O tra ba lho pre pa ra tó rio dos di plo ma tas do Impé rio, fos se
dos mi nis tros dos Ne gó ci os Estran ge i ros, como os Vis con des do Uruguai,
de Aba e té e do Rio Bran co, fos se de há be is di plo ma tas, como o Con se -
lhe i ro Pon tes Ri be i ro ou o Ba rão de Ja pu rá, ti nha con se gui do fi xar os
ru mos ge o grá fi cos e os as sen ta men tos ju rí di cos das fron te i ras, mas não
che ga ra até o pro ces so de de mar ca ção.

Ro dri gues Alves com pre en deu – no di zer de Rio Bran co – “a
in con ve niên cia e os pe ri gos de con ti nu ar mos sem fron te i ras de mar ca das 
com al guns dos pa í ses vi zi nhos”, e au to ri zou o seu mi nis tro a pros se -
guir nas ne go ci a ções in ter rom pi das ha via tan to tem po.

Du ran te o go ver no Ro dri gues Alves, en tre tan to, ape nas com o
Equa dor fi ca ram con clu í das as ne go ci a ções e, em con se qüên cia, fir mou-se
o Tra ta do de 6 de maio de 1904, cuja exe cu ção per ma ne cia, como pre vis to
em uma de suas cláu su las, de pen den te da so lu ção do li tí gio exis ten te en tre
o Peru e aque la re pú bli ca. Esse li tí gio foi ju ri di ca men te con clu í do em fa vor
do Peru, em bo ra po litica men te seja ca u sa, ain da hoje, de ten sas re la ções
entre os dois pa í ses. De qual quer for ma, o tra ta do de 1904 tor nou-se
ina plicável, por que a vi tó ria di plo má ti ca do Peru fez com que o Equa dor
de i xas se de ser fron te i ri ço com o Bra sil.

LIMITES COM O PERU

A fi xa ção da nos sa fron te i ra com o Peru che gou a as su mir,
en tre 1902 e 1904, as pec tos bas tan te gra ves, apro xi ma dos, mes mo, dos
que se ve ri fi ca ram com a Bo lí via, vis to que hou ve cho ques ar ma dos, in -
clu si ve com a par ti ci pa ção de for ças re gu la res.

Rio Bran co, con si de ran do que a ques tão com o Peru ti nha vi -
sí vel ten dên cia a apro fun dar-se, cor tou-a ener gi ca men te pela raiz, ain da
em 1904, tra ba lhan do sem pa rar dia e no i te, como era do seu ex tra or di -
ná rio tem pe ra men to.

A 3 de ju nho de 1904, o mi nis tro ame ri ca no Daw son te le gra fou
ao se cre tá rio de Esta do Hay:
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“De vi do à ten são das re la ções, o mi nis tro do Exte ri or
não se en con tra rá com o mi nis tro pe ru a no. Cir cu lar im pres sa
do Peru ao Bra sil, dis tri bu í da às le ga ções, re la ci o na-se com
mu ni ção in ter cep ta da em Ma na us, o que ir ri tou o mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res, o qual, pelo que fui in for ma do de boa 
fon te, pe diu de cla ra ção de guer ra, mas o pre si den te re cu sou.
Cre io que a ati tu de do mi nis tro do Exte ri or é in sin ce ra. Estou 
mu i to con fi an te em que não ha ve rá guer ra.”7

Rio Branco, di plo ma ta da es co la eu ro péia, fa zia pro va vel mente 
cir cu lar ver sões como essa, para acen tu ar a pres são con tra os pe ru a nos.
Mas ain da que o Ba rão, in cli na do a me di das fortes, es ti ves se sen do
sincero, era evi den te que Ro dri gues Alves não em bar ca ria na aven tu ra.
Quem ti nha tan to a fa zer no Bra sil não de se ja ria dis si par re cur sos em
cus to sas aventu ras bé li cas. Tí nha mos que sa ber, ao mes mo tem po,
defen der o nos so di re i to e sal va guar dar a paz.

O co la bo ra dor mais útil de Rio Bran co, na ques tão com o
Peru, foi o Depu ta do mi ne i ro Gas tão da Cu nha, a quem o Ba rão es cre via 
“caindo de sono”, às 5 e meia da ma nhã de 27 de ju lho, uma car ta
interessan tís si ma, reve la da por Ro dri go M. F. de Andra de. Dela cons ta
o se guin te e ma gis tral re su mo dos acor dos pre li mi na res (mo dus vi ven di)
con se gui dos com o Peru, os qua is con di ci o na ram o êxi to do tra ta do
defi ni ti vo de 8 de se tem bro de 1909: 

“Onde há bra si le i ros go ver na mos nós, re ti ran do-se os
des ta ca men tos e au to ri da des do Peru, e aci ma de Breu (no
Juruá) e de Ca taí (no Pu rus); onde não há bra si le i ros, fun ci o -
na rão as comis sões mis tas, go ver nan do nós e os pe ru a nos.”

Com es ses acor dos de mo dus vi ven di de 1904 se lou-se o fe cho
das ne go ci a ções, só con clu í das um lus tro de po is. Por aque les fi ca va de
an te mão as se gu ra do o di re i to in con tes te do Bra sil, di an te das des ca bi das 
e ame a ça do ras pre ten sões do Peru. Embo ra im pro ce den tes, da vam elas
ma i or es pa ço às dú vi das, por que, ao con trá rio da Bo lí via, o Peru é um
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país ge o gra fi ca men te ama zô ni co. Além dis so, a ação im pa trió ti ca da
opo si ção, so bre tu do em al guns jor na is, dava mão for te aos que con tes -
ta vam os lí di mos di re i tos do Bra sil.

A ques tão com o Peru trou xe a co la bo ra ção não só de Gas tão 
da Cu nha como de Eu cli des da Cu nha, duas gran des fi gu ras da que la
geração. Gas tão aban do nou a po lí ti ca para de di car-se à di plo ma cia e
tornou-se ami go sin ce ro de Ro dri gues Alves, como de mons tra a sua fir me
so li da ri e da de, na que le mes mo ano, no epi só dio de 14 de no vem bro.

O pre si den te, como fi ze ra na ques tão do Acre, acom pa nhou
pes so al men te e de per to o de sen vol vi men to das ne go ci a ções com o
gover no de Lima. No seu ar qui vo exis te o se guin te do cu men to, es cri to
de pró prio pu nho:

“Peru – A ques tão de li mi tes do Bra sil com o Peru pa re -
cia tra zer-nos as mais sé ri as di fi cul da des, ma i o res mes mo que
as da Bo lí via, pois o povo pe ru a no é mais pre ten si o so e ba ru -
lhen to. Enquan to se ne go ci a va com a Bo lí via, ten do-se dado
ao Peru as se gu ran ças de nos sa boa von ta de, ab sor ve mo-nos
com ple ta men te no tra ba lho com aque la na ção, sem nos aper -
ce ber mos da ação in va so ra e as tu ci o sa do Peru em ter ri tó rio
nos so. As di fi cul da des to ma ram vul to de po is da as si na tu ra do 
Tra ta do do Acre. Re pe ti am-se os con fli tos e mo vi men tos de
for ça nas re giões do Nor te e, em Pe tró po lis, o mi nis tro do
Peru8 afas ta va-se por com ple to do nos so,9 de i xan do de pro -
cu rá-lo e ten do aber tu ras in con ve ni en tes com o pes so al do
cor po di plo má ti co e da im pren sa. O Cor re io da Ma nhã e o
Jor nal do Bra sil pa re ci am an tes ser vir aos in te res ses do Peru
que aos do Bra sil e do Sr. Con se lhe i ro Lam pre ia10 ouvi uma
vez que o se nhor mi nis tro do Peru, o Sr. Ve lar de, ti nha dis po -
si ções be li co sas e deu-lhe a en ten der que o seu país não aten -
de ria por for ma al gu ma às pre ten sões do Bra sil. Era essa a
lin gua gem que ti nha ge ral men te e foi isso que de ter mi nou,
em cer ta oca sião, um vi o len to edi to ri al do País, que pro du ziu
a mais fun da im pres são. O Sr. Rio Bran co, para des man char
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8 Hernán Velarde. Foi quem assinou, a 12-2-1904, o acordo de modus vivendi com o Brasil.
9 Rio Branco.
10 Conselheiro Camelo Lampreia, ministro de Portugal.



essa im pres são, teve de pro cu rar o Sr. Ve lar de, e o país até
pa re ceu cho car-se com isso.11

Com a ne go ci a ção do mo dus vi ven di mo di fi cou-se a si tuação. 
Para che gar a esse re sul ta do foi, po rém, mis ter con cen trar
for ças de ter ra e mar no Nor te e fa zer um gran de mo vi men to, 
gran de e caro.

Antes do Sr. Ve lar de, es te ve como mi nis tro o Sr. So lar,12

com o qual se deu um in ci den te re la ti vo à casa em que
morava, que era do Ban co da Re pú bli ca e que me ha via sido
ce dida para pas sar o ve rão em Pe tró po lis. De po is de com binar a 
en tre ga da casa, con ser vou-a por mu i tos dias para po der nela
dar fes tas a hós pe des que que ria ob se qui ar.13

Tem cons ta do ul ti ma men te [se tem bro de 1905] que o
Peru se arma, en co men dan do na vi os e ar ti lha ria; di zem que
para lu tar com o Chi le. Mas quem sabe as suas in ten ções?”

Qu an do o pre si den te es cre ve que ha via jor na is que pa re ci am
ser vir mais ao Peru que ao Bra sil, ex pri mia uma ver da de. Os ar ti gos de
ata que de Leão Ve lo so (Gil Vi dal) a Rio Bran co, na pri me i ra pá gi na do
Cor re io da Ma nhã, em ju lho de 1904, são ina cre di tá ve is.

O le i tor de hoje dos ar ti gos da que le jor na lis ta e de pu ta do e
dos dis cur sos de Bar bo sa Lima fica cho ca do com o fac ci o nis mo e a
falsi da de da que las aren gas e pu bli ca ções que só po di am en fra que cer o
gover no e pre ju di car o Bra sil em as sun to tão gra ve e de li ca do. Fe lizmen te,
o Con gresso, es cla re ci do por ho mens como Gas tão da Cu nha, sus tentou o 
pre si den te e o chan ce ler na de fe sa do Bra sil.
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11 O país era orientado por Quintino Bocaiúva, que, como republicano histórico,
recebera com reservas a eleição de Rodrigues Alves.

12 Amador del Solar.
13 A casa, situada na Avenida Koeller, fora construída pelos Teixeira Leite e

oferecida em garantia de dívida ao Banco da República. Foi adquirida a este pelo
Conde Paulo de Frontin, provavelmente com financiamento hipotecário. Frontin
ofereceu a casa a Rodrigues Alves, que não quis comprá-la, sendo ele presidente,
por causa da dívida com o banco oficial. Mais tarde, o prédio passou à
propriedade do Conde Pereira Carneiro. Em 1904, o governo federal adquiriu o
Palácio Rio Negro para os verões presidenciais.



LIMITES COM A COLÔMBIA

Tal como acon te cia com ou tros pa í ses da Amé ri ca do Sul,
tam bém com a Co lôm bia tí nha mos ques tões de li mi tes, que da ta vam do 
tem po do Impé rio, quan do aque la re pú bli ca era ain da cha ma da Nova
Gra nada, nome que per deu de po is da mu ti la ção do seu ter ri tó rio e
forma ção do Esta do do Pa na má.

Ara ú jo Jor ge ob ser va que “a dura li ção do Acre não fora
desa pro ve i ta da” e que “aos seus amar gos en si na men tos de ve mos ha ver
Rio Bran co ace le ra do a dis cus são so bre as nos sas res tan tes con tro vér sias
de li mi tes e en tra do em en ten di men tos com a Co lôm bia”.

Os an te ce den tes di plo má ti cos do pro ble ma eram es pi nho sos.
Os de sen ten di men tos fun da vam-se em uma con tro vér sia que era mais
ju rí di ca que fac tu al. Os co lom bi a nos sus ten ta vam a va li da de do Tra ta do 
de 1777, que dava ao prin cí pio do uti pos si de tis uma con ce i tu a ção ju rí di -
ca, en quan to os bra si le i ros sus ten ta vam a con ce i tu a ção de fato para
aque le prin cí pio, ou seja, a exis tên cia do uti pros si de tis pela ocu pa ção efe -
ti va do ter ri tó rio. Como se vê, era a re pe ti ção, em ou tros ter mos, da
ques tão do Acre. Des de o re i na do de Pe dro I, pas san do pelo de
Pe dro II, diversas ten ta ti vas de so lu ção do li tí gio fra cas sa ram, den tre elas
as que, no Se gun do Re i na do, fo ram en ca mi nha das pe los dois no tá ve is
agen tes diplo má ticos do Bra sil, Ba rão de Ja pu rá e Con se lhe i ro
Nas cen tes de Azambuja.

Rio Bran co con tou, no caso, com a co la bo ra ção va li o sa do
De pu ta do pa ra en se Enéi as Mar tins, en vi a do em mis são es pe ci al à Co -
lôm bia, no ano de 1905. Qu an do ter mi nou o go ver no Ro dri gues Alves,
o li tí gio com a Co lôm bia, tal como acon te cia com o do Peru, es ta va pra -
ti ca men te en ca mi nha do. Assim o tra ta do de 24 de abril de 1907 re pre -
sen ta va a for ma li za ção do acor do con quis ta do an te ri or men te.

Enéi as Mar tins, como o mi ne i ro Gas tão da Cu nha, de i xou a
po lí ti ca pela di plo ma cia, em jus to re co nhe ci men to das qua li da des de ne -
go ci ar, re ve la das na ques tão com a Co lôm bia.

ACORDO DA LAGOA MIRIM

A con clu são da po lí ti ca de fi xa ção pa cí fi ca das fron te i ras foi
atin gi da pelo Ba rão do Rio Bran co no Tra ta do de 30 de ou tu bro de 1909,
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no qual o Bra sil ce deu es pon ta ne a men te ao Uru guai a co-soberania das
águas li mí tro fes da la goa Mirim e do rio Ja gua rão. Esta era, como as demais, 
uma dú vi da que se ar ras ta va des de o Impé rio. Por vá ri as ve zes, des de
meados do sé cu lo XIX, o Uru guai re i vin di cou a li vre na ve ga ção da que las
águas in ter nas, mas nun ca se pôde che gar a um acor do.

A po si ção do Bra sil, no caso, era for te, quan to ao di re i to con tra -
tu al – con si de ra dos os tra ta dos como pac tos in ter na ci o na is – mas era
excep ci onal no qua dro do Di re i to Inter na ci o nal ge ral. Com efe i to, o prin -
cípio ge ral de di re i to é que as águas in ter nas que mar cam li mi tes su bor di -
nam-se às duas so be ra ni as ri be i ri nhas, res pe i ta dos os li mi tes de cada qual.
No caso, po rém, da la goa Mi rim e do rio Ja gua rão, o Impé rio bra si le i ro tinha 
adqui ri do o seu do mí nio em tro ca do apo io que deu ao Uru guai de fen dendo 
a sua so be ra nia con tra a cau di lha gem in ter na e as ame a ças ar gen tinas.

O Impé rio pro cu rou man ter o mo no pó lio da que las águas e o
conse guiu por tra ta do vá li do – exa ta men te para afas tar do nos so ter ri tó rio
os ris cos de pro pa ga ção da de sor dem en dê mi ca no rio da Pra ta.

Rio Bran co pro ce deu com ge ne ro si da de, mas tam bém com acer to 
po lí ti co, ao de vol ver ao Uru guai o que o Di re i to Inter na ci o nal re co nhe cia.

O tra ta do é de 1909, mas o seu pre pa ro ocor reu, em gran de
par te, du ran te o go ver no Ro dri gues Alves.

É ob vio que as di fi cul da des a ven cer não se si tu a vam no pla -
no di plo má ti co, pois o Uru guai só ti nha van ta gens com o tra ta do. As di -
fi cul da des con cen tra vam-se no pla no na ci o nal e ex pri mi am-se na re sis -
tên cia dos que, de boa fé, con si de ra vam in con ve ni en te um ato de ge ne -
ro si da de sem con tra par ti da e dos que, de má fé, se re be la vam por hos ti -
li da de ao go ver no nos jor na is e nas câ ma ras.

Po de-se, as sim, afir mar que to dos os gran des atos in ter na ci o -
na is pra ti ca dos pelo Ba rão do Rio Bran co, como mi nis tro do Exte ri or,
fo ram en ca mi nha dos – e al gu mas ve zes pra ti ca men te de ci di dos – no
qua triê nio 1902-1906.

CARDINALATO BRASILEIRO

Ou tros acon te ci men tos de im por tân cia na vida bra si le i ra,
relaci o na dos com a co mu ni da de in ter na ci o nal, ve ri fi ca ram-se no de correr
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da que le pe río do. Entre eles a no me a ção, pela San ta Sé, do pri me i ro
cardeal da Amé ri ca do Sul e a ele va ção da re pre sen ta ção bra si le i ra em 
Washing ton à ca te go ria de em ba i xa da.

A con ces são da púr pu ra car di na lí cia a um pre la do bra si le i ro
vi nha sen do ple i te ada des de bas tan te tem po, ten do sido co gi ta da,
mesmo, no an ti go re gi me.

Em 1898, Cam pos Sa les pas sou por Roma como pre si den te
ele i to, sen do re ce bi do por Leão XIII. Ma ga lhães de Aze re do, que já en -
tão ser via como en car re ga do de Ne gó ci os jun to à San ta Sé, lem brou a
Cam pos Sa les a con ve niên cia de se apre sen tar a re i vin di ca ção bra si le i ra
em ter mos con cre tos. Se gun do re la ta aque le aca dê mi co e di plo ma ta em
car ta a Ma cha do de Assis, Cam pos Sa les ace i tou logo a idéia e, pou co
de po is de em pos sa do, en sa i ou as pri me i ras dé mar ches em Roma, apre sen -
tan do a can di da tu ra do ar ce bis po do Rio de Ja ne i ro, que vi ria, de fato, a
ser o es co lhi do.

Qu an do Ro dri gues Alves che gou à pre si dên cia, o Bra sil ti nha, 
jun to à San ta Sé, um ex ce len te re pre sen tan te di plo má ti co, que era o
Mi nis tro Ple ni po ten ciá rio Bru no Gon çal ves Cha ves, no me a do em ju nho 
de 1902. Ho mem há bil e pa ci en te, Bru no Cha ves con se guiu cer car-se de 
pres tí gio, não ape nas du ran te o fi nal do re i na do de Leão XIII, como
enquan to ser viu sob Pio X.

Foi as sim que Leão XIII en vi ou a Ro dri gues Alves a bênção
apos tó li ca, por oca sião da sua pos se, o que mu i to deve ter des va ne ci do
o pre si den te, que era ca tó li co e de fa mí lia ca tó li ca, nes te pon to di fe ren te
do seu mi nis tro do Exte ri or, que era ma çom e fi lho de ma çom.

Ro dri gues Alves es cre veu a pro pó si to da sa u da ção pa pal a
Bru no Cha ves, o qual lhe res pon deu em car ta de 12 de ju nho de 1903,
na qual exis te o se guin te tó pi co:

“Eu con ti nu a rei com a ma i or de di ca ção a pre pa rar o ter -
re no para que, em oca sião opor tu na, pos sa o San to Pa dre dar
uma pro va da sua pa ter nal es ti ma aos ca tó li cos da nos sa ter ra, 
cri an do um car de al bra si le i ro. Há di fi cul da des para isso, não
só no ci ú me das re pú bli cas his pa no-americanas, como tam -
bém no es ta do atu al da sa ú de de Leão XIII, que se acha cada
vez mais em de clí nio fí si co.”
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Rio Branco jogava com cuidado a cartada diplomática com a
Santa Sé. Os países la tino-americanos manifestavam aquele “ciúme” do
Brasil de que falou o diplomata (o Chile pleiteava abertamente a criação
do cardeal de San ti ago), sob o razoável pretexto de que o mundo
hispânico era composto de muito mais Estados do que o mundo
português, enquanto o Barão não se fechava em tese exclusivista. Ele
fingiu pleitear a criação de cardeais no Brasil e em outros países da
América Latina, manifestando-se sempre nesse sentido. É claro que o
seu desejo secreto era uma vitória isolada, mas era bastante astuto para
sa ber que só a conseguiria à medida  que fosse generoso para com os
demais.

A con di ção de ma çom de Rio Bran co, que ti nha a cor re ção de
a não es con der, e tam bém a cir cuns tân cia de ser fi lho do grão-mestre da
Maço na ria bra si le i ra, que dera iní cio à pe no sa ques tão dos bis pos no
Impé rio, de vi am cri ar re ti cên ci as na di plo ma cia ave lu da da do Va ti ca no
daque le tem po. Mas a per so na li da de de Ro dri gues Alves ia ven cen do to das 
as pos sí ve is re sis tên ci as.

A 8 de de zem bro de 1904, a fi lha mais ve lha de Ro dri gues Alves,
Ana, ca sou-se com o ofi ci al-de-gabinete da pre si dên cia, Dr. Ce sá rio Pe re i ra.

O novo papa, Pio X, por pro vá vel so li ci ta ção de Bru no Cha ves,
en vi ou ao jovem par pre sen te ex cep ci o nal: sua bên ção, que apa re ce
manuscrita, em latim, por de ba i xo do pró prio re tra to.14 Pro fun da men te
sen si bi li za do, o pre si den te es cre veu a Bru no Cha ves, a 13 de fe ve re i ro
de 1905, uma car ta em que di zia:

“O ca sa men to de mi nha fi lha Ana com o Dr. Ce sá rio
Pe re i ra, re a li za do no dia 8 de de zem bro pró xi mo fin do, foi
honrado com a bên ção de Sua San ti da de, que o Sr. Arce bis po
Arcover de15 anun ci ou, com gran de un ção, no meio de uma
brilhan tís si ma as sis tên cia de ca tó li cos, que não pu de ram ocul tar
o seu con ten ta men to.

Peço a V. Exª que apre sen te a Sua San ti da de, na pri me i ra
opor tuni da de que se ofe re cer, com as mi nhas res pe i to sas
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14 Esse retrato de Pio X encontra-se, hoje, na posse do Autor. 
15 D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcânti, Arcebispo do Rio de Janeiro e 

futuro cardeal. Foi ele quem celebrou o casamento, na sala da capela do Palácio
do Catete.



home na gens, o meu pro fun do re co nhe ci men to pe las gra ças
con ce di das aos no i vos.”
De po is do pai, vi nha fa lar o po lí ti co, o pre si den te:

“Tenho co nhe ci men to da cor res pon dên cia fir me mente
tro ca da pelo Sr. Ba rão do Rio Bran co com V. Exª e nu tro a 
espe ran ça de que não será mais adi a da a re a li za ção da promes sa 
de um car de al, que nos foi fe i ta há cer ca de seis anos. O
Bra sil tem apro xi ma da men te 20 mi lhões de ha bi tan tes, na sua
qua se una ni mi da de ca tó li cos, e ca re ce, nes te mo men to, des sa
ma ni fes ta ção de apre ço, a bem mes mo dos in te res ses da re li -
gião. Sei que V. Exª se tem es for ça do nes se sen ti do, e peço
com in te res se que não se des cu i de des te as sun to. Será para
mim par ti cu lar men te agra dá vel que o meu go ver no seja hon ra -
do pela San ta Sé com essa al tís si ma dis tin ção.”

Ho mem da fa mí lia, to ca do pela bên ção do papa dis pen sa da à
fi lha, o pre si dente não es que cia os seus de ve res e as suas am bi ções
polí ti cas. Que vi es se o car de al. Que vi es se du ran te o seu go ver no.

Bru no Cha ves res pon deu-lhe, a 5 de abril:

“Cum prin do suas or dens, apro ve i tei a pri me i ra au diência,
que pou cos dias de po is me foi con ce di da pelo San to Padre, para 
apre sen ta ção dos cum pri men tos de V. Exª [....] e transmiti a Sua
San ti da de os agra de ci men tos de que V. Exª se dig na ra
incumbir-me, pela bên ção es pe ci al en vi a da à sua Ex.ma fi lha e
a seu noivo, Dr. Ce sá rio Pe re i ra. Pio X mos trou-se pe nho rado
pelas ex pres sões de V. Exª, e en car re gou-me de di zer-lhe que
nada ha via a agra de cer, pois essa bên ção ele a dera de todo o
co ra ção. Nes sa mes ma au diên cia, que foi lon ga, re fe ri tam -
bém ao San to Pa dre as re co men da ções que V. Exª me fi ze ra,
na sua car ta, para eu con ti nu ar a tra tar com todo o zelo, a fim 
de obter o mais bre ve pos sí vel a cri a ção de um car de al brasi leiro, 
e pon de rei quan to a V. Exª se ria par ti cu lar men te agra dável que o
seu gover no fos se hon ra do com essa al tís si ma dis tin ção,
pro veito sa para a pró pria si tu a ção da Igre ja no Bra sil.

O Papa já es ta va in for ma do da car ta de V. Exª pelo
eminen tís si mo secre tá rio de Esta do,16 que a meu pe di do lhe
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A che gada do Car de al Arco ver de ao Rio de Ja ne i ro. 
À di re i ta o arco tri un fal er gui do no Cais Pha roux. Fotos da re vis ta Re nas cen ça



falara dela; a in ter ven ção pes so al de V. Exª foi um ar gu men to
de gran dís si mo va lor a bem da nos sa ca u sa, e in flu iu mu i to na  
pron ta de ci são do Sumo Pon tí fi ce, que já na re fe ri da au diên -
cia me pro me teu sa tis fa zer em bre ve os nos sos de se jos.

V. Exª já teve, pe los seus te le gra mas ao Sr. Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, a no tí cia da ele va ção à púr -
pu ra de um dos nos sos pre la dos no pró xi mo con sis tó rio, que
pro va vel men te será em maio.17 Pela mi nha cor res pon dên cia
com o Sr. Ba rão de Rio Bran co está V. Exª ao cor ren te das
ne go ci a ções ha vi das nes tes três me ses. Fi cou, pois, con se gui -
da a pri me i ra e mais im por tan te par te da nos sa pre ten são.”18

A con ces são do car di na la to ao Bra sil não se deu em maio,
como pen sa va o nos so re pre sen tan te di plo má ti co. So men te em ou tu bro 
de 1905 o ar ce bis po do Rio de Ja ne i ro foi cha ma do a Roma, ten do par -
ti do no dia 16 de no vem bro no na vio ita li a no Per seo. No seu ca der no de
no tas, Ro dri gues Alves es cre ve, na que le mes mo dia, com os ha bi tu a is
laconis mo e ob je ti vi da de: 

“Embar cou para a Itá lia o Sr. Arce bis po Arco verde, que
foi cha ma do a Roma, cons tan do que será es co lhi do car de al.
Foi des pe dir-se por mim o Ge ne ral Agui ar.”

O Pre si den te re ve la nes te apon ta men to o seu es pí ri to se gu ro
e pru den te. Na que les dias de ou tu bro ele an da va ator men ta do com o
pro ble ma su ces só rio. Sua in sis tên cia er ra da, em bo ra fun da da em ra zões
mo ra is, em sus ten tar a can di da tu ra Ber nar di no de Cam pos, le va ra-o ao
fra cas so po lí ti co. Ami gos o ha vi am aban do na do, a im pren sa o ata ca va
com vi gor, sua li de ran ça po lí ti ca pa re cia es va zi ar-se. No en tan to, sua
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17 O Cardeal Merry del Val havia passado nota confidencial escrita a Bruno Chaves,
no dia 1º de abril, anunciando que o papa havia decidido elevar à  púrpura um
bispo brasileiro, na primeira oportunidade. 

18 Rodrigues Alves, mais tarde, não parecia bem impressionado com Bruno Chaves.
Em nota íntima, depois de relatar queixas do Barão contra Olinto de Magalhães,
que lhe não retribuíra uma visita, ajunta: “Bruno Chaves fez a mesma coisa, este
talvez zangado por não ter vindo com o cardeal. Logo que chegou mandei
convidá-lo para o jantar que dei ao cardeal e ao qual eu assisti. O convite
desencontrou-se e foi para o Rio Grande, de onde o Sr. Bruno agradeceu,
fazendo-me um pedido de vantagens pecuniárias” (nota de 6 de junho).



admi nis tra ção ob ti nha êxi tos in dis cu tí ve is, como aque le da cri a ção de
um car de al de lín gua por tu gue sa, num con ti nen te onde pre do mi na va o
idi o ma es pa nhol. Ro dri gues Alves, vi mo-lo pela cor res pon dên cia aci ma, 
sa bia des de abril que o cha péu de car de al ha via sido con quis ta do pelo
seu go ver no, e em gran de par te por ca u sa do seu pres tí gio pes so al jun to a
Pio X. No entanto, mes mo em um apon ta men to de di ca do às suas
lembran ças pes so a is, re fe re-se ao fato sem afir má-lo: “cons ta que será
es co lhi do car de al”.

Che ga do a Roma a 3 de de zem bro, D. Jo a quim Arco ver de foi re -
ce bi do pelo papa no dia se guin te, em au diên cia pri va da, na qual lhe foi co -
mu ni ca da a aus pi ci o sa no tí cia. No dia 11, o con sis tó rio for ma li zou a de ci -
são,19 sen do a ce ri mô nia pú bli ca da im po si ção do cha péu le va da a efe i to a
16 do mes mo mês. O novo car de al de mo rou-se na Eu ro pa. So men te a 1º de 
abril de 1906 de sem bar cou no Rio de Ja ne i ro, com gran des ho me na gens.

Se gun do a im pren sa do dia, os mi nis tros es ta vam no cais, e o
mais glo ri o so de les, Rio Bran co, mal gra do a sua hi e rar quia ma çô ni ca,
be i jou-lhe o anel.20

A 11 de abril de 1906, Ro dri gues Alves, em Pe tró po lis,
anotou no seu diá rio:

“Des ci para a ina u gu ra ção das Be las-Artes, na Ave ni da. 
Às onze e meia fui vi si ta do pelo Car de al Arco ver de, re ce -
ben do-o na sala da ca pe la. Mos trou-se mu i to agra de ci do à
ação do go ver no. Em Roma se atri bu iu a cri a ção do car di na -
la to à te na cidade, com pe tên cia e dig ni da de21 com que agiu a
diploma cia, ha ven do tan tos em ba ra ços a ven cer. Ha via
promessas, mas se não fos se o em pre go de tan to es for ço e
com tan ta in sis tên cia e dig ni da de, nada se te ria con se gui do.
Trou xe al gu mas li nhas au to gra fa das do San to Pa dre, que me 
man da rá de po is.”
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Na men sa gem do pre si den te ao Con gres so Fe de ral, de 3 de
maio de 1906, en con tra-se este tó pi co:

“O San to Pa dre Pio X deu uma pro va de par ti cu lar
afe to aos bra si le i ros cri an do car de al, no con sis tó rio de 11
de dezembro úl ti mo, o ar ce bis po do Rio de Ja ne i ro, D.
Joaquim Arco ver de de Albu quer que Ca val cân ti. É a pri meira
vez que tão alta dis tin ção re cai em um pre la do da Amé ri ca
La ti na.”

Se Ro dri gues Alves foi dis cre to na men sa gem, e omis so nas
suas no tas, em con sig nar a par ti ci pa ção pes so al que ti ve ra no acon te ci -
men to, o mes mo não acon te ceu com o Car de al Arco ver de, que, a 18 de
maio, es cre veu-lhe, da ci da de de Con ce i ção, a se guin te car ta:

“Em car ta que escrevi a V. Exª de Roma,22 manifestei o
que sentia com relação à pessoa de V. Exª e o cardinalato
brasileiro. Hoje venho agradecer a V. Exª a referência que
sobre isso fez na luminosa e magistral mensagem, com que V.
Exª se dirigiu aos digníssimos senhores representantes da
nação. Daí passará para a história do nosso país o nome do
augusto Pontífice Pio X, como tendo conferido ao Brasil uma
distinção, que, até hoje, nenhuma outra nação la tino-americana 
lograra conseguir. Esta menção penhorará grandemente o
magnânimo coração do Sumo Pontífice, e eu muito agradeço a
V. Exª por tê-lo feito. Como lembrança do Santo Pa dre Pio X,
tenho a grande satisfação de oferecer a V. Exª o autógrafo, que 
entregará o portador, com o qual o Santo Pa dre, com
abundância de coração, envia a V. Exª um penhor de seu pa ter -
nal carinho. Como atestado de minha pessoal gratidão rogo a
V. Exª se digne de aceitar esta fotografia, tirada em Roma, pela
circunstância de minha elevação à púrpura cardinalícia.

Com mu i ta estima e dis tin ta con si de ra ção me con fes so 
de V. Exª obr.mo e atº ser vo.

Con ce i ção, 18 de maio de 1906.

             J. Car de al Arce bis po.”
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Car ta do Car de al Arco ver de a Ro dri gues Alves. 
Arqui vo da fa mí lia Ro dri gues Alves



O ras cu nho da res pos ta do pre si den te en con tra-se jun to à
car ta do Car de al:

“Emi nen te Car de al Arco ver de.
Sou mu i to agra de ci do à gran de bon da de do San to Pa dre

e a Vos sa Emi nên cia. Gu ar da rei os dois be los qua dros com
ca ri nho e te rei logo opor tu ni da de de le var pes so al men te a
minha gra ti dão a Vos sa Emi nên cia, por uma lem bran ça tão
gen til quan to con for ta do ra.

Com alto apre ço, de Vos sa Emi nên cia afetuoso e respeitador.”

A PRIMEIRA EMBAIXADA

Na men sa gem de 3 de maio de 1905, o pre si den te da Re pública
in for ma va o Con gres so Na ci o nal:

“A nos sa an ti ga le ga ção em Was hing ton foi ele va da à
cate go ria de em ba i xa da, no me an do eu, a 10 de ja ne i ro, para
exer cer as fun ções de em ba i xa dor dos Esta dos Uni dos do
Bra sil na que le im por tan te pos to o Sr. Jo a quim Na bu co. No
mes mo dia, como es ta va com bi na do, o Pre si den te Ro o se velt
sub me teu ao Se na do a no me a ção do Sr. Da vid E. Thomp son
para car go de em ba i xa dor dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
no Bra sil.23 Apro va da a es co lha no dia 13, fo ram as cre den ciais
dos dois em ba i xa do res as si na das no Rio de Ja ne i ro e em
Washing ton no dia 21... A ra pi dez com que se fez a cri a ção
simul tâ nea das duas em ba i xa das mos tra bem a mú tua es ti ma
que exis te en tre os dois go ver nos e a boa von ta de com que o 
governo e o povo dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca cor respon dem 
à nos sa an ti ga e leal ami za de.”
Ao no me ar Jo a quim Na bu co para pri me i ro em ba i xa dor da

Re pú bli ca, Ro dri gues Alves obe de cia aos sen ti men tos pes so a is que
sempre o ani ma ram quan to ao co le ga de co lé gio e ami go ad mi rado de
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toda a vida, e tam bém aos im pul sos cí vi cos de pre si den te, de se jo so
de dar ao gran de ad vo ga do do Bra sil na ques tão da Gu i a na Ingle sa
uma pro va pú bli ca do apre ço do go ver no de po is do jul ga men to inepto e
in jus to do rei da Itá lia, con de na do por gran des au to ri da des do Di reito
Inter na ci o nal.

Rui Bar bo sa cha mou os de zo i to vo lu mes da de fe sa de
Nabu co “tra ba lho ma ra vi lho so e co los sal”, opi nião de peso, par ti da de 
um tra ba lha dor in te lec tu al, ele pró prio, co los sal e ma ra vi lho so.

A de ci são de 14 de ju nho de 1904 veio des co nhe cer a ver da de 
his tó ri ca e ju rí di ca ofus can te men te de mons tra da na que le mo nu men tal
esfor ço. Mas a opi nião na ci o nal pres ti gi a ra o de fen sor dos nos sos di reitos,
tan to quan to as com pe tên ci as in ter na ci o na is.

Na bu co en fren tou o re vés com fir me za e mag na ni mi da de.
Mas, como ob ser va João Frank da Cos ta, no seu es tu do sobre

Na bu co e a po lí ti ca ex ter na, a ame a ça do imperi a lis mo ter ri to ri al
inglês, ain da vivo na que le tem po, lan çou-o de bra ços aber tos na de fe sa 
do mon ro ís mo. O for ta le ci men to da dou tri na, di ri gi da con tra a Rús sia
no prin cí pio do sé cu lo XIX, po de ria ser vir con tra a Inglater ra, a
Alema nha ou ou tra po tên cia ex pan si o nis ta eu ro péia fa min ta de ter ri tórios,
no co me ço do sé cu lo XX.

Tão im preg na do fi ca ra Na bu co des sa con vic ção pa trió ti ca
que, se ma nas de po is do la u do do rei ita li a no, in si nu ou a Rio Bran co o
seu apro ve i ta men to em Was hing ton, onde es pe ra va re a li zar o tra ba lho
de apro xi ma ção que cor res pon dia aos in te res ses de fen si vos do Bra sil.

O Ba rão não deve ter pre ci sa do de mu i tos ar gu men tos para
fa zer o pre si den te ace i tar a ele va ção do pos to a em ba i xa da e apro var o
nome do em ba i xa dor.

Com efe i to, des de que se acha va no go ver no de São Pa u lo,
Ro dri gues Alves acom pa nha va a mis são de Na bu co em Roma, como
de mons tra este bi lhe te sem data de ano, mas, pro va vel men te, de
1902:

“Na bu co,

Ain da não pude cum prir o de ver de fe li ci tá-lo pelo êxi to de 
seus es for ços na mis são que está de sem pe nhan do e que eu

               Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si dencialismo  369



acom pa nho com in te res se. O ano novo ofe re ce-me en se jo de
fa zê-lo e ao mes mo tem po de dar a você e fa mí lia as boas fes tas.

Cre ia-me sem pre ami go e co le ga
          F. P. Ro dri gues Alves
           São Pa u lo, 1º de ja ne i ro.”
De po is do jul ga men to, o pre si den te es cre veu esta car ta a Nabuco, 

na qual lhe ofe re cia a sua so li da ri e da de em face da in jus ti ça pra ti ca da
con tra o país e con tra ele:

“Rio de Ja ne i ro, 20 de agos to de 1904.
Na bu co,
Tive oca sião de ler em uma car ta di ri gi da ao Bu lhões,

que ha via ca u sa do re pa ro o meu si lên cio so bre as me mó ri as
que você es cre veu no de sem pe nho da mis são jun to ao rei da
Itá lia. Co nhe cia, por in for ma ções fre qüen te men te re ce bi das, a 
im por tân cia des ses tra ba lhos. Não tive, po rém, opor tu ni da de
de os exa mi nar se não ago ra, ve ri fi can do com mu i ta sa tis fa ção 
o es for ço que você em pre gou para bem cum prir os im por tantes 
de ve res do seu car go e a alta com pe tên cia com que tra tou do
as sun to con fi a do aos seus es tu dos.

Ace i te as mi nhas fe li ci ta ções e o meu re co nhe ci men to.
Todo o país acom pa nhou com in te res se e apla u de os seus
es for ços. De mi nha par te não hou ve sur pre sa al gu ma. Apre ciava 
já os mé ri tos do nos so ilus tre ad vo ga do, de quem tive a fe li ci -
da de de ser com pa nhe i ro des de a in fân cia.

Qu an do ti ver tem po dê-me no tí ci as, es ti man do mu i to
co nhe cer as suas im pres sões so bre os ne gó ci os pú bli cos e os
gran des in te res ses da nos sa pá tria aqui e no ex te ri or.

Cre ia-me sem pre, ami go e co le ga
              F. P. Ro dri gues Alves.”

A res pos ta de Na bu co, en vi a da de Lon dres a 7 de ou tu bro
co me ça des fa zen do qual quer res quí cio de má goa:

“Sua car ta deu-me gran de sa tis fa ção; eu so men te ma ni -
fes tei ao Bu lhões o re ce io que te nho do ju í zo de lá. Seu te le -
gra ma, po rém, e o do Rio Bran co, logo após a sen ten ça ti ra -
ram-me toda a dú vi da.”
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Em segui da, Na bu co en tra em la bo ri o sas ex pli ca ções para
dimi nu ir a im pres são da in jus ti ça que so fre ra. Nem se ri am ne ces sá ri as
tais ex pli ca ções, pois o pre si den te, como toda a opi nião bra si le i ra, es ta va 
so li dá rio com o gran de ho mem.

Uma das ver sões que cir cu la ram no Rio, so bre as ca u sas de
nos so in su ces so, me re ce ser lem bra da. No nú me ro de 18 de ju nho de
1904, a re vis ta O Ma lho afir ma va que a en tre ga dos di re i tos do Bra sil à
arbi tra gem do rei da Itá lia, ha via sido de ci di da pelo Mi nis tro Olin to de
Maga lhães sob a in fluên cia do es cri tor e jor na lis ta ita li a no Car lo Par la greco, 
ra di ca do no Bra sil.24

A ele va ção à ca te go ria de em ba i xa dor do pos to de mi nis tro
em Was hing ton, anun ci a da por Ro dri gues Alves em sua men sa gem de
1905, não se fez sem re sis tên ci as in ter nas e crí ti cas ex ter nas.

Le va do pelo de se jo de au men tar o pres tí gio do Bra sil nos
Esta dos Uni dos, pos si vel men te in flu en ci a do pe las idéi as mon ro ís tas
de Na bu co, de ri va das da sua de si lu são no li tí gio com a Ingla ter ra, Rio
Bran co de ci diu-se, de po is do des fe cho in fe liz des te úl ti mo, a cri ar a
em ba i xa da. O Mé xi co man ti nha em Was hing ton um re pre sen tan te
com ca te go ria de em ba i xa dor, o qual ti nha aces so di re to ao Pre si den te
Ro o se velt, van ta gem de que fi ca vam pri va dos os di plo ma tas de me nor 
ní vel. Assis Bra sil, quan do nos so mi nis tro em 1903, cha ma ra a aten ção 
de Rio Bran co para o fato.

Em de zem bro de 1904, o Ba rão ini cia son da gens di re tas, por
in ter mé dio do nos so mi nis tro em Was hing ton, Go mes Fer re i ra, so bre a
ele va ção do pos to a em ba i xa da. Os des pa chos en vi a dos pelo chan ce ler
re fe rem-se ao apo io pes so al de Ro dri gues Alves às ges tões. Mas, no
decur so de las, não de i xa ram os ad ver sá ri os do go ver no de se apro ve i ta -
rem do pre tex to para ata cá-lo. O Jor nal do Bra sil, no ta da men te, logo após 
a no me a ção de Na bu co, es tam pou um fe ri no edi to ri al em cujo tex to, a
par de crí ti cas à “me ga lo ma nia” do go ver no e ape los hi pó cri tas à eco nomia,
ani nha-se uma suja in tri ga com as for ças ar ma das, que di zia es ta rem ao
aban do no no seu des pre pa ro, en quan to os re cur sos eram dis si pa dos nas 
ver bas das Re la ções Exte ri o res. Ora, essa dis si pa ção não pas sa va de dez
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con tos a mais por ano. Tam bém a Pren sa de Bu e nos Ai res e o Mor ning
Post de Lon dres (se gun do com pro va Frank da Cos ta no seu es tu do)
desvir tu a vam o sen ti do do ato da chan ce la ria bra si le i ra, atri bu in do-o a
es tul tos pro pó si tos de do mi na ção bra si le i ra no con ti nen te do sul.

Não se pode des vin cu lar a in tran si gên cia das crí ti cas in ter nas
e ex ter nas ao Bra sil no caso cé le bre da ca nho ne i ra ale mã Pant her25 que,
na que les mes mos dias, man ti nha ten sa a opi nião na ci o nal e le van ta va
for tís si ma onda de ata ques ao go ver no. De res to, aque la fase do qua triê -
nio, sub se qüen te à der ro ta de Ro dri gues Alves no jogo da su ces são pre si -
den ci al, cor res pon deu ao pon to mais ba i xo da maré va zan te do seu pres tí gio
po lí ti co. A evi dên cia do êxi to es pe ta cu lar da sua ad mi nis tra ção, com o fim da 
fe bre ama re la e a ina u gu ra ção da Ave ni da Cen tral, não im pe dia os mo tins 
nos quar téis, as ma ni fes tações de apo io do meio opo si ci o nis ta aos conspi -
ra do res de 1904, como La u ro So dré, e até de nún ci as par ti das do bis po
de Pe tró po lis, do che fe de Po lí cia do Rio e do Mi nis tro Se a bra, so bre o
pla no de um aten ta do con tra a vida do pre si den te da Re pú blica.

Este (vê-se pe los seus apon ta men tos ín ti mos) conti nu a va
impertur bá vel na exe cu ção da sua ta re fa, ano tan do, com a mes ma calma,
epi só di os ro ti ne i ros da ad mi nis tra ção e gra ves sin to mas da cri se la ten te.

Com o pró prio Na bu co de sa ba fa, em car ta de 28 de fe ve re i ro. 
De po is de re fe rir-se a car tas re ce bi das do em ba i xa dor e a as pec tos da
sua mis são, es cre ve:

“Não te nho fe i to ou tra co i sa se não tra ba lhar para que, aí
fora, se fale bem do Bra sil e se te nha fé nos seus gran des re cursos 
e nos seus des ti nos. Cha mam-me às ve zes de fra co os que não
que rem com pre en der que eu pre fi ro sa cri fi car àque le tra ba lho,
que me pa re ce tão dig no dos go ver nos, as pre o cu pa ções
acanha das deste meio que você co nhe ce tão eri ça do de asperezas,
de am bi ções e de des con fi an ças. Pos so so frer um pou co em
meu amor-próprio, mas não des cu bro as sim as nos sas
grandes fra que zas26 e ale gro-me quan do vejo que um es for ço
como esse está sen do pro ve i to so à nos sa pá tria e que va mos
ad qui rin do, no ex te ri or, um pres tí gio que pa re cia per di do.”
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A ami za de que li gou des de a in fân cia o pre si den te e o em ba i xa -
dor nun ca so freu al te ra ção. As con tin gên ci as da po lí ti ca le va ram Ro dri gues
Alves a es fri ar re la ções com an ti gos com pa nhe i ros pa u lis tas, como Antô nio 
Pra do, Pru den te, Cam pos Sa les e Ber nar di no. Na bu co, por sua vez, afas -
tou-se de Oli ve i ra Lima e até de Rio Bran co. Mas nun ca Ro dri gues Alves e
ele de i xa ram de se tra tar com de fe rên cia pú bli ca e ca ri nho par ti cu lar, tal vez
por que nun ca se en con tra ram as ór bi tas das res pec ti vas vi das.

Em 1898, Na bu co ma ni fes ta va pre ci sa men te o teor des ses
sen ti men tos em car ta a Ro dri gues Alves:

“Rio, quin ta-feira, 6 de ou tu bro de 1898.
Meu caro Ro dri gues Alves,

 O te lé gra fo sem fio, que nos põe em co mu ni ca ção desde
o Pedro II, já terá re gis tra do, para você, a agra dá vel im pressão
em que me acho, pe las suas afe tu o sas pa la vras. Você sabe que 
não faz se não re ci pro car a ami za de, com to das as suas con se -
qüên ci as, uma das qua is é o alto apre ço, a fas ci na ção que lhe
con ser vei sem pre.”
Na car ta cre den ci al de Na bu co, di ri gi da ao Pre si den te Ro o se velt, 

Ro dri gues Alves em pre gou ex pres sões não co muns em do cu men tos da -
que la na tu re za, as qua is, pela for ma e pelo con te ú do, re ve lam ser do seu
pró prio pu nho: 

“As ra ras qua li da des que nele [Na bu co] con cor rem, os seus 
dis tin tos ta len tos e o bri lho com que des de mu i to se tem as si na -
la do na his tó ria po lí ti ca e na re pú bli ca das le tras, me dão a cer teza 
de que, nes ta nova e ele va da mis são, ele con cor re rá para man ter
ain da mais cor di a is, se é pos sí vel, as re la ções de boa e an ti ga
ami za de que fe liz men te exis tem en tre os nos sos dois pa í ses, e de 
que fará tudo quan to de si de pen de para po der me re cer a hon ra
de vos sa es ti ma e as sim pa ti as do povo ame ri ca no.”
Na bu co não fi cou atrás nos en cô mi os, no ofí cio a Rio Branco,

em que dá con ta da ce ri mô nia da apre sen ta ção de cre den ci a is.

“Não du vi do um ins tan te de que a mi nha ati tu de na Casa
Branca, em 24 de maio de 1905, terá me re ci do a apro va ção de
V. Exª, as sim como a do pre si den te da Re pú bli ca. Pos so di zer 
que eu pen sa va tan to nes te como no Pre si den te Ro o se velt,
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quan do dis se a este, re cor dan do Was hing ton, Mon roe e Lin coln: 
no vos so car go, Se nhor Pre si den te, há ho ras que se tor nam épo -
cas, ges tos que fi cam sen do ati tu des na ci o na is imu tá ve is.”27

Ambos ti nham ra zão: pre si den te e seu em ba i xa dor re pre sen -
ta vam um pon to alto na vida pú bli ca na ci o nal.

O mon ro ís mo de Na bu co, do qual não se afas tou des de o iní -
cio da sua mis são, até que foi cor ta do pela mor te, em 1910, tem sido
bas tan te es tu da do e dis cu ti do. Há mo der na men te quem lou ve a con du ta 
emo ti va e ra ci o nal de Na bu co para com os Esta dos Uni dos, para jus ti fi -
car ati tu des tran si gen tes e de mis si o nis tas das nos sas re la ções para com a 
gran de re pú bli ca, em as sun tos de in te res se na ci o nal.

Há, em pólo opos to, quem cen su re o ilus tre re pre sen tan te
bra si le i ro, pro cu ran do ver, na sua con cep ção do mon ro ís mo, um des vio 
sen ti men tal e li te rá rio, por isso mes mo ir re a lis ta e ar ti fi ci al.

Os dois jul ga men tos são par ci a is, e fun dam-se numa vi são de -
for ma da de ati tu des pas sa das, em fun ção de ele men tos atu a is.

Na bu co, com ser ide a lis ta, não de i xa va de ser re a lis ta, e sua
atu a ção na cam pa nha li ber ta do ra dos es cra vos é uma lar ga de mons tra -
ção des ta afir ma ti va.

Re cor de-se que a sua ade são in con di ci o nal ao mon ro ís mo –
en ten da-se ao mon ro ís mo tal como ele o con ce bia e não a dou tri na do
big-stick do Pre si den te Ro o se velt – pro ve io dos ris cos de ane xa ção ter ri to -
ri al na Amé ri ca do Sul, em be ne fí cio das po tên ci as co lo ni a is eu ro péi as.

Para Na bu co, o mon ro ís mo, re co nhe ci da em bo ra a pre do mi -
nân cia nor te-americana, não de via le var a uma po lí ti ca cen tra li za da em
Was hing ton, se não que sua prá ti ca ten de ria nor mal men te à mul ti po la ri -
za ção das in fluên ci as. O iso la men to ét ni co e his tó ri co do Bra sil (suas
ori gens por tu gue sas e mo nár qui cas), bem como sua im por tân cia re la ti va 
en tre os pa í ses la ti nos, se ri am de na tu re za a au men tar nos sa in fluên cia
nessa pro gres são con ti nen tal do es pí ri to ame ri ca nis ta. Esta era, em resumo, 
a con cepção de Na bu co, que, con si de ra da a al te ra ção dos fa to res
determi nan tes, pa re ce vá li da até os nos sos tem pos.

Não há dú vi da de que a apre sen ta ção da tese por Na bu co,
seja em car tas par ti cu la res a ami gos, den tro e fora do go ver no, seja em
docu men tos ofi ci a is, era de ma si a do en fá ti ca e po dia pres tar-se a equí vo cos
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de apre ci a ção, como o que o le vou a rom per com Oli ve i ra Lima. Mas não
há dú vi da, tam bém, de que os en tu si as mos ver ba is de Na bu co eram
devidos à sua sus pe i ta de que Rio Bran co não acom pa nha va sua ma neira
de pen sar. Le va do por essa des con fi an ça nas in ten ções do Ba rão, que,
se fun da da, re pre sen ta ria o fra cas so da sua mis são na Amé ri ca, Na bu co
for ça va a mão no mon ro ís mo.

A po si ção de Ro dri gues Alves era de apo io leal ao seu ministro
e de con fi an ça ad mi ra ti va no seu em ba i xa dor.

Na men sa gem de 1906 es cre veu: 

“Te nho gran de sa tis fa ção em ver que cada vez mais se
es tre i tam as re la ções de cor di al ami za de en tre o Bra sil e os
Estados Uni dos da Amé ri ca. Con cor ren do para isso, não te nho
fe i to mais do que se guir a po lí ti ca tra ça da, des de 1822, pe los
fun da do res da nos sa Inde pen dên cia e in va ri a vel men te ob ser va da 
por to dos os go ver nos que o Bra sil tem tido.”
 Nabuco, his to ri a dor po lí ti co, sa bia que isto não era to tal mente 

exa to. Ele próprio, no seu li vro so bre a in ter ven ção es tran ge i ra duran te 
a Revolta da Arma da, cri ti ca va a ação do al mi ran te norte-americano em
águas bra si le i ras. Qu an to a Ro dri gues Alves, ve mos por outro tre cho da
ci ta da car ta de 28 de fe ve re i ro a Na bu co, que ele, na pre si dên cia, es po sava a
po si ção do seu em ba i xa dor. Eis o tre cho re fe ri do: “Li tam bém o seu
longo ofí cio con fiden ci al ao Sr. Rio Bran co. Há mu i to tem po que me
im pres si o na a pujan ça des sa gran de na ção, ad mi ran do a ener gia da raça, a
ousa dia do es for ço para pro gre dir.” 

Admite “a con ve niên cia de pro cu rar es tre i tar com ela as nossas
re la ções de ami za de”. Mais adi an te ob ser va que esta opi nião en con tra va
re ser vas: 

“Aqui nem todos acre di ta rão nas van ta gens de uma
mais estreita cor di a li da de em nos sas re la ções com os Esta dos
Uni dos e mu i tos se as sus ta rão ain da com a dou tri na de
Monroe.”
Com o tem po es sas idéi as de Ro dri gues Alves fo ram so frendo

al gumas mo di fi ca ções. Ve re mos, no mo men to pró prio, que ele, no exercí cio 
da úl ti ma pre si dên cia de São Pa u lo, con fi ou ao ca der no de no tas uma
dú vida so bre a po lí ti ca de ex ces si vos com pro mis sos com os Esta dos
Uni dos. Ti nha-a en tão por me nos acer ta da.
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Sua ex pe riên cia de ad mi nis tra dor, no cam po in ter no, a li dar
com pro ble mas eco nô mi cos e fi nan ce i ros, lhe en si na ra que os in te res ses
na ci o na is fa lam mu i ta vez mais alto que os sen ti men tos in ter na ci o na is,
por mais no bres que se jam. Vira o que era a fi nan ça es tran ge i ra for çan do
a ba i xa do café e a que da do câm bio, quan do fora mi nis tro da Fa zen da.
Vira, no caso do Acre, como a Se cre ta ria de Esta do, em Was hing ton, deu 
a en ten der a obri ga to ri e da de do seu apo io aos pla nos im pe ri a lis tas do
Boli vi an Syndi ca te, com o ar gu men to de que não po di am fi car de sa ten -
didos interes ses jus tos de ci da dãos dos Esta dos Uni dos. E ve ria mais tarde, 
quan do pre si den te de São Pa u lo, du ran te a Pri me i ra Gu er ra Mun di al,
como a sede de ga nho dos es pe cu la do res ame ri ca nos se en car ni çou contra
a nos sa po lí ti ca ca fe e i ra, a pon to de le var-nos qua se ao cra que.

Em resumo, Ro dri gues Alves ace i ta va como nor mal a li de rança
conti nen tal dos Esta dos Uni dos, e se ria ir ri só rio con tes tá-la. Re co nhe cia a
in fluência be né fi ca dos me lho res as pec tos da de mo cra cia norte-americana. 
Sa bia que o au xí lio dos re cur sos dos gran des pa í ses era in dis pen sá vel ao
nos so de sen vol vi men to, e isto res sal ta das suas nu me ro sas de cla ra ções
so bre a téc ni ca, o imi gran te e o ca pi tal es tran ge i ros, des de seus tem pos
de de pu ta do, no Impé rio. Não ig no ra va, como ges tor das nos sas fi nan -
ças, que o eixo das nos sas ex por ta ções se des lo ca ra da Eu ro pa para a
Amé ri ca do Nor te. Mas, no fi nal da sua ex pe riên cia de es ta dis ta, con -
ven ce ra-se de que o go ver nan te deve sem pre, na me di da do pos sí vel,
de fen der de ci sões na ci o na is para os pro ble mas na ci o na is.

O INCIDENTE DA CANHONEIRA PANTHER

O expansi o nis mo ter ri to ri al, ca rac te rís ti co das me tró po les
colo ni a lis tas, inici a ra-se com o Esta do mer can ti lis ta no sé cu lo XVI e
adqui ri ra o apo geu com o Esta do in dus tri al do sé cu lo XIX. Na pri me i ra 
fase, o Bra sil so fre ra as con se qüên ci as do mo vi men to com as ten ta ti vas
fran ce sas e ho lan de sas das duas pri me i ras cen tú ri as do re gi me co lo ni al.

A in de pen dên cia en con trou o apo io in glês, e o seu res pe i to
pelo nos so ter ri tó rio. Era mais fá cil e mais ba ra to para a Ingla ter ra exercer
o seu do mí nio atra vés do con tro le eco nô mi co e fi nan ce i ro, sem ter de
se pre o cu par com a or ga ni za ção in ter na do Esta do, a não ser na me di da 
da de fe sa da que les in te res ses.
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A or de na ção dos imen sos ter ri tó ri os ad qui ri dos na Áfri ca,
Ásia e Oce a nia pe las duas prin ci pa is po tên ci as co lo ni za do ras, a Ingla ter -
ra e a Fran ça, era ta re fa de ma si a do pe sa da. A po si ção de fen si va dos
Esta dos Uni dos quan to à Amé ri ca La ti na fa zia com que àque le país só
in te res sas sem ba ses es pe ci fi ca men te mi li ta res, como as ilhas do Ca ri be,
o Pa na má ou as Fi li pi nas, pois ter ri tó ri os eles já ti nham de ma is.

O gran de ris co, no prin cí pio do sé cu lo XX, era a Ale ma nha,
vi to ri o sa na sua guer ra com a Fran ça, uni da em um só Esta do pe las
con se qüênci as da que la vi tó ria, se nho ra de todo o mun do ger mâ ni co
euro peu, e em ple na ex pan são in dus tri al e na val. Che gan do de ma si a do
tar de na par ti lha dos ou tros con ti nen tes, a no vís si ma Ale ma nha lan ça va
na tu ral men te suas vis tas para a Amé ri ca do Sul. Den tro dela o Bra sil,
pelo seu enor me ter ri tó rio e pela sua po si ção ge o grá fi ca, se ria na tu ralmen te 
a pre sa co bi ça da.

São co nhe ci dos os an te ce den tes das pre ten sões ale mãs a uma
par te do sul do Bra sil. Elas du ra ram en quan to du rou o ex pan si o nis mo
ale mão, ou seja, de Gu i lher me II a Hi tler. So men te o es ma ga men to do
es pí ri to prus si a no de do mi na ção na Se gun da Gu er ra Mun dial pôde
exter mi nar re al men te aque le pe ri go.

A Ale manha do prin cí pio do nos so sé cu lo mo via sua campa -
nha em duas di re ções. Sa ben do que não po dia com pe tir com a for ça
dos Esta dos Uni dos, não ou sa va re i vin di ca ções ter ri to ri a is na Amé ri ca
do Nor te mas or ga ni za va os ger ma no-descendentes, já en tão po de ro sos
e in flu en tes a se opo rem à dou tri na de Mon roe. Qu an to ao Bra sil, país
fra co, a pro pa gan da ane xi o nis ta era fran ca, às ve zes afron tosa.28

O ir re qui e to Impe rador Gu i lher me, que des pe di ra Bismarck,
mas pre ten dia se guir sua obra, fa zia in cur sões dra má ti cas na po lí ti ca ex -
ter na, fre qüen te men te em ques tões co lo ni a is.

Episódi os como o do seu dis cur so às for ças ale mãs em partida
para a Chi na, o gra ve in ci den te de Aga dir (no qual en vol veu-se o mes -
mo vaso de guer ra que an te ri or men te ha via dado tan to o que fa lar no
Bra sil), e o pró prio caso da Pant her no nos so país, ilus tram a ex ci tação arris -
ca da do ho mem que aca ba ria con tri bu in do, pela sua in sen sa ta li geireza,
para lan çar o mun do na tra gé dia de 1914 a 1918.
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“possessões alemãs na América do Sul”.



O caso da Pant her numa ca ri ca tu ra de O Ma lho. Na le gen da
 do de se nho  lê-se: O Bra sil: – Para traz, pant e ra! Ou tu me

 dás uma sa tis fa ção d’aquele ata que bru tal que a tua gen te fez à
 mi nha  so be ra nia, ou eu te aba i xo a grim pa dos bi go des, ain da

 que seja pre ci so lu tar até a mor te!! / R. Bran co: – O meu pro tes to
 diplo má ti co res sal va a dig ni da de na ci o nal! Cal ma ! Fir me za! 
Ener gia! Não tar da o dia da re pa ra ção da afron ta! Ai deles, 
se os nos sos pro tes tos não fo rem aten di dos!/ R. Alves: – Ahi, 
ca bo clo tu ru na! Ahi, Ba rão cu é ra! É as sim que eu vos quero 

ver con tra qual quer fera do im pe ri a lis mo in so len te! – 
Coleção Álva ro Co trim



O Di re i to Cons ti tu ci o nal do Impé rio ale mão, cons tru í do
racionalmen te por ju ris tas au to ri tá ri os como La band, se ria sem pre
instrumen to ma leá vel para as lou cu ras bé li cas da que le mi li ta ris mo rapace,
como foi mais tar de o Di re i to Cons ti tu ci o nal do Ter ce i ro Re ich, ela borado 
por ho mens como Carl Schmitt. No fun do o Fu eh rer prin zip já exis tia, em 
ger me, na mo nar quia prus si a na.

Com pre en de-se, as sim, as di men sões que as su miu na emo ção 
nacio nal e no no ti ciá rio in ter na ci o nal o in ci den te de se cun dá ria im por tância,
pro vo ca do pela ca nho ne i ra Pant her, em no vem bro de 1905. Cos te an do o 
li to ral de San ta Ca ta ri na, em 27 da que le mês, o bar co de guer ra ger mâ nico
anco rou por al gu mas ho ras em Ita jaí, ten do o ca pi tão en viado à ter ra
uma es col ta, co man da da por um ofi ci al à pa i sa na, para se in for mar sobre
o pa ra de i ro de cer to de ser tor.

Sem dú vi da, a ini ci a ti va do co man dan te era des pro po si ta da,
pois ele de via sa ber que só por in ter mé dio das au to ri da des na ci o na is, na
de vi da for ma, po de ria en ca mi nhar tal in ves ti ga ção.

Os fa tos fo ram tam bém exa ge ra dos, e logo se pu bli cou que o
de ser tor ha via sido pre so pela es co la es tran ge i ra e trans por ta do para
bor do, o que não era exa to. De qual quer for ma, a im por tân cia do caso
trans bor dou do in ci den te em si, e teve enor me re per cus são na im pren sa 
e no Con gres so, es pa lhan do-se tam bém pe los jor na is eu ro pe us e ame ri -
ca nos, pre ve ni dos con tra a Ale ma nha.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos foi apre sen ta do re que ri men to de
for ma ção de co mis são ge ral29 para ou vir Rio Bran co. Se gun do ano ta
Ro dri gues Alves, “o De pu tado Éri co Co e lho mal tra tou mu i to o Dr.
Joaquim Na bu co”. E acres cen ta: “Hoje me con fir mou isto o [de pu tado]
Pa u la Gu i ma rães. Éri co dis se que Na bu co não ti nha va lor e que em
Washing ton nin guém fa zia caso dele.”30

Di an te de de cla ra ções tão ri dí cu las, o pre si den te ad qui ria ma i or
to le rân cia para os ata ques com que es ta va sen do, ele pró prio, al ve ja do.
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29 A Comissão geral era constituída pelo próprio plenário, que passava a trabalhar
em regime de simples comissão, podendo proceder a sessões secretas. Os ministros
podiam ser convocados perante elas, o que não ocorria com o plenário. 

30 Nota de 13 de dezembro. É digno de menção o fato de que Barbosa Lima, que
fazia oposição a Rodrigues Alves e a Rio Branco, discursou na sessão de 7 de
dezembro solidarizando-se com o governo.



Rio Bran co por tou-se com no tá vel de ci são. Suas exi gên ci as
de re pa ra ção mo ral ao em ba i xa dor ale mão fo ram enér gi cas, em bo ra
apre sen ta das de acor do com o pro to co lo di plo má ti co e o di re i to in ter -
na ci o nal. A Ma ri nha apa re lhou e fez par tir para o Sul três na vi os de
guer ra, e o go ver no não he si ta ria em fa zer hos ti li zar a ca nho ne i ra, caso
não re ce bes se as ca ba is sa tis fa ções re cla ma das.

As ex pli ca ções, am plas e sa tis fa tó ri as, vi e ram da le ga ção
alemã a 2 de ja ne i ro de 1906, em nome do Impe ra dor Gu i lher me.

Pro ce den do ha bil men te até o fim, o Ba rão ad ver tiu Ro dri gues 
Alves de que se ria me lhor não men ci o nar o caso na men sa gem de maio. 
Segun do ale ga ram as pró pri as fon tes ale mãs, nun ca o go ver no de Berlim
ha via dado des cul pas tão com ple tas em um in ci den te di plo má ti co.

Nes te pe que no acon te ci men to, que em pol gou du ran te um mês
o meio po lí ti co, res sal tou a pres te za e ener gia com que o go ver no de fen deu 
os seus di re i tos de so be ra nia, de fe sa sem pre ne ces sá ria quan do par te de um 
país fra co, que os vê des co nhe ci dos por uma gran de po tên cia.

Como sem pre acon te ce em ca sos se me lhan tes, a im pren sa,
mal in for ma da so bre as ne go ci a ções que trans cor ri am em na tu ral si gi lo,
pas sou a ata car rude e de ma go gi ca men te o go ver no, prin ci pal men te nas
pessoas do pre si den te e do mi nis tro do Exte ri or, como se eles es ti vessem
omis sos ou ti mo ra tos em face da ame a ça es tran ge i ra.

A ido la tria pelo Ba rão pa re cia es fu mar-se. O Ma lho qua li fi ca-o 
de “pa te ta”. A ma i o ria dos jor na is pas sa a tra tar o mi nis tro des res pe i to -
sa men te. Assim pro ce di am o Jor nal do Co mér cio (José Car los Ro dri gues;
re da tor pro vá vel, To bi as Mon te i ro), o Jor nal do Bra sil (ir mãos Men des de 
Alme i da), A Tri bu na (Antô nio Aze re do) e o Cor re io da Ma nhã (Edmun do 
Bit ten court, e, prin ci pal men te, Leão Ve lo so, sob o no tó rio pse u dô ni mo
de Gil Vi dal). Em de fesa de Rio Bran co, só O País e a Ga ze ta de Notí ci as. 
No te-se que a im pren sa pro ce dia com in de pen dên cia. Ha via jor na is,
sim pá ti cos ao go ver no, que o ata ca vam, no epi só dio, e ou tros, hos tis,
que o de fen di am.

A ati tu de mais sur pre en den te era, sem dú vi da, a do Jor nal do
Co mér cio, cujo di re tor, José Car los Ro dri gues, era o che fe da im pren sa
con ser va do ra, além de ami go do pre si den te e do chan ce ler. Mas José
Car los Ro dri gues en con tra va-se na Eu ro pa e To bi as Mon te i ro, re da tor
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pres tigioso, agia por sua pró pria con ta. É o que se de pre en de da se guinte
nota de Ro dri gues Alves, de 5 de fe ve re i ro de 1906: 

“Dis se-me o Sr. Rio Bran co que ti nha re ce bi do te le -
gra ma do Dr. José Car los Ro dri gues, de Pa ris, so bre a ati -
tu de do Jor nal do Co mér cio na ques tão da Pant her. O Ba rão se 
ha via que i xa do por te le gra ma e o Dr. José Car los dis se-lhe
que ha via cen su ra do os com pa nhe i ros e que es tes dis se ram
que fo ram for ça dos a acom pa nhar a onda po pu lar. O Ba -
rão dis se-me que ha via re pli ca do, ex pli can do tudo quan to
hou ve e ba ten do [sic] a tal his tó ria da onda po pu lar, que
era an tes o jor nal que que ria ir ri tar.” 

Em nota an te ri or, de 12 de ja ne i ro, o pre si den te já se ha via
re fe ri do às ca u sas da ati tu de do jor nal lí der da im pren sa de en tão: 

“Man dei um fi lho à es ta ção des pe dir-se do Dr. Be ne di to 
Le i te, que veio on tem des pe dir-se para o Ma ra nhão. Na es ta -
ção o Dr. Gra ça Ara nha dis se a meu filho que a ‘vá ria’ de
ontem do Jor nal era do Dr. To bi as Mon te i ro. Ti nha-o procura do
para dis su a dir o Jor nal, fo lha conser va do ra, de es cre ver a
respe i to, mas não con se guiu. Ante ri or men te o Dr. To bi as se
ha via que i xa do a meu fi lho do ca mi nho que a ques tão le va va
e que o Ba rão es ta va es cre ven do de ma is ao Dr. [Luís] Bar bosa
do Jor nal. Pa re ceu-me des pe i to de pre fe rên ci as su pos tas ao
com pa nhe i ro. Foi, aliás, o Jor nal que alar mou a opi nião, des de 
o prin cí pio, pu bli can do no tí ci as fal sas e que se ve ri fi cou não
se rem ver da de i ras.”

Ro dri gues Alves era apre sen ta do como um do is-de-paus,
alhe io ao que se pas sa va em tor no, quan do, na ver da de, es ta va per fe i -
ta men te in for ma do das pro vi dên ci as, que ele pró prio co or de na va,
en tre o Ita ma ra ti e o mi nis té rio da Ma ri nha, sem pre fiel ao prin cí pio
se gun do o qual “os mi nis tros fa zi am tudo o que de se ja vam, ex ce to o
que ele não que ria”.

No dia 8 de ja ne i ro, o pre si den te, em Pe tró po lis, re gis tra no seu
cader no um ar ti go da Ga ze ta de No tí ci as, em que sua po si ção no caso é
ri dicula ri za da. E ob ser va: 
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“Assi na lo isso so men te para con ser var um es pé ci me da
má von ta de des ta ga ze ta con tra o go ver no. Há mu i tos ou tros
nes se es ti lo.”

No dia 11 escreve: 

“Os jor na is da tar de de on tem e os da manhã de hoje,
com ex ce ção da Ga ze ta de No tí ci as, fa lam mal da so lu ção dada
ao caso da Panther. A Tri bu na de on tem trou xe um edi to ri al
so bre a epí gra fe ‘Fi as co di plo má ti co’. É o Sa la mon de quem
está es cre ven do nes se jor nal. Desde que to mou con ta da
reda ção, co me çou a mos trar má von ta de ao go ver no na questão
da Pant her. Ain da não sei o mo ti vo des sa ati tu de. Foi o de fensor
do tra ta do de Pe tró po lis no País.”
A ex citação po pu lar ca u sa da pe las ex plo ra ções fe i tas em torno

da Pant her che ga ram a as su mir fe i ção ame a ça do ra, semelhan te à da
revolta da va ci na, em 1904, em bo ra não tão gra ve. Vá ri os dos im plica dos 
na re vo lu ção da va ci na en vol ve ram-se na cons pi ra ção para eli minar
Rodri gues Alves em 1906.

A 30 de de zem bro, em Pe tró po lis, o pre si den te es cre via: 

“Fui pro cu ra do pelo Pa dre Te o do ro da Sil va Ro cha, vigário, 
para di zer-me que ten ta rão con tra a mi nha vida, e que ha via
plano para me as sas si na rem no dia 1º de ja ne i ro, por oca sião da
recep ção. O as sas si no se mis tu ra ria com os di plo ma tas.
Disse-me que era de con fi an ça a pes soa que lhe ha via re fe ri do
isso. Agra de ci, lem bran do avi sos que ha via re ce bi do em ou tras
cir cuns tân ci as, e que pro cu ra ria me aca u te lar. Che gou-lhe a di zer 
a tal pes soa que eu não de via des cer no dia 1º.”
Os bo a tos não ces sa ram com a so lu ção di plo má ti ca. Afastado o 

pre tex to da Pant her, res sur gi ram os ódi os in dor mi dos. A 17 de ja ne i ro
ano ta va o pre si den te, que re tor na ra a Pe tró po lis:

“Ontem, às 11 ½ ho ras da no i te, fui des per ta do por um
avi so te le fô ni co do Dr. Se a bra, pre ve nin do-me que su bi ria
hoje e que eu não de ve ria sair de casa an tes dele che gar. A
natu re za do avi so in co mo dou-me mu i to. O que se ria? Era,
com cer te za, al gu ma co i sa im por tan te. Veio hoje, pela bar ca
da ma nhã. Ontem, tar de da no i te, foi pro cu ra do pelo che fe de 
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Po lí cia,31 que lhe mos tra ra uma car ta do bis po de Pe tró po lis,
pre ve nin do-o de que ten ta rão con tra a mi nha vida. O bis po
diz na car ta que foi pro cu ra do por uma se nho ra que lhe con -
tou que um ra paz de de zo i to anos, seu co nhe ci do, es ta va em
in te li gên cia com pes so as de São Pa u lo (3), que lhe da rão 50
con tos; que por car ta anô ni ma fez cons tar a um ou tro que eu
sa bia do que se tra ma va, mas teve por isso de des cer da qui.
Sabe que che ga ram de São Pa u lo es ses ho mens. O Dr. Se a bra 
veio comuni car-me isso. Da qui te le gra fou ao che fe de São
Paulo, pe din do res pos ta e pro cu ra se en ten der com o bis po.
Há dias tive uma car ta anô ni ma em que me acon se lha vam
mu i to cu i da do e fa zen do re fe rên ci as ao mes mo fato. Cre io
que é a mes ma pes soa que es cre veu para o Rio ao Che fe. O
bis po deu ex pli ca ções ao Dr. Se a bra, que não fo ram mu i to
po si ti vas, mas é pos sí vel que sir vam para ori en tá-lo nas
in da gações a que vai pro ce der.”

A CONFERÊNCIA PAN-AMERICANA DE 1906

Po de-se di zer que o gran de es pe tá cu lo do pan-americanismo
e tam bém do mon ro ís mo, no seu me lhor sen ti do, vi vi do pelo Novo
Mundo até as con cep ções ori un das das duas gran des guer ras, foi a Terce i ra
Con fe rên cia Pan-Americana, re u ni da no Rio de Ja ne i ro, em 1906. Com
ela, Ro dri gues Alves en cer rou bri lhan te men te o se tor de po lí ti ca ex ter na 
do seu go ver no.

Gran des per so na li da des con ti nen ta is en con tra ram-se na ca pi tal
fe de ral, re mo de la da e sa ne a da pelo es for ço na ci o nal. O Rio já po dia ser
mostra do com in gê nuo or gu lho aos es tran ge i ros, li vre da hu mi lhan te
reputação que o fa zia te mi do de les até pou co: la bi rin to de pân ta nos e vielas,
onde a fe bre e a pes te re i na vam em meio ao fas ci nan te ce ná rio na tu ral.

O Ba rão, que ace i ta ra a Con fe rên cia com en fa do e a as sis tia
meio de fora, fe ri do tal vez pelo des pe i to de não se sen tir ali a pri me i ra
pes soa, po rém a se gun da e tal vez a ter ce i ra, de po is de Root e Na bu co,
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co lo ca va tam bém o fe cho da abó ba da da sua gran de ges tão no Ita ma rati.
Tudo o que fez em se gui da, até a mor te, em 1912, ou são su ces sos de
me nor im por tân cia, ou apa re ce como re sul ta do e de sen vol vi men to de
ges tões ini ci a das no qua driê nio de 1902 a 1906.

Con se qüên ci as são, como já fi cou dito, os tra ta dos de li mi tes
com o Peru e a Co lôm bia. Acon te ci men to se cun dá rio em bo ra es tron do -
so e ir ri tan te, foi o te le gra ma nú me ro 9, que nos co lo cou em an ta go nis -
mo com uma pes soa, Ze bal los, e não com o seu go ver no.

Exis te, sem dú vi da, a Con fe rên cia da Paz de 1907, na qual a
ação de Rui Bar bo sa, como co man dan te, mu i to de veu ao se gu ro ti mo -
ne i ro Rio Bran co. Mas, em vir tu de da per so na li da de avas sa la do ra de Rui 
(cuja ora tó ria era ca paz de acen der sen ti men tos for tes, oje ri za ou fa na -
tis mo, en quan to a sa be do ria do Ba rão só po dia sus ci tar con fi an ça e
respe i to), toda a gló ria da ru mo ro sa pre sen ça bra si le i ra em Haia de ri vou
para a fi gu ra do em ba i xa dor, ape sar da im portante par ti ci pa ção do
minis tro, de mons tra da pe los es tu di o sos da sua obra. Ain da hoje, de po is
des ses es tu dos, a lem bran ça de Haia e a ima gem de Rui con fun dem-se.

O pró prio Pre si den te Pena, na men sa gem de 1908, faz-se
por ta-voz da opi nião po pu lar: 

“Não pre ci so di zer-vos o inex ce dí vel bri lho com que o
emi nen te es ta dis ta, ju ris con sul to e ora dor re pre sen tou o Bra sil
na que la gran de as sem bléia de na ções. To dos vós sa be is e o sabe
a na ção in te i ra, que o nos so ilus tre com pa tri o ta não pou pou es -
for ços para cor res pon der dig na men te, como cor res pon deu, à
con fi an ça que to dos de po si ta vam no seu sa ber e pa tri o tis mo.”32

O Ba rão, que não po dia me nos pre zar os seus es for ços ao
lado de Rui, com pro vados pe los te le gra mas a este re me ti dos, de via sentir
fe ri da a sua va i da de de pri mus in ter pa res na sim pa tia dos ca ri o cas, tan to
por Na bu co, em 1906, quan to por Rui, em 1907.
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32 Esse trecho é mais devido a Afonso Pena que a Rio Branco. O presidente não
esquecera a parte que Rui tomara na sua candidatura, e o ministro, segundo
depoimentos coevos, demonstrava certo tédio com as retumbantes homenagens à 
“Águia de Haia”, segundo se vê adiante.



Gas tão da Cu nha, que se tor na ra um dos seus mais pró xi mos
co la bo ra do res, e que ti nha a me mó ria ma li ci o sa e a lín gua afi a da, apra -
zia-se em re cor dar pe que no fato, que as se gu ra va au tên ti co, ocor ri do no
dia em que che ga va Rui Bar bo sa da sua tri un fal em ba i xa da.

Se gun do Gas tão, Rio Bran co com pa re ceu à Rua São Cle men te,
mas mal en trou no in te ri or da casa, pre fe rin do de i xar-se fi car sen ta do, en tre 
ami gos, em um ban co do jar dim. Aos pou cos, ad mi ra do res iam de i xan do
as sa las da mansão para vi rem alar gar o cír cu lo em tor no a Rio Bran co,
enquan to Rui, in qui e to, sur gia vez por ou tra ao al pen dre da fa cha da, para
ins pe ci o nar os re sul ta dos da ma li ci o sa ma no bra da que la se re ia gor da...

Não de ve mos es que cer, tam bém, que os prin cí pi os ge ra is
de di re i to de fen di dos po le mi ca men te por Rui em Haia, prin ci pal men te 
a teó ri ca igual da de ju rí di ca en tre os Esta dos, na ques tão do Tri bu nal
de Arbitramen to, só lo graram opo si ção dos Esta dos Uni dos, cujo
governo, co locado en tre as re a li da des de Haia e as abs tra ções do Rio de
Ja ne i ro, op tou, como era ine vi tá vel, pe los seus pró pri os in te res ses.
Nes se sen ti do, Haia foi, pela iden ti fi ca ção dos Esta dos Uni dos com as 
gran des po tên ci as, a ne ga ção das con cep ções igua li tá ri as do mon ro ísmo,
procla ma das por Root no ano an te ri or. Jo a quim Na bu co, es pe ci al mente
sen sí vel a esta mu dan ça, pela sua pre sen ça em Was hing ton e pela sua
fé mon ro ís ta, não de i xou de sen tir bas tan te o brus co des men ti do das
suas es pe ran ças.

O Bra sil não ple i te ou di re ta men te ser sede da con fe rên cia.
A de ci são foi to ma da por pro pos ta do re pre sen tan te da Ve ne zu e la em
Was hing ton, pos si vel men te por in si nu a ção do se cre tá rio de Esta do, Eli hu
Root, gran de ad mi ra dor de Jo a quim Na bu co.

A ati tu de de Rio Bran co – vê-se pela cor res pon dên cia ofi ci al 
e par ti cu lar de Na bu co – é des con cer tan te. Fe cha-se em uma re ser va
de es fin ge, aco lhe com cer to té dio a pers pec ti va e não abre uma frin -
cha das suas in ten ções a Na bu co, que mor re de in qui e tu des pelo ris co
em que vê na u fra ga rem a sua fé e o seu pres tí gio. Até as vés pe ras da
vi a gem, Na bu co se an gus ti a va sem sa ber se se ria ou não in clu í do na
de le ga ção do Bra sil.

Os dis cur sos do Ba rão, ao abrir os tra ba lhos e ao en cer rá-los,
são vo lun ta ri a men te par cos. No pri me i ro, re pe te al gu mas no ções cor ren tes
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de his tó ria di plo má ti ca, acen tu an do-lhes o ca rá ter ób vio com a de cla ra ção
de que sa bia que eram lu ga res-comuns da di plo ma cia. No se gun do, iro ni za
so bre a elo qüên cia la ti na e leva a ma lí cia (ou indi fe ren ça) até o pon to de
dizer que a es co lha do Rio para sede fora uma sur pre sa; que a ci da de não
es ta va ain da pre pa ra da para receber tan tos hós pe des ilus tres (o que não
deixava de ser um res mun go con tra os de ve res de hos pe da gem) e que as
fes tas e re cep ções ex ces si vas de ve ri am ter sido uma pro va ção para eles.
Para um ho mem de ex pe riên cia e da fi nu ra de Rio Bran co, es tas ex pres sões 
não po di am ser ga fes. Eram de mons tra ções vo lun tá ri as de pou co caso. A
sa u da ção de Rio Bran co a Root, no ban que te a este ofe re ci do, es pan ta pela
se cu ra.33 É meia pá gi na de ba na li da des.

Rio Bran co não pa re cia ti rar da Con fe rên cia o ren di men to
po lí ti co que esta po dia lhe dar. Abor re ci do com a re par ti ção de gló ri as
en tre ele pró prio, Na bu co e Root, es que cia-se de que os ou tros dois fi -
gu ran tes do gran de es pe tá cu lo con tri bu íam ape nas para re al çar o seu
pró prio bri lho de as tro-rei. O ci en tis ta e ad vo ga do in ter na ci o nal de 1895 
e 1900 apa re cia em 1906, pela sua ges tão no Ita ma ra ti, como o lí der
polí ti co da Amé ri ca La ti na.

E o que ele mais re ce a va ve ri fi cou-se pela sua omis são. Pas sou a 
ser, no Con gres so, a ter ce i ra fi gu ra, de po is de Na bu co e de Root.

A impor tân cia da Ter ce i ra Con fe rên cia, se con si de ra da
somen te nos as pec tos ju rí di cos e di plo má ti cos, foi mo des ta. Entre os
congres sos pan-americanos ela é das que ocu pam me nor es pa ço nas ex po -
sições histó ri cas de tais re u niões. Seu con jun to de re a li za ções é re su mi -
do e pouco mar can te: am pli ou as fun ções da União Inte ra me ri ca na
(nome que tra zia en tão a atu al Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos);
remeteu para a Con fe rên cia de Haia o es tu do das re cla ma ções pe cu niá rias 
(as sun to de cor ren te da ques tão re cen te en tre a Ve ne zu e la e a Ingla ter ra,
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33 O mau humor do Barão para com os entusiasmos de Nabuco, durante a
conferência, chegou a ponto risível. Contou-nos o Embaixador E. Chermont,
então secretário de Nabuco, incumbido de se entender com o Barão, que este, às
vezes, mal continha sua irritação. Certo dia, instruído pelo chefe para obter
recursos do ministro para a feitura de uma mesa de banquete com a forma das
Américas, Chermont entreabriu timidamente a porta do gabinete, no Itamarati.
Mal enfiara a cabeça pela fresta e o Barão lhe gritou, da sua mesa, rotundo e
majestático: “Que é que este homem [Nabuco] ainda quer mais?”



ori gem da dou tri na de Dra go); al te rou con ven ções exis ten tes so bre
marcas de fá bri cas e pro pri e da de ar tís ti co-literária; fi xou a con di ção dos 
ci da dãos na tu ra li za dos e – foi a sua ma i or con quis ta – abor dou o
proble ma da co di fi ca ção do Di re i to Inter na ci o nal, em bo ra as opi niões a
res pe i to fos sem mu i to di ver gen tes. A cri a ção, em 1906, da Co mis são de
Ju ris con sul tos, para le var avan te a co di fi ca ção, foi pas so im por tan te
para o tra ba lho futuro, que tan tos re sul ta dos já deu. As con tra di ções
intrín se cas da Con fe rên cia apa re cem no fato de não ha ver ela se quer
dis cu ti do a re vo lu ção pro vo ca da na Co lôm bia para for ma ção do Esta do 
do Pa na má, e a aber tu ra do ca nal. Aque le acon te ci men to con tra di zia de
for ma de ma si a do con tun den te as de cla ra ções de res pe i to à igual da de e à 
so be ra nia dos Esta dos ame ri ca nos.

O sig ni fi cado ma i or da Con fe rên cia foi a sua re per cus são
polí ti ca, de vi da, em pri me i ro lu gar, à pre sen ça do se cre tá rio de Esta do
dos Esta dos Uni dos, que, pela pri me i ra vez na his tó ria da que le país,
empre en dia uma vi a gem como ti tu lar do pos to, e, de po is, pela de mons -
tra ção de união con ti nen tal em face das gra ves de ci sões da Eu ro pa,
prenun ci a do ras da pró xi ma ca tás tro fe mun di al.

A via gem de Eli hu Root, con se gui da prin ci pal men te pela
influên cia de Na bu co – que go za va em Was hing ton de pres tí gio só igua -
la do ao que des fru tou em Lon dres, no Impé rio, o Ba rão de Pe ne do –
foi acon te ci men to de mag na im por tân cia. O se cre tá rio de Esta do es ten -
deu sua ex cur são de boa vi zi nhan ça por vá ri os ou tros pa í ses, de po is da
Con fe rên cia, o que tor nou mais es tra nho, se pos sí vel, o vi sí vel de sin teres se 
de Rio Bran co.

A re sis tên cia de Rio Bran co ao con gres so tam bém era re sul tado
do seu de ca den te es ta do de sa ú de, como se vê des ta nota de Ro dri gues
Alves: 

“20 de ju lho. Des de on tem co me çou a apa re cer a idéia
de ser adi a da para o dia 23 a aber tu ra do Con gres so
Pan-Americano, e hoje os jor na is no ti ci am esse adi a men to.
Ontem o Dr. Pes se gue i ro34 veio em nome do Ba rão do Rio
Bran co fa lar na con ve niên cia des se adi a men to. Re cu sei. Hoje
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ao me io-dia veio o Dr. Go mes Fer re i ra,35 in sis tin do em
nome do Ba rão. Re cu sei ain da, mos tran do a in con ve niência
desse adiamen to, de po is do es for ço fe i to para con clu ir o
pa vi lhão de São Luís que está pron to.36 À uma hora veio o
Dr. Assis Bra sil di zer-me que não de i xa ria o Dr. Go mes
Fer re i ra dar a mi nha res posta ao Ba rão an tes de me fa lar. O 
Ba rão está mu i to do en te e os ami gos im pres si o na dos com
o seu es ta do. Os tra ba lhos do Con gres so mor ti fi cam-no;
tem ain da de pre pa rar o seu dis cur so, etc. Não de i xei con -
clu ir e dis se que, uma vez que  me fa la va no es ta do de
saúde do Ba rão, nada mais ti nha a di zer, lamen tan do só o 
fato. Será, pois, adi a do o Con gres so para 23.”

Ro dri gues Alves, aliás, já sa bia da do en ça do Ba rão, pois, no
ar qui vo des te, exis te men sa gem do pre si den te, fa zen do vo tos pe las suas
me lho ras.

A pre o cu pa ção da im pren sa ca ri o ca com a Con fe rên cia era
gran de, e ma ni fes ta va-se des de an tes da sua aber tu ra. Di zi am al guns
que a de le ga ção bra si le i ra era fra ca, de vi do à no tí cia de que, con vidado
a in te grá-la, Rui Bar bo sa ha via de cli na do. Na ver da de tra ta va-se de
uma brilhan te de le ga ção. O che fe era Na bu co, que ti nha como delega dos
Ama ro Ca val cân ti, mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal; Assis Bra sil,
minis tro na Argen ti na; Go mes Fer re i ra, ex-ministro em Was hing ton;
Pan diá Ca ló ge ras, de pu ta do; Gas tão da Cu nha, ex-parlamentar e então
as ses sor de Rio Bran co na ques tão com o Peru. Ou tras per so na li dades
inte gran tes da de le ga ção eram Xa vi er da Sil ve i ra, Fon tou ra Xa vi er, Gra ça
Ara nha e Ola vo Bi lac. Se ria pos sí vel um elen co de no mes mais bri lhan tes?

Rui Bar bo sa e Jo a quim Mur ti nho, con vi da dos des de ju nho,
ha vi am re cu sa do par ti ci par da de le ga ção. Ro dri gues Alves re co men dou
ao Barão que es cre ves se a Mur ti nho ace i tan do a re nún cia, fe i ta por
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35 Gomes Ferreira, ministro plenipotenciário em Washington, quando da criação  da 
embaixada. 

36 Atual Palácio Monroe, pavilhão do Brasil na exposição de São Luís, nos Estados
Unidos, em 1904. Naquele palácio reuniu-se a Conferência. Só com parecer de
Rui Barbosa, no Senado, foi aberto o crédito para as obras feitas no palácio.
Foram elas muito caras, por causa da pressa.



escri to, e le va da ao pre si den te por Do mí cio da Gama. A pro pó si to, o
pre si den te ano ta, em 1º de ju nho: 

“Ontem, nas ‘vá ri as’ do Jor nal do Co mér cio, fo ram
publicadas a car ta do Dr. Jo a quim Mur ti nho ao Sr. Rio Branco,
es cu san do-se da re pre sen ta ção no Con gres so Pan-Americano, 
por ca u sa da ati tu de do pre si den te da Re pú bli ca no caso de
Mato Gros so, e a res pos ta des te mi nis tro. Os jor na is não se
ocu pa ram do inciden te, ex ce to A Tri bu na que dis se umas
to li ces37 como de cos tu me, mas um tan to de sa pon ta da.
Impres si o nou mal a car ta do pre si den te do Se na do [Jo a quim 
Mur ti nho], es cu san do-se de um car go ele va do com o pre tex to 
de di ver gên ci as de ca rá ter lo cal. Não me re fe ri re al men te ao
Dr. Mur ti nho, que é, na po lí ti ca de Mato Gros so, uma es pé cie 
de fi gu ra de proa. O che fe é o ir mão38 que di zem ser ran co roso
e vi o len to, ape sar de juiz do mais ele va do tribunal do país.
O ou tro en tra só com o pres tí gio do nome.”
Servi ram como se cre tá ri os os jo vens José de Pa u la Ro dri gues

Alves e Raul do Rio Bran co, fi lhos do pre si den te e do mi nis tro do Exte ri or.
Car los de Laet, Afon so Cel so e Andra de Fi gue i ra, sa u do sis tas

do an ti go re gi me, não pou pa vam Na bu co, con si de ra do trâns fu ga da
mo nar quia. Oli ve i ra Lima, mais la ti no-americanista, ros na va con tra os
ex ces sos mon ro ís tas do em ba i xa dor em Was hing ton.

No dia 23 ina u gu rou-se a Con fe rên cia com gran de bri lho, no
novo pa lá cio, da nova Ave ni da, da nova ci da de. O pre si den te re la ta: 

“24 de ju lho. Teve lu gar on tem a ina u gu ra ção do 3º
Con gres so Pan-Americano. A ina u gu ra ção se deu no pa vi lhão 
de São Luís, que fi cou con clu í do no dia 21, por um pro dí gio
de ati vi da de do Ge ne ral Agui ar. Ha via com ple ta in cre du li -
dade so bre a pos si bi li da de de ter mi na ção das obras e, por
isso, a ina u gu ra ção foi um su ces so. O jar dim la te ral foi ou tra
maravi lha, de vi da ao es for ço do Dr. Fron tin. Hou ve na
Avenida um gran de, um ex tra or di ná rio con cur so de povo e a
im pres são foi mag ní fi ca. O Sr. Rio Bran co fez um ex ce len te
dis cur so, e toda a no tí cia dada pe los jor na is do dia ates tou a
re gu la ri da de e o bri lho da fes ta.”
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37 A Tribuna obedecia à orientação do Senador Antônio Azeredo, de Mato Grosso.
38 Ministro Manuel Murtinho.



A de le ga ção bra si le i ra à Con fe rên cia Pan-Americana do Rio de Ja ne i ro, pre si di da por Na bu co.
Da es quer da para a di re i ta, em cima: Assis Bra sil, Jo a quim Na bu co, Gas tão da Cu nha; na par te 

central: Xa vi er da Sil ve i ra, Ama ro Ca val cân ti, Pan diá Ca ló ge ras; em ba i xo: Alfre do de M.
Gomes Fer re i ra e Fon tou ra Xa vi er. Foto da revista Re nas cen ça.

Co le ção Plí nio Doy le



Root go za va de toda a con fi an ça do Pre si den te Ro o se velt,
que pre fe riu es co lhê-lo se cre tá rio de Esta do em lu gar de Taft, fu tu ro
pre si den te e juiz da Su pre ma Cor te. Qu an do che gou ao Bra sil, o Se cre -
tá rio Root já cum pri ra va ri a da vida pú bli ca. Fora se cre tá rio da Gu er ra,
ad mi nis tra dor de Cuba, Por to Rico e ilhas do Pa cí fi co e par ti ci pa ra de
ne go ci a ções in ter na ci o na is.

Sua ta re fa, con tu do, não era fá cil na Ter ce i ra Con fe rên cia.
Cum pria-lhe for ne cer à Amé ri ca e ao mun do uma ima gem dos Esta dos
Uni dos, que apa gas se aque la pro vo ca da pela agres si vi da de do seu jo vem 
pre si den te.

De resto, a política do big-stick não era produto pessoal da
personalidade de The o dore Roo se velt. Ela decorria necessariamente
das condições dos Estados Unidos e do resto do mundo, na época. Em
princípios do século XX, a grande república havia praticamente
terminado a obra de reconstrução de uma economia devastada pela
Guerra de Secessão; seu progresso in dus trial a havia tor nado
provavelmente a maior potência militar e financeira uni ver sal; a
imigração em massa da segunda metade do século an te rior aumentava e
variava a sua população. Nova Iorque superava Londres e Paris em
efetiva importância; todo o Oeste estava integrado; em suma, atingidos
os limites do expansionismo interno, era inevitável o expansionismo
internacional. E este havia de se produzir nos estilos da época do
imperialismo, isto é, colocando abertamente a força ma te rial ao lado da
penetração econômica.

Mas, por ou tro lado, os Esta dos Uni dos an si a vam por apre -
sen tar ao Con ti nen te a sua face amis to sa e pa cí fi ca. Nada que lem bras se 
os pre ce den tes do Ca nal do Pa na má, ou a emen da Platt, da cons ti tu i ção
de Cuba.

Fa lan do na Con fe rên cia, em dis cur so mu i to lou va do, Root
en toa a ho mi lia da boa vi zi nhan ça:

“Não de se ja mos mais vi tó ri as que as da paz; nem ter ri -
tório al gum fora do nos so; nem mais so be ra nia que a so be rania
so bre nós mes mos. Acre di ta mos que a in de pen dên cia e a
igual da de de di re i tos do me nor e mais fra co mem bro da
família das na ções, são cre do ras de tan to res pe i to como as
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do ma i or im pé rio e exe cu ta mos a ob ser vân cia des se res pe i to
como a ga ran tia prin ci pal do fra co con tra o for te.”

Root e Na bu co fo ram as per so na li da des de pri me i ro pla no da 
con fe rên cia. Ain da re cen te men te (1970), Alceu Amo ro so Lima re cor da -
va que, jo vem es tu dan te em 1906, teve ver da de i ra emo ção ao en con trar, 
certa tar de, os dois gran des di plo ma tas fla nan do so zi nhos pela re no va da
Pra ia de Bo ta fo go, en tão a por ta ci vi li za da da ci da de em di re ção ao sul.39

Ru bén Da rio, já en tão fes te ja do em toda a Amé ri ca La ti na
como o gran de po e ta do con ti nen te, in te gra va, na qua li da de de se cre -
tário, a de le ga ção da Ni ca rá gua. Em con fe rên cia es cri ta em 1912 so bre 
Joaquim Na bu co, o po e ta ma ni fes ta a gran de au réo la de res pe i to e gló ria 
que cer ca va o em ba i xa dor bra si le i ro. Da rio vi a ja ra no na vio in glês que
trou xe ra Na bu co e ou tros de le ga dos.40 Fala da cu ri o si da de com que os
pas sa ge i ros se acer cavam de Na bu co “el gran se nõr, un gran se ñor de otros
tiem pos”. Nabuco vi nha cor ri gin do, a bor do, as pro vas do seu li vro
Pensées de ta chées et sou ve nirs.

Sobre a vi si ta de Root, Ru bén Da rio es cre veu uma es pé cie de
ode em lou vor da águia ame ri ca na. Nes se po e ma, com pos to no Rio de
Jane i ro em 1906, o gran de po e ta revê de cer ta ma ne i ra a po si ção
anti i anque que as su mi ra na po e sia so bre The o do re Ro o se velt, com posta
em Málaga, Espa nha, no ano de 1904. A Ro o se velt, di zia: “Ten de cu i dado! 
Há mil fi lho tes sol tos do leão es pa nhol!” Mas, fa lan do à águia, di zia que
ela ti nha “nas gar ras uma pal ma de gló ria e no bico a oli ve i ra de uma
vas ta e fe cun da paz”.

A at mos fe ra da Con fe rên cia fun ci o na va so bre o po e ta. Mais
tar de, em po e ma de di ca do à es po sa de Le o pol do Lu go nes, com pos to
ain da em 1906, mas de po is de de i xar o Bra sil, Ru bén Da rio, sem dú vi da
a ma i or fi gu ra in te lec tu al da Con fe rên cia, de po is de Na bu co, for ne ce os
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39 Botafogo estava no auge do prestígio. A enseada, com as obras terminadas, era o
esplendor do Rio. À noite reuniam-se milhares de pessoas pelo cais e pelas alamedas.
Pelas pistas desfilavam luxuosas carruagens de cavalos e os primeiros barulhentos
automóveis. Bandas de música militares alegravam o povo. 

40 Nabuco teve acolhimento triunfal no Rio de Janeiro. Rodrigues Alves escreve
no seu caderno a 17 de julho: “Chegou o Joaquim Nabuco. Teve uma boa
recepção.”



mais in te res san tes por me no res so bre re a ções pes so a is que lhe pro vo cou 
o con gres so di plo má ti co ca ri o ca. Sen tiu “um ca lor atroz” mas en can -
tou-se com a nova ca pi tal bra si le i ra. Foi fes te ja do pelos es cri to res, o
colo ri do tro pi cal, des lum brou-o e nin guém te mia mais o vô mi to ne gro,
pois “ya no exis te alla fi e bre ama ril la”.

Cabe lem brar ain da que, du ran te sua pas sa gem pelo Rio em
1906, Da rio de di cou duas qua dras – po bres qua dras – a Ma cha do de
Assis. Vol te mos a Root.

Su ce di am-se fes tas e ho me na gens em hon ra do se cre tá rio
de Esta do, ora nos sa lões re si den ci a is, ora nos pi to res cos ar re do res. 
Grande re cep ção po pu lar no dia da che ga da, jan tar e ba i le no Itama ra ti,
excur são a Pe tró po lis, pas se i os à ilha Fis cal e à Ti ju ca, su bi da ao
Corcova do, bri lhan te ma ni fes ta ção es tu dan til, cor ri das, jan tar no
Cate te, com pa re ci men to à Câ ma ra e ao Se na do, se gui ram-se em cor di al 
ani ma ção.

A pro pó si to da re cep ção ofe re ci da no Ca te te, na no i te de 27,
ano tou o pre si den te, no dia se guin te:

“Deu-se on tem, em pa lá cio, a re cep ção ofe re ci da ao Sr.
Root e Con gres so Pan-Americano. A idéia era, a prin cí pio,
fazer a re cep ção ex pres sa men te para o Sr. Root e os con vi tes
fo ram as sim fe i tos, mas os mem bros do Con gres so (Na bu co
e Assis) dis se ram que os con gres sis tas es ta vam se que i xan do
das fes tas a Root e do aban do no em que es ta vam fi can do e
achou-se me lhor ti rar dos con vi tes o nome de Root, fa lan do
[sic] sim ples men te em uma re cep ção do pre si den te. A fes ta
es te ve ad mi rá vel. Mu i ta gen te, mu i ta luz, mu i ta flor. Os jor nais 
fa la ram bem da fes ta. O Jor nal do Co mér cio es cre veu uma ‘vária’
di zen do que nem a fes ta da co ro a ção de Eduardo VII foi
supe ri or. A im pres são de to dos foi que a fes ta teve gran de
mag ni fi cên cia. Cho veu às 11 ho ras.”
Afon so Pena, pre si den te ele i to, vi e ra de São Pa u lo para

home na ge ar o se cre tá rio norte-americano, in ter rom pen do as sim sua visita
àque le Esta do. Com pa re ce ra ao ban que te do pa lá cio e pre si di ra à ses são
do Se na do, a que Root com pa re ceu.

Na no i te de 3 de agos to, Root se guiu para San tos, com a
co mitiva, a bor do do Char les ton, em que vi a ja va. Ro dri gues Alves compa re ceu 
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pes so al men te a bor do para des pe dir-se, acom pa nha do das fi lhas e dospes so al men te a bor do para des pe dir-se, acom pa nha do das fi lhas e dos
seus mi nis tros.

De São Pa u lo, onde foi tam bém mu i to fes te ja do, Root partiu
a 7 de agos to, para Mon te vi déu e Bu e nos Ai res.

Ro dri gues Alves, que i xo so de Ti bi ri çá, pre si den te do Esta -
do, que o com ba te ra re cen te men te, quan do do Con vê nio de Ta u ba té41

(e que ago ra pen sa va em rom pi men to), não de i xa de ano tar o que lhe
con ta ra Antô nio Pra do.

“A pro pó si to da vi si ta de Root, de quem fa lou mu i to
bem [Antô nio Pra do] con tou-me vá ri os epi só di os para mos -
trar o pou co je i to de Ti bi ri çá. Re ce ben do Root e Gris con [o
em ba i xa dor] no pa lá cio, de i xou este fi car de pé na sala, e só
mu i to de po is fez com a mão si nal para se as sen tar. Gris con
que i xou-se por isso e ou tros fa tos e quis mes mo se re ti rar
logo da ca pi tal, mas ele, Pra do, fa lou ao Na bu co e este, em
con ver sa com o Ti bi ri çá, su ge riu al gu ma co i sa que des fez
aque la im pres são. Dis se que a casa em que Root se hos pe dou
es ta va mu i to bem ar ran ja da: to dos da fa mí lia42 de ram os
melho res ob je tos que ti nham para a de co ra ção. A Sra. Root,
en tran do nos seus cô mo dos, dis se que a dona da casa era
com cer te za uma pa ri si en se, por que só em Pa ris se via co i sa
igual no ar ran jo do le i to, etc. O Ti bi ri çá agra de ceu por car ta a
casa em ter mos mu i to sin gu la res: ‘Agra de ço a ces são da casa
para a apo sen ta ção do Sr. Root e se nho ra e os fa mi li a res para a
viagem à fa zen da,43 Como é ri dí cu lo o ho mem! Foi o Pra do
que me re fe riu isto, para me mos trar o va lor do pre si dente de
São Paulo, de que, a prin cí pio, ti nha for ma do bom ju í zo.”

Vê-se que Ro dri gues Alves amar ga va a der ro ta que so fre ra com a
im po si ção, por Ti bi ri çá, à can di da tu ra de Ber nar di no de Cam pos.44
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Rodri gues Alves fi ca ra sa tis fe i to com o bri lho da Conferên cia,
que se trans for ma ra em uma es pé cie de con sa gra ção con ti nen tal ao
seu go ver no. Con fia ao seu ca der no: 

“A vi si ta cons ti tu iu um acon te ci men to in ter na ci o nal e 
o Bra sil está sen do ob ser va do pelo mun do com aten ção e
in te res se. O dis cur so de Rui, no Se na do, as si na lou com
elo qüên cia o alto va lor des se acon te ci men to na vida da
Repú bli ca.”

A recepção do Se na do fora a 2 de agos to, vés pe ra do em barque
de Root. Intro du zi do na tri bu na di plo má ti ca por Pi nhe i ro Macha do,
Ramiro Bar ce los, Alfre do Ellis, Ale xan dri no de Alen car e Pe dro Bor ges, 
o Se cre tá rio Root vê as su mir a tri bu na o se na dor ba i a no, que pro fe re
uma das suas gran des ora ções, da qual o ho me na ge a do só deve ter
tomado co nhe ci men to ao ler a tra du ção. Ini cia o tri bu no:

“Oito dias há que a sua es ta da en tre nós en che este país,
trans por ta esta ca pi tal, al vo ro ça as na ções vi zi nhas e fixa neste
obs cu ro pon to do mun do os olhos da Eu ro pa.”

Entrando a se guir na his tó ria po lí ti ca ame ri ca na, na sucessão
dos seus gran des ho mens, Rui es ta va como pe i xe na água. Era o seu
domínio pre di le to. Dis cor ren do so bre a ma té ria em tem po tal vez ex cessivo 
para as cir cuns tân ci as, Rui ter mi nou pro pon do que o Se na do se transfor mas se 
em co mis são ge ral, a fim de que Root pu des se ter en tra da no re cin to, o
que foi fe i to, to man do o vi si tan te lu gar à mesa.

De pois de bre ve men te sa u da do em lín gua in gle sa pelo
Sena dor Alfre do Ellis, Root fez um no tá vel dis cur so, no qual ana li sa as
fun ções do Se na do e in sis te na sua mis são de paz, ter mi nan do por
mani fes tar sua ad mi ra ção pelo novo Bra sil.

Com a par ti da do se cre tá rio de Esta do, em pa li de ce o bri lho
da Con fe rên cia, aque le cla rão fi nal que ilu mi nou para o mun do o vi to rioso
go ver no que se ex tin guia.
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RELAÇÕES ENTRE RODRIGUES ALVES E
RIO BRANCO

Luiz Vi a na Fi lho, na bi o gra fia de Rio Bran co, fun da do em
depo i men to pes so al, in for ma que, até 1902, o mi nis tro não co nhe cia
pes so al men te o pre si den te a quem ia ser vir. Re al men te isto é ver da de, se 
pensar mos no co nhe ci men to di re to en tre os dois ho mens. Mas é pos sível,
e mes mo pro vá vel, que Rio Bran co ti ves se co nhe ci do Ro dri gues
Alves quan do fo ram con tem po ra ne a men te alu nos do Co lé gio Pe dro II.
O Rio era uma pe que na ci da de, os es tu dan tes do edu can dá rio cons ti tu íam
reduzido gru po, e mes mo a di fe ren ça social que os se pa ra va (Rio Branco, 
filho de políti co im por tan te, Ro dri gues Alves, fi lho de hu mil de imi grante
por tu guês), não im pe di ria, pro va vel men te, que o jo vem Juca Pa ra nhos
ti ves se se aper ce bi do do bri lhan te “me ni no de Gu a ra tin gue tá”. Isto,
porém, são con je tu ras di fí ce is de pro var.

A as cen são po lí ti ca dos dois ho mens foi, po rém, fa zen do-os
notó ri os um ao ou tro. Ambos eram mo nar quis tas e con ser va do res, e vi e ram
ser vir à Re pú bli ca em fun ções de des ta que. Ro dri gues Alves sem nun ca sair
do Bra sil, o Ba rão sem nun ca de i xar o es tran ge i ro, fo ram se acom pa nhan do
de lon ge, com toda se gu ran ça. A fi xa ção do nome de Rio Bran co, por 
ini ciati va pes so al do pre si den te, era pro va de sua alta opi nião do ho mem. E
a aceita ção de Rio Bran co, com to dos os sa cri fí ci os que lhe ca u sou,
de monstra va o res pe i to dele pelo che fe de Esta do.

Sem nunca se tor na rem ín ti mos (nem o pre si den te nem o
ministro fo ram ja ma is de in ti mi da des), pas sa ram a se es ti mar res pe i to sa mente.
Ape sar de mais moço, a per so na li da de de Ro dri gues Alves des per ta va
no Barão, cor te são no me lhor sen ti do mo nár qui co da pa la vra, uma es pé cie
de ve ne ra ção. Vá ri os pe que nos epi só di os, nar ra dos pelo fi lho e che fe da Casa 
Ci vil da pre si dên cia, con fir mam essa afir ma ti va. Vá um como exem plo.

Rio Bran co, ter rí vel fu man te, não ou sa va fu mar di an te do
pre si den te. Nos seus fre qüen tes des pa chos, ar ran ja va pretex tos para
levan tar-se e ir pu xar umas tra ga das no cor re dor. Per ce ben do isso, o
pre si den te man dou pro vi den ci ar al guns ma ços do ci gar ro usa do pelo
Ba rão e, no pri me i ro des pa cho, co lo cou-os, ele pró prio, so bre a mesa,
diante da ca de i ra do mi nis tro. Pa re ce que o Ba rão acen deu com na tu ra lidade 
o seu ci gar ro, e não hou ve co men tá ri os so bre o as sun to.
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O fato de se rem ambos vi ú vos e com fi lhas, era ou tro elemento
de con ta to en tre os dois ho mens. Sem se fre qüen ta rem mu i to as si du a men te,
as duas fa mí li as man ti nham as me lho res re la ções e tro cavam corte si as, no
Rio e em Pe tró po lis. Ro dri gues Alves sem pre con vi da va Hor tên sia, a fi lha 
que ri da do Ba rão, para as ce ri mô ni as so ci a is do pa lá cio, onde hou ves se
se nho ras. Assim pro ce deu até para o ban que te de 31 de ou tu bro de 1906, 
dado em des pe di da ao mi nis té rio. E, a 17 de no vem bro, di ri ge-se ain da ao 
Ba rão, des cul pan do-se por não ha ver, com a fa mí lia, se des pe di do
pessoal men te dele e de Hor tên sia.

Quando ti nha de to mar uma de ci são que não fora re co men dada
pelo seu mi nis tro, o pre si den te fa zia-o com ex pli ca ções. Em te le gra ma de
17 de ju lho de 1903, ex pe di do para Pe tró po lis, as sim se ex pri me:

“EX.MO SR. BARÃO. TIVE QUE ME CONFORMAR COM AS

INDICAÇÕES DO SR. MINISTRO DA GUERRA, PROMOVENDO

O SR. [....] QUE É O MAIS ANTIGO DA LISTA [....]. PEÇO

DESCULPAR AO AMIGO E COLEGA F. P. RODRIGUES ALVES.”

Às ve zes pe dia o in te res se do Ba rão para al guns po lí ti cos
presti gi o sos, como Car los Pe i xo to, ou Car do so de Alme i da, cujo
apoio lhe era ne ces sá rio. Infor ma va so bre o an da men to de men -
sagens que in te res sas sem à pas ta, como a de de sig na ção de di plo ma tas,
in clu si ve Enéi as Mar tins (1904); acom pa nha va o em pe nho de ver bas
des ti na das à cons tru ção do edi fí cio ane xo ao Ita ma ra ti (o que fica
sobre o jar dim in ter no, à es quer da de quem se en con tra no fun do),
obra pla ne ja da pelo en ge nhe i ro Co men da dor Bez zi, ve lho ami go do
Ba rão.

Rio Bran co tam bém era mu i to de li ca do nos pe di dos, como se 
vê de car ta de 17 de no vem bro de 1903, em que so li ci ta a pro mo ção do
ofi ci al do Exér ci to Andra de Ne ves, neto do Ba rão do Tri un fo.

As re la ções en tre o ex-presidente e o per ma nen te mi nis tro
con ti nu a ram cor di a is, de po is do qua triê nio.

Em 1907, quan do de sua úni ca vi a gem à Eu ro pa, Ro dri gues
Alves es cre ve ao Ba rão (7 de ju lho) dan do notíci as da sua ex cur são e
fazen do vo tos para que o mi nis tro “con ti nue a pres tar ser vi ços à pátria”.
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De Nice, en via car ta a 23 de mar ço de 1908. Vi nha da Itá lia,
onde pas sa ra dois me ses. Cum pri men ta o Ba rão pelo êxi to da de le ga ção 
bra si le i ra à Con fe rên cia de Haia. Re la ta, de po is, o seu en con tro com Vítor
Ma nu el III. O rei lhe dis se ra ha ver co nhe ci do o Ba rão em Ber lim. Em
se gui da vi nha esta nota cu ri o sa: 

“Fa lou-me tam bém na sen ten ça que deu na ques tão
das Gu i a nas, pare cen do-me, pela in sis tên cia com que se refe -
riu ao as sun to, que ti nha o in tu i to de apa gar res sen ti mentos
por ven tu ra exis ten tes de nos sa par te. Li mi tei-me a di zer
que o Bra sil re ce beu com mu i to res pe i to a de ci são e só
devia re co nhe ci men to a S. M., por ha ver ace i ta do a mis são
de jul ga dor”.

Em abril de 1909, Rio Bran co re ce beu ho me na gens na ci o na is
pelo seu ani ver sá rio, ocor ri do no dia 20. Des ta mes ma data é o te legrama
de Ro dri gues Alves, en vi a do de Gu a ra tin gue tá, so li da ri zan do-se com
elas.

Em 1911 sur giu ame a ça de in ter ven ção fe de ral em São
Paulo, fo men tada por Pi nhe i ro Ma cha do, que que ria a todo cus to evitar a 
pos se de Ro dri gues Alves no go ver no do Esta do, pro va vel men te
porque, as tu ta ra po sa, per ce bia que a vol ta à ati vi da de po lí ti ca do impe ri al
Con se lhe i ro se ria o fim das suas as pi ra ções pre si den ci a is de ca u di lho
re pu bli ca no. O Pre si den te Her mes, abú li co e sub mis so, acom pa nha va
os pla nos de Pi nhe i ro. Mas Rio Bran co, tão res pon sá vel pela can di datura
Her mes, co lo cou-se ao lado do seu an ti go pre si den te.45

Essa úl ti ma ati tu de do Ba rão deve ter sen si bi li za do aque le
que, pela obs ti na da con fi an ça, com ple ta ra a sua gló ria.

Nas no tas pes so a is de Ro dri gues Alves, exis te esta, não da ta da,
que mar ca o fim das suas re la ções com o ex-contemporâneo do Pe dro II, o
ad mirado de fen sor do Bra sil no es tran ge i ro, o in su pe rá vel ocu pan te do
Itama ra ti:

“Rio Bran co – Fa le ceu a 10 de fe ve re i ro de 1912, às
nove e meia da ma nhã, ten do uma ago nia len ta e do lo ro sa. 
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Os seus funerais, realizados poucos dias depois, foram de
uma pompa extraordinária. O país inteiro prestou
homenagem ao grande brasileiro. Não me lembro de ter visto 
coisa igual.”

O “gran de bra si le i ro”, como o de no mi nou com acer to o
presidente, se ria sem pre gran de pe las suas vi tó ri as di plo má ti cas, nas questões 
com a Argen ti na e a Fran ça. Mas, hou ves se ele per ma ne ci do e mor ri do
na Eu ro pa, como pre ten dia, não te ria al can ça do a gló ria na ci o nal
imorre dou ra que lhe ilu mi na o nome. Se ria este me nor que o do pai,
quan do, hoje, de mu i to o su pe ra. Ele não ti nha con di ções para, como
Na bu co, eri gir a sua pró pria es tá tua, ao cons tru ir o mo nu men to li te rá rio 
do pai. Se não foi um es cri tor do por te de Na bu co, nem ora dor das
dimen sões de Rui, não pôde ser tam pou co um his to ri a dor da es ta tu ra
de Var nha gem. Não sen do es ta dis ta, nem es cri tor, nem ora dor, nem
his to ri a dor, nem po lí ti co, Rio Bran co te ria fi ca do na his tó ria diplo má ti ca,
mas não no pan teão na ci o nal. Ele foi um dos ma i o res bra si le i ros do seu
e de to dos os tem pos, por que pôde dar, vol tan do ao Bra sil, a me di da
das suas qua li da des ex cep ci o na is de di plo ma ta, e po pu la ri zar a sua rica e 
se du to ra per so na li da de hu ma na. O co ro a men to da sua obra e da sua
vida foi a lon ga ges tão no Ita ma ra ti. E ele, que não a de se ja va de
começo, de ve-a afi nal ao che fe que o con vo cou, para mor rer na pá tria e
sobre vi ver na sua me mó ria.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do

As gran des re for mas – Pas sos e a re no va ção do Rio de Ja ne i ro – La u ro Mül ler e as
obras do por to – O Ca nal do Man gue – Fron tin e a Ave ni da Cen tral.

AS GRANDES REFORMAS

A   re vo lu ção na ci onal em pre en di da pelo governo
Rodri gues Alves concen trou-se prin ci pal men te na con ju ga ção de pla nos e 
medidas ur ba nís ti cas, sa ni tá ri as e por tuá ri as exe cu ta das na ca pi tal da
Repú bli ca. Os ob ser va do res me nos in for ma dos, ou mais li ge i ros, não
de i xam de com pa rar o pe que no cen tro da dra má ti ca ação go ver na ti va
com o imen so ter ri tó rio do país, para con clu ir daí que Ro dri gues Alves
foi uma es pé cie de gran de pre fe i to mu ni ci pal. Essa con cep ção res tri ti va
deve ser re je i ta da, e o será, se gu ra men te, por quem ava li ar com ob je ti vidade
os as pec tos mais ge ra is e pro fun dos dos fa tos his tó ri cos e não a sua
apa rên cia ime di a ta e vi su al.

A es cas sa po pu la ção bra si le i ra da que le tem po, a in su fi ciên cia dos 
trans por tes (pe que na rede fer ro viá ria e qua se ine xis ten te sis tema rodoviá rio), 
a economia da ex por ta ção, tudo vi nha au men tar des me di da men te a
impor tân cia das ci da des ma rí ti mas, dos por tos de mar. A cir cula ção de
pas sa ge i ros e car gas en tre o Nor te e o Sul fa zia-se so mente por na vi os; e
sem na vi os não po de ría mos ex por tar o café, a bor ra cha e ou tros
produ tos de que de pen dia a en tra da das im por ta ções in dis pen sá ve is à
nossa vida. De sem bar ca vam nos por tos os imi gran tes, que vi nham



trabalhar no vas ter ras no oes te pa u lis ta, nos al ti pla nos do Pa ra ná. Sem o 
mar, sem os por tos, sem as pou cas ci da des da cos ta, que se en tre a bri am
como por tas es tre i tas do des me su ra do ter ri tó rio, o Bra sil não po dia
viver.

Acon te cia, po rém, que os dois mais im por tan tes por tos do
país, Rio de Ja ne i ro e San tos, aque les que cen tra li za vam o co mér cio de
ex por ta ção, a vida ban cá ria, o em bar que e de sem bar que da mais va li o sa
produ ção, bem como a en tra da de es tran ge i ros, eram cen tros abo mi náveis
de do en ças in fec ci o sas, lu ga res de lú gu bre no to ri e da de no país e em
todo o mun do.

O caso do Rio de Ja ne i ro, o Dis tri to Fe de ral, a ca pi tal da
Repú bli ca, era es pe ci al men te gra ve.

Um dos dois prin ci pa is, se não o prin ci pal cen tro eco nô mi co e
fi nan ce i ro do país; o seu nú cleo mais po pu lo so; sede e ca be ça po lí ti ca e
ad mi nis tra ti va do Bra sil; de pó si to e es tuá rio da cul tu ra na ci o nal na li te ra -
tu ra, no jor na lis mo, nas ar tes, na edu ca ção, a ci da de atra ía e re pe lia ao
mes mo tem po. Nin guém po dia ga bar-se de ter um nome ou uma si tu a ção 
na ci o nal, se os não con quis ta va na ve lha ca pi tal da Co lô nia e do Impé rio.
A tri bu na par la men tar for ma va os go ver nan tes, ou as es tre las po lí ti cas; as
co lu nas dos jor na is cri a vam a fama dos po e tas, ro man cis tas e te a tró lo gos;
os sa lões so ci a is lan ça vam as be las mu lhe res ou os ho mens de es pí ri to; os 
es cu sos es cri tó ri os nas vi e las es tre i tas, ocu pa dos pe los ban cos e em pre sas, 
cri a vam ou der ru ba vam po ten ta dos, do Vis con de de Sou to ao Ba rão de
Mauá, do Con de de Fi gue i re do ao Con de Mo des to Leal.

Este era o lado po si ti vo. Mas o lado ne ga ti vo in fun dia medo,
para tem pe rar as am bi ções. A mor te re i na va so bre a ex ten sa ca pi tal, e
ela apa re cia à ima gi na ção dos bra si le i ros e es tran ge i ros como uma en ferma
mi se rá vel, es ten di da em um lu xu o so le i to na tu ral.

Sob o Impé rio, ar tis tas vi si tan tes mor re ram de fe bre, causando
cons ter na ção e ver go nha. O cor po di plo má ti co re fu gi a va-se gran de
parte do ano em Pe tró po lis, por que a ex pe riên cia en si na ra que na ser ra
as ga ran tias eram ma i o res. Tam bém os bra si le i ros, quan do po di am,
evita vam a ci da de le tal. Edu ar do Pra do, que ti nha hor ror à fe bre amarela,
fugiu de dor mir aqui, na sua úl ti ma vi si ta ao Rio, re gres san do a São
Paulo no mes mo dia da che ga da, mas já fe ri do de mor te. Rio Bran co,
como vi mos, de po is de mu i to ins ta do, pro pu nha-se vir ao Rio em maio,
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para aqui fi car du ran te a boa es ta ção. Como tam bém vi mos, no dia mes mo 
da sua che ga da ru mou para Pe tró po lis e lá, pra ti ca men te, ti nha o seu
domi cí lio fami li ar, en quan to du rou a fe bre. Ro dri gues Alves tam bém fi ca va 
lon gas tem po ra das em Pe tró po lis, pro lon gan do o ve rão pre si den ci al tan to
quan to lhe era pos sí vel, prin ci pal men te de po is de que dis pu nha do Palácio
Rio Negro.

No ve rão de 1903, O Ma lho cri ti ca va Ro dri gues Alves pelo
fato de ter se re fu gi a do em Pe tró po lis, aon de não che ga va a fe bre, de i -
xan do o povo da ca pi tal en tre gue a ela. Na ver da de foi Ro dri gues Alves
o pre si den te que ofi ci a li zou, na Re pú bli ca, o ve rão pe tro po li ta no.1

Qu an to aos es tran ge i ros, era ge ral o pa vor que lhes in fun -
dia o cli ma do Rio no ve rão. O po e ta su í ço Fer di nand Schmidt
(1823-1888), hoje es que ci do, mas que teve no to ri e da de eu ro péia com 
o pse u dô ni mo de Dran mor, com pôs so bre o as sun to um po e ma que
o jor na lis ta te u to-brasileiro Carl von Ko se ritz re co lheu em um li vro
es cri to qua se todo no Rio e do qual fi ze mos esta tra du ção de al guns
ver sos ex pres si vos:

Rio de Ja ne i ro! Na avan ça da
Hora cre pus cu lar re pou sas, já ven ci da,
Acon che ga da à se qüên cia de mon ta nhas,
Des fa le cen do, de po is da fa di ga quen te do dia.

Ago ra, até que des pon te a ma nhã,
Até que os ga los can tem so bre os te tos,
A mor te vai es pi ar as ví ti mas
Que a sor te hoje lhe re ser vou.

Oh! som bra, so bre a ima gem en can ta da.
Co res es cu ras pou sam so bre os cam pos e flo res tas,
O mal da na tu re za pa i ra, po de ro so,
So bre a flo ri da su per fí cie tro pi cal.
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O po der su pre mo
Des te Impé rio não é de ne nhum He ro des,
No en tan to é a ter ra da mor te diá ria,
Tú mu lo in sa ciá vel do es tran ge i ro.2

A fe bre de sem bar ca ra no Rio em me a dos do sé cu lo XIX, e se 
esta be le ce ra para fi car. Mas, com o an dar da cen tú ria, pro gre di ram também 
as ciên ci as mé di cas e a hi gi e ne pú bli ca. O in te res se de Pe dro II pela
obra de Pas te ur era pro va da con fi an ça que os go ver nan tes bra si le i ros
ti nham na ciên cia. To dos acre di ta vam que, sem o sa ne a men to do Rio, o 
país não se de sen vol ve ria, não se ci vi li za ria, e to dos sa bi am que só pela
ali an ça da ciên cia com a ad mi nis tra ção o Bra sil se ve ria li vre do hu mi -
lhan te obs tá cu lo ao seu pro gres so. Mas o sa ne a men to não se ria atin gí vel 
sem uma re no va ção da ci da de, cuja mas sa pre do mi nan te era ain da colonial. 
As ruas e be cos sem sol, os ca sa rões úmi dos e som bri os, as pra i as che i as 
de de tri tos, tor navam im pos sí ve is o trans por te rá pi do, o co mér cio
limpo, a ilu mi na ção e ae ra ção ade qua das dos lo gra dou ros públi cos e
am bi en tes fe cha dos. Por tan to, ao hi gi e nis ta do fu tu ro de ve ria jun tar-se o 
fu tu ro de mo li dor e cons tru tor, am bos pres ti gi a dos e de fendi dos por um
es ta dis ta ca paz.

Fal ta va o en con tro de von ta des, de ener gi as, de ho mens: o
go vernan te, o ci en tis ta e o en ge nhe i ro. Isto ocor reu na tu ral men te quando
Ro dri gues Alves se en con trou com Fran cis co Pas sos, La u ro Mül ler e
Osval do Cruz.

Des de o Império que se pre pa ra va esse en con tro, mas as
condi ções ne ces sá ri as ain da não ti nham ama du re ci do.

O ur ba nis mo im pe ri al era ron ce i ro e tí mi do, tal vez por que
os me i os téc ni cos do tem po não per mi tis sem co i sa me lhor. O im perador,
ho mem de li vros e de con ver sas, não sim pa ti za va com as gran des obras
ma te riais. Di zia-se que ele cos tu ma va afir mar que te mia mu i to o
“Hauss man nis mo”. Em todo caso fo ram ins ta la dos es go tos em
bairros da ci dade, as sen ta ram-se tri lhos para os bon des de bur ros, cu i dou-se 
do abas te cimen to de água en ca na da, pen sou-se fre qüen temen te em arrasar 
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mor ros do Cas te lo e San to Antô nio, na es pe ran ça de que os es pa ços aber -
tos per mi tis sem, com a ven ti la ção, a me lho ria do es ta do sa ni tá rio. Mas o
que se fa zia era pou co; o mais im por tan te fi ca va em pla nos ir re a li za dos.

Em 1886, sen do pre si den te do Con se lho o Ba rão de Co te gi pe 
e mi nis tro do Impé rio o Ba rão de Ma mo ré, foi ex pe di do, a 3 de fe ve re i -
ro, o De cre to nº 9.554, que re or ga ni za va o ser vi ço sa ni tá rio do país. Na
res posta à fala do tro no da que le ano, re di gi da por Fer re i ra Vi a na, Ro dri go
Silva e o Ba rão de Lu ce na, ad mi te-se que, exe cu ta das com per se ve ran ça
as dis po si ções da que la lei, “de sa pa re ce ri am as ca u sas da in va são pe rió di -
ca de mo lés ti as epi dê mi cas”.

Na fala do tro no de 1887, Pe dro II re fe riu-se à epi de mia de
có le ra que in va di ra Co rum bá e alu diu aos es tu dos re fe ren tes ao sa ne a -
men to do Rio, so li ci tan do à Assem bléia Ge ral que re sol ves se so bre “tão 
im por tan te as sun to”.

Em 1888, na res pos ta à fala da que le ano, a Câ ma ra in sis tiu na
necessi da de de res guar dar a sa ú de pú bli ca por meio de me di das como “o
sa ne a men to da ca pi tal do Impé rio, apro ve i tan do-se os pla nos e es tu dos
exis ten tes”. No dis cur so de en cer ra men to da mes ma ses são le gis la ti va, dis se 
o im pe ra dor: “A sa lu bri da de pú bli ca e, so bre tu do, o sa ne a men to da ca pi tal
do Impé rio re co men da-se aos vos sos cu i da dos.” Pa la vras sig ni fi ca ti vas, se
con si de rar mos o la co nis mo in va riá vel das fa las do tro no.

De po is da Re pú bli ca, deu-se um pas so mu i to im portan te na
admi nis tra ção sa ni tá ria: a Lei nº 85, de 20 de se tem bro de 1892, trans fe riu
para a com pe tên cia do go ver no fe de ral o ser vi ço de hi gi e ne de de fe sa da
ca pi tal da Re pú bli ca. Re co nhe ceu-se, com esta lei, a im por tân cia na ci o nal
do pro ble ma e tam bém am pli a ram-se con si de ra vel men te os re cur sos po -
ten ci a is da de fe sa sa ni tá ria, tan to em ver bas quan to em va lo res hu ma nos.

Ro dri gues Alves apa re cia como o go ver nan te es co lhi do
pela Pro vi dên cia para re a li zar essa ta re fa de re a bi li ta ção na ci o nal.

Já vi mos a ener gia e a fé na ciên cia com que en fren ta ra, quando
pre si den te de São Pa u lo, os pro ble mas li ga dos à sa ú de do povo.

Já in di ca mos tam bém a ma ne i ra pela qual en ca ra va a necessi da de 
da re no va ção do Dis tri to Fe de ral e como pro va vel men te era ele o
inspira dor, se não o au tor, do ar ti go do jor nal ofi ci o so que exor ta ra
Cam pos Sa les a fa zer do Rio uma ou tra Bu e nos Ai res.
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Qu an to ao com ba te à fe bre ama re la, o pre si den te não pro ce -
dia só por mo ti vos de or dem pú bli ca. Ha via em Ro dri gues Alves, quan to a
este ponto, uma es pé cie de apa i xo na da de ci são pes so al. Em 1895,
re sidindo ele na Rua Se na dor Ver gue i ro, a fe bre ama re la en trou-lhe em
casa, e le vou-lhe uma fi lha pe que ni na. A par tir de en tão, Ro dri gues Alves
repe tia à fa mí lia que, se al gum dia exer ces se pos to em que pu des se fa zer 
o que de se ja va, ha ve ria de lan çar mão de to dos os re cur sos para en fren tar o 
mons tro que em pes ta va a ci da de e lhe en lu ta ra o lar.

Insta la do na pre si dên cia, deve ter vis to sua gran de opor tu ni -
da de. Von ta de não lhe fal ta va, nem des cor ti no, nem fé, nem ex pe riência.
As con di ções pre pa radas pelo seu an te ces sor eram as mais fa vo rá veis,
pela re cu pe ra ção fi nan ce i ra, pela es ta bi li da de po lí ti ca, pelo for ta le ci men to
da au to ri da de pre si den ci al ci vil. Che ga va ao ápi ce da sua car re i ra an tes
da de ca dência fí si ca, com uma ida de, com um pas sa do que o tor na -
vam res pe i tá vel, mas não pas si vo ou iner te.

Por cir cuns tân ci as fe li zes, ti nha ao al can ce da mão gran des
ho mens, dos ma i o res que o Bra sil já pro du ziu nos se to res em ca u sa, os
qua is an si a vam tam bém por ser vir e por ven cer.

Urgia que o che fe res pe i ta do os cha mas se, des se-lhes for ça,
re cur sos e au to no mia, des se-lhes tam bém con fi an ça e tem po, para que o 
gru po pu des se tra ba lhar.

Foi o que ele fez, ini ci an do aqui lo que Gil ber to Ama do cha -
mou, com acer to, a ma i or re vo lu ção do Bra sil.

PASSOS E A RENOVAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Por mais in ter li ga dos que fos sem os pro gra mas se to ri a is do
gover no, con cer nen tes à re no va ção e ao sa ne a men to da ca pi tal da Re pú -
bli ca, bem como à cons tru ção do seu por to, im põe-se a ex po si ção se pa ra -
da de cada um des ses as sun tos, para ma i or ni ti dez da sín te se his tó ri ca.

O povo do Rio de Ja ne i ro não es ta ria pro va vel men te ava li ando
a in ten sa era de tra ba lho e luta, de des tru i ção e cons tru ção, que em
poucos anos iria trans for mar a fi si o no mia da me tró po le e pro vo car um
im pac to con sa gra dor na opi nião do país.
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Ain da em fe ve re i ro de 1903, uma das so ci e da des car na va les -
cas, no des fi le (prés ti to) que en tão cons ti tu ía o prin ci pal atra ti vo da
gran de fes ta po pu lar (na que le tem po não ha via es co las de sam ba), apre -
sen tou um car ro de crí ti ca no qual o pre si den te apa re cia dor min do ao
lado da Re pú bli ca.

O povo via ain da em Ro dri gues Alves o dor mi nho co len dá -
rio, sem des con fi ar que os seus so nhos re no va do res iam se re a li zar em
bre ve, aos olhos es tu pe fa tos de to dos.

Em abril, O Ma lho es tam pa va uma ca ri ca tu ra de Ro dri gues
Alves di an te de um qua dro em que se liam as pa la vras “pro je tos,
gran des re for mas, idéi as, pla nos, boas in ten ções” e, ris ca da, a pa la vra 
“exe cu ção”. Os so nhos do dor mi nho co ain da não con ven ci am a opi -
nião, ela sim ador me ci da. Bre ve des per ta ria com o vi o len to tu fão da
mu dan ça.

No en tan to o pre si den te, ao as su mir o go ver no, já se fi xa ra
no nome do pre fe i to a quem ia en tre gar uma das prin ci pa is ta re fas do
seu pro gra ma. O ho mem era Fran cis co Pe re i ra Pas sos.

Flu mi nen se, de ori gem ru ral e aris to crá ti ca,3 Pas sos, nas ci do
em 1836, era, com ses sen ta e seis anos, o mais ve lho mem bro da equi pe
do go ver no. For ma ra-se mu i to moço, em en ge nha ria, pela Esco la Cen tral
do Rio de Ja ne i ro, e logo pas sou à Fran ça, onde com ple tou sua for ma ção
traba lhan do em obras por tuá ri as e es tra das de fer ro. De ve-se consig nar,
tam bém, que Pas sos as sis tiu ao fi nal dos tra ba lhos de re mo de la ção de Paris,
em pre en di dos por Ha uss mann. Nes se pe río do eu ro peu o jovem
en ge nhe i ro flu mi nen se es tu dou, na Su í ça, o sis te ma de fer ro vi as de
mon tanha por cre ma lhe i ra, apli ca do ain da no Impé rio ao ra mal de
Pe tró po lis. Em 1871 co nhe ceu o Ba rão de Mauá, em ou tra vi a gem à
Europa. Em 1874, como en ge nhe i ro do Mi nis té rio do Impé rio, en tão
ocu pa do por João Alfre do, Pas sos tra ba lhou num pro je to de reforma do
Rio, sen do de se no tar que es ses es tu dos de ur ba ni za ção vi sa vam melho rar 
as con di ções hi giê ni cas da ci da de.

Sua ex pe riên cia de tra ba lho na Fran ça de i xou-lhe con si de rá -
vel in fluên cia. A lín gua fran ce sa lhe era fa mi li ar. Entre os pa péis do seu
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ar qui vo pes so al,4 en con tram-se mi nu tas vá ri as do seu pu nho, es cri tas
em fran cês cor ren te e cor re to.

De 1881 a 1885, como re pre sen tan te da Com pag nie Générale
de Ché mins de Fer Bré si li ens (so ci e da de in cor po ra da em Pa ris, com
vul to so ca pi tal, que ad qui riu o con tra to de cons tru ção da es tra da de
fer ro do Pa ra ná), Pas sos di ri giu co mer ci al men te aque la em pre sa no
Bra sil, além de che fi ar a cons tru ção do ra mal que liga Pa ra na guá a
Cu ri ti ba.

Di re tor da Cen tral do Bra sil (1897-1899) Pas sos ali re a li zou
fe cun do tra ba lho. Como fez em ou tras opor tu ni da des, e re fe rin do-se a
ou tros pos tos que ocu pa ra, Pas sos de fen deu vi go ro sa men te a sua ad mi -
nis tra ção na Cen tral de ata ques con tra ela pro fe ri dos na Câ ma ra, em
1907. Sua bri lhan te di re ção na Cen tral deve ter sido a ca u sa mais for te
do con vi te para a pre fe i tu ra do Rio.

Des de o Impé rio li ga ra-se aos ma i o res no mes da en ge nha ria
na cional, como Cris ti a no Otô ni, Fran cis co Bi ca lho, Te i xe i ra So a res,
Buar que de Ma ce do ou André Re bou ças.

Além da ex pe riên cia pro fis si o nal, Pas sos era tam bém au tor de 
li vros da sua es pe ci a li da de.

Com to das es sas qua li fi ca ções, o pre fe i to es co lhi do por
Rodrigues Alves era ho mem ci vi li za do, com o gos to das vi a gens de
ob ser vação pelo mun do, que per cor re ra em gran de par te.5

Con sul ta do, em de zem bro de 1902, pelo Mi nis tro Se a bra, em
nome do pre si den te, so bre se ace i ta ria o go ver no do Dis tri to Fe de ral,
Pas sos não anu iu logo. Pe diu tem po para res pon der e acen tu ou que a
res pos ta afir ma ti va de pen de ria do com pro mis so do pre si den te de lhe 
assegu rar am pla au to no mia de ação.

Esta au to no mia não era viá vel sem fun da men to le gal. Ro dri gues 
Alves não ig no ra va isto, e, an tes de en vi ar o con vi te a Pas sos, já es ta va
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pro vi den ci an do, no Con gres so, a fe i tu ra de uma lei que per mi tis se a
pre sen ça de uma ad mi nis tra ção mu ni ci pal vi go ro sa, fos se com o en ge -
nhe i ro es co lhi do ou com ou tro, no caso da que le se es cu sar.

No dia 29 de de zem bro de 1902 en trou em vi gor a lei que
daria a Pas sos os po de res ne ces sá ri os para a sua am bi ci o sa ta re fa.

A ci da de do Rio de Ja ne i ro, an ti go Mu ni cí pio Ne u tro no
Impé rio, a par tir do Ato Adi ci o nal (1834), fora co lo ca da “sob a ad -
mi nis tra ção di re ta do Go ver no Pro vi só rio”, no dia 15 de no vem bro
de 1889, pelo de cre to que ins ta lou a Re pú bli ca. No mes mo ano, em
de zem bro, foi dis sol vi da a Câ ma ra Mu ni ci pal e cri a do um Con se lho
de Inten dên cia, com pos to de mem bros no me a dos pelo Go ver no
Pro vi só rio. Esse re gi me vi go rou até 1892, quan do foi apro va da a lei
or gâ ni ca do Dis tri to Fe de ral.

Esta lei fe de ral de or ga ni za ção da ca pi tal da Re pú bli ca era
per mi ti da pela Cons ti tu i ção de 1891, a qual, no ar ti go 34, nº 30, dava ao
Con gres so com pe tên cia “para le gis lar so bre a or ga ni za ção mu ni ci pal do
Dis tri to Fe de ral”.

Além des se dis po si ti vo, a Cons ti tu i ção não tra ça va ne nhu ma 
nor ma para a or ga ni za ção do Dis tri to, pois os pou cos ar ti gos em que
ele é re fe ri do (são três) di zem res pe i to a as sun tos cir cuns tan ci a is. Por -
tan to, a com pe tên cia do Con gres so só en con tra va li mi te na raia dos
seus pró pri os po de res. Den tro de les, po dia re gu lar a ad mi nis tra ção
cari o ca como en ten des se.

Pre si den te em co me ço de man da to, fá cil foi a Ro dri gues
Alves fa zer apro var, pela ma i o ria, to das as nor mas que seus as ses so res
con si de ra ram ade qua das ao exer cí cio de um po der for te na ca pi tal. Por 
isso mes mo, a lei de 29 de de zem bro é, na ver da de, uma lei de ple nos
po de res. No dia da sua pro mul ga ção, Pas sos foi cha ma do ao Ca te te e
re ce beu o con vi te ofi ci al do pre si den te. Ten do-o ace i ta do, foi no me a -
do por de cre to no dia se guin te, 30, e to mou pos se no dia 3 de ja ne i ro
de 1903, no an ti go Paço Mu ni ci pal, ao me io-dia, re ce ben do a pre fe i tura
das mãos do man da tá rio in te ri no, Co ro nel Car los Le i te Ri be i ro.6
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A nova lei de or ga ni za ção mu ni ci pal era, a bem di zer, dra -
coni a na.

Co me ça va por adi ar por seis me ses as ele i ções para a Câ ma ra
Mu ni ci pal, o que vi nha de i xar ao pre fe i to, des de logo, as mãos li vres de
qual quer al ge ma opo si ci o nis ta. O ar ti go 3º de cla ra va que, nos re ces sos
da Câ ma ra, “o pre fe i to ad mi nis tra ria e go ver na ria o Dis tri to de acor do
com as leis mu ni ci pa is em vi gor”, isto é, com ela pró pria, a lei nova, que 
su pe ra va as pos tu ras lo ca is. O ar ti go 16, de cons ti tu ci o na li da de du vi do -
sa, dis pu nha que as au to ri da des ju di ciá ri as, fe de ra is ou lo ca is, não po de -
ri am “re vo gar as me di das e atos ad mi nis tra ti vos, nem con ce der in ter di -
tos pos ses só ri os con tra atos do go ver no mu ni ci pal, exer ci dos ra ti o ne im -
pe rii”. Era im pe dir a ação da jus ti ça na apre ci a ção das re cla ma ções dos
par ti cu la res. O ar ti go 18 aca ba va com qual quer con tro le ou adi a men to
bu ro crá ti co, ao de ter mi nar que “os au tos la vra dos pe los fun ci o ná ri os
ad mi nis tra ti vos mu ni ci pa is fa rão fé so bre os fa tos a que se re fe ri rem, até 
pro va em con trá rio, e in de pen den te men te da con fir ma ção em ju í zo pe -
los di tos fun ci o ná ri os”. Assim a apli ca ção da le gis la ção ex cep ci o nal po -
de ria fun dar-se em au tos la vra dos, nos lo ca is, pe los re pre sentan tes do
go ver no da ci da de, sem qual quer pos si bi li da de de con tes ta ção, ain da mes -
mo so bre os fa tos ale ga dos. O ar ti go 23 com ple ta va a dis po si ção, pois, se -
gun do ele, quan do se tra tas se de demoli ção, des pe jo, in ter di ção e ou tras
me di das, ha ve ria ape nas um auto afi xa do no lo cal, que pre via pe na li da des 
con tra as de so be diên ci as. Daí vi e ram os nu me ro sos ca sos de de mo li ção, 
com as fa mí lias re cal ci tran tes ain da den tro dos pré di os. O ar ti go 24
fa zia tá bu la rasa do di re i to proces su al. Por ele con si de ra vam-se “em -
bar ga das” (sem in ter ven ção do Po der Judi ciá rio) as obras em cur so,
nas qua is fos se afi xa do edi tal da Pre fe i tu ra, de ter mi nan do aque la pro -
vidên cia. O ar ti go 25 dis pu nha que o des pe jo dos re si den tes nos pré -
dios a serem de mo lidos, bem como a re mo ção dos res pec ti vos
móveis e per ten ces, seriam fe i tos pela po lí cia. Com ple tan do o sis -
te ma de exceção, o ar ti go 26 es ta be le cia que os assen ta men tos nos li -
vros das re par ti ções mu ni ci pa is, so bre trans fe rên ci as de imó ve is para os
fins da lei, va le ri am como es cri tu ra pú bli ca, in de pen den te men te da ou -
tor ga uxó ria e da trans cri ção do tí tu lo. Aí já não era mais o di re i to pro -
ces su al que fi ca va em ca u sa, mas o di re i to ci vil. E mes mo o cons ti tu ci o -
nal, pois se ria ex tre ma men te du vi do so que se pu des se es ta be le cer uma
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tão gran de di fe ren ça no re gi me de bens (dis pen sa da ou tor ga uxó ria
para trans fe rên cia de imó ve is) en tre os pro pri e tá ri os do Distri to Fe de ral
e os de todo o res to do país, os qua is con ti nu a ri am su je i tos à le gis la ção ci -
vil co mum.

Nas dis po si ções tran si tó ri as, a te mí vel lei de 1902 en tra va no
ter re no pro pri a men te po lí ti co. Pu nha em re ces so o Con se lho Mu ni ci pal
(ar tigo 1º); mar ca va nova ele i ção so men te para seis me ses de po is, fi can -
do, no in ter va lo, o pre fe i to como go ver na dor, e na ver da de qua se di ta -
dor (ar ti go 2º); au to ri za va o pre fe i to a de mi tir fun ci o ná ri os e sus pen der
apo sen ta do ri as ile ga is, sem es pe ci fi car quem lhes de cla ra va a ile ga li da de
(ar ti go 4º); e au to ri za va o go ver no fe de ral a con tra tar um em prés ti mo de 
seis mi lhões de li bras “para ocor rer ao sa ne a men to da ca pi tal fe de ral”.
Esta úl ti ma pro vi dên cia de mons tra va bem as fi na li da des sa ni tá ri as, além 
das ur ba nís ti cas, que tra zia o pla no de re no va ção do Rio de Ja ne i ro.

Pou cas são as leis, em toda a his tó ria do nos so di re i to, tão
pro fun da men te re vo lu ci o ná ri as. Por meio de las, os in te res ses pri va dos,
por mais sub sis ten tes e ar ra i ga dos que fos sem, fi ca vam sub me ti dos ao
in te res se pú bli co, ao in te res se da sa ú de, do bem-estar, do pro gres so do
povo. E isto foi fe i to com ins tru men tos le ga is, por um pre si den te mo -
de ra do e mes mo con ser va dor, por um po lí ti co ci vil que nun ca ha via
sido exal ta do ou ra di cal.

Pas sos foi mu i to acu sa do, no tem po, de go ver nar a ci da de
como di ta dor. Na ver da de o foi, mas exer ceu uma di ta du ra de cer ta for -
ma le gal, pois os po de res de que dis pu nha ti nham ori gem na lei. A dú vi -
da es ta ria na com pa ti bi li da de des sa lei, vo ta da pelo Con gres so, com a
Cons ti tu i ção. A re bel dia con tra a lei, que in flu iu na re vo lu ção de 14 de
no vem bro, é que não se jus ti fi ca va.

A pro pó si to da di ta du ra le gal de Pas sos, um jor nal ca ri o ca,
pou cos dias após o fa le ci men to de Ro dri gues Alves, pu bli cou o de po i -
men to de um con tem po râ neo so bre o apo io que ao pre fe i to dava o pre -
si den te. O de po i men to, em bo ra ane dó ti co, me re ce ser fi xa do. O caso
foi que cer to gru po de mag na tas – as gran des for tu nas en tão se con cen -
tra vam em imó ve is bem si tu a dos – foi vi si tar o pre si den te, para que i -
xar-se das vi o lên ci as do pre fe i to. Re fe ri ram ca sos de abu sos ar bi trá ri os,
prin ci pal men te o de um im por tan te mem bro da co lô nia por tu gue sa, o
qual ti nha uma casa no cen tro da ci da de, que co me çou a ser de mo li da
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sem qual quer avi so. Ro dri gues Alves, se gun do a pu bli ca ção, ace i tou as
crí ti cas e que i xou-se tam bém de Pas sos, que não aten dia nem a ele, pre -
si den te. Ani ma dos, os vi si tan tes per gun ta ram: “Então vai de mi ti-lo?”
Ao que o Con se lhe i ro res pon deu, sor ri den te, “que isso não, que não
po dia, por que ti nha com pro mis so com ele”.

A lei de 29 de de zem bro foi um dos pre tex tos mais for tes
para a cons pi ra ção po lí ti ca e mi li tar que cul mi nou em no vem bro de
1904. Con tra di to ri a men te, eram os re pu bli ca nos, os ho mens mais jo -
vens, os de ma go gos ra di ca is que ati ra ri am o povo, em nome da li ber da -
de, con tra o pro gres so; em nome da Re pú bli ca, con tra o go ver no que
es ta va ten tan do abrir as por tas do fu tu ro. Pa i xões e in te res ses pes so a is
le va ri am ele men tos de eli te das for ças ar ma das, da im pren sa e do Con -
gres so a uma tre men da con tra di ção his tó ri ca.

Na men sa gem de 3 de maio de 1903, Ro dri gues Alves in sis tiu 
na sua co nhe ci da opi nião de que sa ne a men to e ur ba ni za ção não po di am 
ser se pa ra dos.

“As condi ções de sa lu bri da de da ca pi tal [lê-se no
documento], além de ur gen tes me lho ra men tos ma te ri a is re cla ma -
dos, de pen dem de um bom ser vi ço de abas te ci men to de
águas, de um sis te ma re gu lar de es go tos, da dre na gem do
solo, da lim pe za pú bli ca e do as se io do mi ci li ar. Pa re ce-me,
po rém, que o ser vi ço deve co me çar pe las obras de me lho ra -
men to do por to, que têm de cons ti tu ir a base do sis te ma e
hão de con cor rer não só para aque le fim uti lís si mo, como,
evi den te men te, para me lho rar as con di ções de tra ba lho, as do 
co mér cio e, o que não deve ser es que ci do, as da ar re ca da ção
de nos sas ren das.”

Tudo se co or de na va na em pre sa do pro gres so.
As obras do por to com pre en di am, como me di da com ple men -

tar, a aber tu ra de uma gran de ave ni da, que ras gas se as en tra nhas do ve -
lho cen tro ur ba no, abrin do-o de mar a mar. Essas pro vi dên ci as cus to sas 
ex ce di am as pos si bi li da des do Te sou ro; exi gi am co o pe ra ção fi nance i ra
do ex te ri or. Até que tudo isso se acer tas se, o tem po iria corren do, e a Ave -
ni da Cen tral e o por to só se ri am ini ci a dos ma te ri al men te em mar ço de
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1904, de po is de ven ci das to das as eta pas le ga is, ad mi nis tra ti vas e fi nan -
ce i ras pre li mi na res.

Pas sos teve que apro ve i tar os seus pri me i ros me ses de go ver no 
em obras me no res, como os me lho ra men tos do an ti go Cais Pha roux, o
cal ça men to da Pra ça Qu in ze de No vem bro e da Rua do Ou vi dor, o alar -
ga men to da Rua Pri me i ro de Mar ço. Re to ques em zona li mi ta da do ve lho 
Rio. Um pou co mais lon ge, co me çou a trans for mar a es tre i ta Rua do Sa -
cra men to na ave ni da que to ma ria o seu nome, ar té ria de li ga ção en tre o
an ti go Ros sio e a an ti ga Rua Lar ga de São Jo a quim. A Ave ni da Pas sos foi 
ina u gu ra da a 27 de ju nho de 1903. Ro dri gues Alves pres ti gi ou, com a sua
pre sen ça, aque la pri me i ra re a li za ção im por tan te do seu pre fe i to.

As opo si ções con ser va do ras in qui e ta vam-se com a ir rup ção
das no vi da des que iam mo di fi can do a fi si o no mia da ve lha ca pi tal. Um
mé di co pres ti gi o so, Sou sa Lima, re me teu à Aca de mia de Me di ci na, na
ses são de 19 de no vem bro de 1903, lon ga co mu ni ca ção na qual, a
pretexto de aler tar con tra os ris cos que a sa ú de da po pu la ção po dia correr
como con se qüên cia do re vol vi men to da to po gra fia do cen tro ca ri o ca,
na ver da de formu la va se ve ra crí ti ca à ad mi nis tra ção de Fran cis co
Passos. Cen su rou a “pre o cu pa ção de re no me e a ques tão de ca pri cho”
do go ver no, e so bre a Ave ni da Pas sos dis se:

“A pro va dis so está no aço da men to, no en tu si as mo pu e -
ril com que se pro mo veu a ina u gu ra ção ofi ci al e es pe ta cu lar
da pri me i ra ave ni da, ape nas efe tu a da a de mo li ção ne ces sá ria
para o alar ga men to par ci al de uma pe que na rua, ain da com o
es pe tá cu lo tris te e lú gu bre dos es com bros.”

La men ta a “fa i na ar ra sa do ra” e “as san gri as à bol sa do con tri -
bu in te sem re sul ta dos que com pen sem tan tos sa cri fí ci os”.

Crí ti co de mu i to ma i or mon ta foi Rui Bar bo sa, que, em
discur so de 29 de ou tu bro de 1903, quan do da dis cus são do pro je to do
go ver no, que re for ma va a lei or gâ ni ca do Dis tri to Fe de ral, pro tes tou
con tra a la ti tu de dos po de res de Pas sos:

“Digo que, com a fa cul da de de re gu lar o po li ci a men to, o 
trân si to, o arru a men to, o em be le za men to, a ir ri ga ção, os esgotos, 
o cal ça men to e a ilu mi na ção, en fe i xan do nas mãos de um só
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ho mem essa au to ri da de, ele po de rá ser se nhor ab so lu to des ta
ca pi tal, um di ta dor in su por tá vel, po de rá cri ar para to dos os
seus ha bi tan tes uma si tu a ção in to le rá vel de opres são e de
vexa mes.”

Indi fe ren te a tudo, Pas sos pros se guia na sua obra. Mo des tos
iní ci os que pro vo ca vam às ve zes, tam bém, im pa ciên cia dos jor na is,
desper ta dos com a pro pa ga ção de pla nos mu i to mais im por tan tes.

No te-se que es tas obras me no res fo ram sen do exe cu ta das
com os re cur sos nor ma is da Pre fe i tu ra, que só mais tar de, em fins
de 1903, ob te ve o em prés ti mo ex ter no de 4 mi lhões de li bras, que
fi nan ci ou a ma i or par te da trans for ma ção do Rio de Ja ne i ro. Se gundo 
uma exposi ção do pró prio Pas sos,7 a si tu a ção mu ni ci pal era muito
di fí cil, em 1902. O em prés ti mo ex ter no, com os des con tos de
comis sões e con ver ti do ao câm bio de 17½ a 18 pelo Ban co da
Repú bli ca, ren de ra 55.000 con tos. Des se modo, Pas sos pa gou uma
dí vi da flu tu an te de 4.700 con tos e uma dí vi da con so li da da de
17.000. Com o sal do de cer ca de 33.000 con tos, acres ci do de 5.000 da
ven da de ter re nos pro ve ni en tes das ave ni das no vas, ele fi nan ci ou tudo,
até 1905. Novo emprés ti mo, em 1906, e ou tros pe que nos re cur sos
elevaram a 45.000 con tos, na es ti ma ti va de Pas sos, o to tal com que
ele pôde con tar para to das as obras de seu ex tra or di ná rio pe río do de
admi nistração. Rui, do dis cur so aci ma ci ta do, com ba teu mu i to o
em prés ti mo ex ter no.8

A no me a ção de Pas sos foi oti ma men te aco lhi da. Um ami go
in glês, Frank Got ta, es cre veu-lhe de Lon dres em fe ve re i ro de 1903,
mani fes tan do en tu si as mo pela no tí cia que re ce be ra na que la ca pi tal, e diz 
que es ta va cer to de que Pas sos fa ria com a ci da de do Rio obra pa re ci da
à que re a li za ra quan do di re tor da Cen tral do Bra sil.
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7 Exposição contida em longa carta a Oliveira Rocha (Rochinha), diretor de A
Notícia. Nessa carta Passos fornece ao amigo, em 1907, elementos para defendê-lo de
ataques que então sofria da Gazeta de Notícias (servimo-nos do original existente no
arquivo de Passos). 

8 Em 1906, Rui Barbosa não se opôs ao empréstimo muito maior de 15 milhões de
libras, para financiamento da valorização do café e da Caixa de Conversão. É que, 
então, estava enquadrado na política do chamado Bloco.



Pas sos, ele pró prio, es ta va in qui e to com as res pon sa bi li da des
que as su mi ra. Em dis cur so fe i to pe ran te os in ten den tes mu ni ci pa is, no
fim do seu pe río do, re ve lou o es ta do de in se gu ran ça com que ace i tou o
convi te. Não co nhe cia o nu me ro so fun ci o na lis mo, era alhe io aos as suntos
mu ni ci pa is, ti nha que ar ran jar re cur sos e fis ca li zar des pe sas, sa bia que
pre ci sa va re for mar a le gis la ção. Tudo isso ele con fes sa, qua tro anos de -
po is, já con sa gra do e vi to ri o so.

Mas não há ne gar que, de um modo ge ral, toda a im pren sa,
ain da mes mo aque la que mais com ba tia o go ver no, ma ni fes ta va in te res -
se e es pe ran ça quan to à re vo lução ur ba na, que se ope ra va à vis ta de
todos. Nes te pon to, os jor na lis tas ti ve ram vi são mais lar ga que mu i tos
po lí ti cos. Os pre ju di ca dos se ir ri ta vam, as pa i xões sec tá ri as pro cu ra vam
pre tex tos para agi ta ção, mas o povo via o que es ta va acon te cen do, que
en trava pe los olhos. Na edi ção de 10 de ja ne i ro de 1903, con fes sa va O
Malho, re fe rin do-se ao pre fe i to: “Co me çou a ad mi nis trar há meia dú zia de
dias o Dr. Pas sos, e já a enu me ra ção dos seus atos é qua se tão gran de
como a de uns três pre fe i tos jun tos, du ran te anos.” A po pu la ção prin ci pi ou 
a acre di tar no que via. E o que via, o que viu, não ti nha pre ce den tes nem
pa ra le lo, na his tó ria da ci da de nem do país. Foi um re ju ve nes ci men to, um
de sa tar de ener gi as so pi ta das, o fim do te mor pú bli co e da hu mi lha ção na -
ci o nal, o le van ta men to de uma es pé cie de or gu lho po pu lar pela cons ciên cia 
da vi tó ria, que era de to dos, e a trans for ma ção da men ta li da de das eli tes,
que co me ça va a se des pro vin ci a ni zar. Foi, prin ci pal men te, a de mons tra ção
da ca pa ci da de bra si le i ra, às ve zes esque ci da por nós mes mos, não raro
negada dos nos sos mo men tos de cóle ra ou de pres são, mas que, tan tas
vezes, e com tan tas fa ces di fe ren tes, res sal ta fres ca e vi go ro sa, quan do se
en con tram fa to res e cir cuns tân ci as fa vo rá ve is.

As obras mu ni ci pa is, con du zi das im pe tu o sa men te pela com pe -
tên cia e di na mis mo do Pre fe i to Pas sos, mu da ram em qua tro anos o Dis tri -
to Fe de ral. Po de-se di zer, sem ên fa se, que a ca pi tal mu dou duas ve zes: uma 
sem sair do lu gar, en tre 1902 e 1906; ou tra com a cons tru ção de Bra sí lia.

No dia 5 de se tem bro de 1906, Pas sos leu pe ran te o Con se lho 
Mu ni ci pal a sua der ra de i ra men sa gem de pre fe i to. De fato, não foi uma
pres ta ção de con tas, vin da de um ad mi nis tra dor ur ba no. Foi um re la to
de uma ex pe riên cia vi to ri o sa, que or gu lha va e co mo via toda a na ção. O
ca rá ter na ci o nal da vi tó ria fi ca va de mons tra da com a gran de afluên cia de
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con gres sis tas fe de ra is e ou tras au to ri da des, que en chi am o re cin to do
Conse lho da ci da de para ou vir e apla u dir Pas sos.

O do cu men to é dis cre to, qua se la cô ni co, e isto au men ta
talvez a sua im por tân cia. Enun ci a va o tur bi lhão de re a li za ções qua se
sem co men tá ri os. Sua lin gua gem é das ci fras, dos pla nos com pa ra ti vos
da ci da de, das es ta tís ti cas, das fo to gra fi as. A men sa gem de 1906 vi nha
con so li dar as ex po si ções an te ri o res e, so bre tu do, vi nha con sa grar o
gran de ad mi nis tra dor. Ele me xeu em tudo, der ru bou e cons tru iu, ar re -
ca dou e gastou, cu i dou das ruas, dos trans por tes, da ar qui te tu ra, da pai -
sa gem, dos jar dins, das es co las, das ha bi ta ções po pu la res, dos ser vi ços
admi nis tra ti vos. Foi um ve lho Hér cu les sa cu din do, com ím pe to ju ve nil,
não uma ci da de, mas uma ge ra ção. Se ria ina de qua do por me no ri zar uma
ação que en trou não ape nas nas pá gi nas da his tó ria, po rém, o que é mais 
sig ni fi ca ti vo, na me mó ria do povo.

As crí ti cas que se fa zem à ar qui te tu ra re no va da de vem se di ri -
gir mais ao gos to do tem po. Um ar tis ta como Ola vo Bi lac de di ca uma de
suas crô ni cas a exal tar a be le za da que las for mas ca pri cho sas, da que las fa -
cha das che i as de fi gu ras e ale go ri as de ges so, más ca ras, mu lhe res nuas, plu -
mas e guir lan das, que, ago ra, vis tas nos seus der ra de i ros exem pla res, fa -
zem-nos sor rir en ter ne ci da men te da que le tem po fe liz. Mas a mu dan ça do
Rio data da que le tem po. O es pí ri to pro gres sis ta do pre si den te, ho mem que
nun ca sa í ra do Bra sil, sem cul tu ra li te rá ria nem ar tís ti ca, foi de gran de va lia.
Tão ca paz era Ro dri gues Alves de co or de nar aque le gru po re no va dor, re u -
ni do à sua som bra, que, mais tar de, che gou a pro cla mar a fal ta de ar ro jo
das obras fe i tas. De fato, quan do foi à Eu ro pa, em 1907, e viu as pers pec ti -
vas in con fun dí ve is de Pa ris, de cla rou a pes so as da fa mí lia que, se as ti ves se
co nhe ci do an tes, fa ria mu i to mais lar ga a Ave ni da Cen tral.

O alar ga men to das vias do cen tro foi uma das re a li za ções
de Pas sos. Estas são, em re su mo, as prin ci pa is: aber tu ra das Ave ni -
das Mem de Sá, Sal va dor de Sá, Go mes Fre i re, Pas sos, Be i ra-Mar e
Atlân ti ca, to das no vas; alar ga men to das Ruas Tre ze de Maio, Ca ri o -
ca, Assem bléia, Sete de Se tem bro, Ma re chal Flo ri a no, Vis con de de
Inha ú ma, Acre, Vis con de do Rio Bran co, Frei Ca ne ca, Ca me ri no,
Ca te te, La ran je i ras e Bu le var Vin te e Oito de Se tem bro; cons tru ção
ou re cons tru ção dos Cais Pha roux e dos Mi ne i ros, dos Lar gos da
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Pas sos, com Fron tin e La u ro Mül ler, os três gran des  auxiliares
 da ad mi nis tra ção Ro dri gues Alves na mo dernização do Rio de Ja ne i ro. O Ma lho. Co le ção

Álva ro Co trim



Gló ria, do Ros sio, do Ma cha do, de S. Do min gos, do Paço e do Cam -
po de S. Cris tó vão. As obras mais im por tan tes fo ram as aber tu ras
das Ave ni das Mem de Sá e Be i ra-Mar. Além dis so, cor ta ram-se ou ar -
ra sa ram-se mor ros, como o do Cas te lo e do Se na do, para abrir es pa -
ço às no vas vias.

Qu a se todo o ve lho cal ça men to co lo ni al foi subs ti tu í do. De ze -
nas de jar dins apa re ce ram nos lar gos e pra ças, nos ba ir ros ba i xos, nas en -
cos tas e até no Alto da Ti ju ca, cujo jar dim data de en tão. Cor ti ços, hos pe -
da ri as, es ta la gens, par di e i ros, res tos vi vos de um pas sa do mor to, con fun -
di ram-se no pó das der ru ba das. Foi-se a ci da de dos im pe ra do res, do rei e
dos vi ce-reis. De li ne ou-se a me tró po le re pu bli ca na.

Insta la ções mo der nas de luz, de sa ni tá ri os, de as sis tên cia fo ram 
pos tas à dis po si ção do povo. A ins tru ção foi es ti mu la da, es co las aber tas
(en tre elas a que le vou o nome do pre siden te, vi zi nha do Ca te te),9 o
monu men tal Te a tro Mu ni ci pal er gui do e qua se ex ter na men te con clu í do
an tes do fim do go ver no.10

A im por tân cia fu tu ra das pra i as não es ca pou ao pre fe i to. O
tú nel Novo de Co pa ca ba na foi rom pi do (1905), nele co lo ca dos bon des
elé tri cos, abrin do-se as sim o pro gres so do novo ba ir ro.11

Na men sa gem de 1906, Co pa ca ba na já apa re ce de li ne a da no
pla no da ci da de. Pou cas eram as ruas tra ça das e em me nor nú me ro as
no me a das. Estas úl ti mas eram a Nos sa Se nho ra de Co pa ca ba na, a San ta
Cla ra, a Bar ro so (atu al Si que i ra Cam pos) e a Sal va dor Cor re ia (hoje
Prin ce sa Isa bel). As li ga ções en tre Co pa ca ba na e Ipa ne ma (a cha ma da Vila
Ipa ne ma, pe que no nú cleo pra i e i ro) ain da não apa re ci am na plan ta. Toda a
atu al pra ia de Ipa ne ma trazia o nome de pra ia do Arpo a dor, en quan to a
lagoa Ro dri go de Fre i tas e o Le blon não se acha vam ain da em pro ces so de
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10 A pedra fundamental do Teatro Municipal foi colocada em fins de maio de 1905,
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ur ba ni za ção. Em com pen sa ção, ini ci a vam-se os tra ba lhos de tra ça men to e
aber tu ra da Ave ni da Atlân ti ca, “em toda a ex ten são da pra ia de Co pa ca ba -
na, pas se io que cons ti tu i rá, no fu tu ro, um dos en can tos da ci da de”.

Como vi mos, o cus to de to das as gran des obras mu ni ci pa is
não atin giu, na es ti ma ti va do pre fe i to, a 50.000 con tos.

No seu ar qui vo exis tem es pe ci fi ca ções de des pe sas fe i tas que
atra em a cu ri o si da de do le i tor.12 A “cons tru ção de uma ave ni da à be i -
ra-mar en tre a Rua Chi le e o fim da pra ia de Bo ta fo go” im por tou 9.292
con tos. O alar ga men to das Ruas Assem bléia e Ca ri o ca (com pre en di do
pro va vel men te o pre ço das de sa pro pri a ções) foi a 12.887 con tos. Na
aber tu ra da Ave ni da Pas sos gas tou-se 9.635 con tos e na da Mem de Sá
12.005 con tos.

Des de o dia em que ter mi nou o seu go ver no, Fran cis co
Passos deve ter tido a con for ta do ra im pres são de que de i xa ra a pre fe i tura
con sa gra do pelo povo como o ma i or go ver na dor que a ci da de já ti ve ra.
A ma ni fes ta ção po pu lar que lhe foi fe i ta era das que não po di am en ga -
nar, pela es pon ta ne i da de, pelo ca lor, pela afluên cia de enor me mul ti dão. 
Eis o que diz Luís Edmun do, ve lho ca ri o ca da fase de tran si ção, que
viveu no Rio an ti go e no Rio mo der no:

“Foi pre ci so que vi es se a Re pú bli ca e, com ela, o glo ri o -
so qua triê nio Ro dri gues Alves, para que a ci da de-chiqueiro
fos se trans for ma da na ci da de ma ra vi lho sa que aí está, dig na
da Amé ri ca e de nós [....]. Só os que co nhe ce ram, como eu
co nhe ci, a ca pi tal que foi da Mo nar quia, a mes ma que se es -
ten deu de po is, atra sa da e mo fi na, até qua se o al bor do sé cu lo
que cor re, é que pode ava li ar, com se gu ran ça, as gran des
trans for ma ções que nela se ope ra ram. Trans for ma ções até de
usos e cos tu mes. Aban do na mos há bi tos por tu gue ses, des pe -
di mo-nos de vá ri os pre con ce i tos e con ven ções vin das do
tem po em que éra mos co lo nos, cri an do, des sa for ma, am bi -
en te me lhor e mais con sen tâ neo com o meio ame ri ca no em
que sem pre vi ve mos. Mu da mos tudo, che gan do até o pon to
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de mu dar, por com ple to, a nos sa men ta li da de, pe a da por lon -
gos anos de cas mur ri ce e ro ti na.”

Esta com pre en são, exa ta e im por tan te, de que a re no va ção
ma te ri al im pli ca va tam bém uma mu dan ça in te lec tu al (até cer to pon to
era re sul ta do dela) não se ma ni fes tou só em tes te mu nhos pos te ri o res,
como o de Luís Edmun do.

Antes das obras pron tas já os co men ta do res a en tre vi am.
Assim se ex pri me, por exem plo, o re da tor de O Ma lho, a 20 de agos to de 
1904:

“Qu an do se acom pa nha um ins tan te a sé rie de co i sas
no vas que se es tão fa zen do nes ta ci da de, quan do se ima gi na o 
que será o Rio de Ja ne i ro cor ta do na sua par te co mer ci al pela
gran de ave ni da de mar a mar, da Aju da à Pra i nha, quan do se
vê, es ten den do-se pela cur va do Fla men go e Bo ta fo go, a Ave -
ni da Be i ra-Mar en tre me a da de pas se i os e jar dins, quan do se
ob ser vam as gran des ave ni das que se es ten dem ao lon go do
Ca nal do Man gue, e se vê, or lan do o mar, do Arse nal de Guerra 
à pra ia For mo sa, o cais a que atra cam os tran sa tlân ti cos e
onde che gam os va gões das vias fér re as, car re gan do e des car -
re gan do in ces sa n te men te, quan do, con cen tra ndo o es pí ri to,
se per ce be de um gol pe o con jun to des sa nova ci da de, fi ca-se
cer ta men te me di tan do so bre a pro fun da mo di fi ca ção que vai
so frer nas suas idéi as, nos seus há bi tos, nas suas as pi ra ções,
na sua edu ca ção, esta po pu la ção que vai sair da rede es tre i ta,
in trin ca da, suja, de ruas mal cal ça das, sem ar, sem luz, sem as -
se io, para a ra diân cia des se des lum bra men to. Há nis so como
um gol pe de má gi ca.”

E Pas sos foi de ci si vo nes sa mu dan ça de men ta li da de.
Até hoje a ad mi nis tra ção de Fran cis co Pas sos não foi igua la da 

por ne nhu ma ou tra. Todo o atu al de sen vol vi men to da me tró po le, atra -
vés de obras le va das a cabo com os re cur sos mo der nos e, por isso mes -
mo, obras bem ma i o res, em cer tos ca sos, do que as que ele pôde re a li -
zar, não obs cu re ce o fato de que a ci da de atu al do Rio cri ou-se en tre
1902 e 1906. Pas sos, La u ro Mül ler, Fron tin e Osval do Cruz são os seus
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prin ci pa is cri a do res sob a che fia de Ro dri gues Alves. Nós, ca ri o cas de
ago ra, de nas ci men to ou de ado ção, nu tri mos pela nos sa ci da de um sen -
ti men to de or gu lho que su pe ra as apre en sões e cu i da dos com os seus
de fe i tos, ou mes mo com as suas cha gas; uma es pé cie de se gu ran ça con -
tem pla ti va, que su pe ra o es pí ri to de cam pa ná rio, por que sa be mos que o
Rio é uma re a li da de na ci o nal e, se gu ra men te, in ter na ci o nal.

Esse amor bra si le i ro pelo Rio não exis tia até o prin cí pio do
sé cu lo. Ha via, sem dú vi da, o pre do mí nio da cor te, a im por tân cia do po -
der pre si den ci al. Mas o Rio de Ja ne i ro não pre pon de ra va por si mes mo,
como ago ra, com o di re i to de con si de rar pro vin ci a no – e o é, re al men te, 
em re la ção a ele – o imen so São Pa u lo.

São Pa u lo é o cen tro for mi dá vel da eco no mia e do pro gres so. 
Bra sí lia vai se tor nan do cada vez mais o cen tro do po der. Mas o Rio é
como Nova Ior que fren te a Chi ca go e a Was hing ton; é como Roma
diante de Mi lão. O Rio é a me tró po le bra si le i ra; tudo o mais é pro vín cia. 
Essa posi ção se ria im pos sí vel sem as trans for ma ções ma te ri a is e o
saneamen to do gover no Ro dri gues Alves. É se gu ro que os ou tros
gover nos fa ri am o mes mo, por que as con di ções his tó ri cas o im pu nham. 
Mas a co or de na ção da que le gru po de ho mens – sem es que cer Rio Bran co,
que fi gu rou como o seu ins tru men to de pro pa gan da in ter naci o nal – foi
des ses aca sos que ace le ram a his tó ria e que mar cam a vida dos po vos;
que con den sam em pou cos anos a ta re fa de uma ge ra ção. Pas sos foi o
sím bo lo mais no bre des se pro ces so ace le ra ti vo; seu nome é que fi cou
pre pon de ran do, até in jus ta men te, pela fre qüen te con fu são que pre va le ce 
en tre a sua obra e a dos cons tru to res do por to e da Ave ni da Cen tral.
Para o povo, Pas sos é o má gi co cri a dor da me tró po le bra si le i ra.

LAURO MÜLLER E AS OBRAS DO PORTO

Já vi mos a im por tân cia que, para o de sen vol vi men to eco nô -
mi co na ci o nal, Ro dri gues Alves atri bu ía à cons tru ção de um por to marítimo
mo der no na ca pi tal da Re pú bli ca. Esta me lho ria se lhe afi gu ra va tão
priori tá ria, para os in te res ses do país, como o pró prio sa ne a men to do Rio
de Ja ne i ro. Se ri am pro vi dên ci as pa ra le las, que mar ca ri am o fim de uma tra -
di ção hu mi lhan te de iso la men to e des pres tí gio, e a en tra da efe ti va do Bra sil, 
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pelo es for ço em fa ci li tar as tro cas co mer ci a is e em con se guir a se gu ran ça
hi giê ni ca, no gru po das na ções ci vi li za das do sé cu lo XX.

O pro ble ma do por to do Rio de Ja ne i ro pre o cu pa va os go ver -
nan tes des de o Impé rio, mas, até o go ver no Ro dri gues Alves, não ti nha
sido ata ca do com de ci são.

Se gun do re la ta au tor com pe ten te,13 “os ser vi ços de ex pe di ção
de mer ca do ri as para o ex te ri or e para os Esta dos, por via ma rí ti ma,
eram efe tu a dos ge ral mente por meio de sa ve i ros, que atra ca vam a pontes 
qua se to das cons tru í das de ma de i ra, a pi ers ou cais de pe que no ca la do de 
água; ape nas a al gu mas des sas cons tru ções acos ta vam va po res de
peque na cabo ta gem”.

O trá fego ma rí ti mo co mer ci al fa zia-se, ou nas pra i as si tu a das
para den tro da baía, en tre S. Ben to e o Caju (como ve re mos aba i xo) ou,
mais para a bar ra, en tre S. Ben to e o Ca la bou ço, zona na qual se acha va
a Alfân de ga, com suas do cas, o Cais dos Mi ne i ros (nome dado pe los
via jan tes que vi nham de Mi nas e atra ves sa vam em bar cos a Gu a na ba ra)
e o de sem bar ca dou ro de es cra vos. Esta era a par te mais an ti ga do por to.

Luís Edmun do, nas suas Me mó ri as, des cre ve o que era aque la
pon ta da ci da de até o go ver no Ro dri gues Alves:

“Vi nha de po is dis so [do edi fí cio da Alfân de ga ain da hoje 
exis ten te]14 um lon go e es tre i to cais mar ge an do a doca, onde
pri mi ti vos guin das tes, aci o na dos a mão, sus pen di am de cha -
tas, sa ve i ros e pon tões, a vo lu ma ria que se re ti ra va do ventre
dos na vi os de car ga, que an co ra vam en tre a ilha das Cobras
e a ilha das Enxa das.”

Qu anto ao em bar que dos pas sa ge i ros, como lem bra Gastão
Cruls,15 era ele fe i to na Pra i nha (Pra ça Mauá) para os que se di ri gi am ao 
fun do da baía, e no Cais Pha roux (Lar go do Paço) para os que se des ti -
na vam ao es tran ge i ro ou aos por tos de ou tros Esta dos.
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Entre o mor ro de S. Ben to e a pon ta do Caju, o li to ral da Gu a -
na ba ra se de sen ro la va em ca pri cho so de se nho, numa su ces são de an gras,
en tra das e sa liên ci as, pra i as lo do sas e ilho tas co ber tas de ve ge ta ção (como 
a dos Me lões, a das Mo ças, a Pan que ca e a de San ta Bár ba ra), bo cas de
pe que nos cur sos de água ou de tor ren tes plu vi a is, tudo en tre me a do de
pontões de fer ro ou de ma de i ra, pe que nos cais de pe dra, cons tru ções
várias, mais ou me nos jun to ao mar, acos ta dou ros de sa ve i ros e bar ca ças,
sem fa lar nos es pa ços bal di os, nos qua is se acu mu la vam de tri tos. Embo ra 
al te ra do pe las cons tru ções mais re cen tes e alu viões des ci das das en cos tas
pró xi mas, aque le can to de ter ra ca ri o ca con ser va va, em 1902, bas tan te da
sua apa rên cia an ti ga, dos tem pos do rei ou do im pe ra dor.

Entre o tra pi che Mauá, na Pra i nha, e a ilha dos Me lões, si tu a -
da na al tu ra das pra i as das Pal me i ras e de S. Cris tó vão, ali nha vam-se vá -
ri os es ta be le ci men tos, pú bli cos e pri va dos, es tes ti tu la res de con ces sões
e ser vi dões so bre as águas. As Do cas Na ci o na is, an ti gas Pe dro II, ou tro -
ra em pó rio da ex por ta ção do café im pe ri al do Vale do Pa ra í ba, eram das 
mais impor tan tes. Seu belo edi fí cio-sede er guia-se na Pra ça Mu ni ci pal e 
só mais recen te men te foi des tru í do por um in cên dio.16 As Do cas
Na ci o na is pos su íam cais e ar ma zéns pró pri os, de am pla ca pa ci da de. Na
en se a da da Sa ú de, ao pé do mor ro des te nome, acha va-se o Mo i nho
Flu mi nen se, tam bém pro vi do de de sem bar ca dou ro pró prio e apa re lha -
gem para ele va ção de ce re a is im por ta dos a gra nel. Pouco adi an te fi ca va o 
di que Mor to na, do Lói de Bra si le i ro, es ta le i ro na val e ofi ci na de re pa ra ção
de na vi os.

Mais para além era o Moi nho Inglês, com apa re lha men to
seme lhan te ao Flu mi nen se. No saco da Gam boa, que se abria sob o
mor ro do mes mo nome, er guia-se a im por tan te es ta ção ma rí ti ma da
Cen tral do Bra sil, cuja li nha fér rea pro lon ga va-se, como hoje, até o cais.

Des de me a dos do sé cu lo XIX co gi tou-se de apa re lhar con ve -
ni en te men te o lado oes te do por to, aque le que se es ten dia en tre o
morro de S. Ben to e a pon ta do Caju, com obras que re ti fi cas sem o litoral,
eri gis sem um cais de ca la do pro fun do, le van tas sem ar ma zéns pú bli cos e 
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par ti cu la res e abris sem vias fran cas de co mu ni ca ção com as zo nas nor te
e sul da ci da de.

Em 1853 pen sou-se em co lo car o por to mais para a en tra da da
bar ra, en tre o Arse nal de Ma ri nha, jun to a S. Ben to, e o da Gu er ra, na ponta
do Ca la bou ço. O pro je to, ela bo ra do pelo en ge nhe i ro in glês Char les Ne a le,
nun ca foi con clu í do. Dele se cons tru í ram al guns tre chos, que vi e ram
substi tu ir as ve lhas do cas co lo ni a is da Alfân de ga, pró xi mas à atu al Pra ça
Qu in ze de No vem bro. Para a zona do por to de hoje, en tre a Pra i nha e o
Caju, vá ri os pro je tos fo ram tam bém tra ça dos, mas nun ca exe cu ta dos.

Em 1890, a Empre sa Me lho ra men tos do Bra sil, pre si di da por
Pa u lo de Fron tin, foi ha bi li ta da por de cre to do Go ver no Pro vi só rio a
cons tru ir um mo der no cais no re fe ri do tre cho. A em pre sa apre sen tou
pro je to ba se a do em ou tro an te ri or, fe i to pela Cia. Do cas Pe dro II, que
ha via sido ace i to pelo go ver no im pe ri al. Em 1899 o Pre si den te Cam pos
Sa les apro vou o pla no ge ral da cons tru ção, que de ve ria li gar a Pra i nha à
pra ia de São Cris tó vão, na al tu ra da atu al sa í da do Ca nal do Man gue,
onde se acha va a ilha dos Me lões, daí se guin do até a pon ta do Caju.

Em 1901 a Empre sa de Me lho ra men tos, para ob ten ção de
maiores re cur sos, pro cu rou fun dir-se com ou tra com pa nhia, a Rio de 
Ja ne iro Har bour, que como ela go za va dos fa vo res con ce di dos por uma 
lei de 1869, mas a ope ra ção não che gou a se ul ti mar e as obras não
fo ram ini ci a das.

Tor na va-se evi den te que, com os in su fi ci en tes re cur sos fi nan -
ceiros e téc nicos na cionais, o novo porto não po de ria ser uma re a li da -
de. A téc ni ca e o di nheiro es tran ge i ros eram in dis pen sá ve is. Cam pos
Sa les bem o sa bia. Pou co an tes do ter mo do seu go ver no, ten do Jo a -
quim Mur ti nho de i xa do a pas ta da Fa zen da para can di da tar-se a se na dor 
por Mato Gros so, Cam pos Sa les con vi dou Olin to de Ma ga lhães para di -
ri gir in te ri na men te aque le mi nis té rio, ao que não anu iu o chan ce ler. Mas, 
na con ver sa en ta bu la da com o pre si den te, se gun do de põe o pró prio Olinto,
aque le fa lou das ne go ci a ções em cur so para o lan ça men to do emprés ti -
mo ex ter no des ti nado a fi nan ci ar as obras do por to, “cu jos es tu dos
esta vam ter mi na dos e apro va dos”. Acres cen tou Cam pos Sa les que não
finali za va a ope ra ção por en ten der que não de via fa zê-lo em fim de go verno, 
e que “de se ja va de i xar ao Sr. Ro dri gues Alves a in te i ra liberda de de
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deliberação so bre o as sun to, re ser van do-lhe, para iní cio do seu go ver no,
um ato des ta im por tân cia”.

Ro dri gues Alves, como es pe ra va o seu ami go e an te ces sor,
ati rou-se co ra jo sa men te à ta re fa, des de o iní cio do man da to, apo i a do na
dedi ca da e com pe ten te co la bo ra ção do mi nis tro da Vi a ção.

Con ta-se que, quan do La u ro Mül ler, em 1912, can di da tou-se
à Aca de mia Bra si le i ra de Le tras na vaga de Rio Bran co, al guém per gun -
tou-lhe que obras apre sen ta va para ple i te ar a ca de i ra. Ao que res pon deu 
o ma li ci o so se na dor ca ta ri nen se: “As obras do por to.”

Re al men te, se ob ser va do o cri té rio da ele i ção de per so na li da -
des re pre sen ta ti vas do meio so ci al – os cha ma dos “ex po en tes” – a Aca -
de mia pre mi ou, em La u ro Mül ler, um gran de re a li za dor ad mi nis tra ti vo,
ex po en te do in ten so go ver no a que ser viu.

Des de a men sa gem ina u gu ral, de 15 de no vem bro de 1902,
Ro dri gues Alves in di cou que atri bu ía pri o ri da de ao pro ble ma do por to
do Dis tri to Fe de ral.

No or ça men to do ano se guin te (Lei nº 957, de 30 de de zem bro 
de 1902) co me çou a con cre ti zar as suas in ten ções. Obser ve-se que, no
or ça men to da des pe sa, as ver bas mais ele va das com pe ti am ao Mi nis té rio 
da Vi a ção, Indús tria e Obras Pú bli cas (que tam bém en glo ba va o de -
partamen to da Agri cul tu ra), só su pe ra das, como era ine vi tá vel, pe las ver bas
da Fa zen da, em cu jas ru bri cas fi gu ra vam to dos os pa ga men tos das dí vi das
ex ter na e in ter na. Em nú me ros re don dos, as des pe sas com a pas ta da Jus ti -
ça iam a 16.424 con tos; com a do Exte ri or, a 631 con tos-ouro e 905 con -
tos-papel; com a da Ma ri nha, a 26.700 con tos; com a da Gu er ra, a 47.569
con tos; com a da Fa zen da, a 36.710 con tos-ouro e 85.105 con tos-papel; e
com a da Vi a ção, a 3.783 con tos-ouro e 68.030 con tos-papel.

As obras fe de ra is na ca pi tal da Re pú bli ca dis pu nham de
im portan tes ver bas pró pri as no or ça men to de 1903, en tre elas o abas te -
cimento de água, a re no va ção da rede de es go tos e a ex pan são da ilu mina -
ção pú bli ca (ar ti go 21 nos 11, 12 e 13).

Qu an to ao por to, as dis po si ções cons tan tes da lei são com ple tas.
Pelo ar ti go 21, nº XXV, fi ca va o go ver no au to ri za do “a re a lizar

as obras ne ces sá ri as ao me lho ra men to dos por tos da Re pú bli ca, podendo,
para esse fim, emi tir tí tu los, em pa pel ou em ouro, que cor res pon dam,
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por seus ju ros e amor ti za ção, às res pon sa bi li da des que para cada por to
pos sam ser pro vidas pe las ta xas que aí se rão co bra das, es ta be le ci das
pelas leis e con ces sões em vi gor”.

O mes mo nú me ro XXV da lei dis pu nha ain da que “as obras
po de rão ser exe cu ta das por ad mi nis tra ção ou por con tra to, mo di fi ca dos
ou não os res pec ti vos pla nos de or ça men to, e po den do-se acres cen -
tar-lhes a exe cu ção de obras fora do cais, mas ne ces sá ri as para fa ci li tar o
trá fe go das mer ca do ri as para os mesmos cais e a ex plo ra ção co mer ci al
delas será es ta be le ci da se gun do o re gi me que mais con ve nha a cada por to”.

Esta dis po si ção, de gran de im por tân cia, vi sa va a per mi tir que o
go ver no fe de ral cons tru ís se uma via pú bli ca ao lon go do por to, le van tan do
ar ma zéns pú bli cos e ven den do ter re nos para a cons tru ção de ar ma zéns
par ticu la res (é a atu al Ave ni da Ro dri gues Alves), e tam bém que pu des se
cons tru ir, fora do por to, gran des vias de cir cu la ção. Fi ca va le ga li za do o pla no 
de cons tru ção das Ave ni das Cen tral e do Man gue, esta com seu pro lon ga -
men to até o mar. Com es sas me di das de ur ba ni za ção, co ra jo sas e avan ça das
para o tem po, a cir cu la ção de mer ca do ri as fi ca ria as se gu ra da por vias
modernas, ao lon go do por to, em di re ção à zona nor te e à zona sul da cidade.

Mais adi an te dis pu nha ain da o in ci so re fe ri do: 

“Para o fim a que se re fe re a dis po si ção cons tan te do
pre sen te nú me ro, po de rá o go ver no en trar em acor do com as 
em pre sas con ces si o ná ri as de me lho ra men tos do por to do Rio 
de Ja ne i ro, cu jos con tra tos es te jam em ple no vi gor, po den do
fa zer to das as des pe sas in dis pen sá ve is para efe ti vi da de dos
acor dos que fo rem ce le bra dos.”

E, como re ma te de pro vi dên ci as, or de na va a lei: 

“Para as des pe sas de que tra ta a pre sen te alí nea e para
todas as que fo rem ne ces sá ri as à exe cu ção dos me lho ra mentos
de por tos, a que se re fe re a pre sente au to ri za ção, fi cam
também au to ri za das as pre ci sas ope ra ções de cré di to.”

Estava, por tan to, o go ver no apa re lha do para in de ni zar os
detento res de con ces sões e con tra tos na área do por to, in ves tin do-se como
úni co ti tu lar dos em pre en di men tos não re a li za dos pe las em pre sas particu lares,
e, me di da in dis pen sá vel, es ta va ele tam bém apa re lha do para em pre gar o
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Ro dri gues Alves e sua “idéia fixa” às obras do por to do Rio de 
Ja ne i ro. Ca ri ca tu ra de O Ma lho. Co le ção Álva ro Co trim 



crédito na ci o nal, con so li da do por Cam pos Sa les, na bus ca de re cur sos
téc ni cos e fi nan ce i ros do ex te ri or, que le vas sem avan te a gran de obra.

No em pe nho de exer cer os po de res con fe ri dos pelo or ça men to
de 1903, o go ver no fe de ral to mou logo as pro vi dên ci as ne ces sá ri as.

Em ja ne i ro de 1903, La u ro Mül ler or ga ni zou uma co mis são de
téc ni cos, de que foi o pre si den te, in cum bi da de pre pa rar o pla no das obras
do por to. Esta co mis são era com pos ta pe los en ge nhe i ros Fran cis co de Paula 
Bi ca lho,17 Pa u lo de Fron tin, Ga bri el Osó rio de Alme i da, J. F. Par re i ras
Hor ta, Do min gos Sér gio de Sa bóia e Sil va e Ma nu el Ma ria de Car va lho.

A 30 de abril, a co mis são apre sen tou seu re la tó rio ao mi nis -
tro. De cla ra, de iní cio, que o tra ba lho fora mu i to fa ci li ta do em vir tu de
da exis tên cia do pla no an te ri or da Empre sa Me lho ra men tos (Pa u lo de
Fron tin), es tudo este que a dis pen sa ra de son da gens e tra ba lhos de campo, 
em ter ra.

A co mis são con si de ra va ex cep ci o nal men te abri ga da a zona
com pre en di da en tre a Pra i nha e o Caju, e en ten dia que nela de via ser
cons tru í do o por to, por meio de cais cor ri do e, tan to quan to pos sí vel,
sem cur vas. O pro je to apre sen ta do co bria ape nas par te da área, en tre a
Pra i nha e S. Cris tó vão, na ex ten são de 3.500 me tros.

Fi ca va pre vis ta uma fa i xa lon gi tu di nal de 100 me tros para
servi ço do por to, sen do 25 me tros para car ga, des car ga e mo vi men to do 
cais; 35 me tros para os ar ma zéns so bre o por to e 40 me tros para uma
lar ga ave ni da de trân si to pú bli co. Como se vê, o pla no cor res pon dia
exa ta men te ao que hoje exis te.

O pla no da Aveni da Cen tral (Rio Bran co) era ex pos to nos
seguin tes ter mos:

“To das as vanta gens, en tre tan to, des ta or ga ni za ção,
serão pre ju di ca das se, ao mes mo tem po, não fo rem to ma das
pro vi dênci as para a fá cil co mu ni ca ção en tre a ave ni da do porto
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e as ruas cen tra is da ci da de; o que, aliás, já o Con gres so em
sua sa be do ria pre viu, au to ri zan do o go ver no a fa zer, fora do
cais, as obras que fo rem ne ces sá ri as para o trá fe go das mer ca dorias. 
A gran de ave ni da,18 ao de sem bo car no Lar go da Pra i nha, só
encon tra ria para seu es co a dou ro as es tre i tas ruas e vi e las que
hoje exis tem, e nas qua is bas ta a pa ra da de um veículo, para
des car ga ou por qual quer in ci den te, para que toda a cir cu la ção 
se pa ra li se. É, pois, in dis pen sá vel que se eli mi ne tão gran de
tro pe ço, pro lon gando-se a ave ni da atra vés da ci da de e
pondo-a em co mu ni ca ção com to das as ruas do cen tro
comer ci al, mu i tas das qua is te rão de ser na tu ral men te alargadas
no fu tu ro.19 Esta ave ni da cen tral20 já foi por V. Exª in di ca da
e ado ta da pela co mis são, com 33 me tros de lar gu ra e 1.800
me tros de com pri mento, em li nha reta, des de o Lar go da
Prainha até a pra ia de San ta Lu zia, no pro lon ga men to da Rua
Chi le, e ter mi na rá no cais que a Mu ni ci pa li da de pro je ta
constru ir nes ta par te do li to ral, na di re ção da Gló ria,21 o que
cons ti tu i rá um va li o sís si mo me lho ra men to, quer para fa ci li dade
de co mu ni ca ções, quer para o em be le za men to e sa lu bri da de
da ci da de.”

Ago ra a Ave ni da do Man gue:

“Para um cais com 3.500 me tros de ex ten são e pelo qual 
tem de pas sar todo o mo vi men to de im por ta ção e ex por ta ção
da ca pi tal fe de ral, não bas ta rá um só es co a dou ro ou via de
co mu nica ção com a ci da de; no ou tro ex tre mo da sua ave ni da, 
no pro lon ga mento da Rua de S. Cris tó vão, será tam bém
indis pen sá vel, des de já, uma li ga ção que o po nha em co mu ni -
ca ção com essa par te da ci da de e tam bém com o cen tro do
comér cio, por in ter mé dio das Ruas Se na dor Eu sé bio e Viscon de
de Ita ú na, que com por tam bas tan te trá fe go. Esta li ga ção é
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tan to mais ne ces sá ria quan to, de ven do a cons tru ção do cais
ser co me ça da pela ilha das Mo ças, para não em ba ra çar o atu al 
ser vi ço do por to, fi ca ri am sem ser ven tia e apro ve i ta men to
ime di a to os tre chos con clu í dos nos pri me i ros anos, por fal ta
de boa co mu ni ca ção com a ci da de [....]. Por es tas ra zões
pro je ta mos, e acha-se in di ca da na plan ta, uma avenida, des -
de o cais até a pon te dos Ma ri nhe i ros, no Ca nal do Man gue,
cons ti tu in do o pro lon ga men to das Ruas Se na dor Eu sé bio e Vis -
con de de Ita ú na até o mar. Nes te per cur so exis te o men ci o na do
ca nal, re pre sen ta do por uma tor tu o sa e imun da vala, que terá de
ser subs ti tu í da por um ca nal com 20 me tros de lar gu ra, pelo
meio da ave ni da, re gu lar men te cons tru í do. Este me lho ra men to,
que as sim fica fa zen do par te das obras do por to, é, há mu i to, re -
cla ma do, pelo pú bli co [....]. A Ave ni da do Man gue, que terá ne -
ces sa ri a men te gran de mo vi men to de cir cu la ção, deve cru zar o
le i to da Estra da de Fer ro Cen tral, cujo trá fe go já é em ba ra ça do
por ou tras pas sa gens de ní vel de muito me nor im por tân cia na
ci da de. Há mu i to que a sua admi nis tra ção co gi ta em li ber tar a
Estra da des te em ba ra ço e pa re ce che ga da a opor tu ni da de de re a -
li zar esse me lho ra men to.”

Os pe río dos fi na is da trans cri ção re fe rem-se ao vi a du to da
Cen tral, que cru za o Man gue na área re fe ri da, o qual foi, tam bém, cons -
tru í do ao mes mo tem po que a par te nova do ca nal.

O re la tó rio apre sen ta, em se gui da, as es pe ci fi ca ções do pla no. 
Des cre ve as mu ra lhas do cais, com as suas fun da ções e pro fun di da des,
de gran des ater ros que de ve ri am ser fe i tos en tre o cais e a ter ra fir me
para o ali nha men to (“a vas ta su per fí cie atu al men te co ber ta de água”),
ater ro no qual se ri am apro ve i ta das ter ras ob ti das com o ar ra sa men to do
mor ro do Se na do; a dra ga gem do fun do da baía para cons tru ção das
mu ra lhas; o apa re lha men to do por to e as vias de co mu ni ca ção pre vis tas. 
O cus to to tal da obra era es ti ma do, em nú me ros re don dos, em 168.216
con tos.

Para ter mi nar, a co mis são pro pu nha que as obras do por to do 
Rio de Ja ne i ro fos sem re a li za das, pelo seu ca rá ter es pe ci al, por meio de
em pre i ta da fora da con cor rên cia pú bli ca, “con tra tan do-a com quem já
tenha dado pro vas de sua com pe tên cia e ido ne i da de em tra ba lhos aná logos
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de idên ti ca im por tân cia, es te ja de vi da men te apa re lha do para re a li zá-las
com pres te za e dis po nha de re cur sos para ga ran tir o exa to cum pri men to 
das obri ga ções e respon sa bi li da de que deve as su mir”. Con clu in do o
rela tó rio, a co mis são ofe re ceu, em se pa ra do, as ba ses do con tra to que
en ten dia de ves sem ser ado ta das com os fu tu ros em pre i te i ros.

Uti li zan do-se da per mis são le gal, Ro dri gues Alves ba i xou, no dia 
18 de maio, o De cre to nº 4.839, pelo qual per mi tiu o ajus te de um em prés -
ti mo de 8.500.000 li bras com os ban que i ros Rothschild, de Lon dres. No
dia 20 foi as si na do, na ca pi tal in gle sa, o con tra to de em prés ti mo da ci ta da
soma, com aque les ban que i ros. Se gun do de cla rou mais tar de Le o pol do de
Bu lhões, esse em prés ti mo foi o que se re ves tiu de me lho res con di ções para 
o Bra sil, des de a fun da ção da Re pú bli ca.

Ao câm bio da épo ca, o em prés ti mo cor res pon deu a cer ca de
136.000 con tos, quan tia con si de rá vel, se re cor dar mos que o or ça men to da 
re ce i ta da União não ia além de 312.000 con tos. Des con ta dos os 45.000
con tos des pen di dos na cons tru ção da Ave ni da Cen tral, res ta ram, pois,
cer ca de 90.000 con tos do em prés ti mo, que, com as so mas re ce bi das da
ta xa-ouro e das ven das de ter re nos, cons ti tu í ram a mas sa de re cur sos
aplica dos nas obras do por to.

A 16 de ju nho, por meio do De cre to nº 4.865, o go ver no
lan çou um em prés ti mo in ter no para com ple tar o fi nan ci a men to das
obras. O em prés ti mo foi fe i to me di an te a emis são de 17.300 con tos em
apó li ces es pe ci a is.

Para sa tis fa zer as duas ope ra ções de cré di to, o pre si den te
expediu o Decre to nº 4.879, de 7 de ju lho, es ta be le cen do a ta xa-ouro de  
1  ½ por cen to, so bre o va lor das im por ta ções fe i tas no Rio de Ja ne i ro.

Ou tros atos de 1903 vi e ram com ple tar es sas me di das pre pa -
rató ri as.

O De cre to nº 4.911, de 28 de ju lho, abriu cré di to es pe ci al de
300 con tos “para ocor rer às des pe sas com o cus te io das pro pri e da des
ne ces sá ri as às obras do por to do Rio de Ja ne i ro e ser vi ços pre li mi na res
das mes mas obras”. A fra se fi nal in di ca que, em me a dos do ano, as
obras co me ça vam de fato.

O Decreto nº 4.939, de 28 de agos to, de cla ra sem efe i to to dos 
os an ti gos pla nos refe ren tes ao por to, e o De cre to nº 4.956, de 9 de
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setem bro, mo di fi cou o pro ces so de de sa pro pri a ção por uti li da de pú bli -
ca, para to das as obras da União e do Dis tri to Fe de ral, de acor do com
au to ri za ção le gis la ti va an te ri or, fa ci li tan do e eco no mi zan do gran de mente 
a ini ci a ti va pú bli ca nes se se tor.

O Decreto nº 4.969, de 18 de se tem bro, apro vou os pla nos,
plan tas e or ça men tos das obras pro je ta das e cri ou a co mis são fis cal e ad -
mi nis tra ti va das obras do por to. Esse mes mo de cre to de ter mi nou ain da a
apli ca ção, na exe cu ção dos pla nos apro va dos, do mon tan te do em prés ti mo
con tra í do com Rothschild, e, sem pre no mes mo ato exe cu ti vo, o go ver no
de cla rou a de sa pro pri a ção dos pré di os e ter re nos com pre en di dos no pe rí -
me tro das obras, já nos ter mos da nova lei de de sa pro pri a ções.

A fir ma esco lhi da para exe cu ção das obras pla ne ja das foi
C. H. Wal ker e Cia. com sede em Lon dres. O con tra to com ela foi la vra -
do a 24 de se tem bro, no Mi nis té rio da Vi a ção, fi gu ran do La u ro Mül ler
como re pre sen tan te do go ver no. Pelo con tra to (cláu su la VIII) os em -
pre i te i ros obri ga vam-se a ini ci ar os tra ba lhos an tes de 31 de mar ço de
1904 e a con cluí-los an tes de 30 de ju nho de 1910. Pre via-se, tam bém, o 
es ca lo na men to cro no ló gi co do an da men to das obras.

Wal ker, que trou xe da Eu ro pa todo o ma te ri al pe sa do, in clu -
si ve as dra gas, es ta be le ceu suas ofi ci nas do lado de Ni te rói, na pon ta da
Are ia, an ti gos es ta le i ros do Ba rão de Mauá.

Pelo De cre to nº 5.031, de 10 de no vem bro, Ro dri gues Alves
apro vou mi nu ci o sa re gu la men ta ção dos tra ba lhos da co mis são do por to 
e dos seus ór gãos au xi li a res, téc ni cos, ad mi nis tra ti vos e con tá be is. O
pes so al fi cou dis tri bu í do em di vi sões, a pri me i ra com os en car gos fi nan -
ce i ros, a se gun da com os tra ba lhos da cons tru ção e a ter ce i ra com a
admi nis tra ção do pes so al.

A su pe rin ten dên cia fi cou en tre gue a um con se lho de li be ra tivo,
subor di na do ao pre si den te da co mis são. O pes so al, re la ti va men te
numeroso, dis tri bu iu-se em en ge nhe i ros es pe ci a li za dos em obras ter res tres,
ou tros em obras ma rí ti mas, além dos ope rá ri os e qua dros burocrá ti cos de
vá ri as ati vi da des. Entre téc ni cos e pes so al de es cri tó rio (sem con tar os
ope rá ri os) ha via mais de 100 pes so as.

Fo ram no me a dos pre si den te da co mis são e che fe da pri me i ra
di vi são o en ge nhe i ro Luís Ra fa el Vi e i ra Sou to; di re tor-técnico e che fe da 
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se gun da di vi são, Fran cis co Bi ca lho; e di re tor-gerente e che fe da ter ce i ra
di vi são o en ge nhe i ro Ma nu el Ma ria de Car va lho.

Con clu in do as pro vi dên ci as pre pa ra tó ri as, o go ver no no me ou, a
27 de no vem bro, para re pre sen tan tes da Fa zen da Na ci o nal jun to às obras
(fun ção cor res pon den te à de fis cal na per cep ção da re ce i ta tri bu tá ria e apli -
ca ção da des pe sa nos ser vi ços) os ba cha réis Alfre do Pin to, Fran cis co Le i te
e Oi ti ci ca e Jo a quim Xa vi er da Sil ve i ra, to dos três ho mens públi cos de
pres tí gio, ocu pan tes mais tar de de car gos po lí ti cos de re le vo. 

Vê-se que, du ran te o ano de 1903, Ro dri gues Alves fez tudo o 
que era ne ces sá rio, nos ter re nos exe cu ti vo, le gis la ti vo e ad mi nis tra ti vo,
para le var avan te a obra que até en tão ha via de sa fi a do, des de o Impé rio, 
a com pe tên cia e a te na ci da de dos go ver nos.

Ape sar dis so, as crí ti cas não o pou pa vam. No mês de abril, a
im pren sa ca ri o ca ata ca va o go ver no pela de mo ra das obras do por to,
como se elas pu des sem ser ini ci a das sem a in dis pen sá vel in fra-estrutura
téc ni ca, ju rí di ca e fi nan ce i ra.

Em maio, a no tí cia do em prés ti mo foi fa vo ra vel men te comen -
ta da. O Ma lho, de 23 de ju nho, pu bli cou re por ta gem ilus tra da so bre os
tra ba lhos da comis são do por to, ven do-se, em fo to gra fia, Fran cis co
Bica lho ex pli can do o pro je to. Acen tu a va o se ma ná rio: 

“O go ver no está fa zen do o sa ne a men to da ci da de e as obras
do por to [....]. Atra ves sa mos uma épo ca de ati vi da de e de tra ba lho.
A po pu la ção ca ri oca anda contente da vida, es pe ran ça da, or gu lho sa.”

Nos ter mos da cláu su la XVI do con tra to com Wal ker, ti nha-lhe
sido entre gue, a 24 de de zem bro de 1903, o pri me i ro tre cho de cais a ser 
cons tru í do. Eram 600 me tros, que co me ça vam na mar gem di re i ta do
vazadou ro do Man gue so bre o mar, em fren te à pe que na ilha das
Moças, já li ga da à ter ra pe las obras da Empre sa Me lho ra men tos e depois
in cor po ra da, pelo ater ro, ao li to ral. O tre cho ter mi na va di an te do tra pi -
che da Gamboa. Os em pre i te i ros de li ne a ram a área por meio de es ta cas,
provi das à no i te de pe que nos fa róis pro te to res da na ve ga ção, e son daram
o fun do, para efe i tos de dra ga gem.

Os pla nos do ater ro des sa área eram an ti gos, al guns pro vi dos de
con ces sões, mas ha vi am sido en cam pa dos pelo go ver no, como fi cou dito.
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O iní cio ofi ci al das obras den tro do mar ve ri fi cou-se, com a
pri me i ra dra ga gem, a 29 de mar ço de 1904 e foi fes te ja do como se fos se 
uma so le ni da de cí vi ca. Ro dri gues Alves com pa re ceu, acom pa nha do da
fa mí lia, de todo o mi nis té rio e de nu me ro sos con gres sis tas.

De fron te do cais das Do cas Na ci o na is con cen trou-se gran de
quan ti da de de em bar ca ções, em pa ve sa das e flo ri das. Na vi os de guer ra, va -
po res de pas sa ge i ros, lan chas, bar cas, re bo ca do res, ba le e i ras, es ca le res, bar -
cos de remo, dra gas e em bar ca ções da em pre sa con ces si o ná ria cru za vam-se 
ou es ta ci o na vam de fron te ao lo cal, en chen do o mar até o meio da baía.

Ro dri gues Alves veio de Pe tró po lis, ten do atra ves sa do a Gu a na -
ba ra, des de o Por to de Mauá, no iate Sil va Jar dim. Ao apro xi mar-se da mar -
gem ca ri o ca, foi sa u da do pe los ca nhões do glo ri o so cou ra ça do Ri a chu e lo, 
que, com os ve te ra nos com pa nhe i ros Re pú bli ca e Aqui da bã, in te gra vam a
di vi são na val.

De ze nas de ban das de mú si ca, nos di ver sos na vi os, rom pe ram o 
Hino Na ci o nal. Os ma ri nhe i ros nos tom ba di lhos e o povo em ter ra acla -
ma vam o pre si den te, que se mos tra va no por ta ló acom pa nha do de duas fi -
lhas, Ana e Ma ri e ta, e dos três fi lhos, Fran cis co, Oscar e José. De po is do al -
mo ço, que lhe foi ofe re ci do no edi fí cio das Do cas, Ro dri gues Alves em bar -
cou na dra ga La u ro Mül ler, de onde pôde as sis tir ao iní cio da dra ga gem. Em 
se gui da di ri giu-se para bor do do na vio Des ter ro, onde re ce beu no vas ho me -
na gens. Daí re tor nou a Mauá e a Pe tró po lis, com a fa mí lia.

Du ran te o ano de 1904, as obras prin ci pa is fo ram de dra ga gem,
ater ro e pre pa ro das fun da ções do cais. À dra ga La u ro Mül ler jun ta ram-se
mais duas: Ro dri gues Alves e a Bra sil. As son da gens re ve la ram solo sub ma -
ri no ir re gu lar às ve zes de di fí cil re mo ção. O ma te ri al dra ga do de via ser
ati ra do fora da bar ra, em alto mar, por meio de ba te lões es pe ci a is de
fun do fal so, que fi ze ram, du ran te o ano, mi lha res de vi a gens re don das
para aque le fim.

O Cor re io da Ma nhã via as co i sas a seu modo. Para ele a dra -
gagem era inú til, pois o lodo re mo vi do era logo subs ti tu í do por no vas
ca ma das que se for ma vam.22 O seu re da tor-chefe, Leão Ve lo so, ajuntava a 
tão extra or di ná ri as in for ma ções al gu mas ou tras, por sua con ta. Escre via
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que o mo vi men to das obras ia ser fu nes to à sa ú de da ci da de, ge ran do epi -
de mi as pe ri go sas.23

As três dra gas tra ba lha vam a ma i or par te dos dias, du ran te 1904
e 1905, sen do de se no tar que hou ve uma in ter rup ção em ju nho do úl ti mo
ano, “de vi do à co a ção exer ci da por gre vis tas so bre o pes so al das dra gas e
ba te lões de trans por te”, se gun do in for ma o re la tó rio do mi nis tro.24

A cons tru ção das mu ra lhas co me çou com gran des di fi cul da des,
ape sar do em pre go de mé to dos até en tão des co nhe ci dos na Amé ri ca do
Sul. Uti li za ram-se do cas flu tu an tes, que fa zi am o pa pel de an da i mes, e gran -
des ca i xões de fer ro, com cer ca de 24 me tros de com pri men to, 7 de lar gu ra 
e 3 de al tu ra, os qua is fun ci o na vam com fun da ções sub mer sas e fi ca vam
in cor po ra das à obra. Lan ça dos ao fun do dra ga do, eram es ses ca i xões de
fer ro com ple ta men te che i os de con cre to e, so bre eles, le van ta ram-se as mu -
ra lhas do cais atu al. O tra ba lho, co me ça do em de zem bro de 1904, re pe tia a
ex pe riên cia ob ti da com a cons tru ção do cais de Antu ér pia, na Bél gi ca.

Em 1º de maio de 1905 fes te jou-se ofi ci al men te o le van ta men to
da mu ra lha so bre as águas, na pre sen ça de Ro dri gues Alves e ou tras al tas
au to ri da des. Ha via já, en tão, cen te nas de me tros de cais ter mi na dos.

O ater ro da área si tu a da en tre o cais e o li to ral prin ci pi ou em
se tem bro de 1905 com o des mon te das ter ras ele va das das ilhas dos
Melões e das Mo ças. Em ju nho de 1906 já ha via 500 me tros de cais
nivela dos com o ater ro.

Como fora pre vis to no con tra to, as obras do por to de vi am
pro lon gar-se pelo qua triê nio se guin te.

Na men sa gem de 3 de maio de 1907, di zia o Pre si den te
Afonso Pena:

“Pros se gue com re gu la ri da de a exe cu ção das obras do
por to des ta capi tal, de ven do achar-se con clu í da até fins de
dezem bro de 1910.”

Em maio de 1908 es ta vam con clu í dos qua se 1.500 me tros de
cais, devidamen te apa re lha do. Des de o iní cio da que le ano, o Lói de Brasi -
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le i ro fa zia ali atracar os seus na vi os, em ca rá ter ex pe ri men tal. No fim do
mesmo ano, o cais já con ta va com mais de 1.900 me tros e 5 ar ma zéns
achavam-se pron tos.

Com a mor te de Afon so Pena não ar re fe ceu o an da men to das 
obras. Nilo Pe ça nha, em maio de 1910, in for ma va que a cons tru ção do
cais já atin gia a qua se dois qui lô me tros e meio e mais 6 ar ma zéns es ta -
vam sen do cons tru í dos. Pron to es ta va o apa re lha men to ne ces sá rio: a es -
tra da de fer ro, os guin das tes, os ser vi ços de for ça elé tri ca. O por to do
Rio de Ja ne i ro po dia fun ci o nar. Em 20 de ju lho de 1910, foi ele ina u gu -
ra do ofi ci al men te pelo Pre si den te Nilo Pe ça nha. O cais atin gia 2.700
me tros, des de a an ti ga pra ia de S. Cris to vão até as Do cas Na ci o na is.
Pron ta es ta va a gran de ave ni da, mais lar ga do que a cen tral, e que to -
mou o nome de Ro dri gues Alves.

O CANAL DO MANGUE

Quem hoje per cor rer o lar go es pa ço de ter ra ca ri o ca que se
es ten de das fral das do mor ro de San to Antô nio até a pon ta do Caju, não 
pode fa zer idéia do que era essa ex ten sa pla ní cie nos tem pos do Rio an -
ti go. Den tro dela su ce di am-se la go as, cur sos de água e bra ços de mar
(“rias”, como di zem os por tu gue ses) en tre mon tes.

No seu Apa rên cia do Rio de Ja ne i ro, Gas tão Cruls es cre ve:

“A la goa da Sen ti ne la [....] que co bria toda área de po is
ocu pa da pela Ci da de Nova, es ten den do-se até os man gues de
São Di o go, foi por mu i to tem po o ma i or óbi ce à pe ne tra ção
para o oes te. Vi san do dre ná-la, foi que se abriu o Ca nal do
Man gue, pro pí cio ao seu ater ro, re a li za do aos pou cos. Por
Ater ra do era mes mo co nhe ci do esse tre cho da ci da de, de po is
que de sa pa re ce ram a la goa da Sen ti ne la e os man gues adjacen tes.
Esses man gues, em con jun to de sig na dos por saco de S.
Diogo, eram de tal mon ta que se pa ra vam com ple ta men te do
con ti nen te os mor ros de S. Di o go, Li vra men to e Con ceição.
Além dis so, prolon gan do-se até onde está a Pra ça Mauá, faziam 
com que, por oca sião das ma rés che i as, fi cas sem in te i ra men te 
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sepa ra dos por uma lín gua de mar os mor ros de S. Ben to e da
Con ce i ção.”

Com a ex pan são da ca pi tal em di re ção ao in te ri or, foi-se
cons tru in do, de po is da vin da da Cor te, a cha ma da Ci da de Nova, su -
ces são de ruas bem cons tru í das, si tu a das en tre a Lapa e o Cam po de
San ta na. Em 1860, o Ba rão de Mauá, que fi ze ra eri gir para sede da
Com pa nhia do Gás o belo edi fí cio ain da exis ten te (hoje tom ba do
pelo Pa tri mô nio His tó ri co), em pre en deu a im por tan te obra de cons -
tru ção de um ca nal que dre nas se, na que la zona, as águas acu mu la das
pe los ala ga di ços, pe las che i as dos pe que nos cur sos pe re nes e pe las
tor ren tes plu vi a is que des ci am das en cos tas.25 Os pân ta nos pri mi ti -
vos já es ta vam bas tan te di mi nu í dos pe los se di men tos de ter ra das
ma rés, pe los ater ros na tu ra is, ar ras ta dos nas en xur ra das de cor ren tes
do des ma ta men to dos mor ros, e pe las cons tru ções da Ci da de Nova.
Entre o Ros sio e S. Cris tó vão, pro ce deu-se a um ater ro mais ur ba ni -
za do, que ser via de ca mi nho de li ga ção en tre a ci da de e o Paço da
Boa Vis ta. Ao lado des sa lín gua de solo fir me (o Ater ra do, de que
ain da fala Ma cha do de Assis),26 abriu-se es tre i ta vala de pro te ção, a
qual foi ori gem do pri me i ro Ca nal do Man gue. Este, qua se na for ma
atu al da sua pri me i ra se ção, foi obra do Ba rão de Mauá. Mas o ca nal
só ia até a pon te dos Ma ri nhe i ros, a qual era a obra de arte com que o 
Ater ra do trans pu nha o ca nal, cu jas águas, a par tir dele, in fle ti am para 
les te, rumo à en se a da de S. Cris tó vão. Toda esta zona, em que as
águas do ca nal se mis tu ra vam com as da maré mon tan te, cons ti tu ía o
saco de S. Di o go, e era su je i ta a fre qüen tes inun da ções. Ater ros na
orla ma rí ti ma di mi nu íam ain da mais o va za men to in su fi ci en te da co -
mu ni ca ção do ca nal com o mar, im pe din do a dre na gem das águas
acu mu la das na que le. La u ro Mül ler, no re la tó rio de 1905, as sim des -
cre ve a si tu a ção:
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“O de sen vol vi men to da ci da de, a tra ves sia da es tra da de
fer ro,27 os ater ros e cons tru ções fe i tos nas ime di a ções, uni das 
a ou tras ca u sas na tu ra is [....] fo ram pou co a pou co res trin gin -
do a área ocu pa da pelo mar.”

Em co me ço do sé cu lo a va zão se fa zia por es tre i ta va le ta, que 
pren dia mais que dre na va o ca nal, trans for ma do em re pre sa imun da, no
qual de sem bo ca vam de ze nas de ga le ri as, que lhe au men ta vam pe ri o di ca -
men te as águas pú tri das.

Estu da da a al ter na ti va do ater ro to tal ou da aber tu ra de uma
nova se ção do ca nal, en tre o mar e a pon te dos Ma ri nhe i ros, op ta ram os 
téc ni cos pela se gun da so lu ção.

Fe i to e apro va do o pro je to ge ral da obra, ini ci ou-se ela em fe -
ve re i ro de 1904. Cor ri giu-se e me lho rou-se o tra ça do da par te an ti ga e
cons tru iu-se toda a par te nova do ca nal, o que veio me lho rar enor me -
men te a hi gi e ne da zona e ter mi nar com as inun da ções de ve rão. Ao
mes mo tem po, ni ve lou-se por meio de ater ro toda a ex ten são en tre a
en se a da de S. Cris tó vão e a pra ia For mo sa, de onde sa íam os trens da
Le o pol di na, não lon ge de sua atu al es ta ção cen tral. Nes se ater ro foi
empre ga do, pela pri me i ra vez na Amé ri ca do Sul, cus to so apa re lho que
ex tra ía me ca ni ca men te a ter ra da ilha dos Me lões e a trans por ta va, por
sis te ma ele va do, até o pon to em que de via ser lan ça da. Le van ta ram-se as 
mu ra lhas, abri ram-se, as fal ta ram-se e ar bo ri za ram-se as ave ni das la te ra is, 
em todo o per cur so do ca nal. Sur gi ram no vas vias de aces so, fi ze ram-se
pon tes nos ní ve is das ruas, em subs ti tu i ção às an ti gas, ele va das, e, fi nal -
men te, como obra de es pe ci al uti li da de, le van tou-se o ní vel da li nha da
Cen tral, fa zen do  com que os trens trans pu ses sem o ca nal pelo vi a du to
do Man gue, en tre as es ta ções de S. Di o go e S. Cris tó vão. A cons tru ção
da li nha ele va da fora ini ci a da em maio de 1905, mas o vi a du to só foi
ina u gu ra do, pelo Pre si den te Afon so Pena, em 12 de ou tu bro de 1907,
em gran de fes ta, à qual com pa re ce ram, além da fa mí lia pre si den ci al, os
Mi nis tros Mi guel Cal mon e Ta va res Lira, o Pre fe i to Sou sa Agui ar, sem
fa lar na multi dão acu mu la da ao lon go da es tra da, en tre S. Di o go e
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S. Cris tó vão. No mes mo dia, em jus ta ho me na gem ao go ver no do seu
an te ces sor, Afon so Pena ina u gu rou a nova es ta ção de La u ro Mül ler.

FRONTIN E A AVENIDA CENTRAL

Pela lei de or ça men to re fe ren te a 1903 – já o vi mos – fi cou o
go ver no fe de ral au to ri za do a cons tru ir as obras pú bli cas ne ces sá ri as ao
trá fe go das mer ca do ri as pro ce den tes ou des ti na das ao por to.

A cons tru ção da se ção nova do Man gue, os me lho ra men tos da
sua se ção an ti ga e a ur ba ni za ção da extensa zona com pre en di da en tre a praia 
de S. Cristó vão e o Ros sio cor res pon de ram à li ga ção do por to com a zona
nor te e par te do centro co mer ci al da ci da de. A Ave ni da Cen tral foi o
comple men to ne ces sá rio à li ga ção com ou tra par te do cen tro e a zona sul.

A gran de ave ni da, so nho e or gu lho da que la ge ra ção, ti nha ca rac -
te res ur ba nís ti cos e so ci o ló gi cos bem di fe ren tes da do Man gue. Seu sig ni fi -
ca do de via co mer ci al de aces so ao por to era lar ga men te su pe ra do pelo seu
as pec to de mo der no bu le var, ar té ria do ou tro lado da ci vi li za ção bra si le i ra:
lado do apa ra to, do bom gos to, do mun da nis mo e da cul tu ra.

A ve lha Rua do Ou vi dor, es tre i ta fres ta pela qual pe ne tra va a
ci vi li za ção eu ro péia – so bre tu do fran ce sa – com as suas mo dis tas, li vra -
ri as, jo a lhe i ros, seus jor na is e ca fés, o va i vém cons tan te de po lí ti cos, in -
te lec tu a is, ho mens de ne gó cio e be las mu lhe res, cen tro de atra ção e ir ra -
di a ção das gló ri as e va i da des, bo a tos e me xe ri cos, já não po dia com por -
tar a mu dan ça que se ope ra va nos cos tu mes e nos sen ti men tos, mu dan -
ças de que o go ver no Ro dri gues Alves foi, ao mes mo tem po, ins tru -
men to e con se qüên cia.

A fas ci na ção de Pa ris e a emu la ção com Bu e nos Ai res vi nham
acen tu ar esta es pé cie de as pi ra ção, que de i xa ra de ser ca ri o ca para se tor nar
na ci o nal, da cons tru ção da gran de ave ni da que vi es se eli mi nar o com ple xo
de in fe ri o ri da de e in flar o in gê nuo or gu lho das eli tes bra si le i ras.

Tam bém o povo, sem pre so li dá rio com as ex pres sões de afir -
mação na ci o nal, deu cons tan tes de mons tra ções de apo io à es pe ra da
reali za ção, de cu jos be ne fí ci os di re ta men te veio a par ti ci par, em bo ra
não da mes ma for ma que as clas ses cul tas.
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A cons tru ção de uma via pú bli ca, como a Ave ni da Cen tral,
assu miu im por tân cia que tal vez seja di fí cil de en ten der para o ob ser vador 
ori gi ná rio das gran des na ções ci vi li za das.

Mas, no Bra sil da que le tem po, o fe i to teve lan ces de he ro ís mo.
Era a vi tó ria con tra a ro ti na, o atra so, o des con for to, a fal ta de hi gi e ne, a
su ji da de. Vi tó ria da ener gia, da ca pa ci da de téc ni ca e do oti mis mo de um
gru po de go ver nan tes.

A ar qui te tu ra ca pri cho sa de ti jo lo, ca li ça e ges so não pri ma va pelo
apu ro ou be le za, nem mes mo di an te de cer tos mo de los co lo ni a is. Mas, como 
bem ob ser va um mo der no his to ri a dor da arte, Cla ri val do Pra do Va la da res,
os va lo res que com põem o que se cha ma “o bom gos to” são es sen ci al men te
mu tá ve is, e, con se qüen te men te, não cabe ri di cu la ri zar os bra si le i ros que se
ex ta si a vam ante as for mas em bo ne ca das da bel le épo que, tri un fan tes na Ave nida, 
pois elas cor res pon di am à ma ne i ra de ser dos ho mens da que le tem po. Sem
es que cer que a bel le épo que vê-se, mo der na men te, com pre en di da e lou va da por 
crí ti cos com pe ten tes, que exi gem a pre ser va ção dos seus tes te mu nhos mais
sig ni fi ca ti vos em Pa ris, no Rio e ou tras me tró po les.

Alguns co men ta ris tas be né vo los en tre vi am em so nhos, des de
1902, a re a li da de da fu tu ra ave ni da.

Assim o re da tor de O Ma lho, que es cre veu o se guin te, para a
edi ção de 13 de ju nho da que le ano: 

“Qu an do, da qui a qua tro anos, o Sr. La u ro Mül ler con du -
zir o Sr. Ro dri gues Alves pela gran de ave ni da afo ra, até o cais;
quan do o Sr. Ro dri gues Alves vir esta ci da de sa ne a da, lim pa,
com lar gas ruas bem cal ça das, bem edi fi ca das, bem are ja das, e
a po pu la ção acres ci da vi ven do como na Mimi Bi lon tra fe liz e
con ten te [....] S. Exª al vis sa rá o seu gran de mi nis tro e po de rá
di zer, como Tito: ‘Gra ças aos de u ses não per di o meu qua triê -
nio’ [....]. E pode fi car cer to de que a pos te ri da de o re pe ti rá.”

Na mes ma edi ção, o se ma ná rio ca ri o ca es tam pa va am plo
noti ciá rio so bre as re a li za ções do go ver no. Abria pá gi na de ho me na gem, 
com re tra tos de Rio Branco, La u ro Mül ler, Le o pol do de Bu lhões,
Seabra, Pas sos e Fron tin. Pu bli ca va plan tas da trans for ma ção da ci da de, 
nas qua is apa re ci am o por to, as ave ni das ma rí ti mas e a Ave ni da Cen tral
tais como de vi am ser no fu tu ro. A ci da de imun da iria ilu mi nar-se; o
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mor ro do Senado vi ria aba i xo e sua ter ra en che ria a orla do mar; o
Man gue seria uma bela rua. Mas a gran de es pe ran ça era a Ave ni da Cen tral.

“Par te ela [di zia o tex to] em li nha reta da pra ia de San ta
Lu zia e vai ter ao Lar go da Pra i nha, li gan do, por tan to, duas
par tes opos tas da nos sa baía. Tem a ex ten são de 1.800 me tros 
e a lar gu ra de 33 me tros.”
Uma ca ri ca tu ra in di ca va que a gló ria do pre si den te co me ça va a

se om bre ar com a do seu chan ce ler. Nela apa re cem os dois, e o pri me i ro
diz ao se gun do: “Sr. Ba rão, só te mos dois ho mens ca pa zes de en di re i tar
isto; um é V. Exª nas re la ções ex te ri o res.” Ao que Rio Bran co res pon dia,
me su re i ro: “O ou tro é V. Exª, Sr. Con se lhe i ro, nos ne gó ci os in te ri o res.”

Em agos to de 1903, apa re ceu uma re vis ta que se pro cla ma va
mo dern-style e art-nouveau, a qual to mou o tí tu lo de A Ave ni da. Seu di re tor
era Car los Ma ga lhães; como di re tor-secretário fi gu ra va Do min gos Ri be i ro
Filho28 e o ca ri ca tu ris ta-chefe era Cris pim do Ama ral.

Nela co la bora ram com de se nhos, en tre ou tros, J. Car los e
Hélios Se e linger.

No pri me i ro nú me ro (1º de agos to) de A Ave ni da, em tra ba -
lho de Cris pim do Ama ral, apa re ce na capa uma mu lher bel le épo que, que
ati ra flo res so bre a pers pec ti va de uma lar ga rua, edi fi ca da com pré di os
de vá ri os an da res. O go ver no da Re pú bli ca ia re a li zar esse so nho.

O em pre go de ver bas fe de ra is em obras mu ni ci pa is, fato cuja ex -
pli ca ção era ób via, dado o in te res se na ci o nal das mes mas obras, não pro vo -
cou re sis tên ci as de mon ta. Mes mo mais tar de as crí ti cas a esse fato não fo -
ram im por tan tes e ori gi na vam-se sem pre de mo ti vos po lí ti cos.

Em 1914, por exem plo, o Se na dor Fran cis co Gli cé rio, cu jas
re la ções po lí ti cas com Ro dri gues Alves so fre ram al ter na ti vas de apro xi -
ma ções e de sen con tros, fa lan do no Se na do na ses são de 6 de ou tu bro,
afir mou que, no pe río do do go ver no de Ro dri gues Alves, hou ve ra
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mais tarde em A Careta e evoluiu para o comunismo, quando da fundação do
partido. Foi amigo de Astrojildo Pereira e de Lima Barreto.



“despe sas ile ga is e avul ta dís si mas”. E acres cen tou: “A Ave ni da Rio
Bran co, esta be le za que le gi ti ma qual quer ile ga li da de [....], foi aber ta sem 
ne nhu ma auto ri za ção le gis la ti va.”

No dia 8 Rui Bar bo sa, opo si ci o nis ta fer re nho ao go ver no
Her mes, que Gli cério apo i a va, con tes tou a afir ma ti va do se na dor
paulis ta e his to ri ou a le ga li da de de todo o pro ce di men to. Em cer to
mo men to, afir mou:

“A co mis são de obras do por to des ta ci da de, es tu dan do o
as sun to, con si de rou a aber tu ra da Ave ni da como com ple men to
neces sá rio des sas obras, ha ven do-a por in dis pen sá vel para
fa ci litar o trá fe go de mer ca do ri as em em bar que ou de sem bar que 
por esse cais [....]. Con for man do-se com esse pa re cer, que se
acha no re la tó rio da Vi a ção de 1905, o Con se lhe i ro Ro dri gues
Alves lhe dá for ma exe cu ti va, ex pe din do, em 18 de maio de
1903, o Decre to nº 4.839, no qual o pre si den te [....] au to ri zou o
mi nis tro da Fa zen da a con tra tar com os ban que i ros N. M.
Rothschild and Sons, de Lon dres, o em prés ti mo de 8 ½ mi lhões 
de es ter li nos [....] des ti na do às obras de me lho ra men to do por to
des ta ci da de e ou tras com ple men ta res.”

Con clu iu o ora dor:

“Assim como este, po de ria eu bus car ou tros exem plos,
para que se evi den ci as se a ini qüi da de com que o meu ilus tre
amigo, no in tu i to de exal tar uma si tu a ção con de na da, ofendeu,
de pre ci ou as si tu a ções dig nas de ou tro res pe i to, en ca ra das
pelo país com ou tra con si de ra ção e, cer ta men te, de fu tu ro,
qua li fi ca das pela His tó ria com ou tra jus ti ça.”

Rui fa la va, de fato, pela His tó ria. Com pa rar um go ver no
como o de Rodri gues Alves, re vo lu ci o ná rio den tro da lei, com o de
Hermes, ile gal sem re vo lu ção, era o cú mu lo da des fa ça tez. 

No dia se guin te ao do dis cur so de Rui, o seu ve lho com pa -
nhe i ro dos tem pos aca dê mi cos pas sou-lhe agra de ci do te le gra ma. Rui
res pon deu em des pa cho no qual há esta bela fra se: “Não co nhe ço ma i or 
pra zer do que fa zer jus ti ça.” Por me nor pi can te: o mes mo Rui Bar bo sa,
em uma das suas não ra ras con tra di ções, com ba te ra aci da men te o pla no
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da Ave ni da Cen tral, no dis cur so já ci ta do, de 29 de ou tu bro de 1903.
Então dis se:

“Peço a Deus que o re sul ta do de in tu i to tão bem ins pi ra do
não seja uni ca men te de i xar em ru í na uma gran de par te des ta ca pi tal 
[....]. Ras ga da a Ave ni da, de sa pro pri a dos os pré di os ne ces sá ri os à
sua aber tu ra, terá o go ver no fe de ral, terá o go ver no mu ni ci pal que
en ca rar di fi cul da des ain da ma i o res. Será pre ci so guar ne cê-la de pré -
di os; será pre ci so cons tru ir essa fa us to sa Ave ni da que se pro je ta e
eu du vi do atu al men te do con cur so dos ca pi ta is in dis pen sá ve is [....].
Será pre ci so o em pre go de gran des ca pi ta is; será pre ci so a cons tru -
ção de pré di os cus to sís si mos. Nes se meio tem po, a si tu a ção do co -
mér cio, a si tu a ção de par te da po pu la ção, cu jas ra i as hou ve rem de
ser atra ves sa das por essa nova ar té ria [....] terá cri a do para os seus
mo ra do res, terá cri a do so bre tu do para o co mér cio [....] gran des pre -
ju í zos, gran des di fi cul da des [....]. Não é fá cil des lo car, mu dar o co -
mér cio acu mu la do até hoje à mar gem das ruas por onde vão pas sar 
as no vas ave ni das. As pri me i ras de sa pro pri a ções, acre di to eu, ab sor -
ve rão a im por tân cia dos re cur sos ago ra pro je ta dos.”

Ne nhum des ses prog nós ti cos de Cas san dra se con fir mou. As
de sapropri a ções atin gi ram ní ve is mu i to ra zoá ve is, dado o es pí ri to de
coope ra ção dos pro pri e tá ri os, es ti mu la dos pelo povo. As edi fi ca ções
no vas fi ze ram-se com gran de ra pi dez. Tudo deu cer to.

Pelo decre to de 21 de no vem bro de 1903, foi to ma da a
provi dên cia pre li mi nar e bá si ca para a cons tru ção da Ave ni da.

Com efe i to, na que le ato, o pre si den te re sol veu “no me ar o Dr.
André Gus ta vo Pa u lo de Fron tin para o car go de en ge nhe i ro-chefe da Co -
mis são Cons tru to ra da Ave ni da Cen tral, com os ven ci men tos que lhe com -
pe ti rem”. A 24, Fron tin en trou no exer cí cio das suas fun ções.29 A Co mis -
são Cons tru to ra es ta be le ceu sua sede na casa da Rua da Qu i tan da, 49.
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Por por ta ria de 21 de no vem bro de 1903, La u ro Mül ler apro -
vou as ins tru ções para a Co mis são Cons tru to ra da Ave ni da  Cen tral.

A Co mis são era ins ti tu í da de con for mi da de com o de cre to que
re gu la men tou as obras do por to, e as des pe sas com a fu tu ra Ave ni da se ri am 
sa tis fe i tas me di an te os re cur sos pre vis tos em lei para aque las obras.

A Co mis são ti nha por che fe um en ge nhe i ro, cuja am pla com -
pe tên cia fi ca va mi nu ci o sa men te de fi ni da. Ele po dia ne go ci ar as de sa pro -
pri a ções, en ca mi nhar a ven da dos ter re nos e ma te ri a is das de mo li ções,
ad qui rir ma te ri a is, fi xar sa lá ri os, or ga ni zar pro je tos, re gu lar as cons tru ções,
dirigir, em suma, a gran de obra. Era as sis ti do por en ge nhe i ros, ad vo ga dos,
conta do res e pes so al ad mi nis tra ti vo, além dos ope rá ri os.

O cor po de en ge nhe i ros da Ave ni da com pu nha-se de 23,
che fi a dos, em di fe ren tes se ções, pe los se guin tes: Hen ri que Cou to
Fer nan des, José Cle men te Go mes, José Va len tim Du nham, Ma nu el
da Sil va Oli ve i ra, Ga bri el De nis Jun que i ra e Eu gê nio de Andra de
Dods worth.

O pro je to apro va do pre via tra ça do que par tia da Pra i nha e
ter mi na va na pra ia de San ta Lu zia. De ve ria o tra ça do cos te ar, de um
lado, os mor ros de S. Ben to e do Cas te lo e, do ou tro, o mor ro de San to
Antô nio. Além dis so, cum pria pre ser var a in te gri da de do tra di ci o nal
Pas se io Pú bli co, obra do Vi ce-Rei D. Luís de Vas con ce los. Essas con -
dições to po grá fi cas li mi ta ram a lar gu ra da Ave ni da que, no en tan to, medi an te 
pequeno cor te no mor ro do Cas te lo, pôde atin gir 33 me tros. Frontin
in sistira nes ta di men são, para su pe rar a Ave ni da de Mayo, de Bu e nos
Ai res, que con ta so men te 30.

Fron tin foi o gran de pla ne ja dor da Ave ni da. La u ro Mül ler, ao
que diz, tra ça ra, so bre uma plan ta da ci da de, a sua di re ção. Mas uma
coisa é fa zer isto e outra é transfor mar uma as pi ra ção em pla no
exeqüível, e foi o que fez Fron tin. O jo vem che fe lo bri gou, pela pri meira
vez, o tra ça do fu tu ro, su bin do à tor re do Con ven to da Aju da, pró xi mo à 
pra ia de San ta Lu zia, e to man do como pon to de re fe rên cia os te lha dos
do Li ceu Li te rá rio Por tu guês, en tão si tu a do na Pra i nha.

Pas sou logo de po is a es tu dar, com gran de ra pi dez, a lo ca ção
do eixo da Ave ni da, cer ti fi can do-se do nú me ro, di men sões e si tu a ções
dos pré di os que de ve ri am ser de mo li dos na sua pas sa gem.
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Para isto pu bli cou, a 25 de no vem bro, edi tal que dava aos
pro pri e tá ri os in te res sa dos o pra zo até 15 de de zem bro para en tra rem
em en ten di men to ami gá vel com a Co mis são. A boa von ta de ge ral que
exis tia quan to à re no va ção da ci da de fez com que não hou ves se di fi cul -
da des ma i o res no tra to com os pro pri e tá ri os.

Logo a 26 de de zem bro foi as si na da a pri me i ra es cri tu ra de
de sa pro pri a ção de dois pré di os, nas ruas Mu ni ci pal e dos Ou ri ves, per -
ten cen tes ao Ba rão de Vi dal.30 Até o fim da que le mês já ha vi am sido
de sa pro pri a dos 29 pré di os.

As de mo li ções co me ça ram na Rua da Pra i nha nº 27, no dia 26 
de fe ve re i ro de 1904. Era um par di e i ro co lo ni al. O ma te ri al da de mo li -
ção des sa casa foi logo ad qui ri do por um ca pi ta lis ta, o Co men da dor
Con ra do Ja cob de Ni e me yer, e por ele trans por ta do para a lo ca li da de de 
S. Con ra do, ao fim da ave ni da li to râ nea que hoje traz o seu nome, a fim
de ali cons tru ir uma casa. Este pe que no fato ilus tra o am bi en te de qua se 
mis ti cis mo que cer ca va a cons tru ção da Ave ni da.

O iní cio ofi ci al das obras, con tu do, só ocor reu a 8 de mar ço,
so le ne men te, na pre sen ça do pre si den te da Re pú bli ca.

As fo to gra fi as dos jor na is mos tram Ro dri gues Alves
assistin do à bên ção do ter re no e ao lan ça men to da pri me i ra pe dra da
Ave ni da.

O ter re no em que se lan çou a pe dra fun da men tal cor res pon -
dia ao quar te i rão li mi ta do pela Ave ni da e pe las Ruas Acre e S. Ben to.
Para ni ve lá-lo foi pre ci so pro ce der a um cor te na pe dra do mor ro de
S. Ben to.

O Jor nal do Co mér cio do dia 9 dá cir cuns tan ci a da no tí cia do
acon te ci men to. O pre si den te che gou às 2 ho ras, acom pa nha do do mi -
nis té rio, à ex ce ção de Rio Bran co, que da ria nome à Ave ni da. Di ri giu-se
ao Li ceu Li te rá rio Por tu guês, na Pra i nha, onde foi re ce bi do por Fron tin, 
o Bis po D. Jo a quim Arco ver de e nu me ro sas au to ri da des. De po is de
cur ta re cep ção, o pre si den te di ri giu-se ao pon to es co lhi do, onde pro ce -
deu ao lan ça men to da pe dra fun da men tal do pri me i ro edi fí cio, per ten -
cen te a Edu ar do Gu in le. La vrou-se a ata da ina u gu ra ção, que as si na ram, 
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além do pre si den te, seus mi nis tros, o pre fe i to e ou tras au to ri da des,
nume ro sos re pre sen tan tes da so ci e da de ca ri o ca de en tão, em to dos os
seus se to res. Entre os no mes fi gu ram os de Camelo Lam pre ia, Urba no
San tos, Anto nio Aze re do, Her mes da Fon se ca, Ma nu el Vi la bo im, Edu ardo 
Guinle, Ba rão Ho mem de Melo, Bar bo sa Ro dri gues, Ro dol fo
Bernadel li. O Ma lho  co men tou no dia 12:

“É de se es pe rar que, des ta vez, os mes tres-de-obras
fiquem me ti dos nas en co lhas com seus es ta fa dos pro je tos de
ja ne lões, ca i xo tes e com po te i ras no co cu ru to dos pré di os, não 
fa lan do das ig nó be is fi gu ras de lou ça dos fron tões e das por -
te i ras. Sem pre é mais agra dá vel ver-se uma co i sa com je i to de
arte e es ti lo do que es ses par di e i ros acha vas ca dos do tem po
em que Ca i ru abriu os por tos do Bra sil.”

O re da tor, le va do pelo gos to do tem po, des pre za va os be los
so bra dos co lo ni a is e de bi ca va dos va sos e fi gu ras de lou ça das fa cha das,
que hoje cons ti tu em ra ri da des dis pu ta das nos an ti quá ri os. Pre fe ria os
fes tões, an jos e se re i as de ges so.

Esses pré di os art-nouveau, que se man ti ve ram até a fe bre
imobi liá ria tra zi da pela in fla ção, eram pro je ta dos pe los me lho res
arquite tos do tempo.

Aqui vai a re la ção da que les que ti ve ram seus pro je tos
aprovados pela Co mis são Cons tru to ra: A. Mo ra les de los Rios, Antô nio
Jannuz zi, Antô nio Raf fin, Antô nio Va ni ni, Fri ed e Ekman, Gas tão Ba i a na,
Gusta vo Adol fo, He i tor de Melo,31 John Oberg, José Gon za les,
Manuel do Ama ral Se gu ra do, Oscar Pa re to Tor res, To maz zo G. Bez zi,
Tra ja no de Me de i ros e Vi cen te de Car va lho.
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lançamento solene da pedra fundamental do edifício em maio de 1905.



Os tra ba lhos de lo ca ção e de mo li ção pros se gui ram dia e noite.
Co me ça ram a cor rer bo a tos so bre er ros no pro je to, que logo eco aram
nos jor na is. Di zia-se que o eixo da Ave ni da es ta va tor to e que o
traçado pre vis to no pa pel não es ta va sen do exe cu ta do. O prin ci pal ve í cu lo
des ta ba le la era o Cor re io da Ma nhã.

Ro dri gues Alves che gou a pre o cu par-se, mas Fron tin tran qüi -
li zou-o.

As de mo li ções con ti nu a vam com fú ria, e eram ob je to de fo -
to gra fi as da im pren sa. Fron tin ob te ve que a Com pa nhia Jar dim Bo tâ ni -
co, que já fa zia este ser vi ço para a Pre fe i tu ra, mon tas se uma li nha pro vi -
só ria de va go ne tes elé tri cos, que trans por ta vam o en tu lho dos ca sa rões
de mo li dos para aju dar os ater ros que o pre fe i to fa zia no mar. Para isso
per fu rou-se um arco nas pa re des de an ti go so bra do que obs tru ía o ca -
mi nho. Era a casa co mer ci al Cos ta Pa che co e Cia. Ago ra po der-se-ia as -
sen tar uma pe que na li nha de tri lhos de fora a fora, de mar a mar, o que
se fez, para trans por te dos ma te ri a is das de mo li ções.

Já de po is de ter mi na da a sua pre si dên cia, Ro dri gues Alves re -
pe tia aos fi lhos uma ane do ta que mu i to o di ver tia. Con tou-lhe um ami -
go que cer to co nhe ci do de am bos, de Gu a ra tin gue tá, vi e ra ao Rio em
ple na fe bre das de mo li ções para a aber tu ra da Ave ni da, e con tem pla ra,
as som bra do, as ru í nas do que fora a ve lha ca pi tal do Impé rio. De vol ta
a Gu a ra tin gue tá de cla rou ao ami go co mum que ha via vo ta do em Ro dri -
gues Alves com grandes es pe ran ças, mas que, ago ra, quan do ti ves se de es -
co lher um pre si den te da Re pú bli ca, iria pro cu rá-lo no hos pí cio.

Em agos to caiu o úl ti mo ca sa rão. Fi ca va ao fim do tra ça do, na
Rua da Aju da, já pró xi mo a San ta Lu zia. Ao todo fo ram de mo li dos 641
pré di os.

A 7 de se tem bro, de sa fi an do vi to ri o sa men te a ig no rân cia dos
mal di zen tes, Fron tin ina u gu rou o eixo da Ave ni da, re ti lí neo e de sim pe di -
do. Hou ve fes ta; dis tri bu í ram-se car tões pos ta is co me mo ra ti vos. Na mes -
ma data ina u gu rou-se a ilu mi na ção elé tri ca pro vi só ria no tra ça do do eixo.
Ro dri gues Alves percorreu-o em toda a ex ten são, de San ta Lu zia à Pra i -
nha, pela via aber ta ao trân si to, que con ta va ape nas 8 me tros de lar gu ra.

O per cur so foi fe i to em um cor te jo de car ros elé tri cos, sen do
o pri me i ro ocu pa do pelo pre si den te e au to ri da des e os de ma is por con -
vi da dos, que in clu íam se nho ras.

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si den cialismo  449



Ro dri gues Alves e Pa u lo de Fron tin ve ri fi cam se o eixo da ave ni da 
es ta va ou não er ra do. Ca ri ca tu ra de O Ta ga re la, cuja le gen da é 

 a se guin te: R. A. – Que bela  vis ta d’aqui! / Dr. Fron tin. – Não
 há nada como a gen te es tar de cima... – Co le ção Plí nio Doy le



Foi um pas se io fes ti vo, sen do que, ao pas sar pelo edi fí cio em
cons tru ção dos Gu in le, hou ve uma pa ra da, sen do ofe re ci dos re fres cos e 
li co res à co mi ti va.

Na vés pe ra, Leão Ve lo so, um dos que sus ten ta vam a pre ten sa 
tese do eixo tor to da Ave ni da, ha via es tam pa do um ar ti go em que
procu ra va ridi cu la ri zar ao má xi mo a fes ta do dia se guin te, a qual não
de i xa va de ser uma es pé cie de re a ção con tra as men ti ras re i te ra das do
Cor re io da Ma nhã.

Já se tor na ra evi den te que a má von ta de e o pes si mis mo de
alguns pou cos não aba la va a onda de con fi an ça e en tu si as mo do povo,
que via di re ta men te o re sul ta do das obras. Co me ça vam a che gar quan ti -
da des cres cen tes de bra si le i ros do in te ri or, que vi nham ao Rio so men te
para ver as trans for ma ções que se ope ra vam.

No dia 27 de mar ço de 1905, deu-se a ina u gu ra ção do
prime i ro pré dio da nova Ave ni da Cen tral, o en tão nº 68, pró xi mo à
Rua S. José, onde mais tar de fun ci o nou a Ta ba ca ria Lon dres.32 Era o
seu cons tru tor e pro pri e tá rio o ar qui te to Antô nio Jan nuz zi. A ina u gu -
ra ção foi so le ne e dela se la vrou ata, pu bli ca da no Jor nal do Co mér cio de
28. Ve mos por esta que es ti ve ram pre sen tes ho mens pres ti gi o sos na
po lí ti ca, nos ne gó ci os, na vida in te lec tu al, como La u ro Mül ler, Fron tin, 
Car doso de Cas tro, Alfre do Pin to, João do Rio, Cân di do Gaf fré,
Guilher me Gu in le. Dias de po is ina u gu rou-se o se gun do pré dio. Ti nha
qua tro an da res, fi ca va entre Sete de Se tem bro e Ouvi dor, e per ten cia a
Ma nu el de Ma ga lhães Melo.

A 10 de abril, a Co mis são Cons tru to ra as si nou con tra to para
pa vi men ta ção da Ave ni da, com a fir ma nor te-americana The Has tings
Pa ve ments Co., de Nova Ior que, mas os tra ba lhos só fo ram ini ci a dos
em se tem bro, quan do as obras de in fra-estrutura (es go tos, ilu mi na ção e
ou tras) ter mi na ram. O cal ça men to, dis se O Ma lho, ia “com ra pi dez quase
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32 Recordo-me perfeitamente dessa loja. Tinha teto estucado, no estilo da época. Os
balcões corridos, cobertos de vidro, exibiam charutos, cachimbos, latas de fumo.
Havia um bico de gás sempre aceso, para os fumantes acenderem os cigarros e
charutos. Aluno do Pedro II, eu passava por ali fardado e acendia o meu cigarro,
levantando-me na ponta dos pés para atingir a chama.



in crí vel”. Em um mês es ta va ter mi na da essa pri me i ra pa vi men ta ção da
gran de ar té ria. Em no vem bro, co me ça va o re ves ti men to, em mo sa i co
por tu guês, dos pas se i os la te ra is, fe i to por cal ce te i ros man da dos vir de
Lis boa, com per mis são da Câ ma ra Mu ni ci pal da que la ci da de.

Em ou tu bro co me çou o plan tio de ár vo res, em ce ri mô nia que 
tomou ca rá ter mun da no. Além das au to ri da des, vá ri as se nho ras
compa re ceram. Rodri gues Alves ano ta, no dia 21 da que le mês:

“Fez-se a plan ta ção das pri me i ras ár vo res na Ave ni da,
com so le ni da de. Os jor na is fa lam com elo gio da obra. Fo ram
duas ár vo res de pau-brasil as pri me i ras plan ta das.”

O pau-brasil foi uti li za do na ar bo ri za ção cen tral, hoje in fe liz mente 
su primida, e na dos pas se i os em pre gou-se o cha ma do jam be i ro bra si leiro
(Eu ge nia spe ci o sa).

No dia 14 de no vem bro, vés pe ra da en tre ga da Ave ni da ao
públi co, o pre si den te ina u gu rou o edi fí cio da Ca i xa de Amor ti za ção, cuja
pedra fun da men tal fora lan ça da em mar ço, ten do sido, por tan to, cons truído
em oito me ses. Si tu a do na es qui na da Rua Vis con de de Inha ú ma, era dos
mais dis cre tos e har mo ni o sos edi fí ci os da que le con jun to meio dis pa ra ta do.
Pró prio na ci o nal, fo ram nele em pre ga dos ma te ri a is mais no bres, que lhe
de ram ma i or du ra ção e dig ni da de, como se vê ain da hoje.33

A Ave ni da es ta va pra ti ca men te con clu í da em pou co mais
de um ano e oito me ses de tra ba lho. Cus ta ra aos co fres pú bli cos –
com o au xí lio do em prés ti mo in glês, de ve-se re cor dar – a soma de
41.330 con tos, em nú me ros re don dos. Só hou ve um aci den te de
monta no em pre en di men to: o de sa ba men to do edi fí cio, em cons trução, do 
Clu be de Enge nha ria, na es qui na da Rua Sete de Se tem bro, com dois
mor tos e vá ri os fe ri dos. Du ran te tem pos foi o fato pre tex to de pi lhérias
pou co amá ve is para a en ge nha ria na ci o nal. Na oca sião de ba teu-se o
as sun to en tre os téc ni cos, en tran do no de ba te o pró prio Fron tin,
pre si den te do Clu be. Mas as ca u sas re a is do de sas tre nun ca fi ca ram
es cla re ci das.
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33 Por proposta do autor ao Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
o edifício, hoje Banco Central, foi tombado (1973).



O dia 15 de no vem bro, gran de data para o ca ri o ca, não foi
favoreci do pelo tem po. Cho veu for te men te, o que com pro me teu a beleza
da festa, em bo ra não che gas se a di mi nu ir o en tu si as mo da mas sa popular
que en cheu a gran de via.

Com a dis cri ção de sem pre, Ro dri gues Alves ano ta:

“15 de no vem bro – Foi ina u gu ra da a Ave ni da Cen tral,
ha ven do re vis ta às tro pas às 9 ½ da ma nhã. Cho veu mu i to
mas a fes ta cor reu bem, no tan do-se mu i ta ale gria na po pu la ção.
Os jor na is des cre vem bem esse acon te ci men to.” 

O úl ti mo pa rá gra fo in di ca que o pre si den te ra bis cou a sua
nota no dia 16, no qual a im pren sa abriu co lu nas à gran de no tí cia. Veio
gen te do in te ri or para pre sen ci ar o fato. De po is do des fi le de tro pas,
Ro dri gues Alves rom peu a fita de seda que atra ves sa va a Ave ni da. No ta -
va-se, en tre os as sis ten tes da clas se mais alta, que a mo der ni za ção dos
tra jes mas cu li nos co me ça va a do mi nar. As so bre ca sa cas e as car to las
pare ci am sair da cena, como os so bra dos es cu ros e as vi e las úmi das.
Alguns dos pró pri os mem bros da alta ad mi nis tra ção, de mons tran do
espí ri to pi o ne i ro, os ten ta vam tra jes de fla ne la cla ra, cha péus de pa lha,
ca ras raspa das. “O Rio ci vi li za va-se”, como di zia o cro nis ta so ci al Fi gueire do 
Pi men tel.

Ve ja mos al guns co men tá ri os e des cri ções da im pren sa, alu si vos
à ina u gu ra ção:

Na edi ção de 23 de no vem bro, a re vis ta Os Ana is, di ri gi da
pelo es cri tor Do min gos Olím pio (a qual, jun ta men te com a Kos mos,
eram as pu bli cações de me lhor ní vel in te lec tu al do Rio), trans mi te a
ati tu de do pre si den te no dia da fes ta. Diz a re vis ta:

“Bem se via que o pre si den te da Re pú bli ca es ta va
satis fe ito no seio do povo, des pre o cu pa do do pun gen te acicate
das idéias sub ver si vas, das ins ti ga ções de le té ri as das paixões, do 
mur mú rio das que i xas, como se uma am pla tré gua ge ne ro sa 
lhe ins pi ras se aque la ati tu de de ve ne ra ção agra de ci da ao
gover no, cuja inici a ti va pa trió ti ca o do ta ra com um me lhora men to 
con dig no da nos sa cul tu ra e da nos sa ci vi li zação.”
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A Ga ze ta de No tí ci as do dia 16 re la ta como o pre si den te em tan -
dem des co ber to,34 acom pa nha do dos Srs. La u ro Mül ler e Ro dri gues
Alves Fi lho, co me çou a pas sar em re vis ta às for ças em pa ra da, per cor -
ren do toda a ex ten são da Ave ni da Cen tral.

O País faz li te ra tu ra re pu bli ca na:

“A es pe ran ça de um belo dia sa gran do uma bela data e
uma bela obra des fez-se in fe liz men te; o sol não veio e foi sob 
um agua ce i ro im pe ni ten te e odi o so que se fez on tem a ina u -
gu ra ção da for mo sa Ave ni da que foi, no dia da fes ta da Re pú -
bli ca, a con cre ti za ção mais evi den te e ir re cu sá vel das duas
pro mes sas de me lho res dias. O céu ama nhe ceu tur vo e tor vo
se con ser vou até a no i te, como uma car ran ca de se bas ti a nis ta
im pe ni ten te [....]. Não hou ve sol mas hou ve en tu si as mo; e a
mul ti dão que veio para a rua e que, a des pe i to do chu ve i ro, se 
der ra mou pela gran de via, en cheu-a de vida e mo vi men to
[....]. A gran de via es ta va aber ta ofi ci al mente para o Rio de
Janeiro e, por en tre a mas sa po pu lar vi bran te, exal ta da, movida
por ex cep ci o nal e jus to en tu si as mo, a car ru a gem pre si den ci al,
onde se acha vam as fi gu ras do che fe de Esta do e do mi nis tro
que fi ze ram a cons tru ção ad mi ra da, des fi la va va ga ro sa men te
di an te das con ti nên ci as da di vi são e das acla ma ções do
povo.”

O aus te ro Jor nal do Co mér cio de pôs:

“Ra ras ve zes um acon te ci men to pú bli co terá atra í do a
uma ex ten sa área da ci da de mais gen te do que a ina u gu ra ção
da Ave ni da Cen tral atra iu on tem, des de pela ma nhã, à zona
ur ba na. O es tran ge i ro que vi si tar ago ra a nos sa ca pi tal já tem
na Ave ni da um belo exem plo do pro gres so ma ter ial que o
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34 Carro de cavalos, também chamado à Daumont. Foi usado em ocasiões solenes,
pelo menos até o governo Venceslau Brás. O Conde Modesto Leal conservava na 
sua chácara das Laranjeiras um carro à Daumont, recolhido talvez das equipagens
presidenciais. A elegante carruagem causava minha admiração infantil, quando, na 
companhia paterna, eu ia à mansão do Senador Modesto Leal.



Rio de Ja ne i ro se sen te re sol vi do a re a li zar [....]. A fes ta es ta va 
bela: bela em si e bela pela ex pres são de ín ti ma sa tis fa ção, de
imen sa ale gria que pu nha em to dos os sem blan tes. Nin guém
se que i xou de ma is da hos ti li da de do tem po, do in cô mo do da
lama, do mar tí rio do ca lor.”

O ri so nho O Ma lho em ban de i ra-se em arco na edi ção de 18. 
Abre pá gi na em ho me na gem a Ro dri gues Alves, La u ro Mül ler e Pa u -
lo de Fron tin. A re por ta gem é en tu siás ti ca. Fala em “sun tu o si dade
[....], am plas pers pec ti vas [....], pri mo res de ar qui te tu ra”. Diz: “Estas
grandes obras [.....] não só ilus tram para sem pre os pe río dos de go verno
que as ini ci am, con ti nu am e ter mi nam, mas, prin ci pal men te, afir mam 
a ener gia do ca rá ter na ci o nal.”

Nos dias se guin tes con ti nu a vam a ser ina u gu ra dos al guns
dos novos edi fí ci os da Ave ni da, sem pre com afluên cia e ale gria
popu lar.

No dia 19 Ro dri gues Alves es cre veu: “Vi si tei o edi fí cio
novo de O País e as sis ti a duas inau gu ra ções, uma da Asso ci a ção dos 
emprega dos do Co mér cio,35 ou tra do Pa vi lhão S. Luiz,36 e, à no i te,
percor ri a Ave ni da de automó vel. Era ex tra or di ná ria a con cor rên cia.
Popu la ção con ten tís si ma.” No dia 7 de abril de 1906 ina u gu rou-se o
belo edi fí cio, em es ti lo fran cês, da Esco la Na ci o nal de Be las-Artes.
Rodri gues Alves veio de Pe tró po lis para a fes ta.

O pre si den te pres ti gi a va o há bi to, que logo se ins ta lou, de 
“fa zer Ave ni da”, isto é, per cor rê-la, fla nan do, nos seus tre chos mais 
atra en tes. Fa zer Ave ni da foi moda ca ri o ca, até o de sen vol vi men to
do ba ir ro de Co pa ca ba na, moda que per du rou mes mo de po is da
Re vo lu ção de 1930.

Des lo ca ra-se, as sim, o cen tro do Bra sil da Rua do Ou vi dor,
via co lo ni al, in tran si tá vel para os re cen tes au to mó ve is e tam bém para os 
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35 Rodrigues Alves assistira, provavelmente, ao lançamento da pedra fundamental da 
Associação, pois o levantamento do edifício só começou  em  março de 1906.

36 Palácio Monroe, que tomou este nome porque foi sede da Conferência
Pan-Americana em 1906. O jardim do palácio foi feito por Frontin, segundo se
verifica em nota de Rodrigues Alves, antes referida.



no vos há bi tos, as no vas idéias. Fi ca ra su pe ra da a Ave ni da de Mayo.
Paris sur gia à vis ta com a mi ni a tu ra, em bo ra em co me ço, da sua Ópe ra e 
a có pia do seu bu le var. Esta va cri a do um sím bo lo na ci o nal da nova ci vi -
li za ção. Abria-se vi si vel men te, ma te ri al men te, o ca mi nho do sé cu lo XX.

Em de zem bro de 1907, a Di re to ria de Obras do Mi nis té rio da 
Vi a ção pro pôs a pas sa gem da Ave ni da Cen tral para a ad mi nis tra ção da
Pre fe i tu ra, pois não se jus ti fi ca va que per ma ne ces se ela en tre gue ao go -
ver no fe de ral, seu fi nan ci a dor e cons tru tor. Essa pro pos ta já ha via sido
for mu la da, em no vem bro da que le ano, por Fran cis co Bi ca lho, que con -
ti nu a va a di ri gir as obras do por to e, por tan to, a ad mi nis trar a Ave ni da.
De ve-se men ci o nar que um dos des pa chos do pro ces so está fir ma do
pelo fun ci o ná rio Ma cha do de Assis.37
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37 É estranho como a remodelação do Rio de Janeiro figura pouco nas crônicas e
nos romances de Machado de Assis. Seria matéria para estudo de algum
machadiano. Talvez a sensibilidade do mestre ficasse marcada pela cidade imperial, 
em que se formou o seu espírito, e ele precisasse daquele ambiente para cenário
das suas criações. De qualquer forma, é tema que mereceria estudo.



Ro dri gues Alves ina u gu ra a Ave ni da Cen tral. Na foto
apa re cem Pa u lo de Fron tin e La u ro Mül ler. Foto da

Ca re ta. Co le ção Álva ro Co trim
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

Osval do Cruz e o sa ne a men to – A fe bre ama re la – A pes te bu bô ni ca – A va río la e 
a va cina – Re vo lu ção con tra a va ci na – A anis tia.

OSVALDO CRUZ E O SANEAMENTO

A re vis ta ca ri o ca D. Qu i xo te, no nú me ro de 15 de
mar ço de 1902, elo gi ou, em ar ti go, o pro gra ma de go ver no de
Rodrigues Alves, con ti do na pla ta for ma lida no ban que te do Clu be
dos Diá ri os.

A pro pó si to das pos si bi li da des que se ri am aber tas ao go ver no que 
se empos sa ria em no vembro, o D. Qu i xo te pu bli cou as se guin tes e justas
observa ções: “S. Exª vem en con trar as con di ções do Te sou ro pro fun da mente
mo di fi cadas.” Cam pos Sa les, pre so ao pro gra ma de res ta u ra ção fi nan ceira,
ficara “no ex te ri or amar ra do a um con tra to em que es ta va em pe nha da a
hon ra naci o nal”. No in te ri or ti nha ele de en fren tar os em prés ti mos em
apó lices, os bi lhe tes do Te sou ro, o dé bi to para com o Ban co da Re pú bli ca,
além dos en car gos or di ná ri os do or ça men to. Fe i to este exa to le van ta men to,
con clu ía a re vis ta: 

“A si tu a ção que o Sr. Ro dri gues Alves vem en con trar é
mu i to di fe ren te, e o que de sa cri fí ci os e tra ba lhos ela cus tou é 
obra cuja aná li se não pode ser fe i ta en quan to a per ma nên cia
das res pon sa bi li da des dos que a fi ze ram não se afas ta dos
pro ces sos da crí ti ca e in ten si da de das pa i xões.”



O jul ga men to his tó ri co so bre a par ti ci pa ção do go ver no
Campos Sa les nos êxi tos do go ver no Ro dri gues Alves já era an te ci pado,
como se vê, pe los con tem po râ ne os, an tes mes mo que o se gun do
ti vesse iní cio. Pre vendo e es pe ran do a cons tru ção fu tu ra, al guns ho mens
lúcidos e im par ci a is, como o re da tor do D. Qu i xo te, não de i xa vam de
acen tu ar a so li dez com que fi ca vam assen ta dos os seus ali cer ces. O
presi den te em pos sa do em 1902 iria uti li zar, sempre den tro da lei, os
recur sos fi nan ce i ros pos tos em or dem e o cré di to ex ter no le van ta do
pelo go ver no an te ri or, de ma ne i ra a for ne cer os ele men tos ne ces sá ri os à 
ciên cia e à téc ni ca mo der nas, per so ni fi ca das em Osval do Cruz, a fim de
re sol ver gran des pro ble mas sa ni tá ri os na ci o na is, até en tão in so lú ve is.

Logo de po is de em pos sa do, Ro dri gues Alves ini ci ou as pro vi -
dên ci as para de be lar os gra ves fla ge los que afli gi am a ca pi tal do país: a
pes te, a fe bre ama re la e a va río la.

Já te mos in sis ti do no fato de que as suas idéi as a esse res pe i to 
não eram no vas; ti nham nor te a do sua ação de pre si den te de São Pa u lo,
ain da no Impé rio. Ro dri gues Alves, des de moço, não ace i ta va a ima gem
de um país ven ci do pe las do en ças. Acre di ta va, já en tão, na ciên cia, no
pro gres so, na ener gia dos go ver nan tes. Con fi a va no fu tu ro. Luís Pe re i ra
Bar re to, o gran de hi gi e nis ta de São Pa u lo, re lem bra que, no mo men to
em que em bar ca va, na Esta ção do Nor te, para as su mir a pre si dên cia da
Re pú bli ca, Ro dri gues Alves dis se-lhe re ser va da men te:

“O meu pro gra ma de go ver no vai ser mu i to sim ples.
Vou li mi tar-me qua se ex clu si va men te a duas co i sas: o sa ne a -
men to e o me lho ra men to do por to do Rio de Ja ne i ro.”1

A 29 de de zem bro de 1902 (no mes mo dia em que sanci o nou a 
lei de re or ga ni za ção do Dis tri to Fe de ral, que per mi tiu a Pas sos ace i tar
a Pre fe i tu ra), o pre si den te ex pe diu de cre to que abria cré di to de 990
con tos para os ser vi ços de de fe sa da hi gi e ne no Rio de Ja ne i ro. Esse
de cre to era fun da do na Lei nº 85, de 20 de se tem bro de 1892 (art. 58,
pa rá gra fo  úni co), que ha via trans fe ri do para o go ver no fe de ral os ser viços
de de fe sa da hi gi e ne do Rio.
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1 Pereira Barreto, artigo in O Imparcial do Rio de Janeiro, de 31 de agosto de 1916.



Trata va-se, ago ra, de en con trar o ho mem com as vir tu des
re que ridas de ci entista e de ad mi nis tra dor, que pu des se fa zer no se tor
sa ni tá rio o tra ba lho que Rio Bran co, La u ro Mül ler ou Fron tin iam le var
adi an te nos seus res pec ti vos de par ta men tos.

O mé di co e ci en tis ta Egí dio Sa les Gu er ra, au tor de im por tante
bi o gra fia de Osval do Cruz, re cor da nes se li vro que, em no vem bro de 
1902, man ti nha “fre qüen tes en con tros com o Dr. J. J. Se a bra, re cen te -
men te no me a do mi nis tro da Jus ti ça e do Inte ri or”.

Em ja ne i ro de 1903, apli can do a lei que pro i bia acu mu la ções
re mu ne ra das no ser vi ço pú bli co, o pre si den te exo ne rou, de co mis sões
que exer ci am, vá ri os ser ven tuá ri os, en tre eles o di re tor da Sa ú de Pú bli ca 
do Rio de Ja ne i ro. Era ele o Con se lhe i ro Nuno de Andra de, mé di co
acata do, pro fes sor da Fa cul da de e pre si den te, en tão, da Aca de mia Naci o nal
de Me di ci na.2

Para su ce dê-lo, o Mi nis tro Se a bra con vi dou Sa les Gu er ra, que 
recu sou, ale gan do não se ter es pe ci a li za do em hi gi e ne e não de se jar função
pú bli ca.

Le van do avan te o seu na tu ral es pí ri to de des pren di men to e
coope ra ção, Sa les Gu er ra in di cou para o pos to um jo vem ami go, des co -
nhe ci do nos me i os po lí ti cos e da im pren sa, em bo ra mu i to res pe i ta do em
pe que nos cír cu los pro fis si o na is e ci en tí fi cos do Rio de Ja ne i ro. Cha ma va-se 
Osval do Gon çal ves Cruz. Ti nha nas ci do em São Luís do Pa ra i tin ga, Esta do 
de São Pa u lo, no ano de 1872. Era fi lho de um mé di co, Dr. Ben to Cruz, de 
ori gem flu mi nen se. Aos qua tor ze anos matri cu la ra-se na Fa cul da de de
Medi ci na do Rio de Ja ne i ro, for man do-se aos vin te, em 1892. Sua pre co ce
in cli na ção para a hi gi e ne pú bli ca fi ca ra apa ren te, des de an tes da for ma tu ra,
pois, como es tu dan te, foi au xi li ar de pre pa ra dor do la bo ra tó rio de bac te ri o -
lo gia da ca de i ra de Hi gi e ne e, mais tar de, cri a do o Insti tu to de Hi gi e ne da
Sa ú de Pú bli ca, tam bém ali foi au xi li ar de la bo ra tó rio.

Sua tese de for ma tu ra ver sou so bre a Ve i cu la ção Mi cro bi a na pe las
Águas. Ti nha exer ci do a clí ni ca no Rio de Ja ne i ro até 1894, ano em que se 
en con trou com Sa les Gu er ra à ca be ce i ra de um do en te. Suas re la ções se
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2 Nuno de Andrade foi sogro de outro médico ilustre, Fernando de Magalhães.



Osval do Cruz, numa ca ri ca tu ra de J. Car los.
O Ta ga re la. Co le ção Plí nio Doy le 



es tre i ta ram quan do, pou co de po is, Osval do Cruz cha mou o co le ga para
exa mi nar uma fi lhi nha en fer ma.

Re cor da Sa les Gu er ra que, nes se dia, vi si tan do pela pri me i ra
vez a casa de Osval do Cruz, sur pre en deu-se com um la bo ra tó rio
demasia da men te bem pro vi do para um mé di co moço, no iní cio da vida
profis si o nal. É que, já en tão, não era tan to a clí ni ca que atra ía o jo vem
dou tor, mas a pes qui sa ci en tí fi ca.

Em de zem bro de 1896, Osval do Cruz se guiu para Pa ris, a fim 
de aper fe i ço ar, no Insti tu to Pas te ur, sob a che fia de Emí lio Roux, o seu
pro gra ma de es tu dos.

No pros se gui men to des ses es tu dos eu ro pe us, o ci en tis ta bra si leiro 
não esque cia o Bra sil, os seus ho mens, as suas cri ses, prin ci pal men te as
suas de fi ciên ci as sa ni tá ri as.

Em 1898, em car ta a Sa les Gu er ra, as sim se ex pres sa va so bre
a fe bre ama re la:

“Qu an do nos li ber ta re mos des sa pes te? É a nos sa tú ni ca 
de Nés sus. É como uma man cha in de lé vel que nos de gra da e
nos hu mi lha. Te nho acom pa nha do a dis cus são que os tra ba -
lhos de Sa na rel li, so bre os mais gra ves dos nos sos pro ble mas
atu a is – a fe bre ama re la –, pro vo ca ram na Aca de mia Na ci o nal 
de Me di ci na. O nos so bom ami go Sil va Ara ú jo teve a gen tileza
de me en vi ar al guns fo lhe tos so bre o as sun to.”

Enquan to per ma ne ceu em Pa ris, pu bli cou vá ri os tra ba lhos
de pes qui sa3 e fre qüen tou, como ope rá rio, uma fá bri ca de ar te fa tos de
la bo ra tó rio, de for ma a po der jun tar, aos seus co nhe ci men tos teó ri cos, a 
ex pe riên cia prá ti ca. Se gun do in for ma Pho ci on Serpa, na sua tam bém
vali o sa bi o gra fia de Osval do Cruz, o jo vem ci en tis ta bra si le i ro re cu sou
con vi te do sá bio rus so Met chni koff para ir tra ba lhar no im pé rio es la vo.
De re gres so ao Rio, em 1899, já no go ver no Cam pos Sa les, foi en vi a do
a San tos, no mês de ou tu bro, pelo Insti tu to de Hi gi e ne, para ave ri guar
so bre um sur to de pes te bu bô ni ca, que ali (como ha via tan tos anos) se
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ma ni fes ta va. Na sua vol ta ao Rio, re me teu às au to ri da des res pon sá ve is
de ta lha do re la tó rio so bre as ob ser va ções pro ce di das em San tos.

No go ver no Cam pos Sa les, Ce sá rio Alvim, pre fe i to do Dis tri to
Fe de ral, acon se lha do pelo Ba rão de Pe dro Afon so, de ci diu cri ar um ins ti tu -
to de fa bri ca ção de va ci na con tra a pes te. Para esse ob je ti vo Ce sá rio
Alvim pôs à dis po si ção a fa zen da de Man gui nhos, pro pri e da de do Dis -
tri to Fe de ral. Eis a ori gem do atu al Insti tu to Osval do Cruz, ini ci al men te 
de no mi na do Insti tu to Se ro te rá pi co Fe de ral.

Pe dro Afon so so li ci tou a Roux o en vio de um es pe ci a lis ta
fran cês, que vi es se or ga ni zar o novo ins ti tu to va cí ni co, mas o re ce io
uni ver sal que des per ta va a fe bre ama re la do Rio im pe diu o aten di men to
da so li ci ta ção. Roux, en tão, su ge riu o nome de Osval do Cruz, que com
ele co la bo ra ra e que jul ga va per fe i ta men te ca pa ci ta do para a obra.

O pes so al téc ni co do Insti tu to de Man gui nhos fi cou, a
prin cípio, com pos to de Osval do Cruz e Isma el Ro cha, mi cro bi o logis tas;
Au gus to Pa u li no e Eze qui el Dias, es tu dan tes. Mais tar de vieram
acres cer o gru po ini ci al Antô nio Car do so Fon tes e o ve te ri nário fran cês
Car ré.4

Por ato do go ver no fe de ral, de 9 de maio de 1900, o Insti tu to
de Man gui nhos pas sou ao do mí nio da União, fi can do su bor di na do à
Di re to ria-Geral de Sa ú de Públi ca. De ve-se ain da a Cam pos Sa les esse
fa tor im por tan te no seu de sen vol vi men to.

A 9 de de zem bro de 1902, o Ba rão de Pe dro Afon so, ad mi nis tra -
dor enér gi co e hon ra do, de mi tiu-se da che fia do Insti tu to, sen do a ela ele va do
Osval do Cruz, a con vi te de Nuno de Andra de, di re tor da Sa ú de Pú bli ca.5

Foi nes te pos to que veio en con trá-lo o con vi te de Ro dri gues
Alves para as su mir a di re ção que Nuno aca ba va de de i xar.

Ten do re cu sa do, como já foi dito, o car go para si pró prio, Sa les
Gu er ra ob te ve o acor do de Se a bra para a no me a ção de Osval do Cruz,

464  Afon so Arinos

4 Cardoso Fontes e Ezequiel Dias tiveram fecundo destino, como homens de
ciências. Ezequiel Dias, cunhado de Osvaldo Cruz, fixou-se em Belo Horizonte,
onde fundou e dirigiu o Instituto Científico Oficial que hoje traz o seu nome.

5 Informação fornecida ao autor por Henrique Dodsworth, neto de Pedro Afonso.
Da mesma fonte são vários dados sobre a campanha contra a febre amarela e a
varíola.



mas nada dis se ao co le ga. Se a bra so li ci tou a Sa les Gu er ra que le vas se
ao gabi ne te “o seu ami go”, cujo nome pos si vel men te já ha via es que ci do.
O mi nis tro ob ti ve ra a apro va ção de Ro dri gues Alves, e nem se ria pos sí vel 
que este não fos se ou vi do para o pro vi men to de fun ção a qual atri bu ía
im por tân cia pri mor di al no seu pro gra ma de go ver no. Antes de con cor dar, 
Ro dri gues Alves pe diu in for ma ções a seu fi lho Oscar, mé di co
recém-formado, que con fir mou ao pai o gran de pres tí gio de que go za va
Osval do Cruz na nova ge ra ção de mé di cos.

Sem pre ig no ran do a imi nên cia do con vi te, Osval do Cruz acom pa -
nhou Sa les Gu er ra até a sede do Mi nis té rio da Jus ti ça, en tão si tu a do no Largo
do Ros sio.6 Só no ves tí bu lo do edi fí cio foi Osval do Cruz ci en ti fi ca do do que 
o go ver no fe de ral es pe ra va dele, e a re ve la ção, diz Sa les Gu er ra, ca u sou-lhe
sur pre sa e per tur ba ção.

Con fir ma do o con vi te pelo mi nis tro, que lhe fez per gun tas so bre
seu pro gra ma, Osval do Cruz de sen vol veu logo o pla no de com ba te à fe bre
ama re la, de acor do com os mé to dos que tão gran de su ces so ha vi am lo gra do
em Cuba.

No seu en ten di men to com Ro dri gues Alves – que, an tes, não
conhecia nem de nome – Osval do Cruz ob te ve fir me pro mes sa de ver
satis fe i tas as con di ções que im pu nha. Elas se re su mi am na dis po si ção de
todos os re cur sos com pa tí ve is com as pos si bi li da des do go ver no, na con fiança
des te quan to aos méto dos ci en tí fi cos a se rem uti li za dos e na au to ri da de
exclu si va do di re tor quan to à par te ad mi nis tra ti va, com pre en di da aí a sua
de ci são úni ca so bre no me a ção e dis pen sa de fun ci o ná ri os.

Osval do Cruz que ria en tre gar-se à ta re fa, ab sor ver-se nela,
seguro de que não so fre ria pres sões po lí ti cas, nem em pe nhos pes so a is.

Uma das gló ri as do go ver no Ro dri gues Alves foi exa ta men te a
fir me za com que o ve lho pre si den te cum priu es cru pu lo sa men te, até o fim,
a pa la vra que em pe nha ra com o obs cu ro mé di co que pou co pas sa ra da 
metade da sua ida de.7 Epi só dio mar can te da ati tu de pre si den ci al ocor reu
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com a no me a ção do se cre tá rio da nova Di re to ria de Sa ú de Pú bli ca. No
mes mo dia em que le vou a Ro dri gues Alves o de cre to de no me a ção de
Osval do Cruz (23 de mar ço), Se a bra apre sen tou-lhe ou tro ato, este de
nome a ção, para se cre tá rio, do jo vem mé di co ba i a no Jú lio Afrâ nio Pe i xo to.
O pre si den te, no pres su pos to de que ha via as sen ti men to pré vio do di re tor,
as si nou-o. Mas Osval do Cruz, ven do logo des cum prida uma das con di ções 
da sua in ves ti du ra, fez sa ber ao pre si den te que não mais ace i ta ria o car -
go.8 Sur pre so, o pre si den te fez cha mar Osval do Cruz ao pa lá cio e, in for -
ma do, con vo cou Se a bra, a quem pe diu que des fi zes se o ato im pug na do. O
mi nis tro, po lí ti co e ba i a no, mos trou ao pre si den te a di fí cil pos tu ra em que
se en con tra ria no seu Esta do, caso anu las se a no me a ção do co es ta du a no.
Mas o pre si den te in sis tiu e Se a bra, por sua vez, pe diu de mis são, alu din do
aos ex ces sos de au to ri da de do jo vem di re tor. Ro dri gues Alves, di an te do
fato novo, de ine vi tá vel re per cus são po lí ti ca, não se per tur bou. Fa lan do
qua se pa ter nal men te a Se a bra, acon se lhou-o a re fle tir no pas so que es ta va
dan do. E lem brou-lhe o ar gu men to de ci si vo: ele, pre si den te, é quem es ta va
em jogo, pois sua pa la vra fora ig no ra da ou es que ci da pelo mi nis tro. Não se
tra ta va de cur var-se à von ta de de Osvaldo Cruz, mas de ob ser var um
com pro mis so do pre si den te. Se a bra re ti rou o pe di do de de mis são. E
Afrâ nio Pe i xo to fi cou re ser va do para vida da cul tu ra, com ma i or pro ve i to 
para o Bra sil.

No re la tó rio apre sen ta do por Osval do Cruz a Se a bra, re fe ren te 
ao ano de 1903, o epi só dio é con sig na do, mas de for ma a não me lin drar
nem o mi nis tro nem o can di da to afas ta do, de po is de tão ilus tre ci en tis ta e 
es cri tor. Osval do Cruz as si na la sim ples men te que Afrâ nio, no me a do a 23
de mar ço, “não ha via ace i to” o car go, sen do subs ti tu í do pelo Dr. João
Pe dro so Bar re to de Albu quer que.

Na que le mes mo 23 de mar ço de 1903, Osval do Cruz as su miu 
a di re ção da Sa ú de Pú bli ca, pos to fe de ral, que se so bre pu nha, den tro
da lei, às fun ções mu ni ci pa is, cor re la tas, no Dis tri to Fe de ral, além de
pos su ir ju ris di ção na ci o nal.
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A FEBRE AMARELA

Pe las hi pó te ses mais as sen tes en tre os dou tos, a fe bre ama re la é
mal ame ri ca no. Iden ti fi ca da nas Anti lhas, des de pou co de po is do des co bri -
men to, ma ni fes tou-se pela pri me i ra vez no Bra sil, na ci da de do Re ci fe, em
1686, e, no ano se guin te, na Ba hia. Ro cha Pita, na sua His tó ria da Amé ri ca
Por tu gue sa (pri me i ra edição, 1730), ofe re ce dra má ti ca des cri ção do que se 
supõe ser a fe bre ama re la, cha ma da en tão “bi cha”. Diz ele que:

“Prin ci pi ou este ter rí vel con tá gio em Per nam bu co, no
ano de 1686 [....]. Este se foi ate an do no povo do Re ci fe com
tan to ex ces so, que mor re ram mais de duas mil pes so as [....].
Daí foi pas san do logo à ci da de de Olin da e ao seu re côn ca vo,
sen do mu i to pou cas as pes so as que es ca pa vam da que le acha -
que [....]. Da ca la mi da de de Per nam bu co che gou com a
notícia o con tá gio à Ba hia [....]. Fo ram logo ado e cen do e
acaban do tan tas pes so as, que se con ta vam os mor tos pe los
en fermos. Hou ve dia em que ca í ram du zen tos e não es ca param
dois [....]. Era em uns o ca lor té pi do e o pulso sos se ga do,
noutros in qui e to e gran de a fe bre. Uns ti nham ân si as e de lí rios,
ou tros âni mo qui e to e dis cur so de sem ba ra ça do. Uns com
dores de ca be ça, ou tro sem elas, e fi nal men te de si gua is
até na cri se mor tal do con tá gio. Mor re ram o bis po, um
desembar ga dor da Re la ção, o te nen te-general e o ca pe lão do
go ver na dor, en tre mé di cos e ci rur giões e o pró prio fi lho do
Mar quês das Minas, que era o go ver na dor.”

Obser va Ro cha Pita que a gran de ma i o ria das ví ti mas era da
mais alta clas se so ci al (os bran cos) vis to que “des te con tá gio não en ferma vam
ne gros, mu la tos, ín di os nem mes cla dos”.

Até o fim do sé cu lo a “bi cha” fez mi lha res de ví ti mas nas duas
Ca pi ta ni as; pro vo cou pâ ni co em por tu gue ses e es tran ge i ros que vi nham em 
fro tas de co mér cio e deu ori gem a vá ri os es tu dos mé di cos e a pro vi dên ci as
ad mi nis tra ti vas, no Bra sil e Por tu gal. Até o sé cu lo XIX não se re pe tiu
epide mia tão for te, em bo ra haja pro vas de que a mo lés tia con ti nu a va a
gras sar en de mi ca men te, fa zen do ví ti mas aqui e ali.9
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Expres são das ame a ças com que Ro dri gues Alves se de fron tou no iní cio do seu
 go ver no. O Ta ga re la – Co le ção Plí nio Doy le



A pri me i ra gran de epi de mia, sob o Impé rio, pro ve io, como se 
sabe, de um na vio nor te-americano que pas sa ra por Ha va na.

Iden ti fi ca da no Rio em fins de 1849, a fe bre logo se alas trou
pelos ba ir ros po pu la res da ci da de, fa zen do con si de rá vel nú me ro de vítimas.
A mais fa mo sa de en tre elas, cuja mor te deu ca rá ter dra má ti co a essa
primeira in cur são da epi de mia no Rio de Ja ne i ro, foi um gran de es ta dista
do Impé rio: Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los.

Nos me ses de ca lor, que fa vo re cem a pro li fe ra ção dos mos qui tos,
mor re ram, em 1850, mais de 4.000 pes so as no Rio. Entre aque le ano e o de
1902, o nú me ro de mor tos su pe rou 58.000. Ini ci a da com Ber nar do de
Vascon ce los, a lis ta de ví ti mas ilus tres es tendeu-se, si nis tra, por todo o
Segun do Re i na do e prin cí pio da Re pú bli ca. Os es tran ge i ros pa re ci am ser a
pre sa pre fe ri da, tal vez por fal ta da imu ni za ção tra zi da por for mas frus tras.
Artis tas, di plo ma tas, tri pu la ções de na vi os mer can tes ou de guer ra (fi cou
célebre o caso de um bar co de guer ra que per deu par te con si de rá vel de
sua tripu la ção) vi nham ao Rio para mor rer, es pa lhan do a fama si nis tra que
acom pa nha va o nome da ca pi tal bra si le i ra.10

Até a re ve la ção de Fin lay, as ca u sas da mo lés tia não eram
segu ra men te co nhe ci das pela ciên cia. Aqui e ali, ob ser va do res fi xa vam a
co in ci dên cia do mal com a pre sen ça de mos qui tos, mas, ha bi tu al men te, a
ex tin ção dos mos qui tos en tra va no qua dro ge ral da lim pe za e de sin fec ção.

No Bra sil, su mi da des mé di cas im pe ri a is atri bu í ram a fe bre às
condi ções do tem po, do cli ma e do solo; ti nha e não ti nha ca rá ter conta gi o so; 
pro pa ga va-se ou não pe los mi cró bi os. Em ou tros pa í ses, as dú vi das
eram as mesmas, o que ge ra va gran de ce ti cis mo, in clu si ve en tre os
médi cos, quan to aos re cur sos te ra pêu ti cos apli cá ve is.

Os ci en tis tas resva la vam pela ver da de, quan do en fa ti za vam a
liga ção en tre o mos qui to e a fe bre. Mas não a atin gi am, por que su punham 
que o in se to ino cu la va no do en te um mi cró bio co lhi do em ambien tes
infec ta dos, prin ci pal men te a água. Não lhe ocor ria a trans mis são de doente
a do en te, por meio do san gue in fec ta do su ga do pelo mos qui to.

Foi em 14 de agos to de 1881 que Car los Fin lay, mé di co
cubano, fi lho de pai es co cês e mãe fran ce sa, deu o pas so de fi ni ti vo.
Em me mó ria apre sen ta da à Aca de mia de Ciên ci as de Ha va na, ele apresen tou
um mos qui to, o Cu lex, de po is Ste gom ya Fas ci a ta, fi nal men te cha ma do
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Aedes aegy pti, como in ter me diá rio in dis pen sá vel à trans mis são da fe bre
ama re la. Sua co mu ni ca ção, pro du to de um sen ti do ge ni al de ob ser va ção, 
não des per tou ne nhum in te res se es pe ci al. Em 1886 Fin lay de sen vol veu
ca bal men te a sua hi pó te se, con fir ma da por vá ri as ex pe riên ci as po si ti vas, 
no Ame ri can Jour nal of the Me di cal Sci en ces.11

A apli ca ção da te o ria de Fin lay, sus ten ta da in can sa vel men te, só
foi le va da a efe i to no ano de 1900, em Ha va na, pelo ser vi ço sa ni tá rio do
Exér ci to dos Esta dos Uni dos, sob a che fia de Wal ter Reed. Com pro va da a
tese ci en tí fi ca por ex pe riên ci as vi go ro sas, a que se pres ta ram vo lun tá ri os,
come çou o ser vi ço de iso la men to dos do en tes e li qui da ção dos trans mis sores 
em prin cí pi os de 1901 e, já no fim do ano, en con tra va-se ex tin ta a fe bre
ama re la em Ha va na. Era o su ces so ple no, ofus can te, es pe ta cu lar.

No Bra sil, a ex pe riên cia ame ri ca na re per cu tiu logo, a par tir de um
tra ba lho de Emí lio Ri bas, pu bli ca do ain da em 1901. Hi lá rio de Gou ve ia,
se gun do Sa les Gu er ra, fez im pri mir em 1902 um tra ba lho de divul ga ção 
da te o ria ame ri ca na, logo de po is da sua com pro va ção em Cuba. Adol fo
Lutz fa zia no Rio ex pe riên ci as em idên ti co sen ti do. Em ja ne i ro de 1901,
Ribas em pre gou, de for ma pi o ne i ra, o mé to do ame ri ca no para com ba ter
uma epi de mia em So ro ca ba (quan do a dou tri na de Fin lay, embora
comprovada ci en ti fi ca men te, ain da não ob ti ve ra o êxi to que lo grou no
fim daque le ano), e con quis tou os seus ob je ti vos, embora o su ces so fos se
con tes ta do por médi cos mal in for ma dos, que atri bu í ram o êxi to da ex pe -
riên cia pre ven ti va a ou tras cau sas. Ri bas pros se guiu a cam pa nha em São
Simão e Ri be i rão Preto, no ano de 1902. Na mes ma qua dra Ri bas e seus 
auxili a res pro ce de ram a ex pe riên ci as com mos qui tos tra zi dos de área
infec ta da para São Pa u lo, onde não ha via ca sos de fe bre, e logo os pa ci entes
pi ca dos a con tra í ram. Era a com pro va ção, tam bém no Bra sil.

Foi em época bem próxima à sua nomeação para a chefia da
Saúde Pública que Osvaldo Cruz chegou à aceitação plena da teoria de
Finlay. Sales Guerra, que relata o fato, não lhe precisa a data. Diz o seguinte:

“Certo dia, porém [Osvaldo Cruz] chegou mais cedo;
vinha animado com certa expressão de contentamento e [....]
disse com ênfase que lhe não era habitual: trago uma notícia
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que deve alegrar a todos os brasileiros, a dos magníficos resultados
da campanha contra a febre amarela em Havana. Confirma-se 
a doutrina de Finlay: o mosquito é, de fato, o transmissor da
moléstia.”

Como há re fe rên cia aos re sul ta dos da cam pa nha ame ri ca na,
fica cer to que a opi nião de Osval do Cruz fir mou-se em fins de 1901, ou
prin cí pio de 1902.

A tese da trans mis são pelo mos qui to ti nha sido, tam bém, es po -
sa da por Nuno de Andra de. De ve-se le var a cré di to do go ver no Cam pos
Sa les os tra ba lhos re a li za dos por Emí lio Ri bas em São Pa u lo e os pro je tos 
de Nuno de Andra de, que não con se guiu le vá-los avan te por ter sido
exone rado.12 Re cor de-se ain da que em fe ve re i ro de 1903, de po is da
demis são de Nuno de Andra de e an tes da pos se de Osval do Cruz, a Sa ú de
Públi ca dis tri bu iu 40.000 bo le tins no Rio de Ja ne i ro, re co men dan do a luta 
con tra os mos qui tos para aca bar com a fe bre ama re la.

Assim, quan do Osval do Cruz se em pos sou, a 23 de mar ço de
1903, já suas con vic ções es ta vam as sen ta das em opi niões e ex pe riên ci as
estran ge i ras e na ci o na is, e co in ci di am com a ex pe riên cia ofi ci al do ser vi ço
públi co bra si le i ro. O que ha via, ago ra, de novo, era o as pec to na cional da
luta, di re ta men te em pre en di da pelo go ver no fe de ral, o ím pe to, a co ra gem,
o ar dor apos to lar com que Osval do Cruz ia lan çar-se de cor po e alma à
ta re fa, e o apo io sem re ser vas do pre si den te da Re pú bli ca.

Logo no dia 1º de abril, Cruz en vi ou a Se a bra a Expo si ção nº 225, 
ver da de i ro pro gra ma ad mi nis tra ti vo, a qual co me ça va com esta afir ma ti va
que diz tudo: 

“A ex tin ção da fe bre ama re la é um pro ble ma que já
encon trou uma so lu ção prá ti ca: po de mos, pois, con si de rá-lo
uma ques tão re sol vi da.”

O pla no é ad mi rá vel pela con ci são, sim pli ci da de e ener gia. A
sua apli ca ção, du ran te qua tro anos de ine xo rá vel per sis tên cia, ar rostando a
ig no rân cia, a in com pre en são, os in te res ses, as men ti ras e re sis tên ci as
organi za das, con sa grou, no Bra sil e no es tran ge i ro, a ca pa ci da de téc ni ca, 
ad mi nis tra ti va e po lí ti ca do go ver no.
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A ação fe de ral con tra a fe bre ama re la iria con cen trar-se no Rio
de Ja ne i ro, não ape nas por ser a ca pi tal o foco de ma i o res pro por ções de
toda a Re pú bli ca, como por que a vi tó ria con tra o mal, den tro do Rio, vi ria
li qui dar a tris te no to ri e da de que, na Eu ro pa, cer ca va o nome do Bra sil.

Ci da de de 750.000 ha bi tan tes, o Rio de en tão ti nha o cen tro
co mer ci al e ad mi nis tra ti vo in ten sa men te po vo a do. A área não se com -
pu nha so men te de lo ca is de tra ba lho, mas de re si dên ci as po pu la res,
onde a aglo me ra ção era gran de e as con di ções hi giê ni cas de fi ci en tes.
Por isto mes mo, da dos os me i os co nhe ci dos da trans mis si bi li da de, a febre
ama rela pos su ía, ali, sua zona de ma i or in ci dên cia. Foi, por tan to, no cen tro, 
que a ação da Sa ú de Pú bli ca se fez sen tir mais for te men te.

A cer te za ci en tí fi ca de que de ter mi na do mos qui to era o úni co 
transmis sor co nhe ci do da fe bre ama re la con so li da ra-se no es tre i to cír cu lo
dos es pe ci a lis tas, mas en con tra va di fi cul da de em pro pa gar-se nas eli tes
mal in for ma das e no povo ig no ran te. No pró prio meio mé di co, e até no 
seu mais alto ce ná cu lo, a Aca de mia de Me di ci na, con tes ta va-se aber ta -
men te a te o ria de Fin lay e cri ti ca va-se Osval do Cruz por ha vê-la to ma do 
como di re triz de sua ação.

Se gun do o Pro fes sor Pe dro Nava, três eram as cor ren tes do
pen sa men to mé di co bra si le i ro de en tão. Uma ace i ta va sem res tri ções a
teoria de Fin lay: o es te go mia como úni co trans mis sor. Ou tra ape ga va-se a
ve lhas con cep ções, como a do con tá gio di re to, a da água, a do cli ma, a dos
mi as mas. A ter ce i ra, fi nal men te, ace i ta va a tese com pro va da do mos qui to,
mas ad mi tia ou tras for mas de con tá gio. Esta era a mais di vul ga da en tre os
le i gos, e era a que res pal da va a exi gên cia de me di das com ple men ta res à
extin ção dos mos qui tos, tais como de sin fe ções ou tra ta men to de águas.
Tem-se a im pres são de que Ro dri gues Alves, que nada sa bia de me di ci na,
era des ta úl ti ma opi nião, em bo ra nun ca haja ten ta do in flu ir so bre Osval do
Cruz, que, não a par ti lhan do, re cu sa va-se a agir de acor do com ela.

Na ses são de 4 de abril de 1903, na Aca de mia de Me di ci na,
pou cos dias, por tan to, após a pos se do novo di re tor da Sa ú de Pú bli ca, o 
médico aca dê mi co Cos ta Fer raz dis se que o com ba te à fe bre ama re la
deve ria ser fe i to por meio do sa ne a men to do solo. Esta ma ni fes ta ção
pre co ce foi ape nas o si nal de alar me da gran de cam pa nha or ga ni za da
que se de sen ca de ou con tra Osval do Cruz e o go ver no fe de ral. Campa nha
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de men ti ras, de agres sões, de ame a ças, que só foi ce den do quan do o
pro gres so da vi tó ria se foi tor nan do ine gá vel, no de cor rer dos dois anos
se guin tes. Viu-se, en tão, que os che fes da opo si ção se en co lhi am, e que
a mes ma im pren sa hos til co bria de flo res os vi to ri o sos.

Na ver da de, a luta con tra a fe bre ama re la no Rio de Janeiro
revestiu-se de lan ces me mo rá ve is, den tro dos qua is deve a His tó ria res saltar 
a re sis tên cia in dô mi ta e pa ci en te de um pu nha do es cas so de ci en tis tas,
for ta le ci dos por con vic ções ina ba lá ve is, e o apo io a eles dado por ho mens 
de go ver no con fi an tes na ciên cia, obs ti na dos na exe cu ção de com pro missos
as su mi dos, in di fe ren tes às agres sões às ve zes tor pes dos ini mi gos, e à
hos ti li da de da opi nião pú bli ca.

No ápi ce do go ver no fe de ral, Ro dri gues Alves en car nou de
mane i ra exem plar esse es pí ri to de re sis tên cia e essa au to ri da de do go ver no.
Pa ci en te, to le ran te, mo de ra do, mas ina mo ví vel na po si ção as su mi da, jo gou
todo o pres tí gio do pos to ao sus ten tar, em ple na bor ras ca, um mé di co da
ge ra ção dos seus fi lhos, sem ne nhu ma li ga ção es pe ci al com ele, e a quem
mal conhe cia. É que o pre si den te fir ma ra-se em con si de ra ções po de ro sís simas, 
que es ca pa vam à ma i o ria dos ob ser va do res.

Ro drigues Alves ali men ta va, ha via mu i to, uma es pé cie de
ob sessão no de se jo de eli mi nar a fe bre ama re la. Suas re i te ra das afir ma ti vas, 
e o tes te mu nho de vá ri as per so na li da des, con fir mam que ele con ser va va
esta as pi ra ção ha via mu i to. Se gun do era cor ren te en tre os pa ren tes, o seu
de se jo  de luta con tra a do en ça vi nha des de quan do, mi nis tro de Pru den te,
per de ra uma fi lha pe que na, vi ti ma da pela fe bre ama re la, fato men ci o na do
nes te li vro. Da ta ria de en tão o com pro mis so as su mi do con si go mes mo, de
lutar con tra o fla ge lo na ci o nal, apa ren te men te in ven cí vel, des de que dis puses se 
de me i os para tan to.

Já vi mos que, como pre si den te de São Pa u lo, em 1901, pu de ra
acom panhar a ex pe riên cia do Di re tor de Hi gi e ne, Emí lio Ri bas, em So ro caba.
Pos te ri or men te as sis ti ra à re pe ti ção do êxi to em ou tros pon tos do Esta do.
Não era, as sim, da boca para fora que de clarara a Pe re i ra Bar re to, no
momen to de em bar car para o Ca te te, que en fren ta ria re so lu ta men te o mal.

Como presidente da República, dispunha dos poderes e dos meios
necessários para fazer o que lhe ditava a consciência. Nada, daí por diante, o
afastaria do seu rumo. Valeram-lhe, então, as suas qualidades mestras de
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A gran de luta par la men tar, em que se des ta cou Bar bo sa Lima,
de com ba te à va ci na obri ga tó ria e às me di das sa ni tá ri as.

 O Ta ga re la. Co le ção Álva ro Co trim



estadista: confiar nos homens capazes, saber distinguir essa capacidade, ter
autoridade para mantê-los e fazer-se respeitado por eles, ser modesto bastante
para não querer impor sua vontade onde não era competente.

Assim ele fez com Rio Branco, com Passos, com Lauro Müller, 
com Frontin. Assim fez com Osvaldo Cruz e seus assessores. Daí, com
toda procedência, ter passado à História como um dos elementos centrais 
da luta contra a febre amarela, a peste e a varíola no Brasil.

Digno do presidente foi o diretor da Saúde Pública. Homem
dedicado exclusivamente à ciência e ao serviço público, sem ambições
materiais, sem fome de notoriedade, desprezando os baixos recursos
dos adversários, dispondo daquela certeza de opinião que só a razão
confere, corajoso e simples, Osvaldo Cruz não discutia, não se defendia, 
não perdia tempo. Em uma palavra, não atribuía nenhuma importância
aos detratores, nem aos seus intuitos. Absorvia-se na tarefa, seguia para
a frente, certo de que estava certo. A única coisa que pedia era confiança 
e recursos do governo. Por mais de uma vez ameaçou demitir-se, não
por desânimo ou fraqueza, mas, ao contrário, para forçar o governo a
fortalecer a sua posição. E isto conseguiu sempre.

Pode-se dizer que o Brasil tem travado muitas batalhas gloriosas, 
contra os franceses, os holandeses, os portugueses, os argentinos, os
paraguaios, os alemães. Mas nenhuma delas foi mais gloriosa que a
batalha travada pelos bacharéis e doutores, de 1903 a 1906, contra a
ignorância, a rotina, a má fé, o sectarismo, na frente de combate da
Saúde Pública. Nem todas as guerras são armadas, nem todos os heróis
são militares. Osvaldo Cruz é um dos nossos maiores heróis. 

A oposição às medidas sanitárias distribuiu-se organizadamente
por três setores: a imprensa, o Congresso e os meios científicos.

Na imprensa, em publicações anônimas ou assinadas, surgiram
toda sorte de argumentos, todas as espécies de invenções. Reclamava-se
contra a dissipação de verbas, duvidava-se da teoria de Finlay, forjaram-se
telegramas de Havana, comunicando nova epidemia de febre amarela, o
que foi logo desmentido por despacho do próprio Finlay. Advertia-se o
presidente sobre sua responsabilidade, ao entregar o destino de toda uma
população às experiências caprichosas de um jovem pretensioso. Usava-se
a verrina, o anonimato, o insulto franco, a ameaça, o prudente conselho, o
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aviso de boa fé, a lamúria desesperada, tudo servia, tudo era lenha para a
fogueira da ignorância, do sectarismo e do ódio.

No Con gres so, a elo qüên cia agres si va jor ra va sem ces sar.
Mis tu ravam-se nela o fa na tis mo de cer tos sec tá ri os po si ti vis tas, o
ressen ti men to do re pu bli ca nis mo mi li ta ris ta con tra a ele i ção do pre si -
den te ex-monarquista, os in te res ses con tra ri a dos e, tam bém, o gos to
gros se i ro do exi bi ci o nis mo, não raro nas as sem bléi as. No caso da lon ga
oposição ao pro je to do go ver no, de 1903, hou ve tam bém a pse u do ciên cia
de certos con gres sis tas, que pre ten di am ne gar fun da men to às te ses
domi nan tes so bre a pro fi la xia da fe bre ama re la.

Nos me i os mé di cos, es tron dou o des pre pa ro pre sun ço so, ali a do
aos ine vi tá ve is des pe i tos que me dram nas pro fis sões. Com di ver ti da
suficiên cia, cer tos dou to res mo li e res cos im pug na vam as ver da des ci en tíficas
em nome de fal sas ale ga ções, fal sas ex pe riên ci as, fal sos re sul ta dos.

Um fato foi par ti cu lar men te gra ve. Ro cha Fa ria, pro fes sor de
Hi gi e ne da Fa cul dade e au to ri da de res pe i ta da, pu bli cou na Ga ze ta Clí nica,
pe rió di co ci en tí fi co, li ções em que com ba tia a te o ria ha va ne sa. Essa
opinião da que le a quem Osval do Cruz não de i xa va de cha mar “ilus tre
Dr. Ro cha Fa ria” veio dar alen to à cam pa nha de ig no rân cia, na im prensa
e no Con gres so, con tra a Sa ú de Pú bli ca e o go ver no fe de ral.

Em se tem bro de 1903, a im pren sa pu bli cou uma nota, na
qual é afir ma do que Ro cha Fa ria, na Fa cul da de de Me di ci na, ha via
reiterado sua opinião de que o mos qui to não era o úni co trans mis sor
da febre ama re la. Sem alu dir ao nome do co le ga, Osval do Cruz afir mava o
con trá rio, de pú bli co, toda vez que se lhe ofe re cia opor tu ni da de. Até em 
reunião so ci al de be ne fi cên cia ele, so li ci ta do a dar um au tó gra fo, es creveu
sus ten tan do sua opi nião.13

As en fá ti cas opi niões do pro fes sor de Hi gi e ne vi nham, na tu ral -
men te, ser vir de apo io aos que, na im pren sa e no Con gres so, com ba ti am a
apro va ção do pro je to que o go ver no en vi a ra àque le, so li ci tan do o cré di to
es pe ci al de 5.000 con tos, pre ci sa men te para com ba ter o mos qui to.
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De ve-se res sal tar que es ses pre ten sos ci en tis tas vi am-se logo
con tra di ta dos por mé di cos que es tu da vam re al men te o as sun to, os qua is 
de fen di am co ra jo sa men te Osval do Cruz.

Na Aca de mia de Me di ci na o prin ci pal acu sa dor era Cos ta
Ferraz. Combateu a te o ria do mos qui to e a ad mi nis tra ção de Osval do
Cruz em vá ri as ses sões, sen do logo con tes ta do por Teó fi lo Tor res e
Teodo ro Au tran. No dia 4 de se tem bro, Cos ta Fer raz fez-se por ta-voz,
na Aca de mia, da no tí cia pro pa la da em jor na is de que a fe bre não fora
ex tin ta em Ha va na, sen do con tra di ta do por Mi guel Pe re i ra, que logo se
tor na ria gran de nome da me di ci na na ci o nal.

A ma i o ria dos aca dê mi cos sus ten ta va as te ses e a pes soa de
Osval do Cruz. A 7 de maio, Gur gel do Ama ral ha via pro pos to que a
Aca demia se con gra tu las se com a sua no me a ção, o que foi apro va do com
de cla ra ção fa vo rá vel do Pre si den te Nuno de Andra de. Em 1º de se tem bro
de 1904, quan do o êxi to da cam pa nha já po dia ser pre vis to, Abreu Fi a lho leu 
re su mo do re la tó rio da co mis são de mé di cos ale mães que vi e ra es tu dar os
tra ba lhos de Osval do Cruz, o qual era in te i ra men te fa vo rá vel aos mes mos.

Fi nal men te, quan do já não ha via mais dú vi das, a 24 de maio
de 1906, Car los Se idl pro fe riu na Aca de mia so le ne elo gio de Man guinhos,
“mais co nhe ci do no ex te ri or do que en tre nós”, ga ban do os es tu dos ali 
re a li za dos, no cam po da sa ú de pú bli ca, por Osval do Cruz e Car los
Cha gas.

Cabe res sal tar que o apo io às me di das do go ver no fe de ral não
era dado so men te pe los mais cons ci en ci o sos ci en tis tas bra si le i ros. Tam bém 
no es tran ge i ro aque las me di das repercu ti am. Em no vem bro de 1904, o
médico Hi lá rio de Gou ve ia, ho mem de gran de pres tí gio so ci al, cu nha do de 
Jo a quim Na bu co e ami go de Rio Bran co, es cre veu a Se a bra, da Eu ro pa,
comu ni cando que o Con gres so Sa ni tá rio de Co pe nha gue apro va ra uma 
mo ção de lou vor ao pre si den te do Bra sil. Na mes ma épo ca o Ti mes, de
Lon dres, elo gi a va a cam pa nha sa ni tá ria do go ver no bra si le i ro.

Para tra var a sua gran de ba ta lha con tra a fe bre, Osval do Cruz
con tou com um gru po de co la bo ra do res en tu si as tas e de di ca dos. O che fe
de les foi, a prin cí pio, Car los Car ne i ro de Men don ça, que lan çou as ba ses
téc ni cas da pro fi la xia an ti a ma rí li ca, mas que mor reu pre ma tu ra men te em
1904, le van do até o le i to de mor te o em pe nho de tra ba lhar pela ca u sa.
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Ou tros ele men tos, logo con vo ca dos, fo ram os mé di cos João
Dias de Fre i tas, Raul Go mes So bral, José Iná cio de Oli ve i ra Bor ges, José
Mar con des Ro me i ro e Edu ar do Gus mão Lobo. Mais tar de fo ram cha ma -
dos ao ser vi ço ou tros mé di cos, a sa ber: Au gus to Cer que i ra da Sil va, José de 
Ara gão Bul cão, José Bar bo sa, Luís Bar bo sa, Adol fo Lutz, Cás sio Re sen de,
Car los Se idl, Gra ça Cou to, Pa che co Leão e Alber to da Cu nha.14 Ha via
tam bém de ze nas de “au xi li a res aca dê mi cos” (es tu dan tes de me di ci na) en tre
os qua is fi gu rou o fu tu ro ci en tis ta Artur Ne i va.

A no mi na ta de jo vens dou to res, al guns mais tar de co nhe ci dos,
ou tros es que ci dos, me re ce ser re lem bra da. A eles, ao seu es for ço e à sua
cons tân cia, mu i to fi cou de ven do Osval do Cruz.

Com bre vi da de co or de nou-se a ação da Sa ú de Pú bli ca com a
do Exe cu ti vo.

Em maio de 1903, o pre si den te en vi ou ao Con gres so men sa gem 
acom pa nha da de pro je to de re for ma dos ser vi ços de hi gi e ne, jus ti fi ca do em 
no tá vel ex po si ção de Osval do Cruz.

A pri me i ra e ina diá vel pro vi dên cia a ser to ma da era a uni fica ção, 
sob auto ri da de fe de ral, dos ser vi ços de sa ú de do Rio, até en tão di vi didos
em ju ris di ções dis tin tas, fe de ral e mu ni ci pal. Para o êxi to do com ba te a 
ser tra va do isto era, de fato, in dis pen sá vel, es pe ci al men te por que as
au to ri da des mé di cas da Pre fe i tu ra não con cor da vam com a ori en ta ção
do di re tor fe de ral.

Ha via já, é ver da de, o de cre to de Cam pos Sa les nº 4.463, de
12 de ju lho de 1902, que trans fe ria para a União o ser vi ço de “hi gi e ne
de fen si va” do Dis tri to Fe de ral, mas sua apli ca ção não era sa tis fa tó ria.
Ne ces si ta vam-se me di das de fi ni ti vas de su bor di na ção.

No que con cer ne à fe bre ama re la, as pro vi dên ci as pro pos tas –
que não cabe por me no ri zar aqui – cor res pon di am às que fo ram exe cu ta das 
na cam pa nha. Elas eram ex tre ma men te di fí ce is, por que en vol vi am ser vi ços
com ple xos de mé di cos, en ge nhe i ros sa ni tá ri os, hos pi ta is, iso la men tos,
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trans por tes e fis ca li za ção a nu me ro sos agen tes exe cu to res de me nor ní vel,
como ma ta-mosquitos, car pinte i ros, ope rá ri os de lim pe za para ca lhas,
porões, te lha dos e re ci pi en tes de água, e en car re ga dos do ex pur go do mi ci liar. 
Além dis so, a ação da nova Sa ú de Pú bli ca vi nha in ter fe rir di re ta men te na
vida do més ti ca de toda uma po pu la ção mal in for ma da, che ia de pre con ceitos 
e ex ci ta da pela pro pa gan da men daz de ad ver sá ri os po lí ti cos, ou de
de fensores de te ses pre con ce bi das e não com pro va das.

Um fato era in dis cu tí vel, além de si nis tro. Em 1902, ano do
iní cio do novo go ver no, o obi tuá rio da fe bre ama re la no Rio de Ja ne i ro
ha via sido de per to de mil ca sos com pro va dos.

Ve ja mos, apo i a dos em di ver sos au to res e prin ci pal men te nos
re la tó ri os de Osval do Cruz15 ao Mi nis tro Se a bra, nas men sa gens do
pre si den te e ou tros do cu men tos ofi ci a is, como se pro ces sa ram as eta pas 
prin ci pa is da luta tra va da con tra a fe bre ama re la.

Dois dias de po is de em pos sa do, Osval do Cruz co me çou a sua 
campa nha de pro fi la xia con tra a mo lés tia, a qual atri bu ía ab so lu ta
prioridade. Seu pro pó si to ina ba lá vel era o de se guir o exem plo
norte-americano em Cuba. Sua pro fi la xia se ria ba se a da em dois pon tos:
extin ção dos mos qui tos trans mis so res e iso la men to dos do en tes in fec tados. 
Em con se qüên cia, iria sus pen der to dos os tra ba lhos de hi gi e ne e de
de sinfe ção reque ri dos pela er rô nea cren ça do con tá gio di re to.

No re tros pec to da ad mi nis tra ção, do cu men to es cri to por seus 
co la bo ra do res mais im por tan tes e pu bli ca do em ane xo à men sa gem de
1902,16 en con tra mos o se guin te:

“Qu an do em abril de 1903, ain da sem lei es pe ci al e sem
to dos os re cur sos pre ci sos, foi co me ça da a pro fi la xia nova da
febre ama re la, já ti nham ocor ri do na ci da de mais de 500 óbi tos
desta mo lés tia. Eles che ga ram, até o fim do ano, a 548; no
ano se guin te, 1904, ba i xa ram a 53.”
Nesta ex po si ção fe i ta sem ad je ti vos, seca e di re ta como se fi zesse

par te de um es tu do ci en tí fi co e não de um do cu men to po lí ti co, está resumida
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toda a vi to ri o sa cam pa nha do go ver no con tra o mal que de sa fi a va, des de o
Impé rio, a com pe tên cia dos nos sos hi gi e nis tas e ad mi nis tra do res.

A ra zão do su ces so es ta va na se gu ran ça ci en tí fi ca to tal da pro fi laxia
ado ta da, e na ener gia dos que a apli ca vam, con tra to das as re sis tên ci as.

Este pon to era mu i to im por tan te. Na ver da de, era a ques tão
teórica bá si ca da cam pa nha. Ace i tar a tese do tra ba lho pa ra le lo, ou seja,
com ba ter o mos qui to e, ao mes mo tem po, pros se guir na de sin fe ção, se ria
con cor dar em que a trans mis são do mal po de ria ser pro ces sa da por ou tra
for ma, além da in ter ven ção do in se to hos pe de i ro. O re sul ta do se ria o
desin te res se pela ex tin ção do mos qui to e o fra cas so da cam pa nha. 

A ques tão era que so men te al guns ini ci a dos es ta vam con ven cidos
da tese ha va ne sa. Os le i gos, in clu si ve Ro dri gues Alves, he si ta vam
em ace i tar-lhe a ex clu si vi da de. Daí não com pre en de rem bem por
que Osval do Cruz re cu sa va-se obs ti na da men te a tran si gir.

Ro dri gues Alves che gou a per gun tar-lhe, na in ti mi da de, se
não pre fe ria ce der na quele pon to. “Não fa rei a de sin fe ção”, foi a res posta
que ou viu. E o pre si den te, con fi an do na com pe tên cia alhe ia, e re ce o so
de que sua in sis tên cia le vas se o jo vem di re tor à de mis são, en cer rou o as sunto,
para não mais vol tar a ele: “Pois não faça, Dr. Osval do.”17

A 1º de abril de 1903, Osval do Cruz en vi a ra a Se a bra sua
expo si ção-programa, que foi pu bli ca da nos jor na is. No dia 15 do mesmo
mês, pelo Avi so Mi nis te ri al nº 571, fi cou or ga ni za do o Ser vi ço de Pro fi -
la xia da Fe bre Ama re la, de acor do com aque la ex po si ção. Logo no dia
20, as nor mas ado ta das co me ça ram a ter apli ca ção, com o pri me i ro
isola men to domi ci li ar de um do en te, cujo caso ha via sido no ti fi ca do, e
com as medi das pro fi lá ti cas cor res pon den tes.

A 5 de maio, o mi nis tro da Jus ti ça, em nome do pre si den te,
ba i xou ins tru ções es tri tas para o fun ci o na men to do Ser vi ço da Fe bre
Amarela.18 Esta va tra va da a luta, que não mais ces sa ria até a vi tó ria
total, em co me ço de 1907.

A ci da de foi di vi di da em dis tri tos sa ni tá ri os, cada qual sob a
che fia de um mé di co e con tan do com os ser vi ços de ou tros. Fo ram
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criadas as “bri ga das sa ni tá ri as”, com pos tas de tur mas, for ma das por um 
chefe, cin co guar das (ma ta-mosquitos) e di ver sos ope rá ri os, como carpin -
te iros, en car re ga dos de lim pe za, car re ga do res, co che i ros de car ros,
pedre i ros e ou tros. No pe río do de ma i or in ten si da de da cam pa nha, os
ma ta-mosquitos che ga ram a 2.500.

Os ma teriais e uten sí li os usa dos eram vá ri os, to dos com em prego
es pe cí fi co. A ação de sen vol via-se da se guin te for ma: no ti fi ca do o caso (a
no ti fi ca ção era com pul só ria pela lei) par tia para o lo cal a tur ma de ser vi ço.
Ia aco mo da da em car ros de qua tro ro das, pu xa dos por dois mu a res. Os
car ros eram aber tos dos la dos, co ber tos e com dois ban cos cor ri dos, no
sen ti do lon gi tu di nal.19 Sob o as so a lho do car ro ha via es pa ço para es ca das,
fer ra men tas e ma te ri al pró prio ao ex ter mí nio dos mos qui tos, es pe ci al men te 
la tas de pe tró leo e ca i xas de pi re to. Aco mo da vam-se no car ro, tam bém, os
cha ma dos “tam bo res”, ca i xi lhos e te las para se rem co lo ca dos nas por tas e
ja ne las. Os tam bo res eram pe que nos cor re do res de tela, pro vi dos de duas
por tas do mes mo ma te ri al. Uma de las se adap ta va ao quar to ocu pa do pelo
do en te e ou tra abria para o res to da casa. Os ca i xi lhos de ma de i ra com tela
eram pre pa ra dos na hora pe los car pin te i ros e ajus ta vam-se às di men sões
das ja ne la da casa iso la da.20 Esca das e fer ra men tas de lim pe za ser vi am para 
o aces so a te lha dos e ca lhas, na que la ci da de em que as cons tru ções de mais
de dois an da res eram mu i to ra ras.

Noti fi ca do o caso (a no ti fi ca ção era obri ga tó ria para os médicos),
par tia para o lo cal a tur ma do Ser vi ço da Fe bre Ama re la, que pro ce dia
ao iso la men to do do en te, ao ex pur go an ti in se ti ci da do quar to por
ele ocu pa do e à lim pe za da casa (te lha dos, ca lhas, de pó si tos de água)
para ex tin ção de fo cos. As ca sas vi zi nhas, num raio de 100 me tros,
sofriam a mes ma mi nu ci o sa vis to ria e cu i da do so ex pur go. Qu an do
conse gui do o con sen ti men to da fa mí lia, o do en te era trans por ta do para
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18 A legislação dispersa foi consolidada no Decreto nº 5.156, de 8 de março de 1904, 
que regulamentou minuciosamente os serviços sanitários da União, em terra e nos 
portos de mar.

19 O relatório de Osvaldo Cruz a Seabra, no ano de 1904, contém numerosas
fotografias referentes à campanha da febre amarela.

20 O Instituto Pasteur de Paris enviou comunicação a Osvaldo Cruz aprovando e
louvando os “tambores” adotados pela Saúde Pública brasileira.



o Hos pi tal de S. Se bas tião, onde o iso la men to era mais fá cil. Às ve zes as 
au to ri da des sa ni tá ri as en con tra vam di fi cul da des den tro da fa mí lia, não
só para o trans por te dos en fer mos, como para a pró pria vi si ta
domici liar.

Os pa drões mo ra is da épo ca, que mu i to con ser va vam do
carrancis mo pa tri ar cal, pa re ci am des res pe i ta dos com o in gres so de pessoas
es tra nhas no que os opo si ci o nis tas ao pro gres so cha ma vam o “re cesso
do lar”, ou mes mo “o sa crá rio do lar”.

A pro pó si to do tra ba lho do hu mil de ma ta-mosquito, ne ces sa -
ri a men te pra ti ca do no in te ri or das ca sas, di zia O Ma lho, a 5 de de zem bro 
de 1903:

“Ago ra são os pais de fa mí lia que se re vol tam con tra a
me di da que se pen sa con ver ter em lei e se gun do a qual será
per mi ti do aos fun ci o ná ri os da Hi gi e ne o di re i to de de vas sar o 
lar do ci da dão, o des res pe i to às fa mí li as [....]. São as se nho ras
bra si le i ras que, jus ta men te in dig na das, se re vol tam con tra esse 
mons tren go.”
O ar gu men to, como ve re mos, foi dos mais for tes para le var o 

povo à re vol ta con tra a va ci na, em 1904.

Para dar idéia da di fi cul da de do tra ba lho de com ba te aos
mos qui tos, apro ve i ta mos, como exem plo, os da dos re fe ren tes a ou tu bro 
de 1903.

Na que le mês fo ram le va dos a efe i to 264 ex pur gos,
limparam-se 1.347 te lha dos, 2.262 ra los, 29.862 ti nas, 17.036 ca i xas de
água au to má ti cas e re gis tros, 4.751 re ser va tó ri os de água, 2.845 tan ques
de la var rou pa e 231 sar je tas. Dos te lha dos e ter re nos fo ram trans portados, 
no mes mo pe río do, 92 car ro ças de lixo.

Embo ra sur gis sem sur tos es po rá di cos em ba ir ros e mes mo,
uma vez, na lon gín qua al de ia de pes ca do res de Co pa ca ba na,21 era na
par te cen tral e mais po pu lo sa da ci da de que o mal se do mi ci li a ra. Ali,
tam bém, con cen trou-se a ação sa ni tá ria. De ju nho a de zem bro de 1903,
se gun do o re la tó rio de Osval do Cruz, bri ga das de ex pur go e iso la men to
com ba te ram em 153 ruas, 48 tra ves sas, 27 be cos, 24 la de i ras, 9 lar gos, 10
pra ças, 6 mor ros e 4 pra i as, qua se tudo no ve lho Rio si tu a do en tre o
Cam po de San ta na, a Pra i nha, o Cais Pha roux e a pra ia de San ta Lu zia.
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Na men sa gem de 3 de maio de 1904, Ro dri gues Alves re co nhecia 
e pro cla ma va os re sul ta dos aus pi ci o sos que vi nha al can çan do:

“Ao mes mo tempo que, des ta for ma, ve nho pro cu ran do 
desem pe nhar uma par te dos com pro mis sos con tra í dos, or ga ni za a 
re par ti ção da Sa ú de Pú bli ca uma ver da de i ra cam pa nha con tra a
fe bre ama re la, com o pro pó si to ir re du tí vel de ex tin gui-la de uma
vez. A ex pe riên cia ad qui ri da em ou tros pa í ses e a nos sa mes ma,
ba se a da em ob ser va ções ir re cu sá ve is,22 for ta le ce a ação ad mi nis -
trativa e as se gu ra o êxi to dos es for ços dos seus agen tes [....].
Compe ne tra da do zelo ma ni fes ta do pelo go ver no em be ne fí cio
da sa ú de pú bli ca, a po pu la ção vai cer can do de sim pa ti as o seu
traba lho, cer ta de que, am pa ra do com o seu apo io e con fi an ça, e
co ad ju va do com lou vá vel te na ci da de por um jo vem pro fis si o nal
che io de ar dor e con vic ção, há de tri un far.”

Ape sar de al guns sur tos epi dê mi cos du ran te a cam pa nha, prin ci -
pal men te em 1905, de vi do ao afrou xa men to da po lí cia de vi gi lân cia dos focos
(o que pro vo cou no vas crí ti cas da im pren sa hos til e no vas ad ver tên ci as dos
ci en tis tas ape ga dos às dou tri nas su pe ra das), foi se tor nan do pa ten te, mes mo
aos olhos dos le i gos des pre ve ni dos – ou, o que era me lhor, pre ve ni dos –,
que a ação de Osval do e do seu gru po se via con fir ma da pe los fa tos.

O nú me ro de ca sos no vos e de óbi tos ia de cli nan do pa u la ti -
na mente. Os al ga ris mos for ne ci dos por Oda ir Fran co, re ti ra dos de
publica ções ofi ci a is, são os se guin tes, quan to aos óbi tos: 1903, 584;
1904, 48; 1905, 289; 1906, 42; 1907, 39; 1908, 4; 1909, 0.23
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21 Copacabana já começava a ser um bairro, embora longínquo, como vimos pela
atenção que lhe despertou Francisco Passos. Isto era facilitado pela utilização do
túnel (hoje denominado Alaor Prata) inaugurado em 1891. Em 1903, os bondes
elétricos da Companhia Jardim Botânico já serviam o bairro, até a Igrejinha, e daí
seguiam pela rua deste mesmo nome até Ipanema, onde ficava o ponto final. O
serviço de bondes, primeira via de entrada da civilização aos bairros praieiros da
zona sul, fazia-se até tarde da noite.

22 O presidente aludia aqui, provavelmente, não só às experiências feitas por Osvaldo
Cruz, no Rio, como à sua própria experiência, no governo de São Paulo, com Ribas.

23 Existem leves discrepâncias entre os algarismos fornecidos por Odair Franco e os 
constantes das mensagens de Rodrigues Alves, sobre os anos de 1903 e 1904,
sendo que estes foram seguramente fornecidos por Osvaldo Cruz.



Do mesmo autor retiramos os da dos que se seguem, referentes
aos trabalhos executados na cidade (que tinha cerca de 65.000 casas),
en tre 1903 e 1907, portanto quase todos du rante o governo Rodrigues Alves.
Ess es da dos são uma demonstração da energia da autoridade pública
brasileira, quando empenhada em uma tarefa apoiada pelo povo.
Ei-los:

“Prédios expurgados, 29.835; focos de mos qui tos
destruídos, 547.212; limpeza de calhas, telhados e pequenos
depósitos de água, 3.161.954; limpeza e desinfeção de
depósitos maiores e esgotos domésticos, 2.154.433; carroças
de lixo removido, 12.344; visitas domiciliares, 1.534.691.”

Além do gigantesco trabalho feito em terra (gigantesco
sobretudo se considerarmos os recursos técnicos da época), a Saúde
Pública criou também uma eficiente defesa sanitária marítima, para evitar
que a febre amarela e outras moléstias infecciosas fossem reavivadas com
o contágio dos doentes embarcados no estrangeiro e em outros portos
nacionais. Osvaldo Cruz fornece ao pres i dente, nos seus relatórios, os
da dos neste setor. Em 1903 conseguiu uma barca de desinfeção, equipada 
com os mais modernos aparelhos, adquiridos na Europa. Em 1904 foi
adquirida nova barca de desinfeção na Inglaterra. Compraram-se lanchas
para a Saúde do Porto no Rio e em outros Estados.

Esse trabalho na velha cap i tal, feito por humildes funcionários, 
resgatou a injusta mácula que acompanhava o nome do Rio de Ja neiro,
desde meados do século XIX.

A PESTE BUBÔNICA

É difícil fixar, com rigor, a época em que a peste chegou ao
Brasil. Mal asiático, próprio das grandes concentrações humanas que vivem 
em baixas condições higiênicas, a peste é conhecida desde a antigüidade.
Vez por outra, epidemias de peste devastavam a Europa du rante a Idade
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Média, trazidas pelas rotas comerciais do Oriente. É possível, assim,
que moléstias mortais obscuras, que às vezes atacavam as populações
urbanas brasileiras nos primeiros séculos da colonização, descritas pelos 
cronistas do tempo como catarros e outras, fossem peste importada
pelas naus portuguesas, de re torno da Índia. De qualquer maneira, depois
de pesquisas científicas, ficou apurado que a peste bubônica é
principalmente transmissível pela picada da pulga, a qual se infecta no
sangue de ratos pestosos.

Os por tos de mar são os lo ca is de ma i or in ci dên cia da peste.
Ra tos in fec ta dos pas sam na car ga dos na vi os, ou des cem pe los ca bos de 
atra ca ção, e tor nam-se agen tes de di fu são da do en ça.

Já vi mos como Ro dri gues Alves, pre si den te de São Pa u lo, se
pre o cu pa ra com a pes te bu bô ni ca, que apa re ce ra no por to de San tos,
tra zi da por imi gran tes, e como o seu di re tor de Hi gi e ne, Emí lio Ri bas,
ti nha po di do re du zir o mal.

Ago ra, como pre si den te da Re pú bli ca, ele vol ta va ao combate,
dan do mão for te a Osval do Cruz.

Tal como acon te cia com a fe bre ama re la, a pes te no Rio
de Ja ne i ro con cen tra va-se es pe ci al men te na zona ur ba na su per po -
vo a da, jun to à Mi se ri cór dia, ao Mer ca do e ao Cais Pha roux. Vi las e
be cos imun dos, che i os de hos pe da ri as, cor ti ços e ar ma zéns dos
mais va ri a dos pro du tos, essa zona da ci da de era um gran de vi ve i ro
de ra tos e pul gas.

Se os sí ti os de ma i or in ci dên cia eram os mes mos, para a pes te 
e a fe bre, nas épo cas da sua in ten sidade cul mi nan te di fe ri am. A febre
cres cia no ve rão, a pes te no in ver no.

A moléstia reaparecera no Rio em 1900. Não eram muito
numerosos os casos diagnosticados, e a letalidade ficava abaixo de 15%. 
Não parecia problema tão dramático como o da febre amarela, mas
Osvaldo Cruz sabia bem que, no Rio de então, nada se po dia prever em 
matéria de agravamento de epidemias. Pardieiros infectos e superlotados,
sistema deficiente de esgotos e de água, acumulação de lixo nas ruas 
e terrenos e empilhamento de sacos de mantimentos nos insalubres
armazéns, tudo isso facilitava a proliferação dos ratos. A ameaça
pairava, realmente. Como bem explica Sales Guerra, a curva epidêmica
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poderia subir a todo tempo, pois era “sujeita a ressaltos, paralelos à
imigração variável de ratos infectados, à afluência maior ou menor de
forasteiros não vacinados, não imunes, e a outros fatores mais ou menos
conhecidos”.

O com ba te à pes te es ta va ci en ti fi ca men te as sen ta do e en contra va, 
por isso, me nor opo si ção nos me i os mé di cos do que o com ba te à fe bre
ama re la.

Ba si ca men te, ele se fir ma va na no ti fi ca ção do caso, iso la mento
do do en te e na de sin fe ção da zona em pes ta da, com enér gi ca ex tin ção
dos ra tos e das pul gas trans mis so res.

As dificuldades provinham da lentidão com que o Congresso
fazia tramitar o projeto de reforma da Saúde Pública, com a criação dos
meios e recursos necessários, e, também, da campanha desatada na
imprensa e no mesmo Congresso, por motivos pessoais e políticos, con -
tra Osvaldo Cruz e o governo fed eral. A razão prin ci pal do tempo
exigido para a liquidação da peste bubônica residia nesses motivos
circunstanciais e externos. Aprovada a lei sanitária pelo Congresso, em
dezembro de 1903, e criados, com ela, os instrumentos de ação para a
Saúde Pública, já a 25 de abril de 1904 po dia Osvaldo Cruz anunciar o
desaparecimento dos casos da moléstia e o fim do seu surto epidêmico.

Enquan to no Bra sil ain da se dis cu tia e com ba tia a ação do
gover no, os me i os ci en tí fi cos in ter na ci o na is a sa u da vam sem re ser vas. A 
Con fe rên cia Sa ni tá ria Inter na ci o nal de Pa ris, re u ni da em 1903, por pro -
pos ta bra si le i ra, pro cla mou a cer te za ci en tí fi ca da te o ria da trans mis são
da fe bre ama re la pelo mos qui to e a ex tin ção des te como pro ces so de
com ba te àque la. Em 1904, re u niu-se no Rio uma Con fe rên cia Sa ni tá ria
en tre o Bra sil, a Argen ti na, o Uru guai e o Pa ra guai, na qual os prin cí pi os 
pos tos em prá ti ca, no Bra sil, fo ram ace i tos e re co men da dos, quan to à
fe bre ama re la, à pes te e à va río la.

Era, por tan to, ple na men te pro ce den te este tre cho, que cons ta 
do re tros pec to da ad mi nis tra ção:

“A fe bre ama re la, ex tin ta como epi de mia, e a pon to de
ser er ra di ca da com ple ta men te; a pes te ju gu la da e em via de
de sa pa re ci men to; a va río la con tra ri a da pela sua pre ven ção
mais efi caz, tor na da obri ga tó ria; [....] a hi gi e ne do mi ci liá ria
pra ti cada, me lho ra da, re gu la men ta da; [....] a le gis la ção sa ni tária
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[....] re pre sen tan do o má xi mo pro gres so atin gi do em nos so
país nes se do mí nio; mor tan da de ge ral di mi nu í da; mu i to
diminu í da a mor tan da de pe las do en ças in fec tu o sas.”

O ca te drá ti co de Hi gi e ne da Fa cul da de de Me di ci na de Paris,
Pro fes sor Chan te mes se, pre via o dia em que os pa í ses da Amé ri ca
Latina co me ça ri am a re ce ar “as do en ças pes ti len ci a is eu ro péi as”. E,
finalmen te, como con sa gra ção, a Aca de mia Na ci o nal de Me di ci na,
esque cen do an ti gos e su pe ra dos pon tos de vis ta, pres tou a Ro dri gues
Alves a ma i or ho me na gem a que ele po de ria as pi rar, como re den tor da
sa ú de. O seu pre si den te, Aze ve do So dré, em co mo vi do dis cur so, proferi do 
na ses são de 30 de ju nho de 1906, lem brou os in sul tos dos in cré du los e
mal di zen tes que cor ve ja ram so bre os anos de luta, pre gan do a re vol ta,
fa lan do em des ca la bro e ban car ro ta. Dis se, na que le cre pús cu lo de go verno, 
que o presi den te te ria o nome gra va do “no co ra ção de to dos os bra si leiros, 
de onde pas sa rá à pos te ri da de, co ber to de bên çãos”.

Como ver da de i ro re co nhe ci men to in ter na ci o nal, o Bra sil
recebeu o pri me i ro prê mio (me da lha de ouro) do Con gres so Sa ni tá rio de
Ber lim, no ano de 1907. Ro dri gues Alves, que en tão se en con tra va na
Europa, mos trou-se mu i to sen si bi li za do com essa dis tin ção ao seu go ver no.

Eis a ano ta ção por ele to ma da a res pe i to do fato:

“Na expo si ção de hi gi e ne de Ber lim, de 23 a 29 de
setembro de 1907, cou be-nos o 1º prê mio, me da lha de ouro
ofe re ci da pela im pe ra triz.”

O Fi ga ro de 17 dá uma lon ga no tí cia e, re fe rin do-se ao
ex-presidente, diz: 

“Au jourd’hui grâ ces aux ser vi ces sa ni ta i res créés avec un cou ra ge
et un patri o tis me sans éga ux par l’ancien pré si dent de la Ré pu bli que,
Mr. Rodri gues Alves, Rio est tout à fait dé li vré du fléau ja u ne.”

Em ou tra nota con sig na que, de pas sa gem por Ge ne bra,
recebeu ali um te le gra ma as si na do por Emí lio Ri bas, co mu ni can do que
o 6º Con gres so de Me di ci na de São Pa u lo apro va ra um voto de apla u so
ao seu go ver no, pelo sa ne a men to do Rio.
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Assim, fora do po der e fora do país, Ro dri gues Alves co lhia
os fru tos do re co nhe ci men to na ci o nal e in ter na ci o nal pela ação do seu
quatriê nio.

Mas este não ter mi na ria sem que a sua obra vi to ri o sa na sa ú de
pú bli ca fos se ca u sa da mais gra ve cri se po lí ti ca que so freu o go ver no.

A VARÍOLA E A VACINA

A crise pro vo ca da pela ação pro gres sis ta de Osval do Cruz,
ampa ra do pelo pre si den te, iria es tou rar em for ma de in sur re i ção po pu lar e
de mo tim mi li tar, du ran te os qua is foi qua se de pos to o go ver no da Repúbli ca.

A ca u sa ime di a ta des ses acon te ci men tos foi a lei que tor na va
obri ga tó ria a va ci na con tra a va río la. Na ver da de, po rém, a re vol ta de 14 
de no vem bro de 1904 não deve ser im pu ta da ex clu si va men te à ten ta ti va 
de im po si ção da va ci na obri ga tó ria.

Ca u sas mais ge ra is e mais pro fun das vi nham se for man do
havia tem po, es pe ci al men te na ca pi tal da Re pú bli ca, e le va ram in ven ci -
vel men te às con se qüên ci as do cho que que co lo cou o go ver no fe de ral, a
um só tem po, di ante de uma vi o len ta opo si ção na im pren sa e no
Congres so, de um grave mo vi men to de rua e de um gol pe mi li tar. A
vi tó ria de Rodri gues Alves so bre to dos es ses de sa fi os à sua au to ri da de foi
com ple ta, quan to aos acon te ci men tos ime di a tos, mas não evi tou o seu
des gas te po lí ti co. O desprestí gio po lí ti co que o acom pa nhou no fim do
qua triê nio e o su ces so dos seus ad ver sá ri os no ar ran jo da su ces são
presi den ci al de corre ram, em par te, da si tu a ção eco nô mi co-financeira e
em par te das re sis tên ci as le van ta das con tra o pre si den te, em to dos os
se to res da sua ação go ver na ti va, pe las for tes cor ren tes na ci o na is, que
não es ta vam pre pa ra das para ace i tar as mu dan ças que aque le go ver no
re vo lu ci o ná rio ia em pre en den do na es tru tu ra ar ca i ca do país.

As ca u sas e os as pec tos mais mar can tes des se di fí cil pro ces so
de rápida trans for ma ção do Bra sil – umas e ou tras de ori gem so ci o ló gica e
cul tu ral – são de co nhe ci men to ne ces sá rio para a exa ta in ter pre ta ção do
14 de No vem bro, seus an te ce den tes e con se qüên ci as. Uma de tais causas
foi a va ci na.
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No co me ço des te sé cu lo, a va río la era do en ça per ma nen te em 
vá ri os pon tos do Bra sil. No Rio de Ja ne i ro, sua in ci dên cia cres cia no
inver no, pois o con tá gio da mo lés tia aumenta nos pe río dos de seca,
devido ao fato do ger me po der trans por tar-se pela po e i ra at mos fé ri ca e
ata car o in di ví duo pe las vias res pi ra tó ri as.

Des de o tem po da Co lô nia, a va río la ha via sido um pe sa de lo
no nos so país, como em ou tros, na mes ma épo ca. A des co ber ta da vacina, 
na Ingla ter ra, em fins do sé cu lo XVIII, logo re per cu tiu em Por tu gal,
onde mé di cos pro gres sis tas, como o mi ne i ro Fran cis co de Melo Fran co, 
tor na ram-se seus de fen so res pú bli cos, em bo ra ru de men te ataca dos
pelos ig no ran tes. Aque le mé di co bra si le i ro, que re si diu em Lis boa, até
1817, foi apre sen ta do na sá ti ra Os Bur ros, do ira cun do e te mí vel po le mista
Pa dre José Agos ti nho de Ma ce do, como as sas si no, pela sua con fi an ça
na pro fi la xia pela va ci na. Foi mais ou me nos essa men ta li da de re fra tá ria
ao pro gres so que se ma ni fes tou, no Bra sil, es pan to sa men te, em prin cí pios 
do sé cu lo XX, quan do a se gu ran ça ci en tí fi ca da va ci na não mais po dia
ser dis cu ti da.

Os fun da do res da Re pú bli ca não ig no ra vam que a er ra di ca ção
da va río la re pou sa va na va ci na ção obri ga tó ria, tan to que o Go ver no
Pro visó rio, ain da em 1889, ex pe diu de cre to im pon do aque la ca u te la. A lei
republi ca na, po rém, como tan tas ou tras, fi cou le tra mor ta. De qual quer
forma, ela mar ca va uma ati tu de do novo re gi me, o que, pos si vel men te, terá 
con tri bu í do para que os se bas ti a nis tas do Impé rio, em 1904, cons pi ras sem
con tra o go ver no, apro ve i tan do a agi ta ção ca u sa da pela lei da va ci na.

Mas, por ou tro lado, en tre os ma i o res res pon sá ve is pela ma zor ca 
de 1904, en con tra vam-se re pu bli ca nos his tó ri cos do mais puro qui la te,
como o De pu ta do Bar bo sa Lima e os Se na do res La u ro So dré e Ba ra ta
Ri be i ro, am bos re pre sen tan tes do Dis tri to Fede ral,24 bem como vá ri os
ofi ci a is do Exér ci to, de al tas pa ten tes. A es ses ele men tos de vem ser
acres cen ta dos jor na lis tas da opo si ção, prin ci pal men te Edmun do Bit ten court,
que trans for mou o Cor re io da Ma nhã em ver da de i ra to cha in cen diária. Lima
Bar re to, no roman ce Recor da ções do Escri vão Isa ías Ca mi nha, des cre ve-nos
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outro republicano histórico, Lopes Trovão, e derrotando o monarquista Andrade
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o que era a reda ção do Cor re io da Ma nhã na que le tem po, as sim como o
des va rio que do mi na va o seu com ba ti vo di re tor.

Qu an to à ação do go ver no, ela não foi di fe ren te, na ques tão
da varíola, de que ha via sido no ata que à fe bre ama re la e à pes te bu bô ni ca.
Somente ha via mu i to ma i or base de se gu ran ça para a con vic ção, por
parte de Osval do Cruz – e tam bém de Ro dri gues Alves – quan to às
pro vidên ci as sa ni tá ri as a se rem tomadas.

Com efe i to, a cer te za de que a fe bre ama re la po de ria ser li qui -
da da com a ex tin ção dos mos qui tos, era re la ti va men te re cen te na te o ria
ci en tí fi ca e mu i to nova na ex pe riên cia ad mi nis tra ti va, quan do se ini ci ou
o go ver no Ro dri gues Alves.

No que se refe ria à va río la, o meio ci en tí fi co bra si le i ro já estava
con ver ti do à ex pe riên cia in gle sa de Jen ner, da imu ni za ção por ger me
cru za do, des de an tes da Inde pen dên cia. No Rio, a uti li za ção da va ci na
vul ga ri zou-se com a vin da da cor te por tu gue sa. A cer te za da efi cá cia da
vaci na an ti va rió li ca, as sim, era com ple ta nos me i os ver da de i ra men te
cien tí fi cos, no fim do sé cu lo pas sa do e co me ço do atu al.

É cla ro que re a ções im pre vi sí ve is, de re sul ta dos la men táveis,
po dem apa re cer, ex cep cional men te, com a va ci na, como com
qualquer ou tro agen te cu ra ti vo ou pre ven ti vo, con tra os quais exis tam
into le rân ci as or gâ ni cas par ti cu la res. Mas são ca sos ra rís si mos, es ta tis -
ti ca men te sem sig nifica ção. De pen dem de con di ções in di vi du a is
perso na lís si mas e não cons ti tu em, por tan to, pro ble ma so ci al. O
problema so ci al é evi tar a pro pa ga ção da do en ça, e isto só se pode fa zer, e
só se faz, nos pa í ses ci vi li za dos, com a obri ga to ri e da de da va ci na. Mas o
Bra sil (ao con trá rio do oti mis mo do cro nis ta Fi gue i re do Pi men tel) não
se civi li za va fa cil men te. A pro va dis to foi a bár ba ra re a ção de 1904, pela
qual os me nos cul pa dos fo ram os mais pu ni dos, ou seja, a mas sa po pu lar
revol to sa do Rio de Ja ne i ro. Como tan tas ve zes ocor re, os prin ci pa is
res pon sá ve is pela agi ta ção e o gol pe, per ten cen tes to dos às clas ses
pri vilegiadas, en con tra vam me i os e mo dos de se de sem ba ra ça rem a ba i xo
cus to.

Em 1904 a in ci dên cia da va río la, que era cons tan te no Rio
de Janeiro, ele vou-se su bi ta men te. Até me a dos do ano ha vi am sido re co lhidos 
ao Hos pi tal S. Se bas tião per to de 1.800 va ri o lo sos, de ven do o nú me ro to tal 
de doen tes ser mu i to ma i or, se con ta dos os não-hospitalizados. A Sa ú de 
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Públi ca tinha es ta be le ci do pos tos de va ci na ção na ci da de, mas a po pu la ção
não os pro cu ra va. A so lu ção úni ca era a obri ga to ri e da de da va ci na.

Na Eu ro pa, esta pro vi dên cia dera re sul ta dos con vin cen tes. O
mais bri lhan te exem plo era a Ale ma nha, onde a va ci na obri ga tó ria foi
ins ta u ra da em 1875, de ter mi nan do a ex tin ção da va río la no país. Em
1888, a Itá lia segui ra o exem plo ale mão. A Fran ça, re tar da tá ria, so fre ra as
conse qüên ci as do atra so, com gran des epi de mi as e mi lha res de mor tos, até
que, em 1902, resol ve ra tam bém ado tar a va ci na ção com pul só ria. O exem -
plo es pa lha ra-se pela Eu ro pa con ti nen tal.

Era, por tan to, com a ma i or na tu ra li da de, que Osval do Cruz
pre co ni za va uma le gis la ção que im pu ses se, no Bra sil, a me di da que tão
in dis cu tí ve is re sul ta dos con quis ta ra em ou tros pa í ses.

REVOLUÇÃO CONTRA A VACINA

Ao ser co gi ta da essa le gis la ção, nin guém po dia pre ver a
tempes ta de que iria de sen ca de ar. To das as pes so as ra zo a vel men te in for madas,
médi cos ou não, co nhe ci am os as pec tos ne ga ti vos da va ci na, mas sabiam
perfei ta men te que, nem por som bra, eram eles de mol de a com prometer
os seus as pec tos po si ti vos. Sa bia-se que a imu ni za ção não era per ma -
nen te e que, por isso, a va ci na pre ci sa va ser re pe ti da ao cabo de al guns
anos. Sa bia-se que, en tre mi lha res de pes so as va ci na das, al gu mas pou cas
podiam con tra ir a va río la. Mas não ig no ra vam que, nes tes ca sos
excepcionais, a do en ça vi nha bran da e a mor ta li da de era mí ni ma. Sa bia-se 
que, como já fi cou dito, em um ou ou tro caso ra rís si mo, a in to le rân cia
in di vi du al de ter mi na va re a ções pe ri go sas. Mas, aci ma de tudo, sa bia-se
que o ter rí vel es pe tá cu lo das epi de mi as mor tí fe ras de sa pa re cia fa tal mente,
com a ado ção da va ci na.

Ca u sa, por tan to, as som bro, ao his to ri a dor con tem po râ neo, a
reação ir ra ci o nal opos ta à obri ga to ri e da de da va ci na, no Bra sil, por homens
emi nen tes pela sua ilus tra ção e si tu a ção so ci al, mo vi dos por le vi a na pre cipi -
ta ção, por sec ta ris mo cego, por ódi os e frus tra ções: par la men ta res como 
Rui Bar bo sa, La u ro So dré, Bar bo sa Lima, Ba ra ta Ri be i ro; jor na lis tas
como Edmun do Bit ten court e Leão Ve lo so e mi li ta res como os Generais
Olim pio da Sil ve i ra e Sil ves tre Tra vas sos.
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Ao go ver no fal tou, por ou tro lado, de sen vol ver ma i o res
esfor ços de per su a são. É ver da de que os ins tru men tos de co mu ni ca ção
de mas sa, como o rá dio ou a te le vi são, não exis ti am. O mais po de ro so
era a impren sa, e a im pren sa fez, em ge ral, ca u sa co mum com a
mazor ca. Rodri gues Alves en con trou-se, na que le mo men to cru ci al, qua se
so zi nho. Ele não igno ra va que a so lu ção da va ci na obri ga tó ria era a úni ca 
in di cada, sem al ter na ti va. Seu man da to aproxima va-se da me ta de e
cumpria-lhe agir, mo bi li zan do os ins tru men tos de que dis pu nha o governo: 
sua maioria no Con gres so, seu pes so al ad mi nis tra ti vo, e, quan do se
fizes se ne ces sá rio, sua po lí cia e sua for ça ar ma da.

Foi o que fez, gra da ti va men te, to man do me di das cada vez
mais se ve ras, à pro por ção que a si tu a ção ia se fa zen do mais gra ve.

Toda a opo si ção que pro vo cou, os ódi os e des con fi an ças que
des per tou com o seu ade sis mo à Re pú bli ca, a sua car re i ra vi to ri o sa dentro
dela, a questão do Acre, a ad mi nis tra ção de Pas sos, a aber tu ra da Ave nida
Cen tral, a cam pa nha da fe bre ama re la, a ele i ção de Afon so Pena para
vice-pre si den te, o seu or gu lho de pa u lis ta, tudo se jun tou na onda fu riosa
que qua se o sub mer giu em 1904. Onda que ar ras ta va de cam bu lha da os
po si ti vis tas, os mo nar quis tas, os re pu bli ca nos his tó ri cos, os tra di ci o na -
listas, os mi li ta res, os agi ta do res tem pe ra men ta is, os po lí ti cos des pe i tados
ou mar gi na li za dos.

O ana lis ta de sa pa i xo na do de hoje (e não são ra ros, nos debates
do tem po, os ape los ao his to ri a dor do fu tu ro) re co nhe ce que as me di das 
sa ni tá ri as en con tra ri am me nor re sis tên cia se fos sem to ma das com ma i or 
cu i da do de per su a são. Mas não pode, tam bém, de i xar de re co nhe cer que 
ha via mu i ta má fé na re sis tên cia, que a ignorân cia era ex plo ra da pelo
fanatis mo ou a pa i xão, que o tem po ur gia e que os me i os de co mu nica ção
fal ta vam. A im pres são fi nal é a de que Ro dri gues Alves, nes te como em
ou tros pon tos do seu go ver no, che fi a va uma ver da de i ra re vo lu ção no
país, e que ne nhu ma re vo lu ção pode ser fe i ta sem aba los e con fli tos,
nem vi to ri o sa sem lan çar mão de re cur sos de ex ce ção.

Va mos aos fa tos.
Em 29 de ju nho de 1904 o Se na dor ala go a no Ma nu el José

Du ar te, mem bro da Co mis são de Sa ú de Pú bli ca do Se na do, apre sen -
tou o Pro je to nº 8, que ins ti tu ía a va ci na obri ga tó ria, ba se a do na lei
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ale mã. O pro je to era mu i to sim ples. Com pu nha-se de dois ar ti gos. No
ar ti go 1º es ta be le cia que “a va ci na ção e re va ci na ção con tra a va río la
são obri ga tó ri as em toda a Re pú bli ca”. No ar ti go 2º dava po de res ao
Exe cutivo para re gu la men tar a lei, de acor do com os prin cí pi os que
es ta be le cia.

Essa ini ci a ti va en con trou, de ime di a to, viva re sis tên cia, por 
par te de pres ti gi o sos mem bros da casa. Ba ra ta Ri be i ro, re pu bli ca no
his tó ri co, pri me i ro pre fe i to do Dis tri to Fe de ral, ho mem de ta len to e
pre pa ro, mé di co e pro fes sor da Fa cul da de de Me di ci na, comba teu o
pro je to na ses são de 5 de ju lho, com gran de ve e mên cia. Ora dor de re cursos,
Ba ra ta Ri be i ro era mu i to po pu lar na ci da de, que o ele ge ra para a câ ma ra
alta. Co nhe ci do pela sua cam pa nha con tra as an ti-higiênicas ha bi ta ções
cole ti vas, os cha ma dos “cor ti ços”, ex plo ra dos como as sun to de ro man ce
re a lis ta por Alu í sio Aze ve do (cam pa nha que che ga ra a ser con sa gra da pela
mú si ca po pu lar), o re pu bli ca no his tó ri co e mé di co hu ma ni tá rio trans for -
mou-se em acu sa dor im pi e do so de Ro dri gues Alves, a quem com ba teu,
sem re mis são, até o fim do qua triê nio. Seu pri me i ro dis cur so con tra o
projeto é a me di da das suas po si ções fu tu ras, e da for ma ge ral pela qual a
cam pa nha se ria con du zi da. Sem ne gar a uti li da de da va ci na, Ba ra ta Ri be i ro
in sur gia-se con tra a sua obri ga to ri e dade, por ele co lo ca da no ter re no da
liberda de de cons ciên cia. Para o se na dor, re sis tir aos agen tes da
Saúde Pú bli ca era de fen der o lar in va di do e a tran qüi li da de do més ti ca
conspur cada.25 Che gou a de cla rar que, como che fe de fa mí lia, far-se-ia
matar, an tes de per mi tir que os va ci na do res en tras sem em sua casa.

Pros se guin do a dis cus são de ple ná rio, fa la ram, no dia 16, La u ro
So dré, contra, e Ra mi ro Bar ce los, a fa vor. No dia 20 de ju lho, o pro je to
foi apro va do, con tra os vo tos de 11 se na do res. Alguns des tes eram
polí ti cos hos tis a Ro dri gues Alves: Pi nhe i ro Ma cha do, Jo a quim Mur tinho, 
La u ro So dré, Me te lo e Ba ra ta Ri be i ro. Rui Bar bo sa, na que la pri me i ra
tra mi ta ção, não se ma ni fes tou. O se na dor ba i a no en con tra va-se li cen ciado
por dois me ses, des de 23 de ju nho, em tra ta men to de sa ú de.

A par tir de 18 de agos to, co me çou o pro je to a ser dis cu ti do na
Câ ma ra dos De pu ta dos. Ali tam bém en con trou for te opo si ção. Entre os
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com ba ten tes mais aguer ri dos es ta vam Brí cio Fi lho, per nam bu ca no, que
repre sentava o Pará; o ga ú cho Alfre do Va re la e o gran de ora dor que
era Barbosa Lima.

No caso da va ci na, Bar bo sa Lima, tal vez a ma i or fi gu ra da
Câ ma ra de en tão, le vou aos mais la men tá ve is ex ces sos sua opo si ção ao
go ver no Ro dri gues Alves, que já com ba te ra na po lí ti ca ex ter na e em
outros se to res, in clu si ve na pró pria Sa ú de Pú bli ca.

O an da men to do pro je to ar ras tou-se por dois me ses e meio,
tais os obs tá cu los cri a dos pe los opo si to res, que lan ça vam mão de to dos
os re cur sos. O pro pó si to era che gar ao fim da ses são le gis la ti va sem que 
a lei pu des se ter sido san ci o na da. As dis cus sões su ce di am-se, pas san do
de ani ma das a mo nó to nas, pela re pe ti ção dos mes mos ar gu men tos.
Estes eram, fun da men tal men te, de dois gê ne ros. Ou con tes ta va-se
cienti fi ca men te a efi cá cia da va ci na, ou im pug na va-se o seu ca rá ter
obriga tó rio, como aten ta do con tra a li ber da de de cons ciên cia.

Qu an do se pas sou à fase de vo ta ção, tor nou-se evi den te que
não se ria pos sí vel ven cê-la, se fos sem vo ta das as emen das, que eram
mais de 100, uma por uma. A ma i o ria ado tou, en tão, o sis te ma re gi mental 
de vo ta ção em glo bo, o que foi fe i to, mas pro vo cou fu ri o sas in vec ti vas dos
ad ver sá ri os do go ver no, tan to no mo men to quan to de po is, nos debates do
es ta do de sí tio.

Ser viu mu i to à vi tó ria fi nal do go ver no um jo vem de pu ta do
mi ne i ro, que co me ça va a se des ta car no meio fe de ral. Seu nome era
Ven ces lau Brás e exer cia a li de ran ça da casa.

Fal ta va apenas a re gu la men ta ção pre vis ta na lei. E foi essa
regu la men ta ção o pre tex to para o mo vi men to de 14 de no vem bro, o
qual, de fato, já vi nha sen do pre pa ra do ha via mu i to.

Os in dí ci os des sa cons pi ra ção eram cla ros.
Em ja ne i ro de 1904, quan do da vo ta ção do Tra ta do de Pe trópo lis 

na Câ ma ra, o Deputado ga ú cho Alfre do Va re la fez, da tri bu na, este
apelo fran co à re vo lu ção:

“O povo bra si le i ro, no qual noto ma ra vi lho sa dis po sição
para a luta, es pe ra que sur ja um ele men to co or de na dor. E
ele há de sur gir fa tal men te [....]. E, no dia da pro ce la, se rão
inú te is to dos os es for ços e pre ca u ções do go ver no, por que, 
mais que o es pí ri to de re vol ta que do mi na todo o país, os
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seus pró pri os er ros o des pe nha rão no abis mo. A obra de
desmo ro na men to está sen do fe i ta pelo pró prio go ver no.
O orador não precisa cons pi rar, por tan to. Con fes sa,
entre tanto, que, se es ti ves se em seu po der, não he si ta ria
em che gar fogo à me cha.”

O de pu ta do que as sim fa la va em ja ne i ro foi um dos che fes
os ten si vos da re vo lu ção de no vem bro. Embo ra se haja des ta ca do na
hora da luta, es con deu-se de po is dela, aban do nan do os com pa nhe i ros.

Va re la ti nha to ma do par te na re vo lu ção fe de ra lis ta, sus ten tan do
Cas ti lhos e Flo ri a no, com o que re ce beu as hon ras de co ro nel do Exér ci to.
Fora di re tor da Fe de ra ção, o jor nal de Jú lio de Cas ti lhos. No Rio foi tam bém
jor na lis ta, ten do par ti ci pa do da fun da ção do Co mér cio do Bra sil, jor nal am pa -
ra do pelos mo nar quis tas,26 com re da to res do por te de Andra de Fi gue i ra,
Afonso Cel so e Cân di do de Oli ve i ra, to dos mem bros do di re tó rio res ta u -
rador. O Vis con de de Ouro Pre to era ou tro pro te tor do mes mo jor nal, e
denun ci ou o che fe de Po lí cia, Car do so de Cas tro, por ter vi o la do
cor respon dên cia sua, pe din do re cur sos para o Co mér cio do Bra sil.

Con tra di tó rio e in con se qüente, de re pu bli ca no ar do ro so,
florianis ta que lutou con tra o li be ra lis mo mo nár qui co, não va ci lou em
apro ximar-se dos mo nar quis tas mais in tran si gen tes, por am bi ção pes soal.
Sua tra je tó ria na Câ ma ra, onde per ma ne ceu de 1900 a 1905, não foi,
tam pou co, isen ta de in ci den tes pou co re co men dá ve is.

Em 1903, já co nhe ci do como exal ta do, Va re la en vol veu-se em
discus sões es can da lo sas com os Se na do res Ba ra ta Ribeiro e Vi cen te
Macha do. Este úl ti mo en de re çou-lhe ata ques pes so a is de ex tre ma vi o lên cia, 
a pon to da ver go nho sa dis cus são ser vir de alvo à sá ti ra dos ca ri ca tu ris tas.

Em ju lho de 1904, o De pu ta do Va re la, em compa nhia de
outras pesso as, re ti rou um de ten to, vi o len ta men te, das mãos da au to ridade 
po li ci al. O che fe de Po lí cia so li ci tou à Câ ma ra per mis são para pro cessá-lo, 
e Ro dri gues Alves em pe nhou nes se pe di do a au to ri da de do go ver no.
Le van tou-se uma onda de pro testos na im pren sa e na Câ ma ra, mas a
licen ça foi con ce di da a 18 de ju lho, por 106 vo tos con tra 32, ten do se
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des ta ca do pela pri me i ra vez, em de fe sa do go ver no, o jo vem De pu ta do
mi ne i ro Car los Pe i xo to, e, no ata que, o De pu ta do Bar bo sa Lima. Na
ses são do dia 20, Alfre do Va re la e o seu pa trí cio Ger ma no Hass lo cher
en vol ve ram-se em um dos mais ver go nho sos ba te-bocas a que já as sis tiu 
a Câ ma ra bra si le i ra. Hou ve in cur sões na vida par ti cu lar de lado a lado e
acu sa ções de es te li o na to, fur to e ex plo ra ção de mu lhe res.

Pa re ce que o re pre sen tan te ga ú cho toma ra-se de es pe ci al
ojeriza pelo pre si den te, em con se qüên cia do le van ta men to das suas
imuni da des par la men ta res. Para com ple tar o li ge i ro per fil des se ho mem 
vai do so, hoje com ple ta men te es que ci do, re cor de mos ain da um as pec to
da sua persona li da de. Inte res sa do na Gu er ra dos Far ra pos, re co lheu a
respe i to enorme do cu men ta ção, com a qual es cre veu uma His tó ria em
numerosos vo lu mes. O li vro de Va re la é ri quís si mo em do cu men tos mas 
“in tra gá vel” (a expres são é de Au gus to Me yer), por ca u sa do seu
inabor dá vel es ti lo. No go ver no de Afon so Pena, em 1908, Va re la foi
nome a do cônsul de 2ª clas se, ten do se apo sen ta do como côn sul-geral,
mu i tos anos de po is.27

Homem de ou tro ní vel era, sem dú vi da, Bar bo sa Lima. Republi ca no 
his tó ri co, foi uma das mais im pres si o nan tes fi gu ras da Pri meira Re pú bli ca,
com ela se iden ti fi can do des de a as cen são, em 1889, ao de clí nio, no go verno
de Artur Ber nar des. Bar bo sa Lima surgiu moço, com a Re pú bli ca,
enchendo-a de ru mor e gló ria com a sua elo qüên cia, sua bra vu ra, sua per so na -
li dade às ve zes cho can te, pelo con tras te de ati tu des. Ha via em Bar bo sa
Lima tra ços de au to ri ta ris mo mi li tar e po si ti vis ta (ele foi um pou co es sas
duas coi sas) e de li be ra lis mo anár qui co e so ci a li zan te (co i sas que ele também
foi). To das es sas ins pi ra ções cul tu ra is gi ra vam ver ti gi no sa men te den tro de
um ebu li en te ta len to, ser vi do por for mi dá vel elo qüên cia.

Não se pode pro cu rar co e rên cia, nem ori en ta ção cons tru ti -
va, no pen sa men to de Bar bo sa Lima. O mes mo, no en tan to, não
pode ser afirmado quan to à sua con du ta mo ral. Nis to ele foi im pecável,
e daí vem a li ção ver da de i ra da sua vida. Se as idéi as e as ati tu des
polí ticas de Bar bo sa Lima so fre ram cons tan tes des vi os e se des mentiam
umas às outras, mu i to em pre ju í zo do país e dele pró prio, mo ral mente
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nun ca se aba teu nem se tra iu. Foi uma cons ciên cia li vre, em luta
perma nen te com o po der. Foi, es pe ci al men te, um pi o ne i ro na maneira de
enca rar os pro ble mas do povo na sua re a li da de so ci al. Daí a sua frase o lo gia
meio com tis ta e meio so ci a lis ta, so bre os di re i tos do pro le ta ri a do,
com os qua is tan tas ve zes se iden ti fi cou.

Ha via, na que la ge ra ção, ou tros in te lec tu a is que ma ni fes ta vam
de pú bli co in cli na ções so ci a lis tas. Em de zem bro de 1903, Alcin do Gu a na ba ra
fun dou A Na ção, jor nal que se di zia “so ci a lis ta, na ci o na lis ta e pro te ci o nis ta”.
De se nhis tas de su ces so, como Raul Pe der ne i ras e Ca lix to Cor de i ro, des de
aque le mes mo ano as si na vam tra ba lhos de exal ta ção ao ope rá rio e de crí ti ca ao 
pa trão, re pre sen ta do, às ve zes, como bur guês ven tru do e in sen sí vel. Sem pre
em 1903, no mês de no vem bro, hou ve uma ma ni fes ta ção de ope rá ri os da
Central do Bra sil, com a pre sen ça e a pa la vra de Bar bo sa Lima. Ca lix to
Cor deiro (Klix to) de di ca ao fato um de se nho, no O Ma lho, no qual apa re cem
os tra ba lha do res e o bar bu do Bar bo sa Lima, sob as vis tas pre o cu pa das de
“burgue ses” (com esta de sig na ção) bem ves ti dos e né di os. Os tra ços
esboçados do ca rá ter de Bar bo sa Lima ex pli cam a sua pre sen ça in cen diá ria nas 
de sor dens de rua do mês de no vem bro de 1904. Ou tra ra zão tam bém a ex pli caria.

De fato, se gun do Dan tas Bar re to, na sua obra Cons pi ra ções,
Bar bosa Lima, Alfre do Va re la e La u ro So dré cons ti tu i ri am a Jun ta
ditato ri al, caso a re vo lu ção fos se vi to ri o sa e pu des se ser ins ta la da a
ditadura, com que so nha vam os seus ade ren tes mais ra di ca is.

Bar bo sa Lima28 co lo ca va-se en tre os po lí ti cos que não dis tin -
gui am fron te i ra en tre opo si ção e re vo lu ção. No to can te à ges tão de Rio
Bran co, ele era dos que con si de ra vam ca tas tró fi ca a “ces são de ter ri tório”
con ti da nos ar ran jos do Tra ta do de Pe tró po lis. E sa be mos como este
caso ser viu de pre tex to ao ra di ca lis mo dos ini mi gos do gover no, até o
pon to de sus ci tar a idéia do aten ta do pes so al con tra o pre si den te.

Ele men to de peso na opo si ção à obri ga to ri e da de da va ci na foi o
po si ti vis mo, cor ren te re li gi o sa e fi lo só fi ca ain da en tão re pre sen ta da pela
geração de fun da do res da Re pú bli ca, dis cí pu los di le tos de Ben ja mim
Constant. Na Cons ti tu in te de 1890, os po si ti vis tas ti nham tomado po si ção
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con tra a vacina obri ga tó ria, en vi an do, a res pe i to, um me mo ri al à as sem bléia. 
Daí por diante fun da men ta vam-se em ar gu men tos de or dem ci en tífica e
filo sófica. Ci en ti fi ca men te, ne ga vam va li da de à des co ber ta de Jen ner, e
susten ta vam que a ino cu la ção do ví rus pre ven ti vo po de ria tra zer re sulta dos 
funes tos à sa ú de do pa ci en te. Fi lo so fi ca men te, a im po si ção da va ci na
pelo po der pú blico era, para os po si ti vis tas, uma vi o la ção da li ber da de de
cons ciên cia, garan tida pela Cons ti tu i ção. Com a apli ca ção, o zelo e a
ener gia habituais, os dis cí pu los de Com te lan ça ram-se à luta, im pri min do
fo lhe tos, inse rin do co la bo ra ções nos jor na is e ins tru in do os adep tos da
se i ta nos di feren tes cam pos de ati vi da de. O res pe i to que me re ce a
conduta mo ral dos positi vis tas faz es que cer, de há bi to, os ma les que a
se i ta cau sou ao Bra sil, em vá ri as oca siões.

No mês de ju lho, o mé di co le gis ta da Po lí cia, Cu nha e Cruz,
po si ti vis ta, fir mou o ates ta do de óbi to de uma mu lher, no qual dava,
como ca u sa mor tis, sep ti ce mia, em con se qüên cia da va ci na. Os jor na is
hos tis ao go ver no ex plo ra ram logo o caso, e Bar bo sa Lima glo sou-o
com lamen tá vel excesso na tri bu na, o que le vou Osval do Cruz a
protestar, de po is de exa mi nar pes so al men te o ca dá ver, di zen do que o
ates ta do era fal so e o mé di co, po si ti vis ta. Te i xe i ra Men des, o gran de
após to lo da Igre ja, es cre veu re pe ti das ve zes con tra a lei da va ci na.

Na que le me a do do ano, a cam pa nha tor nou-se mais agres si va 
e de mo li do ra. O go ver no era ata ca do im pi e do sa men te pe los gran des
diá ri os: Jor nal do Bra sil, Jor nal do Co mér cio e Cor re io da Ma nhã. Os bo a tos de 
re vo lu ção fer vi lha vam. Em ju nho, Se a bra es cre veu a Bar bo sa Lima,
adver tin do-o do que sa bia a res pe i to de seus ma ne jos. Em agos to fo ram 
es pa lha dos bo le tins que apre go a vam aber ta men te a re vo lu ção, em nome 
dos posi ti vis tas, es pí ri tas e ho me o pa tas. Isto não te ria mu i ta im por tância,
se a Polí cia não es ti ves se no en cal ço de co i sa mu i to mais sé ria: a cons pira ção 
mi li tar, que con du zi ria La u ro So dré, se vi to ri o sa, à che fia da Jun ta do
go ver no re vo lu ci o ná rio.

La u ro So dré re pre sen ta va, pela sua for ma ção, as ten dên ci as
pre do mi nan tes da men ta li da de re pu bli ca na de 1889. Ofi ci al do Exér ci to, 
ho mem hon ra do, foi alu no, na Esco la Mi li tar, de Ben ja mim Cons tant,
tor nan do-se po si ti vis ta. Era tam bém ma çom, ten do atin gi do a dig ni da de 
su pre ma de grão-mestre da Ma ço na ria bra si le i ra. Re pu bli ca no his tó ri co,
con ser vou até o fim da vida (fa le ceu qua se no na ge ná rio, em 1944) uma
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es pé cie de exal ta ção mís ti ca pela Re pú bli ca, como se vê em um tra ba lho 
que es cre veu, já ve lho, para o Insti tu to His tó ri co, so bre a pro cla ma ção
de 15 de no vem bro e seus an te ce den tes. Nes se es tu do, La u ro So dré
defen deu exal ta da men te a par ti cipação dos mi li ta res na vida po lí ti ca.
Sobre tais ele men tos, de ve-se con clu ir pela sin ce ri da de de La u ro So dré
ao que rer ins ta lar uma di ta du ra mi li tar re pu bli ca na, sob sua che fia.29

Logo após o 14 de No vem bro, A Tri bu na, jor nal de Antô nio
Aze re do (cujo co nhe ci men to da po lí ti ca re pu bli ca na era so bre tu do ex pe ri -
men tal), pu bli cou um re la to das ati vi da des cons pi ra tó ri as de La u ro So dré.

Se gun do A Tri bu na, o se na dor pa ra en se, no fi nal do go ver no
de Cam pos Sa les, co or de nou uma cons pi ra ção, com base no Rio Gran de
do Sul, cujo pro pó si to era evi tar a pos se de Ro dri gues Alves. Che gou-se 
até a mar car a data do mo vi men to, que se ria 4 de no vem bro de 1902,
ten do como foco a Esco la Mi li tar do Rio de Ja ne i ro.

Tam bém se ha via co gi ta do de um aten ta do a di na mi te con tra
o trem que de via tra zer Ro dri gues Alves para a pos se na pre si dên cia.
Um ca de te se ria in cum bi do dis so. Ten do fa lha do tudo, ten ta ram as
cons pi ra ções re vo lu ci o nar o país a pro pó si to do Acre. Fi nal men te, em
1904, che ga vam à se di ção, pro mo ven do as de sor dens no Rio de Ja ne i ro, 
o mo vi men to po pu lar do “que bra-lampião”.

Pouco an tes, o pró prio La u ro So dré anun ci a ra, por as sim
dizer ofi ci al men te, os seus de síg ni os. 

Em lon guís si mo dis cur so, pro nun ci a do no Se na do na ses são
de 1º de se tem bro, de po is de re fe rir-se à “men ti ra le gal que está fin gindo
de Re pú bli ca”, de cla rou que o povo era “ví ti ma da lei” e, alu din do às
obras do go verno, va ti ci nou que tam bém “a pi ca re ta da de mo li ção
passará so bre to das es tas ru í nas [da Re pú bli ca] para que, por cima de las, 
pos sa res sur gir al gu ma co i sa de novo”.

Quando a lei da vacina passou no Senado e começou a tramitar
na Câmara, a conspiração adquiriu grande alento. As correntes que dela
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29 Lauro Sodré, segundo parece, continuou preso à idéia de revolução. A 3 de março 
de 1906, Rodrigues Alves anota: “Vi ontem uma carta de Câmara Leal [Gastão],
de Taubaté a meu filho Francisco [....]. Diz que é preciso não perder de vista
Lauro Sodré que trama nova revolução, de acordo com a Maçonaria, para instalação
de uma ditadura no país.”



participavam era inconciliáveis, o que retirava, de início, à revolução
projetada, qualquer programa coerente e qualquer possibilidade de
criação de um governo que a representasse. Isto não quer dizer,
contudo, que o governo não pudesse ser derrubado por ela, como quase 
foi, nem que uma ditadura não pudesse ser instalada em lugar dele,
como esperavam os seus chefes. O que se afigura impossível, ao
historiador de hoje, é que tal ditadura pudesse durar. A irradiação do
movi men to para fora do Rio, embora existisse, era muito pequena, e
não poderia dominar os governos estaduais naquela federação vigorosa. 
A federação evitaria fatalmente a ditadura. Mas os líderes, arrastados
pelo movi men to, não pensavam provavelmente nisso.

A ação revolucionária desenvolvia-se em atividades convergentes,
coordenadas por pequeno grupo, cuja tarefa era auxiliada pela zoeira
irresponsável na imprensa e no Congresso. O apoio pop u lar à revolução
em preparo tornava-se evidente pela repulsa que o povo começou a oferecer 
à vacina voluntária. Os postos de vacinação da Saúde Pública registraram
23.021 pacientes em julho e só 6.036 em agosto. A massa ignorante,
explorada pelos demagogos, acreditava nos exploradores. A 5 de novembro
foi convocada, por meio de boletins lançados ao povo, uma reunião no
Centro das Classes Operárias, a qual foi presidida por Lauro Sodré. No
violento discurso que pronunciou, o senador cari oca apelou claramente
para a revolução, destinada a de fender a liberdade do povo, ao que
dizia, mas preparada para fazê-lo ditador, segundo ele esperava. Barbosa
Lima falou con tra os antigos escravocratas, o governo de conselheiros e 
barões. Ele não desejava envolver-se na campanha fora da Câmara. Mas (a
informação é de Rodrigues Alves) convidado a comparecer ao Centro
Operário, não resistiu à pressão do ambiente e aos grandes aplausos que, de 
indústria, lhe faziam e abriu as comportas do seu verbo.

O estopim maior foi aceso com a publicação pela A Notícia ,
vespertino do Senador Azeredo dirigido por Oliveira Rocha, do esboço
de regulamento da lei aprovada, preparado por Osvaldo Cruz. Como
decreto regulamentar, o texto escapava à aprovação do Congresso, e
foi apresentado como ato ditatorial do Executivo.

Sempre confinado na sua visão de técnico, desprezando a
popularidade e os seus arautos na tri buna e nos jornais, Osvaldo Cruz havia
redigido um regulamento capaz de fazer com que a lei atingisse o seu fim, 
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isto é, obrigasse à vacinação maciça em seis meses. Tinha que ser muito
severas as normas que a tanto se destinassem. Coagiam, praticamente, a
população a fazer desde logo aquilo que muitos lhe diziam ser, ou um
perigo mor tal, ou um desrespeito às famílias. A falta de experiência política
de Osvaldo Cruz levou-o, aqui, a cometer grave erro tático.

O estrondo provocado pela publicação não po dia ser
maior. Subiu a agitação ao paroxismo. De nada valeram as
declarações moderadoras de Seabra, afirmando que o esboço seria
examinado, modificado e atenuado. O povo começou a se concentrar 
nas praças, espontaneamente, sobretudo nos Largos do São Fran -
cisco e do Rossio, defronte ao Ministério da Justiça, onde agitadores
usavam da palavra. A polícia montada passou a dispersar os
comícios. Os conflitos surgiram.

Na que les dias de no vem bro, o am bi en te da Câ ma ra era
pré-revo lu ci o ná rio. A 9, Va re la e Hass lo cher en vol ve ram-se em dis cussões, 
com de safios para des for ço fí si co. Va re la ar ro ta va va len ti as. Era
evidente que a si tu a ção, che ga da a tal pon to, não po de ria en cer rar-se
paci fi ca mente.

O men tor pop u lar, escolhido pelos cabeças do movi men to,
foi o Pro fes sor Vicente de Sousa, lente de Lógica no Externato Pedro
II, que dispunha de certo prestígio no meio operário e, também, na
malta de desordeiros recrutada adrede para a mazorca. O Rio de Ja neiro 
passou a viver dias transidos e aflitos. Bandos de facínoras e prostitutas
juntavam-se a vagabundos e agitadores industriados (grupos populares
cada vez maiores auxiliavam a desordem). No dia 7 de novembro, o
Comércio do Brasil, que era o leito do conúbio da mazorca com o trono,
apelou abertamente para a revolução. Os constantes apelos à desordem
sensibilizaram as camadas mais profundas do povo duramente
experimentadas pelo governo inflexível de Cam pos Sales.

O Correio da Manhã era um foco de incêndio. Certos jornais
começavam a reagir con tra os excessos. Sodré era advertido de que,
como senador e oficial do Exército, não po dia pregar revolução. Mas,
fosse pela ambição da ditadura, fosse pela impossibilidade de voltar
atrás, o senador não ouvia os conselhos de moderação.
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A revolução dividiu-se distintamente em duas partes: uma
popular, na qual o governo foi impotente por três dias; outra militar,
que durou uma só noite e de que o governo saiu vencedor.

A primeira parte transcorreu entre 11 e 14 de novembro,
quando as forças da ordem foram submergidas pela malta desenfreada e 
o goveno perdeu o controle da cidade. A Câmara funcionava sem
número, pois os deputados, temerosos, lá não iam. Trabalhadores
amotinados, capangas assalariados, capoeiras e vagabundos pareciam
tomar conta da cidade. A população entrava em pânico.

Deslocando-se rapidamente de um para outro ponto da cidade, de 
forma a desnortear e cansar a polícia (cujos meios de transporte e
comunicação não eram os de hoje), grupos decididos queimavam bondes,
destruíam candeeiros de iluminação, invadiam casas comerciais e
tentaram assaltar o gasômetro, além de quartéis e depósitos de armas. O
comércio fechou. O Rio ficou paralisado. Houve mais de 20 mortos. Era
evidente que a polícia não mais continha a anarquia. Só as forças regulares
poderiam fazê-lo, mas estas não tinham ordem de intervir.

No mo vi men to di re to de rua, dois in di ví du os re pre sen ta vam
os mo nar quis tas: o De pu ta do Va re la e o ar ru a ce i ro Pin to de Andra de,
de fama na que le tem po e de po is, até o go ver no Her mes.30

A participação dos monarquistas, negada em discursos no
Congresso, não se apresentava apenas através do Comércio do Brasil. Os
excelentíssimos conselheiros do Império, ulcerados com o ostracismo
republicano, entraram de rijo na conspiração. Isto ficou demonstrado pelas
cartas de João Alfredo à Princesa Isabel,31 principalmente a de 2 de
maio de 1905, da qual constam os seguintes trechos:

“Os jacobinos e positivistas do Lauro Sodré tiveram o
poder de atrapalhar e empatar a obra séria e boa. Ou se lhes
dava a ditadura a seu modo e para os seus fins, ou eles sustentariam 
a República, a pior que fosse, sempre preferível à Monarquia [....].
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30 Pinto de Andrade, nome hoje completamente esquecido, foi famoso como capanga e 
cabo eleitoral. Avistei-o, velho, no Grande Hotel de Belo Horizonte, chorando
as glórias passadas e armando pedidos de dinheiro ao governo de Minas.

31 Publicadas por Pedro Moniz de Aragão.



Na véspera do 14 de Novembro, veio ter comigo o Deputado
Varela. Formulei para base da negociação esta alternativa: imediata 
restauração da Monarquia [....] ou consulta leal à nação.
Aludindo eu à obstinação do Lauro, respondeu o Varela que o
seu amigo estava muito modificado; mas não veio mais à fala, 
sinal de que a ditadura, com um programa de fazer medo,
continuava a ser condição essencial e absoluta. Foi isto o
que perdeu o movimento, disse o Coronel Jacques Ourique”.32

João Alfredo supunha contar, para as suas ambições restauradoras,
com o Gen eral Olímpio da Silveira que, segundo se dizia, entraria na junta
de governo. Diz o signatário da Lei Áurea:

 “Sen ti mu i to não ver o Ge ne ral Sil ve i ra. Ele es ta va tão
cer ra da men te es pi a do, que não pôde vir à mi nha casa, como
de se ja va, e eu, por mi nha par te, tam bém vi gi a do, não po dia
an dar só e agil men te ilu dir a po lí cia.”

 Pros se gue João Alfre do: 
“Sei que o ge ne ral, te i mo sa men te im por tu na do para ouvir

a pre ten são do La u ro, re cu sou-a. Ofe re ce ram-lhe o nome do
Ge ne ral Tra vas sos, e ele eva diu a pro pos ta.”

O Ge ne ral Sil ve i ra, como se ve ri fi ca, não quis co la bo rar no
gol pe, des de que fos se para ele var La u ro a di ta dor. Ve re mos que Tra vas sos 
aceitou o pa pel, e isso lhe foi fa tal.

Além dos car de a is do se bas ti a nis mo, que fa zi am par te do
Comér cio do Bra sil, de ve-se lem brar que o Con se lhe i ro Cân di do de Oli veira,
em 1905, de nun ci ou Ro dri gues Alves por cri me de res pon sa bi li da de, em 
vir tu de do es ta do de sí tio. Os mo nar quis tas não per do a vam ao ve lho
corre li gi o ná rio.

A con fu são que re i na va nas ruas pro pa ga va-se tam bém entre
os ele men tos do go ver no. As for ças do Exér ci to não pa re ci am dis pos tas a 
obe de cer, nem aos co man dan tes de cor pos nem ao pró prio mi nis tro da
Gu er ra. Ge ne ra is e ou tras pa ten tes che ga ram a re u nir-se, no Clu be Mi li tar, 
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32 Jacques Ourique, republicano da propaganda, muito em evidência no governo de
Deodoro. Exilado por Floriano.



com a pre sen ça de lí de res da re vol ta, a fim de as sen ta rem o pla no do
movimen to as sim con ser ta do: La u ro So dré e o Ge ne ral Sil ves tre Tra vas sos 
promove ri am a re be lião da Esco la Mi li tar da Pra ia Ver me lha, cujo co mando
se ria as su mi do pelo se gun do. A Esco la de Re a len go se ria levan ta da pelo
Ma jor Agos ti nho Gomes de Cas tro e pelo Ca pi tão Antô nio Au gus to
Mendes de Mo ra is, e, em mar cha para a ci da de, se uni ria ao 20º Ba ta lhão
de Infan ta ria e ao 5º Re gi men to de Arti lha ria do Cam pi nho.

As duas co lu nas, a da Pra ia Ver me lha e a dos su búr bi os, fa ri am
jun ção nas pro xi mi da des do Ca te te, de onde exi gi ri am a re nún cia do pre si den te 
da Re pú bli ca, as su min do o go ver no, com po de res di ta to ri a is, La u ro So dré.

Toma ria o co man do do Re a len go o Ge ne ral Mar ci a no Botelho
de Ma ga lhães, ir mão de Ben ja mim Cons tant. Mar ci a no fora o jo vem
oficial que as se gu ra ra o le van te da Esco la Mi li tar, no dia da pro clamação
da Re pú bli ca. Pen sa va, as sim, re pe tir, no fim da car re i ra, os su ces sos
do seu iní cio. La u ro So dré, no es tu do já re fe ri do so bre o 15 de
Novem bro de 1889, alu de com ad mi ra ção à ação de Mar ci a no na que la
opor tu ni da de. Isto pa re ce in di car cla ra men te o pro pó si to da mis são
atri bu í da a ele em 1904. Des ta for ma, os ve lhos com pa nhe i ros po si tivis tas
junta vam-se de novo para ten tar ou tro gol pe, não con tra a Mo narquia, mas
con tra a Re pú bli ca.

Rui Barbosa, em dis cur so no Se na do, pro fe ri do a 16 de
novembro, dá a ver são que lhe che gou, no dia mes mo dos acon te ci mentos.
Ouviu-a a “um vi zi nho” que, do en te, o cha ma ra em casa para relatá-la.33

A in for ma ção des se vi zi nho pro vi nha di re ta men te da Pra ia Ver me lha.
Era – dis se Rui – “um mo vi men to de li be ra do a se apo de rar ime di a ta men te
do go ver no, subs ti tu in do-o por uma Jun ta go ver nis ta de três mem bros, dois
dos qua is são o Ge ne ral Olím pio da Sil ve i ra, com a che fia, e o General
Tra vas sos.34 Con tam com a guar ni ção. Espe ram que a Ma rinha não
desem bar ca rá. As po si ções es tão dis tri bu í das. É um fato con su ma do.”
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33 Possivelmente o Deputado baiano Augusto de Freitas, que morava na rua
S. Clemente, quase defronte à casa de Rui.

34 Como se vê, Sodré e Barbosa Lima não eram mencionados nesta versão.
Provavelmente os conspiradores acenavam a vários oficiais, com a promessa de
instalá-los no governo, a fim de obterem o seu apoio.



Mas as co i sas não fo ram tão sim ples como ha vi am sido dito a 
Rui. No Re a len go, o Ma jor Go mes de Cas tro, in cum bi do de le van tar a
Esco la e en tre gá-la ao Ge ne ral Mar ci a no, foi pre so pelo co man dan te da
mes ma, Ge ne ral Her mes da Fon se ca,35 com au xí lio dos alu nos. Pin to
de Andra de, que acom pa nha va o ma jor, foi pre so, es pan ca do e fe ri do
com um tiro.

Na Pra ia Ver me lha, So dré, Va re la e Tra vas sos foram bem
suce di dos. Ali, se guin do as or dens da que les três, a Esco la su ble vou-se,
des ti tu in do o co man dan te, Ge ne ral Bi bi a no Cos tal lat, e en tre gan do o
co man do ao Ge ne ral Tra vas sos, que logo a or ga ni zou como for ça de
com ba te. O nú me ro de alu nos in sur re tos or ça va por tre zen tos, e ao
Gene ral Cos tal lat foi per mi ti do re ti rar-se li vre men te, o que fez, acom pa -
nha do por al guns pou cos alu nos le ga lis tas, en tre os qua is se en con travam
dois que tiveram bri lhan te car re i ra no Exér ci to: os fu tu ros ge ne ra is
Castro Jú ni or e Le i tão de Car va lho.36

Enquan to isso, Ro dri gue Alves em pes soa, en le a do no ce ti cismo
de uns e na covardia de ou tros, pre pa ra va, no Pa lá cio do Ca te te, a
re sistên cia.

Nada melhor, para a descrição dessa noite de agonia, em que 
o pres i dente da República defendeu com simplicidade e bra vura o posto
que o povo lhe havia entregue e a ordem civil da República, do que
transcrever o texto do curioso documento em que Rodrigues Alves
fixa, logo depois dos fatos, a sua lembrança. Trata-se de um caderno
de papel almaço, escrito a lápis, em cursivo apressado e forma singela,
provavelmente notas para ul te rior desenvolvimento. É a seguinte a
narrativa de Rodrigues Alves:
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35 A ação de Hermes, no episódio, valeu-lhe a gratidão pública do governo e os
maiores encômios de Rui Barbosa, no referido discurso de 16 de novembro. Foi 
a resistência do Realengo que colocou em foco o nome do futuro presidente.
Rodrigues Alves, mais tarde, dá versão diferente do episódio.

36 O General Estêvão Leitão de Carvalho foi um exemplo raríssimo de fidelidade à
disciplina. Morto quase nonagenário, com as honras de marechal, nunca aderiu a
nenhum movimento revolucionário, dos numerosos a que assistiu de perto.
Colaborador e amigo de meu pai, meu amigo também, desde a adolescência, é 
justo que aqui deixe eu um preito de admiração a Leitão de Carvalho.



“1904
Mo vi men tos de no vem bro

A lei da vacinação obrigatória produziu um sério movi men to nesta
cap i tal. O grupo dos positivistas, auxiliados pelos operários, chefiados pelo Dr. 
Vicente de Sousa e pela imprensa perversa, conseguiu levar ao máximo de
exaltação o espírito de desordem e de anarquia. É difícil descrever as cenas que 
se deram nesta cap i tal e imaginar o número de desordeiros e desclassificados de
toda a espécie que surgiram aqui nos dias de novembro de 1904, quebrando
lampiões, destruindo casas, apedrejando transeuntes, virando e queimando bondes,
ferindo e matando inocentes transeuntes. Era principalmente no clube dos operários,
que a agitação se preparava. Vicente de Sousa, Lauro Sodré, Varela (Alfredo),
Barbosa Lima eram os principais agentes da desordem. Diz-se que Barbosa Lima 
sempre se negou a comparecer ao clube, mas que, contando-se com o seu
temperamento impulsivo, foi feito vice-pres i dente, exatamente com o propósito de
obrigar a comparecer para tomar posse, e então seria forçado a falar e não se
conteria. Efetivamente assim foi. Compareceu a uma das sessões e fez um discurso
violentíssimo, de que os jornais deram, propositalmente, uma idéia pálida. Quando 
viu os operários suficientemente exaltados, afirmou que o exército estaria com eles,
para encorajá-los. No fim de uma destas sessões, encaminharam-se à noite para o
Catete e postaram-se em frente, com ânimo manifestamente hostil, mas se
contiveram, porque houve prevenção e quase ao mesmo tempo que o magote chegou
uma força de cavalaria, que formou em frente do palácio. Retiraram-se
murmurando. Via-se bem que havia propósito de sair do terreno pacífico, pois os
oradores do clube diziam com arrogância que era preciso levar tudo à bala. À bala 
foi mesmo a epígrafe de um dos artigos do jornal de Varela, que reapareceu para
animar a desordem.

 As co i sas fo ram ca mi nhan do as sim até que a 14 de no vem bro atin gi -
ram ao má xi mo de in ten si da de, ex plo din do de modo vi o len to e sel va gem. Foi um dia
de gran des apre en sões o 14 de No vem bro. Des de cedo que se no ta va mu i ta in qui e ta -
ção, mal-estar e sus tos. Os bo a tos mais de sen con tra dos co me ça ram a apa re cer, sen do
cer to que, des de dias an te ri o res, mu mu ra vam-se co i sas mu i to sé ri as. A po lí cia es ta va
in for ma da dos mo vi men tos de opi nião, mas no quar tel-general ha via cre du li da de com -
ple ta, ou pelo me nos, não ha via des con fi an ças sé ri as. Qu an do al mo ça va, meu fi lho foi 
me co mu ni car que o Ge ne ral Olím pio da Sil ve i ra per gun ta va pelo te le fo ne se eu po dia 
re ce bê-lo. De po is de um mo men to de he si ta ção, res pon di que sim, e, efe ti va men te, daí
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a 10 mi nu tos fui avi sa do de que aque le ge ne ral ha via che ga do ao pa lá cio. Dis se -
ram-me que vi e ra em um car ro da po lí cia, que lhe foi ce di do pelo Ge ne ral Pi ra gi be.

Desci para recebê-lo e comecei a escrever alguma coisa quando entrou o
gen eral. Fi-lo sentar-se na cadeira à minha esquerda e continuei a escrever,
perguntando-lhe por sua saúde, achando-o mais magro de que a última vez que o vi.
Procurava assim acalmar-me e dar-lhe também tempo para se orientar. O gen eral
vinha à paisana. Começou, em termos respeitosos, a falar nos movimentos, na
agitação das ruas, no receio de maiores desordens e que tomou a responsabilidade de
procurar-me para ver se havia um meio de acomodar os ânimos, pois ele receava que
as escolas saíssem. Não pude, depois da conferência, certificar-me se ele deu a
entender que desejava como meio de acomodação a retirada do doutor Seabra do
ministério. Tenho como certo que nada chegou a dizer e meu filho, que ouvia a
conversa da porta do seu gabinete, diz que ele nada dissera a tal respeito. Quando
falou na possibilidade das escolas saírem, interrompi-o para dizer que o governo
estava de tudo informado e preparado para manter a ordem e que manteria, saíssem ou 
não as escolas. Falei com vigor e energia para impressioná-lo, o que penso haver
conseguido. Disse-lhe que devia aconselhar os seus ami gos e camaradas para que não se
excedessem e, ao retirar-se, sendo a minha resolução de manter a ordem, custasse o
que custasse, disse que ia aconselhar aos seus companheiros e que no meu lugar, não 
teria conduta diferente.37 Retirando-se, fiquei muito preocupado com a ousadia de um
oficial que, em tal situação, procurava o pres i dente da República não para se pôr às suas
ordens, mas para indicar acomodações, e isto à paisana, embora falando com o
devido respeito ao seu su pe rior. Externei estas impressões ao doutor Seabra e
incumbi o Chefe de Polícia de levá-lo ao ministro da Guerra, procurando-o
imediatamente. O doutor Cardoso de Cas tro voltou, sem muita demora; deu-me
conhecimento da conversa que teve com o Marechal Argolo, afirmando-me que no 
quartel-gen eral não se acreditava em movi men to. E o senhor, que impressões tem?
perguntei-lhe eu. Eu estou muito apreensivo, respondeu-me. Pois con tinue vig i lante e vá 
cumprindo com o seu dever, que havemos de vencer todas as dificuldades. À tarde, perguntei 
ao Gen eral Glicério se conhecia o Gen eral Travassos e pedi-lhe que o procurasse para 
lhe dizer que estava jogando muito com o seu nome, que se dizia envolvido nos movimentos.
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37 De fato, em nota posterior, tomada em 1906, Rodrigues Alves recolhe a
informação que lhe chegara de que, depois da entrevista com o presidente, o
general Olímpio da Silveira tentou convencer os chefes conspiradores a desistirem 
do movimento, mas não conseguiu.





Era meu intuito, prevenindo-o, sa ber do que se passava. Glicério não o encontrou, e,
pouco depois de sair do palácio, fui informado de que Travassos passava num bonde
com Lauro Sodré para o Catete; iam naturalmente para a escola.

Não con ten te com o re sul ta do da in cum bên cia que dei ao Che fe de Po lí cia e,
con ti nu an do os meus sus tos, man dei o Ge ne ral Agui ar38 ao quar tel-general con ver sar
com o Ma re chal Argo lo so bre o caso do Ge ne ral Olím pio. Pon de rou-me nes sa oca sião o
Ge ne ral Agui ar se não acha va con ve ni en te que ele su ge ris se ao mi nis tro da Gu er ra a
idéia de con vo car os ge ne ra is para ex por-lhes a si tu a ção e pe dir que es ti ves sem vi gi lan tes.
Res pon di que nada lhe di zia a tal res pe i to por que era esse o de ver dos ge ne ra is, que não
po di am es tar à es pe ra de con vi tes de qual quer na tu re za e acres cen tei: O se nhor é ofi ci al
su pe ri or, faça o que en ten der com a idéia su ge ri da. Saiu o Ge ne ral Agui ar, e, vol tan do,
dis se-me que o mi nis tro não ti nha acha do boa a sua in di ca ção, e, re fe rin do-me a con ver sa
que com ele mi nis tro teve, ain da não fi quei sa tis fe i to e pedi que o cha mas se pelo te le fo ne.
Esta va jan tan do com vá ri as pes so as quan do che gou o Ma re chal Argo lo. Fi-lo sen tar-se a 
meu lado e con ver sa va mu i to che io de apre en sões. Per gun tei-lhe se con fi a va no co man dan te 
da es co la, a mi li tar; dis se-me que sim.39 Quis sa ber se ha via con ver sa do com o Ge ne ral 
Cos tal lat, o que este lhe ha via dito, qua is suas pa la vras e aca bei pe din do que o man -
das se aqui para con ver sar co mi go. Saiu o Ma re chal Argo lo e ins tan tes de po is che gou
meu fi lho e dis se-me ao ou vi do que aca ba va de che gar um ofi ci al que in for ma va que o 
Ge ne ral Tra vas sos ha via as su mi do o co man do da es co la, de pon do Cos tal lat e que os
alu nos se pre pa ra vam para sair. Le van tei-me brus ca men te da mesa e cor ri para ver
se en con tra va ain da o mi nis tro da Gu er ra, que, re ce ben do igual co mu ni ca ção, ti nha
sa í do já para o quar tel-general.

O mi nis tro da Ma ri nha ti nha vin do a meu cha ma do e me es pe ra va na
sala dos des pa chos. Com bi nei com ele o mo vi men to de suas for ças, man dan do as de
ter ra para o pa lá cio e acen den do fo gos a to dos os na vi os dis po ní ve is. Fe liz men te
estavam de pron ti dão a bri ga da po li ci al, o cor po de bom be i ros e a in fan ta ria da
Mari nha. Todos ti ve ram or dem de vir para o Ca te te. O dou tor Se a bra re ce beu avi so pelo 
te le fone e veio ime di a ta men te. Eram cer ca de oito ho ras da no i te.

Em pou co tem po es ta ci o na ram em fren te ao pa lá cio as re fe ri das for ças.
Era uma no i te es cu ra e lú gu bre, os lam piões apa ga dos da vam má im pres são. O pa lá -
cio fi cou guar da do em to das as di re ções e a ma i or vi gi lân cia se fa zia en tre os Lar gos da 
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38 Francisco Marcelino Sousa Aguiar.
39 O comandante era o general Bibiano Sérgio Macedo da Fontoura Costallat.



Gló ria e Ma cha do. Pa re cia o pa lá cio uma pra ça de guer ra, o mo vi men to de ar mas, a 
aber tu ra de ca i xões de mu ni ções, as or dens de vi gi lân cia da vam-lhe esse ca rá ter.

Ha via mu i ta gen te na sala dos des pa chos, onde me con ser vei. Qu an do apa re ceu 
o Co ro nel Pe dro Pa u lo, que vi nha co man dan do cen to e tan tas pra ças do exército,40

as opi niões se di vi di ram so bre sua bra vu ra, a ma i or par te ti nha opi nião que não era ho mem 
para tal em pre sa. Qu an do veio o Ge ne ral Pi ra gi be, o mo vi men to foi me lhor. Este ge ne ral foi 
in cum bi do de co man dar as for ças, que par ti ram um tan to em de sor dem. Era gran de a apre -
en são. Di zia-se que da es co la par ti ram 1.000 ho mens, en tre alu nos, mi li ta res e ci vis e foi
com gran de an si e da de que se es pe ra ram os acon te ci men tos.

Cor reu, de re pen te, a no tí cia do en con tro das for ças em Bo ta fo go e a
re ti ra da41das nos sas, ten do ha vi do ti ro te io. Em ver da de apa re ceu daí a pou co
na sala o Co ro nel Pe dro Pa u lo, e, de pé na por ta de en tra da, dis se, com ar
espan ta do, que a sua for ça ha via de ban da do. Instan tes de po is, veio o Ge ne ral
Pira gi be di zen do, com o mes mo ar da que le, que a sua for ça de ban dou e que se
que ri am que ele com ba tes se, des sem-lhe sol da dos e boas ar mas. Foi in des cri tí vel a 
cena que se se guiu. Pen sei que as for ças ha vi am sido des tro ça das e que a es co la aí 
vi nha so bre o pa lá cio. Hou ve um mo men to de pâ ni co, do qual eu mes mo par ti ci -
pei. De to dos os la dos acon se lha vam-me que sa ís se; que fos se or ga ni zar a de fe sa
no mar; que era hon ro so isso; que não de via sa cri fi car o go ver no e as ins ti tu i ções.
Era essa a voz ge ral, pa re cia o sen ti men to de to dos. Já eu ha via re as su mi do a
cal ma, pas sa do o mau mo men to. Cha mei um de meus fi lhos, man dei ver se con -
ven cia às ir mãs a sa í rem do pa lá cio para qual quer par te em uma das lan chas
que exis ti am nos fun dos do pa lá cio, e, cum prin do esse de ver, re ad qui ri toda a mi -
nha pre sen ça de es pí ri to, de cla ran do que não sa i ria e que o meu lu gar era aqui,
que tí nha mos ele men tos para com ba ter com êxi to, e, ani man do a to dos, dei or -
dem para que se mo ves sem, fa lei a to dos que sa ís sem para ani mar os sol da dos. A 
co ra gem foi vol tan do; as pro vi dên ci as co me ça ram a ter or dem; as bar ri ca das de
de fe sa fo ram em an da men to, e, em bre ve, es tá va mos pre pa ra dos para qual quer
en contro, por que co me ça ram a che gar for ças do exér ci to. Cer ca de duas ho ras come çou a
cir cu lar o fe ri men to de um ge ne ral – era re ca do do Afrâ nio42 do hos pício, de po is
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40 Sublinhado no original.
41 Sublinhado no original.
42 Afrânio Peixoto, na época médico do Hospício da Praia Vermelha. Testemunha

dos fatos, Afrânio relatava-os, pelo telefone, para o Catete.



que a es co la vol ta va em de ban da da; mais tar de do País da vam no tícias e pe di am
que se man das sem al guém lá para tra zê-las. Foi um ofi ci al, que as trou xe. Dei
or dem ao mi nis tro da Ma ri nha para dar uns dis pa ros e às 2 ho ras o De o do ro
deu 2 ti ros de ca nhão e re co men dei que so bre a ma dru ga da ati ras se so bre a es co la 
para fa zê-la ren der-se.

As no tí ci as fo ram se tor nan do cla ras. Tra vas sos fe ri do, La u ro tam bém, al -
guns mor tos. O en con tro te ria sido fa vo rá vel às nos sas for ças.

De ma dru ga da o Ge ne ral Argo lo, com for ças, foi à es co la,43 to mou pos se
dela, pren den do os re vol to sos. Tra vas sos, fe ri do, es ta va em casa de uma fi lha e foi trans fe -
ri do para o hos pi tal, onde, dias de po is, fa le ceu.

Tive nessa noite a impressão de que o governo estava sem defesa e lia em todos
os semblantes que era inevitável a queda. O ministro da Guerra estava absolutamente
sem ação e com evidentíssimo desânimo. Tinha me mandado cento e tantas praças
para ir ao encontro da escola. Onde estão as forças? – perguntei, mas perguntei sem
resultado. Quando voltaram os nossos oficiais escorraçados (segundo a opinião geral no
primeiro momento) o ministro da Guerra insistia para que eu fizesse seguir as forças da
Marinha que se achavam em frente ao palácio. O Almirante Noronha dizia-me então – 
farei seguir mas acho inútil o sacrifício porque têm forças superiores pela frente e dava-me
reservadamente a entender ‘que temia a retaguarda’, pois receava que as forças, que se
esperava da cidade, nos fossem hostis. Foi uma situação tristíssima. Referiu-me Gastão
da Cunha que, saindo à rua, na ocasião em que se providenciava para o seguimento das
forças, interpelou o Marechal Argolo sobre a situação e que este dissera: ‘Há dois dias
está me parecendo perdida a situação’, inculpando-lhe ele esta linguagem, por lhe ca ber a
responsabilidade da ordem pública. Era o chefe de Polícia, que estava presente, um dos
mais desanimados. ‘Sei, dizia ele a meu filho, que eu serei a primeira vítima, porque
conheço o ódio que essa gente me vota’.44  ‘Se nós vencêssemos’, dizia Fernando Prestes a
meu filho, no momento agudo da crise... Este (Prestes) na hora em que os concitei 
à resistência, ficou animado, saiu à rua e muito auxiliou-nos.

 Di zem que em um dos in ter va los da no i te, Gas tão da Cu nha foi à casa 
(Rua Fer re i ra Vi a na), que dá fun dos para o par que e man dou ar ran jar uma es ca da 
para po der se re ti rar da qui em um mo men to dado. De po is me dis se ram que isso fora
lem bran ça da mu lher.
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43 Argolo foi à Praia Vermelha em companhia de Lauro Müller.
44 Cardoso de Castro.



O Ma lho re co nhe ce que Ro dri gues Alves ven ceu a anar quia
 eres ta be le ceu a lei. Co le ção Álva ro Co trim



Os ofi ci a is da casa mi li tar por ta ram-se mu i to bem e mu i to aju da ram,
so bre tu do o Agui ar.

Com as me ni nas pas sa ram a no i te in te i ra o Dr. Eu gê nio de Bar ros, a
se nho ra e o fi lho.”

Para re ma tar a nar ra ti va, jun ta re mos al guns co men tá ri os: 

A pro vi dên cia a que Ro dri gues Alves se re fe re, em re la ção às
suas fi lhas, foi pe dir ao seu ofi ci al-de-gabinete, Ce sá rio Pe re i ra, no i vo da fi -
lha mais ve lha, Ana, que le vas se as mo ças para a casa do pai dele, Vir gí lio
Pe re i ra, re si den te nas vi zi nhan ças, no Lar go de S. Sal va dor. “As me ni nas”,
como as cha ma va o pai, eram as três mais ve lhas, Ana, Ma ri e ta e Ce li na,
que se re cu sa ram, en tre tan to, a de i xá-lo. Fi ca ri am no ter ce i ro an dar, onde
se en con tra vam. Inu til men te, o che fe da Casa Mi li tar, Co ro nel Sou sa
Agui ar, insis tiu para que se re ti ras sem. Te i ma ram em não aban do nar o pai.
Se não hou ves se ris co para ele – dis se ram – tam bém não ha ve ria para elas;
e se hou ves se ris co, com ma i o ria de ra zão não o de i xa ri am so zi nho.45

A re be lião fora afi nal su fo ca da.

La u ro So dré, le ve men te fe ri do, abri gou-se, a prin cí pio, na
casa de uma fa mí lia ale mã, na Rua da Pas sa gem nº 30, pas san do de po is
para a re si dên cia de um ami go, o mé di co Alfre do Bar ce los. Fi cou
amoitado até ser pre so em um na vio de guer ra, como ve re mos adi an te.

O Ge ne ral Tra vas sos, gra ve men te fe ri do a bala em uma
perna, foi le va do para a casa de um fi lho e, de po is, ao Hos pi tal Cen tral 
do Exér ci to, onde so freu a am pu ta ção do mem bro atin gi do, no dia 21. 
Mor reu no dia 22, do cho que ope ra tó rio. Foi en ter ra do a 23, sem que
o go ver no lhe con ce desse hon ras mi li ta res, o que foi cri ti ca do pela
impren sa. 
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45 Em agosto de 1954, a filha mais velha de Getúlio Vargas ficou também, junto ao
pai, no Palácio do Catete. Belos exemplos de bravura e dedicação das mulheres
brasileiras. A diferença de épocas condicionava mudança de comportamento.
Enquanto as moças em 1904 ficavam enclausuradas no gineceu do terceiro andar, 
a jovem senhora de meio século mais tarde participou das deliberações políticas e
militares, que precederam ao drama do suicídio. Gastão da Cunha, no seu diário,
tem interessantes dados sobre a noite de 14 de novembro. Segundo ele, o Padre
Valois de Castro, deputado por São Paulo, chegou a recear que as filhas do presidente
fossem brutalizadas pela soldadesca amotinada.



Va re la de sa pa re ce ra, no fri gir dos ovos, re co lhen do-se, diz o
re la tó rio da Po lí cia, a “lu gar não sa bi do”, em bo ra in ces san temente
procu ra do pe las au to ri da des. Era a que da de fi ni ti va de um po lí ti co que
não me re cia ter su bi do.

A respeito dessa fuga de Alfredo Varela, há uma nota pungente
de Rodrigues Alves, no seu caderno íntimo, que põe em causa Rui
Barbosa. Diz o apontamento sem data:

“Dias de po is do 14 de No vem bro, apa re ceu-me em
palá cio o Rui, pro cu ran do o Se a bra que lá se acha va. Con ver -
saram: ‘Então, você não vai pren der o Va re la?’ per gun tou
ele. ‘Qu e ro sim, o que há?’ ‘Está em casa do Con de Mo desto
Leal, na Fa zen da da Ser ra.’ Em se gui da o Se a bra con vi -
dou-o a me cum pri men tar o que fez na sala dos des pa chos. 
Em se gui da [sic] o Se a bra me in for mou da de la ção. Mais
tar de me dis se o Se a bra que o Pi nhe i ro Ma cha do co nhe ce o 
in ci den te.”

Se gun do ouvi de Ro dri gues Alves Fi lho, seu pai re cu sou-se a
man dar pren der o ex-herói Va re la. Dis se que não fa ria isto a um ven cido,
já ino fen si vo.

Barbosa Lima, que esteve na Câmara até o dia 12, recolheu-se,
durante muito tempo, a prudente silêncio. Não compareceu à Câmara
na sessão de 16 de novembro, nem nas seguintes. Em dezembro,
tampouco, o fecundo orador dá sinal de vida, ao tramitar a mensagem
sobre o estado de sítio. Não comparece à Cadeia Velha. Somente em maio 
de 1905, quando se discutiu a aprovação dos atos do governo durante o sítio 
é que o fero oposicionista voltou a vituperar a lei “obscena e nauseabunda” 
da vacina obrigatória.

Além de Tra vas sos e So dré, fo ram pre sos o Ma jor
Agostinho Go mes de Cas tro e o Ca pi tão Antô nio Men des de Mo ra is.
Cen tenas de po pu la res fo ram igual men te en car ce ra dos. A Esco la Mi li tar 
foi fechada e dela des li ga dos mais de tre zen tos alu nos. No dia 15 o Correio
da Manhã foi suspen so e im pos ta cen su ra à im pren sa, com o pro tes to
do Jor nal do Bra sil. No dia 16 Brí cio Fi lho com pa re ceu à Câ ma ra e fa lou
pro testan do con tra o que con si de ra va as ile ga li da des re pres si vas do
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governo. Foi quem sal vou a honra da opo si ção, en fren tan do com
sobran ce ria a in ves ti da dos vi to ri o sos en ra i ve ci dos.46

Pelo re la tó rio de Se a bra a Ro dri gues Alves, ve ri fi ca-se que o
mo vi men to não es ta va cir cuns cri to ao Dis tri to Fe de ral. Ra mi fi ca ra-se
para o Nor te. Embo ra suas pos si bi li da des de su ces so fos sem mí ni mas,
pois as si tu a ções po lí ti cas es ta du a is, so li dá ri as com a fe de ral, eram  muito
mais for tes que as opo si ções lo ca is, a ver da de é que os cons pi ra do res
não de i xa ram de con tar com apo io em al guns Esta dos.

Na Ba hia, por exem plo, esta li ga ção ma ni fes tou-se con cre ta -
mente. Den tro de um quar tel do Exér ci to, em Sal va dor, um amo tinado
ten tou le van tar a guar ni ção con tra o co man dan te, sen do, po rém,
morto no in ci den te.

No Re ci fe, a ati tu de da im pren sa opo si ci o nis ta, apo i an do o
mo vi men to, mos trou a exis tên cia de sim pa ti as lo ca is.

A li qui da ção da re vol ta de ter mi nou ime di a ta res ta u ra ção do
pres tí gio do go ver no, com ba ti do pe los ata ques que vi nha so fren do ha via
me ses, a ri gor des de o prin cí pio de sua exis tên cia, com a ques tão do Acre.

Vá ri os da que les ór gãos e pes so as, que se fa zi am por ta-vozes
de ata ques, ca lú ni as e vin gan ças con tra o go ver no e o pró prio pre si dente,
apre sen ta vam-se, ago ra, em ban de i ra dos em seu lou vor.

A ma i or fi gu ra do ce ná rio na ci o nal, Rui Bar bo sa, era exem plo 
cons pí cuo des sa ati tu de dú bia. Ilus tre mos a afir ma ti va com al guns
exem plos.

Em abril de 1903, por oca sião de um ban que te em ho me nagem
a Pi nhe i ro Ma cha do, no Ho tel dos Estran ge i ros, Rui fez o brin de ao
pre si den te da Re pú bli ca. Eis um tre cho do seu dis cur so:

“Não ven do as mi nhas ar mas nem ab ju ro uma li nha dos
meus prin cí pi os de li ber da de e jus ti ça, de le ga li da de e de mo cracia, 
quan do, na sin ce ri da de de uma emo ção nova, me apro xi mo de
um gover no para o qual me atrai de uma im pres são de
pa triotis mo ir re sis tí vel.”
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46 Brício Filho morreu muito velho, esquecido e um pouco ridicularizado. Lembro-me 
bem dele, baixote retaco, de paletó de alpaca e chapéu de palha, andando solitário,
pelas ruas do centro, como um fantasma de outros tempos.



E, pes so al men te so bre Ro dri gues Alves, ajun ta: 
“Enten di men to claro, es pí ri to equi li bra do, ín do le reta,

cons ciên cia sã, alma patrió ti ca.”

Sen si bi li za do por essa de mons tra ção do ve lho com pa nhe i ro,
Ro dri gues Alves es cre veu-lhe:

“Pe tró po lis, 24 de abril de 1903

“Ao Dr. Rui Bar bo sa en vio cor di a is cum pri men tos e
agra de ço, ex tre ma mente re co nhe ci do, o brin de que teve a
benevo lên cia de fa zer ao che fe do Esta do, no ban que te
ofereci do ao Se na dor Pi nhe i ro Ma cha do.”

Em res pos ta, Rui der ra ma-se na que la es pé cie de ter nu ra, que
não lhe era rara:

“Peço a Deus que o aju de a con fi ar em si mes mo, e
ouvir as ins pi ra ções do seu pró prio es pí ri to; por que, nes se
caso, há de acer tar qua se sem pre, man ten do, apro ve i tan do e
au men tan do a gran de for ça mo ral de que dis põe.”

Mas, em ou tu bro do mes mo ano, Rui Bar bo sa, dis cur san do
em agradeci men to a ho me na gem pres ta da des ta vez a ele pró prio, verbe ra
Ro dri gues Alves, pela ces são da pe que na fa i xa de ter ri tó rio na ci o nal,
con ce di do à Bo lí via em tro ca do Acre.

Não des co nhe ce mos que fa la va aí uma ar ra i ga da opi nião, já
ex posta, como vi mos no mo men to opor tu no, des de o tem po de Cam pos
Sales. O que se es tra nha é a per ti ná cia em ne gar apo io ao Tra ta do de
Petró po lis, po si ção em cuja de fe sa Rui ape la para a His tó ria, e que a
His tó ria não pode de i xar de con de nar.

Na ques tão da va ci na (que en vol via, de fato, toda a au to ri da de
do go ver no na po lí ti ca da Sa ú de Pú bli ca), Rui não é mais fe liz. Com ba teu a 
va ci na, e a sua enor me in fluên cia trou xe es tí mu lo, in te lec tu al e mo ral, à
revo lu ção. Co lhi do por esta qua se às por tas de casa, o in can sá vel li da dor
arre ce ia-se ante a sua bru tal ina ni da de e ful mi na-a, em nome da ci vi li za ção
e da lei, sem mes mo aten tar, tal vez, em que con tri bu í ra para a ir rup ção do
bar ba ris mo. De po is, sem pre de fen den do os va lo res que aju da ra a aba lar,
con ce deu a me di da re pres si va do es ta do de sí tio. Ma ni fes tou, en tão, o maior
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res pe i to pela au to ri da de do pre si den te. Me ses após, dis si pa da a tor men ta,
ata cou a au to ri da de pre si den ci al e apre sen tou o pro je to de anis tia.

Aí es tão os ca mi nhos e des ca mi nhos de Rui, du ran te a pri me i ra
me ta de do qua triê nio. Na se gun da me ta de, sua po si ção hos til foi des co ber -
ta e uni for me, para vol tar a ser de en tu si as mo e apo io mais tar de, em 1913
e 1914, quan do quis le van tar o nome de Ro dri gues Alves para um novo
qua triê nio. Já no fim da vida de Ro dri gues Alves, a po si ção de Rui vol ta a
ser dú bia, se não ina mis to sa, ao so nhar com a sua su ces são.

Rui foi o pri me i ro ora dor da ses são do Se na do de 16 de
novem bro, na qual se ini ci ou a dis cus são da men sa gem pre si den ci al que, 
sem pedir di re ta men te o es ta do de sí tio, con fi a va no au xí lio do
Congres so para “apu rar es sas res pon sa bi li da des, sem o em ba ra ço que as 
imu ni da des par la men ta res con ce dem àque les mem bros do Con gres so,
que se acham en vol vi dos nos la men tá ve is acon te ci men tos”.

De início sustenta Rui que a “lei da vacina obrigatória é uma 
lei morta” e que sua sanção trouxera ao governo e ao país
“irreparáveis dissabores, esparzindo no seio da população malignos
germes de intranqüilidade e ressentimento”. Atira, assim, sobre a
sanção presidencial de um projeto aprovado, a atmosfera de
inquietação criada pelos adversários do governo, da qual fora parte
magna. Mais adiante, as afirmativas de Rui contra a vacina são
inacreditáveis, partidas de um homem da sua estatura intelectual. Ele,
que nunca fora positivista, junta-se aos discípulos mais retrógrados de
Comte, ao declarar a vacina um atentado à liberdade de consciência,
em frase meio ridícula: “Assim como o direito veda ao poder humano
invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme.” E
reage contra a imposição:

“Logo não tem nome, na categoria dos crimes do poder, 
a temeridade, a violência, a tirania, a que ele se aventura,
expondo-se, voluntariamente, obstinadamente, a me envenenar, 
com a introdução, no meu sangue, de um vírus, em cuja
influência existem os mais fundados receios de que seja
condutor da moléstia, ou da morte.

O Sr. Ba ra ta Ri be i ro – Mu i to bem!
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O Sr. Rui Bar bo sa – O Es ta do mata, em nome da lei, os
gran des cri mi no sos. Mas não pode, em nome da Sa ú de Pú blica,
im por o su i cí dio aos ino cen tes.”

Isto, dito so bre a va ci na con tra a va río la em 1904, é ina cre di tá vel.
Com tais afir ma ções, era tra ta da a me di da pre ven ti va em uso

obri ga tó rio nos mais im por tan tes pa í ses. (É in con ce bí vel se me lhan te
im pre ca ção. O tri bu no de 1904 será o mes mo, di ga-se de pas sa gem, que 
pro fe riu o ad mi rá vel ne cro ló gio de Osval do Cruz, em 1917, do jo vem
ci en tis ta cuja con vic ção ina ba lá vel se so bre pu nha à re tó ri ca de vas ta do ra
do gran de com ba ten te nun ca ven ci do por ad ver sá ri os, mas der ro ta do
sem pre pe las pró pri as pa i xões.)

Mas vai ain da além, na tri lha das sur pre sas, o ara u to da jus tiça, o 
de fen sor exí mio da fun ção ju di ciá ria, o ca va le i ro an dan te da lei, quan do
diz: 

“Aci ma de to das as regras, está o di re i to de le gí ti ma
defesa. Qu an do os tri bu na is me ne ga rem a mim, como ci da -
dão, esse di re i to, eu, em nome dele, como ho mem, re sis to aos 
tri bu na is.”

Esta extensão do direito pessoal de legítima defesa até a
resistência às decisões gerais da Justiça, é outra afirmação
incompreensível.

Vem de po is a de cla ra ção do di re i to de re vo lu ção: 
“Jus ta é a re sis tên cia po pu lar, a re a ção re vo lu ci o ná ria,

toda vez que, es go ta dos os me i os le ga is, os me i os cons ti tu ci o -
na is, cer ra das to das as vál vu las de res pi ro à li ber da de, já se
não ofe re ça aos que a de fen dem ou tro re cur so além do ape lo
às ar mas”.

Mas que re vo lu ção de se ja ria aque le gran de ad vo ga do con ser vador?
Se ria uma re vo lu ção sem povo, sem fu ma ça nem san gue, uma re vo lu ção 
de sá bi os e pru den tes, como ele, Rui? E con ti nua:

“Releva, porém, não abusar de uma faculdade tão
extraordinária, tão delicada, tão perigosa, não a malbaratar, não a 
expor nas ruas, en tre multidões confusas, à mercê de interesses
inconfessáveis, paixões rasteiras e cobiças desnorteadas. Quando esse 
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direito se levantar em armas con tra os governos desatinados, há
de ser de modo a que possa firmar bem alto os títulos da sua
reivindicação e o programa da sua conquista.”

Que es tra nha re vo lu ção de via ser a de Rui, re vo lu ção flor de
estufa, “não ex pos ta nas ruas en tre as mul ti dões”, obe di en te aos dis cur sos
sutis e aos ra ci o cí ni os com pli ca dos dos dou to res!

Como se ria pos sí vel, Rui não o diz. De uma co i sa ti nha ele
horror. Da qui lo que se dera, jun ção te mí vel da po pu la ção com a mi li tança,
ou, na sua ad mi rá vel ex pres são, aque las “bo das adul te ri nas da ar ru a ça
com o pro nun ci a men to”.

Rui re co nhe cia que o fer men to da re vol ta le ve da ra, com a
am bi ção dos po lí ti cos fru stra dos: 

“Ha via no mo vi men to, ao me nos, um prin cí pio ge ral de
sin ce ri da de. Mas, logo de po is, mer gu lha ram nele ex plo ra do res 
à cata de uma oca sião, e o des vi a ram nou tro rumo, o en ve ne -
na ram de ou tros sen ti men tos, o aco mo da ram a ou tros fins,
ab so lu ta men te es tra nhos à re pul sa da va ci na.”

Exprimindo o apego ao poder le gal, ao poder civil, que o
animava no fundo, Rui Barbosa termina seu longo discurso
homenageando Rodrigues Alves e concedendo o estado de sítio:

 “Favorável ao governo, só dentro da lei o apóio. O
honrado pres i dente da República teve um grande
momento: o da sua firmeza na hora crítica, em que tantos
esmoreceram. Foi já um serviço inestimável ao país e às
instituições.”

Barata Ribeiro, orador imediato, também concedeu o estado
de sítio, sem prejuízo de sua hostilidade à vacina obrigatória.47 No
discurso que proferiu, pode-se verificar como a resistência à medida
tornara-se um artigo de fé para o iludido povo cari oca. Sociologicamente, 
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tratava-se de manifestação cul tural irreprimível. Barata Ribeiro relata o
caso de um operário com o filho gravememente enfermo, que se recusava a
chamar o médico, “para que não venha algum desses da vacina
obrigatória”. E acrescenta outro fato, o de uma mulher idosa que
protestava: 

“Se tivesse 100 filhos, os amaldiçoaria a todos se não
estivessem agora com armas na mão con tra a vacinação
obrigatória, porque não hei de deixar o governo pegar o braço
de minha filha para maculá-la.”

Re fe re ain da o epi só dio da cri an ça que dis se: “Fujo da casa de 
meu pai, se me qui ser obri gar à va ci na ção.”

Ba ra ta Ri be i ro, mé di co hu ma ni tá rio, dava o es ta do de sí tio
para apa gar um in cên dio que aju da ra a ate ar.

Tramitando em re gime de urgência, o projeto de estado de sítio
foi aprovado, com apenas um voto contrário, o do Senador paraense Justo 
Chermont, provavelmente por solidariedade pessoal com o seu patrício
Lauro Sodré.

No mesmo dia 16 de novembro, os autógrafos do projeto
aprovado foram enviados à Câmara dos Deputados. Em 15 minutos a
Comissão de Justiça ofereceu parecer favorável. Não houve discursos
importantes. Praticamente não houve de bates.

O líder Cassiano do Nascimento, deputado pelo Rio Grande do
Sul, que gozava da es pe cial estima de Rodrigues Alves, encaminhou
rapidamente a votação, acentuando que a cap i tal se encontrava em “estado
de guerra”, e que o sítio seria a maneira de restaurar a ordem constitucional.

Calógeras, deputado por Minas, manteve naquele, como em
outros episódios de sua grande carreira, ex em plar coerência. Requereu o 
encerramento da discussão para votação imediata.

O estado de sítio foi aprovado com uma abstenção, a do
florianista Brício Filho, simpatizante do movi men to, e um voto contrário,
do Deputado cari oca Irineu Machado.

Devendo o estado de sítio terminar a 15 de dezembro,
Rodrigues Alves enviou, a 12 daquele mês, nova mensagem ao Congresso,
solicitando a prorrogação, por mais trinta dias, dos seus poderes
excepcionais.
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O Se na do apre ci ou a men sa gem no mes mo dia da sua as si -
na tu ra, ten do o Se na dor Fran cis co Gli cé rio apre sen ta do o pro je to
neces sá rio de pror ro ga ção, apo i a do por 12 co le gas da ma i o ria, en tre os 
qua is Rosa e Sil va.

O pri me i ro ora dor foi Go mes de Cas tro, do Ma ra nhão, que
se opôs à me di da. Ve lho po lí ti co, an ti go de pu ta do con ser va dor no
Impé rio, su ces si vamente ele i to de 1881 a 1889, o re pre sen tan te do Maranhão
era ho mem dig no, mo de ra do e cul to.48 De fi niu sua po si ção com ar gu -
men tos pro ce den tes, afir man do que as con di ções ma te ri a is exi gi das para 
o es ta do de sí tio ti nham de sa pa re ci do, e que o pro ces so con tra os im pli -
ca dos na re vo lta de via pros se guir nor mal men te, pela jus ti ça co mum. A
opo si ção de Go mes de Cas tro não o im pe dia de re co nhe cer a li su ra
com que o go ver no se ser vi ra dos seus po de res de ex ce ção. Fê-lo no
se guin te tre cho, de po is de de cla rar que o pre si den te go ver na va com a 
sabe do ria que to dos lhe re co nhe ci am:

 “Tenho mu i to pra zer em acom pa nhar o ilus tre Sr.
Gene ral Gli cé rio, no re co nhe ci men to de que o atu al go ver no
tem agi do com a má xi ma mo de ra ção.”

De fato, Rodrigues Alves só se servira do estado de sítio para
dois fins inatingíveis na plena vigência da Constituição: superar as
imunidades dos parlamentares envolvidos (principalmente as de Lauro
Sodré, que foi preso) e desterrar para o Território do Acre, submetido à
jurisdição federal, centenas de desordeiros e criminosos que haviam
tomado conta da cidade, entre os dias 12 e 14 de novembro, e cuja
presença dentro dela provocaria, provavelmente, novos distúrbios. O ponto 
fraco da posição de Gomes de Castro, segundo salienta Glicério na sua
resposta, é que ele havia votado o estado de sítio pedido por Prudente,
quando do atentado de Marcelino Bispo, embora não existissem, também,
as condições que a Constituição exigia para tanto. Gomes de Castro aceita a 
observação, com a escusa de que tinha mudado de parecer.
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De po is de se ma ni fes ta rem Ra mi ro Bar ce los e Aze re do, o
pro je to foi apro va do em 24 ho ras, com ape nas dois vo tos con trá ri os: os 
de Go mes de Cas tro e Ma nu el Ba ra ta. Pi nhe i ro Ma cha do vo tou a fa vor. 
Nes se mes mo dia des ce à Câ ma ra o pro je to apro va do.

Quem ali melhor combateu a prorrogação foi Irineu Machado,
em discurso lúcido e moderado. Declara que não participou da
revolução nem com ela simpatizou, mas que tinha “a serenidade precisa
para reconhecer os precedentes históricos da nossa vida pública e sa ber
que não se deve desprezar nem odiar os vencidos, como não se deve
bater palmas precipitadamente aos vencedores”. No dia seguinte, o
projeto do Senado foi aprovado com três votos divergentes, os de
Irineu, Brício Filho e Érico Coelho.49

Com o Congresso em recesso, Rodrigues Alves prorrogou o
sítio até o dia 18 de março por dois decretos, de 14 de ja neiro e 15 de
fevereiro de 1905. Embora, como disse na sua mensagem de 3 de maio,
por ocasião da reabertura do Congresso, o governo não tivesse praticado
nenhum ato além dos já comunicados anteriormente, e tivesse suspendido
o sítio ainda du rante as férias do Congresso, teria sido mais acertado que a
medida só houvesse permanecido no prazo previamente autorizado pelo
Legislativo. Outro erro de Rodrigues Alves foi dizer, naquela mensagem,
que o sítio suspendia “todas as garantias constitucionais”. Este não era o
melhor entendimento da matéria; os mais acatados escritores a ele se
opunham e o direito brasileiro evoluiu posteriormente em sentido contrário.

Acima das interpretações constitucionais, du rante o sítio,
ocorreram certamente excessos, muitos dos quais sem o conhecimento
prévio ou a aprovação do pres i dente, mas de qualquer forma sob sua
responsabilidade de chefe do Estado. Tais excessos ligam-se principalmente
às condições com que foram transportados para o Acre os desterrados
do ‘quebra-lampião’.

É experiência que toca ao lugar-comum reconhecer-se o fácil
deslize, para o barbarismo, dos choques decorrentes das discórdias
políticas internas. Os horrores vividos pelos mais cultos países do mundo, 
como a França, a Alemanha ou a Itália, em plena floração intelectual do
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Renascimento, por motivo das guerras religiosas ou das disputas do
poder municipal; os tremendos dias do terror na Revolução Francesa; os 
excessos e crueldades da Guerra de Secessão nos Estados Unidos são
exemplos do passado que foram revividos, em grau até então
desconhecido, pelos massacres e abominações decorrentes da Segunda
Guerra Mundial. No Brasil, o mito da cordura e da bondade do homem
brasileiro, que durante algum tempo vicejou na obra de alguns poetas
nossos, ocupados em observações sociológicas, e espalhou-se para a
opinião dominante, não resiste à fria análise da História.

Há uma cu ri osa revivescência do mito do “bom selvagem”,
que tanta influência teve no pensamento europeu do século XVIII, neste
outro mito do “brasileiro cor dial”, que aborrece as crueldades e soluções
sangrentas, lenda cunhada por grandes poetas como Ribeiro Couto e
Cassiano Ricardo, a qual, no entanto, não encontra apoio na triste
realidade das nossas guerras civis. Nem poderia encontrar, pois não seria
crível que fatores passionais, que levam ao comportamento bes tial povos de
formação mais aprimorada, não dessem resultados semelhantes em um
meio tão atrasado quanto o nosso, que, no século XX, encontrava
receptividade para resistir a uma medida como a vacina antivariólica.
Na verdade, desde os primeiros tem pos de nossa vida independente, o
sangue correu em borbotões nos movimentos da elite lib eral, ou nos
levantes populares dos cabanos e balaios, ao Norte, assim como nos
entreveros dos farrapos, no Sul.

A jo vem Re pú bli ca de 1904 já as sis ti ra ao en tre ma tar de seus
fi lhos, es ma ga dos aos mi lha res em Ca nu dos, ou de go la dos, tam bém aos
mi lha res, na Re vo lu ção Fe de ra lis ta.

À tra di ção dos na vi os-fantasmas – as cha ma das pre si gan gas – 
que trans por ta vam nos po rões uma es pé cie de gado hu ma no, per di do
em im pre ca ções e la men tos, quan do não ati ra do em lu tas de de ses pe ro,
homens en ja u la dos como fe ras nos cas cos fe cha dos, cla man do por água e 
ar, ro lan do de bor co na lama fé ti da de san gue, vô mi tos e ex cre men tos,
essa tra di ção de pe sa de lo não se re du zia ape nas aos na vi os ne gre i ros, que
Cas tro Alves trans for mou em sím bo los de mi sé ria, re vol ta e pi e da de.

Em 1823, ao lar go de Be lém do Pará, mais de 200 “ce le ra -
dos” en vol vi dos em mo tins da ci da de (tal como no Rio de 1904) fo ram
re co lhi dos aos po rões do bri gue Pa lha ço, da es qua dra do Almi ran te
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Gren fell. Asfi xi a dos e se den tos des pe da ça ram-se como ani ma is, du ran te 
a no i te, de for ma que, ao ama nhe cer, ape nas qua tro es ta vam vi vos.
Durante o go ver no Her mes, o na vio Sa té li te foi ou tra per si gan ga trá gica. E
as sim su ce de ram-se os ca sos, até o bar co que trans por tou Gra ci li a no
Ra mos para o de gre do de Fer nan do de No ro nha.

De po is de ven ci da a re vol ta de 1904, sob o es ta do de sí tio,
334 in di ví du os, par ti ci pantes das de sor dens, fo ram em bar ca dos, em
dezem bro, no va por Ita i pa va, para o Acre. Para de fen der a tri pu la ção
con tra a pro vá vel re vol ta des sa car ga hu ma na, ia, além dela, o 12º Batalhão 
de Infanta ria. Ofi ci a is, ma ri nhe i ros e a guar ni ção mi li tar vi a ja vam nos
cama ro tes e tom ba di lhos, en quan to os de ten tos amon to a vam-se nos
porões, guar da dos à vis ta por sol da dos ar ma dos, pos ta dos jun to às
esco ti lhas su pe ri o res.

Segundo discurso de Barbosa Lima (sessão da Câmara de 27
de julho de 1905) outros desterrados foram sendo enviados “por dias,
por meses”, para o Acre, o Amazonas e outros Estados do Norte, sendo
afinal libertados (mas não transportados de volta) em março, depois de
suspenso o estado de sítio.

No Senado, Barata Ribeiro repete a mesma coisa ao falar contra
o estado do sítio:

“Quem se arriscará a estabelecer paralelos entre os corpos
de exército que vão para o Acre [....] e a onda de desgraçados
que entulham as cadeias desta capital, muitos culpados,
outros tantos inocentes, atirados em multidão ao fundo dos
vasos que os deviam transportar às terras do destino, com tal
selvageria e desumanidade que a imaginação recua espantada,
como se diante das cenas do navio negreiro que inspiraram a
Castro Alves.”

José Maria dos Santos, no livro A Política Geral do Brasil (no
qual o autor manifesta-se hostil a Rodrigues Alves), informa que:

“Sem direito a qualquer defesa, sem a mínima indagação
regular de responsabilidade, os populares suspeitos de participação 
nos motins daqueles dias começaram a ser recolhidos em
grandes batidas policiais. Não se fazia distinção de sexos nem de
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idades. Bastava ser desocupado ou maltrapilho e não prover
residência habitual, para ser culpado. Conduzidos para bordo 
de um paquete do Lóide Brasileiro, em cujos porões já se
encontravam a ferros e no regime da chibata os prisioneiros da
Saúde,50

 todos eles foram sumariamente expedidos para o Acre.”

Imagi na-se bem as hor ro ro sas con di ções em que se pro cessou a 
vi a gem da que las cen te nas de in fe li zes, se mi nus, co ber tos de pi o lhos,
ata ca dos pe los ra tos, com água, ali men ta ção e aeração in su fi ci en tes,
duran te os lon gos dias de mar e rio até o Acre, com es ca las em Re ci fe e
Ma na us. Vá ri os jor na is es tam pa ram des cri ções dra má ti cas des sa cru el
vi a gem e, no Con gres so, dis cur sos de opo si ci o nis tas in sis ti ram na
respon sa bi li da de pre si den ci al.

Essas vo zes de re pul sa de vem ter mu da do bas tan te a vo lú vel
opi nião pú bli ca, fa zen do-a es que cer as ho ras de medo e de sam pa ro de
no vem bro e tam bém em pa na do a au réo la de pres tí gio que a re sis tên cia
de Ro dri gues Alves, na no i te de 14, ha via cri a do para a sua fi gu ra de
homem e de es ta dis ta.

Se as con di ções de trans por te eram de na tu re za a pro vo car
lem bran ças de fa tos an te ri o res de tris te me mó ria, o go ver no fe de ral, na
me di da das suas pos si bi li da des, tra tou hu ma na men te os de por ta dos,
uma vez che ga dos ao lo cal de des ti no.

O futuro general Taumaturgo de Azevedo, então prefeito
do Alto Juruá, no Acre, relatou a Seabra, a 15 de maio de 1905, as
providências que tomara. Construiu galpões para abrigar os exilados,
adquiriu-lhes roupas e gêneros, deu-lhes trabalho remunerado. Levavam
eles vida equivalente à dos soldados destacados para a região.51 O
Deputado Passos Miranda, falando pelo governo, informou
minuciosamente à Câmara sobre a situação dos desterrados do Acre.
De qualquer maneira, a aprovação dos atos praticados pelo governo 
durante o estado de sítio foi sujeita a severa análise pelo Congresso,
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onde críticas não foram poupadas a Rodrigues Alves por aqueles que, 
nas horas arriscadas de novembro, tinham se encolhido, ou dado
apoio às medidas excepcionais solicitadas.

Apresentada a mensagem presidencial à Câmara, no dia 30 de
maio, só a 18 de julho recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça,
demora contrastante com a rapidez quase instantânea com que tramitou 
a mensagem de 16 de novembro.

Barbosa Lima esbraveja e tonitroa na tribuna. Refere-se à
ação da Saúde Pública como “carta de corso para a mais infame pirataria,
contra a qual todas as insurreições serão eternamente gloriosas” e
chama a lei da vacina “etimológica e gramaticalmente imoral, imunda,
abjeta e degradante”. Acusa o governo de corromper a opinião: 

“A verba secreta, com a fecundidade ubérrima dos
roedores a parirem entrelinhados, em barrigadas de dezenas a 
cada dia, multiplicando-se por uma enxertia imunda, a fabricar
opiniões a tanto por linha, em tudo que é jornal que se pode
achegar a essa mamadeira.”

Não deveria ser grande a mossa causada pelos discursos
daquele a quem a crítica afetuosa chamava “Barbosa Fera”. Os sucessos 
de novembro haviam mostrado, no grande orador, no puro republicano, 
um tigre de papel.

A 1º de agosto, foi adotado o projeto de resolução que
aprovava os atos do governo, sendo enviado ao Senado no dia 4. Ali
também sofreu a matéria demora anormal, à vista dos precedentes.

O parecer da Comissão de Justiça, relatado por Azeredo, solícito
em servir ou se opor, segundo os seus interesses, só foi oferecido no dia
31, e a discussão da matéria iniciou-se a 1º de setembro. Combatido o
pedido por Gomes de Castro e Barata Ribeiro, defendido por Glicério e
Ramiro Barcelos, foi aprovado em discussão final no dia 4, com três
votos contrários. Pinheiro Machado dessa vez não compareceu.

Rodrigues Alves, como fazia habitualmente, anotou o fato no
seu caderno, sem comentá-lo:

“Foi ontem aprovado no Senado o projeto sobre os atos 
do governo durante o sítio. Votaram a favor 33 senadores e
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contra, 3 (Gomes de Castro, Manuel Barata e Barata Ribeiro). 
Foram soltos os anistiados, acompanhados de carros e vivas.
O Lauro Sodré passou com a sua gente pela Rua Pedro Américo. 
Fez discurso em sua casa, nos termos conhecidos, louvando
o movimento de setembro52 e os companheiros e se
comprometendo a continuar a trabalhar pelo povo, etc.”

A ANISTIA

Quan do alu diu à sol tu ra dos anis ti a dos, o pre si den te referia-se à
anis tia aos re vo lu ci o ná ri os, apro va da pelo Con gres so a 2 de setem bro e 
por ele san ci o na da no mes mo dia.

A anis tia tran si tou no Se na do, pa ra le la men te ao pro je to de
apro va ção dos atos do go ver no, des de o dia 5 de agos to, em que Rui
Bar bo sa apre sen tou pro posição, es ta be le cen do aque la me di da de
clemên cia para to das as pes so as im pli ca das no 14 de No vem bro, “as sim 
como nas ocor rên ci as ci vis ou mi li ta res, an te ri o res ou pos te ri o res, que
com ela se re la ci o nem”.

O pro je to con ti nha tam bém, en tre ou tras, as as si na tu ras de
Bar bo sa Ri be i ro, Ma nu el Barata e Jo a quim Mur ti nho, opo si ci o nis tas a
Ro dri gues Alves, bem como a de Aze re do, que o não era, mas que
nun ca lhe ofe re ceu apo io fir me, so li dá rio com a po lí ti ca dos Mur ti nho em
Mato Gros so, da qual de pen dia. No de sa ba fo do seu ca der ni nho, Ro drigues
Alves ano tou:

“5 de agos to. Foi apre sen ta do o pro je to de anis tia no
Sena do. Rui Bar bo sa foi mu i to pres ti gi a do. Ses são che ia e
mu i tas flo res. O Jor nal do Co mér cio, em vá ria do dia se guin te,
diz que de ram vi vas ao Rui, fu tu ro pre si den te da Re pú bli ca, e
vi vas a La u ro So dré. É in crí vel! O Gli cé rio me dis se que o
viva ao La u ro So dré foi mais es tre pi to so do que o do Rui, o
que de ve ria ter de sa gra da do a este. O Cor re io da Ma nhã, de 6, diz
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que o Ba ra ta Ri be i ro be i jou o Rui e que Afon so Pena foi o
segun do a cum pri men tar o ora dor.”

Os sen ti men tos (ou res sen ti men tos) pes so a is do pre si den te
eram com pre en sí ve is, nas cir cuns tân ci as. Mas a anis tia, por sua vez, se
apre sen ta va como ini ci a ti va acer ta da de Rui. O pro ces so con tra os
crimi no sos de no vem bro se ar ras ta va na ins tân cia mi li tar, de for ma con fusa 
e ener van te, o que só ser via para des pres ti gi ar o go ver no e po pu la ri zar,
como ví ti mas, os seus ad ver sá ri os.

Ro dri gues Alves, na men sa gem de aber tu ra das câ ma ras
daquele ano, ti nha sido o pri me i ro a re co nhe cer e las ti mar a mo ro si dade
do pro cesso. Na que le do cu men to, o pre si den te ad ver tia so bre “a
obscu ri da de das leis e a con fu são no modo de apre ciá-las”, so bre as
dú vi das exis ten tes quan to “à ex ten são das imu ni da des par la men ta res
quan do deputa dos e se na do res [....] ti ve rem qual quer res pon sa bi li dade” e
sobre a va ci la ção da ju ris pru dên cia, que “en fra que cia a ação da
au torida de”.

O caso de Lauro So dré era ex pres si vo. Pre so no dia 19 de
novem bro, ao se apre sen tar no Mi nis té rio da Gu er ra, por ter sido con vo -
ca do em edi tal sob pena de de ser ção (não es que çamos que La u ro era
mili tar), co me çou a ser pro ces sa do, não por de ser tor, que já o não era,
mas como re vo lu ci o ná rio, sem que o Se na do hou ves se con ce di do li cen ça. 
Esta só foi vo ta da a 19 de de zem bro. Por tan to, o se na dor es ta va pre so e
pro ces sa do, ha via um mês, sem que ne nhum dis po si ti vo nem ju ris pru -
dên cia ex pres sos hou ves sem de cla ra do a sus pen são de suas imu ni da des.

Co i sa se me lhan te se dava quan to aos des ter ra dos. Se eles o
ha vi am sido, como co ni ven tes no cri me po lí ti co, de ve ri am es tar sen do
pro ces sa dos no foro mi li tar co ne xo e o não es ta vam. Se a de ten ção era
por cri me co mum, en tão o pro ces so se ria na jus ti ça ca ri o ca, e o des ter ro 
não se jus ti fi ca va. As re a li da des do fato po lí ti co-social não se en qua dra -
vam nos me an dros de leis con fu sas e an ti qua das. Mas, se a cul pa não
era do pre si den te, o cul pa do úni co pe ran te a opi nião es ta va sen do ele.

Rui, no dis cur so com que de fen deu o seu pro je to, no dia 5 de 
agos to, põe o dedo na fe ri da dos in te res ses pes so a is dos mem bros da
Jus ti ça Mi li tar. O Con se lho de Guer ra in cum bi do da pri me i ra ins tân cia
do pro ces so, era de sete mem bros. Diz Rui, fa lan do des ses ofi ci a is:
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“Para um se anun cia a me lhor co mis são do Exér ci to
[....], ou tro foi re cen te men te pro mo vi do [....], a fa vor de ou tro 
os ami gos do go ver no agen ci a ram, na ou tra câ ma ra, a re je i ção 
de um veto pre si den ci al [....], ou tro, en fim, des ses jul ga do res,
o mais alto de les, o pre si den te do tri bu nal aca ba de re que rer
me lho ra nas con di ções da sua re for ma, pon do-se, as sim, em
de pen dên cia ma ni fes ta com o pró prio che fe do Esta do.”

Era a triste e inevitável contingência das revoltas e sedições,
tantas vezes repetida no decurso da nossa história pos te rior. A autoridade 
ameaçada do governo não se restaurava sem concessões e vantagens
pessoais aos incumbidos de defendê-la. Rui Barbosa, que tanto atacara a 
moral política do Império, quando aderiu à República, voltava-se agora
con tra o re gime que ajudara a implantar e entoava saudosas loas ao que
contribuíra para destruir:

“Em outra época, senhores, fatos desta gravidade
incendiariam a opinião do país. Se ainda fôssemos suscetíveis
de impressão, não haveria mis ter tanto para que a nação
inteira ardesse em cólera e vergonha[....]. Dezesseis anos atrás 
nenhum estadista brasileiro aceitaria responsabilidades tamanhas.
As duas assembléias legislativas se levantariam em peso,
compreendendo [....] que não há nacionalidade bastante forte
para se manter neste desleixo completo da sua salubridade
moral.”

Nes se dis cur so, lon go e pro li xo, Rui lan ça dar dos in fla ma dos
con tra o go ver no, cuja va lia e des te mor tan to apre ci a ra nas ho ras es cu ras
das “bo das adul te ri nas da ar ru a ça com o pro nun ci a men to”.

Em cer to mo men to, re cor da as pe ra men te ao ve lho ami go pre si -
den te que a or dem “não re si de nas ex po si ções e nos tri un fos da va i da de e da 
for ça, no sa cri fí cio da ho nes ti da de e do di re i to à ex pan são dos me lho ra mentos 
ma te riais, em me tró po les de pa í ses ar ru i na dos”. Com pa ra o go ver no
bra si leiro de en tão ao da Rús sia cza ris ta, na que le ano der ro ta da na guer ra
com o Ja pão na des con fi an ça e na re pres são. Esque ci do das pa la vras com
que, em no vem bro, ga lar do a ra o des te mor de Ro dri gues Alves (“o
hon rado pre si dente da re pú bli ca teve um gran de mo men to: o da sua fir me za 
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na hora crí ti ca em que tan tos es mo re ce ram”), afir ma va ago ra que, aos 14 de 
Novem bro, ti nha-se con quis ta do “uma vi tó ria os ci lan te, des con fi a da e triste”.

Suas má go as pes so a is res su mam como o mos to no fer mento
da que le vi nho de elo qüên cia. “Con tra todos os go ver nos an te ri o res
[recor da va Rui] vivi sem pre de ten da ar ma da em cam pa nha”. Qu an to a
Ro dri gues Alves acen tu ou, que i xo so, que o vi nha se guin do, ha via três
anos, “não sem sa cri fí ci os, com uma constân cia dig na das me lho res
causas”. Pro me teu que não da ria mais es ta do de sí tio a pre si den te algum, a 
não ser em ca sos de in va são es tran ge i ra ou re vo lu ção de cla ra da.53

O afas ta men to de Rui Bar bo sa não era so men te de vi do às
suas di ver gên ci as quan to à mar cha do pro ces so ins ta u ra do so bre os
acon te ci men tos de no vem bro. As ca u sas mais for tes da se pa ra ção re si -
diam no en ca mi nha men to da su ces são pre si den ci al, que, des de o prin cípio
de 1905, vi nha mo no po li zan do aten ções e ati vi da des no meio po lí ti co.
Na que le pre si den ci a lis mo fe cha do, oli gár qui co e sem au tên ti cas ra í zes
po pu la res, a po lí ti ca se fa zia atra vés de in tri gas e com bi na ções va ti ca -
nes cas, sem mes mo o res pi ra dou ro do de ba te par la men tar, que ha via no 
Império. Só a im pren sa dava uma ima gem mais lar ga, em bo ra ha bi tualmen te 
dis tor ci da, da re a li da de.

Os ódi os acu mu la dos con tra Ro dri gues Alves e a im po pu la -
ridade que en vol veu o go ver no, em rá pi da su ces são à eu fo ria e aos
louvores de 1904, de termi na ram a re sis tên cia do meio po lí ti co à ori en ta ção
do pre si den te, no tocan te à su ces são pre si den ci al. Pa ra doxal men te,
duran te 1905 ele atin giu o auge do seu su ces so de go ver nan te mas desceu
ao fun do do des pres tí gio como lí der po lí ti co.

Assim, a ati tu de de Rui, em agos to, não ficaria es cla re ci da
somen te com o seu dis cur so so bre a anis tia. Este dis cur so e o pró prio
pro je to de anis tia eram con se qüên ci as do seu en ga ja men to na cor ren te
de opo si ção que, sob a li de ran ça de Pi nhe i ro Ma cha do, se or ga ni za ra
des de o prin cí pio do ano na chama da Co li ga ção, cor ren te que, como
vere mos opor tu na men te, in fli giu cru ci an te der ro ta po lí ti ca a Ro dri gues
Alves, com a vi tó ria da can di da tu ra de Afon so Pena.
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Em agos to, quan do Rui des do bra va da tri bu na cla man do pela 
anis tia, já a can didatu ra Ber nar di no de Cam pos es ta va mor ta, e Ro dri gues
Alves pas sa ra pe las for ças ca u di nas. Na que les dias de agos to, a can di da -
tu ra de Afon so Pena à pre si dên cia fi ca ra de fi ni ti va men te as sen ta da. O
in fa ti gá vel ora dor po dia pe ro rar sem pe i as em de fe sa dos que ago ra
con sidera va opri mi dos, que eram os mes mos que ele, me nos de um ano
an tes, ta cha ra de am bi ci o sos e re bel des. Embo ra não in te i ra men te vi to ri o -
so, pois o can di da to não era ele pró prio, Rui po dia con ten tar-se com a
sua meia vi tó ria, que era a der ro ta do pre si den te.

Os três co le gas da Aca de mia de São Pa u lo en con tra vam-se de
novo, as sim, numa solu ção que vi nha pre mi ar a um, com o au xí lio en fa dado 
do ou tro e a ace i ta ção re lu tan te do ter ce i ro. O con se lhe i ro de Mi nas re ce bia 
o prê mio tra zi do pelo con se lhe i ro da Ba hia, con tra a von ta de do con se lhe i -
ro de São Paulo. Nin guém, no fun do, a não ser o pre mi a do, es ta va sa tis feito, 
nem mes mo o ca u di lho ga ú cho, que co man da ra bri lhan te men te a ma no bra, 
mas que tam bém se sen tia frus tra do nas suas as pi ra ções pre si den ci a is de
repu bli ca no his tó ri co. Rui po dia, pois, tro ve jar li vre men te con tra o go ver no 
já ven ci do; re cla mar que cor res se “o véu do pu dor pú bli co contra as for mas 
de uma jus ti ça ca du ca, en tre va da e pa ra lí ti ca” que re pre sen ta va “a co média
da re pres são le gal, que ani qui la va as ga ran ti as es sen ci a is do di re i to”. Ao
termo da sua pro fu sa fala, fez uma me su ra às for ças ar ma das, o que o le vou
a surpre en den te exal ta ção das ar mas ja po ne sas que, na que le mo men to, 
destru íam “a ti ra nia rus sa, a mais tru cu lenta e imo ral das tiranias”.

E é com este bra do de in ci ta men to às for ças ar ma das que o
fu tu ro após to lo do ci vi lis mo ter mi na o dis cur so em que ofi ci a li za no
Senado o rom pi men to com o go ver no, já le va do a efe i to nas com bi nações
de an te câ ma ra.

O sú bi to in te res se de Rui pe las for ças ar ma das era re sul ta do
da in fluên cia que, so bre ele, exer cia na que le mo men to Pi nhe i ro Ma cha do,
co man dante-em-chefe da ba ta lha con tra Ro dri gues Alves e mu i to li ga do
ao meio mi li tar.

No mês an te ri or, de ju lho, cu i da ra-se da cri a ção do Cír cu lo
Mi li tar e Pi nhe i ro Ma cha do ha via sido de sig na do para re pre sen tar, no
Con gres so, os in te res ses da as so ci a ção. Para isso tro cra ra te le gra mas
com o Ge ne ral So te ro de Me ne ses, co man dan te do Exér ci to na Ba hia,
cujo go ver no le van ta ra a can di da tu ra de Rui, o mes mo que, al guns anos
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de po is, bom bar de ou a Ba hia com protes tos bí bli cos da que le. To dos
esses fa tos au to ri zam a con vic ção de que o dis cur so de Rui Bar bo sa, a
18 de agos to, ia mu i to além da anis tia que lhe ser via de pre tex to. Era a
prime i ra ma ni fes ta ção ora tó ria de algo que nada ti nha a ver com a
revolu ção: a can di da tu ra de Afon so Pena.

O ca rá ter po lí ti co do dis cur so fi cou pa ten te a do com as re a ções
que pro vo cou. No recinto e nas ga le ri as, ano ta o re da tor dos de ba tes,
houve bra vos e lon gas sal vas de pal mas. As acla ma ções pro lon ga das in ter -
rom pe ram a ses são du ran te mu i to tem po. O ora dor foi co ber to de flo res. 

Envi a do à Câ ma ra, o pro je to de anis tia foi apro va do no dia
30 de agos to, em se gun da dis cus são. So men te cin co de pu ta dos vo ta ram
con tra, en tre os qua is, co e ren te com sua ati tu de pas sa da e com suas
posições fu tu ras, o mi ne i ro Pan diá Ca ló ge ras, sem dú vi da um dos maiores
ho mens da Re pú bli ca.

Se a bra, com as res pon sa bi li da des da pas ta po lí ti ca, es for ça -
va-se para que os atos do go ver no du ran te o sí tio fos sem apro va dos
pelo Con gres so, an tes do pro je to de anis tia. Para con se guir isso, co me -
te ra a im pru dên cia de di fun dir a fal sa no tí cia de que te ria ha vi do uma
re u nião de con gres sis tas no Ca te te, com a pre sen ça de Ro dri gues Alves,
no de cur so da qual fi cou as sen ta do que se ri am con si de ra das po si ções de 
gra ve hos ti li da de ao pre si den te e lan ça men to da can di da tu ra Pena e a
vo ta ção da anis tia, an tes da apro va ção dos atos do go ver no.

A no tí cia, pu bli ca da pelo Jor nal do Co mér cio, pro vo cou sen sação
na pra ça e nos me i os po lí ti cos. Ro dri gues Alves teve que des men tir a
his tó ria de que não par ti ci pa ra. Para isso pediu a Car los Pe i xo to que
fizes se de cla ra ção for mal, na con ven ção de lan ça men to da can di da tu ra
de Afon so Pena. Diz a nota que to mou a res pe i to:

“Escre vi uma car ta ao Dr. Car los Pe i xo to, di zen do-lhe que
não hou ve em pa lá cio re u nião al gu ma de ca rá ter po lí ti co para
tra tar de can di da tu ras, ou da anis tia, e que es tes as sun tos es tão
sendo de ba ti dos li vre men te pe los che fes po lí ti cos, sob sua
exclu si va res pon sa bi li da de. Acres cen tei que não co nhe cia os
termos do ma ni fes to54 e es ta va con ven ci do que os amigos nada
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fa ri am que me pu des se ser de sa gra dá vel. O Dr. Carlos Pe i xoto
fez on tem uma de cla ra ção na con ven ção. [....]”

Me lin dra do pelo des men ti do, Se a bra pe diu de mis são a 2 de
se tem bro, no dia mes mo da san ção da anis tia. O pre si den te, “em lon ga
e mu i to de sa gra dá vel con ver sa”, pe diu-lhe que não in sis tis se no pe di do
que ca u sa va, a ele, pre si den te, “gran de des gos to”. Se a bra ace deu e
retirou-se “re ce ben do o abra ço”, do seu che fe.

Ro dri gues Alves lu ta va para man ter seu equi lí brio e sua au to -
ri da de, na que la der ro ca da po lí ti ca. Não per dia a cal ma. Na que le mes mo
2 de se tem bro, ano ta va: “San ci o nei o pro je to de anis tia, que saiu hoje da 
Câ ma ra.”

E, no dia 3, es cre ve esta nota ma li ci o sa: “A Ga ze ta de No tí ci as,
ig no ran do a san ção da anis tia, dis se hoje que cons ta va que se ria ve ta da.”

A 5 de no vem bro, data ani ver sá ria de Rui Bar bo sa, teve ele o
agra de ci men to dos fa vo re ci dos. Re u ni ram-se na bela casa de São Clemen te 
nu me ro sos anis ti a dos ci vis e mi li ta res, além de po lí ti cos e ad mi ra do res.
Eram cer ca de 200 pes so as, que se aco mo da ram no in te ri or dos sa lões
mar gi na dos de es tan tes. Fa lou, em nome dos alu nos das Esco las Mi li tares,
o Ca de te Mo des to Lopes de Lima Bar ros (cujo nome não é mais
recorda do por qual quer fe i to de mon ta) e, pe los po lí ti cos, dis cur sou
Lauro So dré. Foi ofe re ci do ao an fi trião, como lem bran ça, um me da lhão 
com a ca be ça de Léon Gam bet ta.

O dono da casa en con tra va-se em com pa nhia da es po sa e fi lhos.
O dis cur so de Rui, do qual ape nas pe que na par te foi con ser va da, 

pa re ce, por esta, ter sido pru den te. Fez, ob vi a men te, gran des lou vo res às
for ças ar ma das, acen tu an do a aus pi ci o sa re a pro xi ma ção das de ter ra com as 
de mar, se pa ra das des de Flo ri a no, mas acen tu ou que a mis são de las não era 
“o cul to dos ca u di lhos” nem “a ido la tria dos di ta do res”.

De ve-se consig nar que Rui Bar bo sa, ce den do aos me lho res
impul sos do seu es pí ri to, que eram a ge ne ro si da de e o fá cil es que ci men to das 
má go as (tão fá cil quan to o sur gi men to de las), in ter rom peu a sé rie de ata ques
que vi nha fa zen do ao pre si den te, para lou vá-lo no dis cur so pro fe ri do a 15 de 
se tem bro. Nes ta fala, re fe rin do-se à san ção da ani si ta, diz: “O go ver no que,
com tan ta cor du ra, com tan ta jus te za, com tan to bom senso se apres sou a
san ci o nar o ato do Congres so [....].” Mais adi an te afir ma sua con fi an ça
“na boa fé do go ver no”.
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O festival da anistia verificou-se, porém, dias depois, a 9 de
novembro, com grande manifestação pública a Lauro Sodré, no Teatro 
Lírico. Foi entregue ao chefe da revolta uma espada de ouro. Lauro
Sodré agradeceu aquele paradoxal símbolo de vitória com violento
discurso-programa, no qual justificou abertamente o 14 de Novembro e 
propôs a fundação do Partido Republicano Nacional. Seria o
instrumento de reunião dos republicanos puros – hoje seriam chamados 
duros – contra os compromissos e transações de antigos monarquistas.
Essa idéia de um partido que pudesse reunir os militares de todo o país
pudera vingar no Império, porque era um movimento de oposição às
estruturas existentes, sem responsabilidades governativas. Mas não era
viável depois da República instaurada, porque os interesses federais, e a
força dos grandes Estados a ela se sobrepunham com irresistível primazia.
Glicério já experimentara a inutilidade desses esforços com o seu Partido
Republicano Federal, um simples aglomerado de cúpula, destinado à partilha
das benesses, partido que funcionava quase que somente dentro do
Congresso, sem vinculação eleitoral.

Lauro Sodré, oriundo de Estado de pequena força política,
declinaria progressivamente no meio federal, apesar da longa vida que
teve e dos postos que ocupou.

Tratando da homenagem àquele que tentara depô-lo, Rodrigues
Alves comentou com bonomia:

“9-XI – Entregaram a Lauro Sodré uma espada de ouro
e foi lido um longo e enfadonho manifesto. A reunião teve
lugar no Teatro Lírico, presidida pelo Deputado Moreira da
Silva. 11-XI – O País dá um bom artigo sobre o manifesto de
Lauro Sodré. O Dr. Teixeira Mendes escreve no Jornal do
Comércio um artigo analisando-o e na Tribuna se lê nas seções
jocosas que a espada devia ser de prata. Prata e a inscrição
‘Lauro ... Porto Artur’.”

Em nota aposta a um relato que redigiu sobre a própria
sucessão, Rodrigues Alves fornece importantes esclarecimentos sobre
os bastidores da anistia. Vamos transcrever este depoimento:
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“A anistia foi uma arma de que o Pinheiro Machado
serviu-se para agitar a questão das candidaturas. Dois ou três
meses antes do Rui apresentar o seu projeto, constou-me que o
Pinheiro Machado havia escrito ou mandado prevenir o Lauro
Sodré, preso a bordo do Floriano, que seria apresentado no
Senado, pelo Rui, um projeto de anistia. Lauro mostrou-se
reservado e incrédulo, mas acrescentou que se isso se desse não
teria dúvida em aconselhar a seus amigos que acompanhassem
Pinheiro, no seu trabalho pelo Campos Sales. Foi evidentemente
esse trabalho político, ao qual Rui se prestou, adiando a
apresentação do projeto, sob pretexto de moléstia, até azar-se a
oportunidade.55 Tendo-se precipitado a organização da
Coligação em favor do Pena, perdeu o interesse a anistia. O
Pena e a sua gente adiantou-se [sic] tanto pela anistia que me
pareceu inábil fazer oposição a essa corrente, tanto mais quanto
eu ia a cada passo perdendo a confiança nos juízes militares,
trabalhados pelos interesses políticos. Quando Rui fez o seu
discurso, dizem que o Pena, deixando a cadeira, foi
cumprimentá-lo. Os mineiros da Câmara votaram visivelmente
forçados e já com receio de desagradar o sol nascente.”

∗

Poderá parecer que atribuímos demasiadas páginas à chamada 
revolta da vacina. Realmente, se a considerarmos isoladamente, a crítica
seria fundada. Mas a extensão que demos ao episódio funda-se na
consideração de que representou e sintetizou todo o complexo processo 
político-social-militar, provavelmente não identificado  com  clareza 
pelos seus contemporâneos (inclusive os  participantes), processo esse
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que vai se desenvolver nos sucessos posteriores, como a morte de
Afonso Pena e a candidatura Hermes.

A aná li se mais pro fun da dos acon te ci men tos de 1904 e 1905
in te res sa mu i to na elu ci da ção e na in ter pre ta ção da re a li da de bra si le i ra,
cu jos as pec tos atra sa dos co e xis ti am, mas não se mo di fi ca vam, com as
con quis tas mo der ni za do ras do go ver no Ro dri gues Alves.

Sa rah Bernhardt triunfava no Lírico, com galanteios do Barão 
do Rio Branco, no camarim, e ameaças de vaia dos estudantes, na
platéia; Rui era visitado e Sodré homenageado; soldados da Fortaleza de 
Santa Cruz massacravam um ma jor, um tenente e um sargento, com
visível inspiração da revolução russa de 1905, que pouco an tes abalara o 
trono de Nicolau II; o Gen eral Her mes, espada da lei em 1904,
ameaçava praticar atos de indisciplina con tra a orientação política do
pres i dente; a Avenida Cen tral inaugurava-se en tre gambiarras de luzes e
inundava-se de multidões boquiabertas; a febre amarela desaparecera;
impunha-se ao governo a candidatura Pena, e Rodrigues Alves recebia
em Petrópolis ameaças de morte.

Todo este mosaico de contradições precisa ser fixado, para
que se entenda a vida confusa do Brasil de então, em cujo ventre
desenvolvia-se a História pos te rior da República.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Índi ce Ono más ti co

A

Abran ches, Duns hee de – 20, 25, 33, 179, 
198, 342

Abran ches, Fre de ri co – 142, 166, 271,
297,  310, 311, 314, 315

Abreu Fi a lho – 477
Aci o li (os) – 27
Ade la i de – 87
Ado ni as Fi lho – 76
Afonso Cel so (con de de) – v. Cel so Júnior, 

Afon so
Agos ti ni, Ange lo – 197, 211
Agui ar (ge ne ral)  – 364, 365, 389
Agui ar, To bi as de – 103
Alba, Ade la i de Mo ro si ne – 76
Alber di – 149
Alber to – 478
Albu quer que – 278
Albu quer que, Di o go Ve lho Ca val cân ti de 

– 223
Albu quer que, João Pe dro so Bar re to de –

466
Albu quer que, Ulis ses Lins de – 22
Alen car Ara ri pe – 162
Alen car, Ale xan dri no de – 395
Alen car, José de – 211
Ale xan dre (czar) – 103
Alme i da Bar re to – 189, 333
Alme i da No gue i ra – 142, 156, 275
Alme i da Pra do – 168
Alme i da, Ga bri el de To le do Piza e – 214

Alme i da, Ga bri el Osó rio de – 429
Alme i da, João Men des de – 101, 158
Alme i da, La u rin do de – 133
Álva res – 78
Alves, Antô nio Ro dri gues – 87, 88, 132
Alves, Do min gos Ro dri gues – 82, 84, 85,

86, 87, 89, 124
Alves, João Ro dri gues – 85, 86, 286

Alves, José Luís – 105
Alves, Ma nu el Ro dri gues – 82, 85, 86
Alves, Za i ra Ro dri gues – 223
Alvim, Ce sá rio – 109, 127, 137, 141, 154,

155, 157, 168, 171, 205, 286, 464
Ama do, Gil ber to – 27, 28, 39, 335, 406
Amália Per pé tua – 87
Ama ral, Cris pim do – 442
Ama ral, Ubal di no do – 193, 273, 280
Ama ro Ca valc ânti – 135, 390
Ama sí lis – 87

Ana – 75, 87, 124, 333, 361, 435
Ana Gu i lher mi na – 34
Anah – 78
Andra da, Mar tim Fran cis co Ri be i ro de –

93, 94
Andra de Fi gue i ra – 133, 134, 140, 141,

154, 389, 489
Andra de Ne ves – 397
Andra de, Car los Drum mond de – 77
Andra de, Nuno Fer re i ra de –  461, 464,

471, 477



Andra de, Ro dri go M. F. de – 78, 355
Antô nio Car los – 37, 104, 106, 107, 135
Antô nio Pe dro – 246
Antu nes, Iná cio Vi e i ra – 88
Aqui no, To más de – 50
Ara ca gi (ba rão de) – 154
Ara gão, José Jo a quim Mo niz de – 77
Ara ma yo – 347
Ara nha, Gra ça – 237, 239, 337, 381, 388
Ara nha, Jo a quim Egí dio de Sou sa – 146
Ara nha, Wal ter Aran tes de Car va lho – 78
Aran tes, Alti no – 37, 68, 75, 76, 106
Aran tes, Ste la – 75, 77
Ara ri pe, Tris tão de – 141
Ara ri pe, Tris tão de Alen car – 179
Ara ú jo Jor ge – 343, 358
Ara ú jo Lima – 83, 84
Ara ú jo, Jo a quim Au ré lio Na bu co de – v.

Na bu co, Jo a quim
Argo lo, Fran cis co de Pa u la – 285, 326
Ari nos Fi lho, Afon so – 355
Arru da, Mar cos – 149
Ave lar Bro te ro – 96
Aze re do – 328, 348
Aze re do, Antô nio – 158, 226, 229, 244,

245, 246, 247, 276, 380, 389, 448
Aze ve do So dré – 487
Aze ve do, João Fé lix Pe i xo to de – 246,

247
Azi coff, Ma u rí cio José – 223

B

Ba ce kar, Huet – 297
Ba ce los, Ra mi ro – 395
Ba che lard – 15
Ba da ró, Lí be ro – 106
Ba i a na, Gas tão – 448

Ba le e i ro, Ali o mar – 31
Bal zac – 37
Ba ra ta Ri be i ro – 45, 348, 489, 491, 492
Bar ba lho, João – 193
Bar bo sa Lima –  25, 44, 45, 49, 53, 158,

161, 203, 228, 238, 267, 278, 324, 342,
348, 357, 379, 474, 489

Bar bo sa Lima So bri nho – 77
Bar bo sa Ro dri gues – 448
Bar bo sa, Antô nio Pi res – 89
Bar bo sa, Chi co – v. Bar bo sa, Fran cis co

de Assis
Bar bo sa, Eli siá rio – 197, 297
Bar bo sa, Fran cis co de Assis – 23, 27, 77,

78, 220
Bar bo sa, Ja nuá rio da Cu nha – 85

Bar bo sa, João da Sil va – 230
Bar bo sa, Jo a quim Sil vé rio de Cas tro – 91
Bar bo sa, José Leme – 89, 478
Bar bo sa, Luís – 381, 478
Bar bo sa, Rui – 16, 24, 29, 30, 34, 36, 37,

42, 45, 48, 49, 52, 53, 67, 68, 72, 75, 76,
94, 98, 101, 106, 107, 113, 114, 139,
140, 158, 162,176, 177, 178, 183, 187,
192, 193, 226, 229, 230, 231, 237, 262,
268, 293, 321, 325, 335, 337, 342, 347,
348, 349, 350, 353, 369, 384, 385, 388,
395, 414, 415, 443, 491

Bar ce los, Ra mi ro – 226, 229, 231
Bar ra das – 297
Bar re to, Edmun do – 285
Bar ros Ca sal – 274
Bar ros, Antô nio Pe dro so de – 247
Bar ros, João Pe dro Alves de – 249
Bar ros, Ma nu el de Mo ra is e – 165, 271
Bar ros, Pru den te José de Mo ra is e – v.

Mo ra is, Pru den te de 
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Bart hes, Ro land – 15
Ba tis ta Pe re i ra – 128
Belo, José Ma ria – 32, 33
Ber na del li, Ro dol fo – 448
Ber nar des, Artur – 24, 37, 38, 106,

107, 110, 111
Be vi lá qua, Cló vis – 337
Be za math, Alber to – 154
Bez zi, To maz zo G. – 397, 448
Bias For tes – 109, 113, 234, 289
Bi ca lho, Fran cis co de Pa u la – 409,

429, 434, 456, 463
Bi ca lho, Ho nó rio – 429
Bi lac, Ola vo – 189, 258, 337, 388, 417
Bis marck – 50, 377
Bis po, Mar ce li no – 230
Bit ten court, Edmun do –  45, 274, 337, 

340, 350, 380, 489, 491
Blanc, Lou is – 91
Bo ca i ú va, Qu in ti no – 32, 33, 94, 193,

197, 198, 208, 209, 210, 226, 227,
231, 237, 238, 258, 269, 270, 273,
278, 297, 325, 357

Bom Re ti ro (vis con de do) – 93, 94
Bo ni fá cio, José  – 94, 104, 128, 135
Bor ges de Me de i ros – 29, 267
Bor ges, Fran cis co de Assis e Oli ve i ra – 

v. Gu a ra tin gue tá (vis con de de)
Bor ges, José Iná cio de Oli ve i ra – 478
Bor ges, José Mar ti ni a no de Oli ve i ra –

86, 328
Bor ges, Pe dro – 395
Bo te lho, Álva ro – 135
Bo wen, Cat he ri ne Drin ker – 13
Brad ley – 301
Bra ga, Antô nio José Fer re i ra – 91, 92
Bra ga, Cin ci na to – 232, 276, 285

Bran co, Antô nio de Lima Cas te lo – 205
Bran co, Raul do Rio – 308, 312, 389
Bran co, Vi cen te Fer re i ra – 133
Bran dão, Sil vi a no – 24, 263, 270
Bra si das – 301
Bra sil, Jo a quim Fran cis co de Assis – 37,

106, 351, 353, 371, 388
Bra si li en se, Amé ri co – 107, 169, 170, 171
Bra udy, Leo – 15
Bro te ro, José Ma ria de Ave lar – 93
Bu ar que de Ma ce do – 189, 409
Bu e no Bran dão – 244
Bu e no, Dino – 251, 297
Bul cão, José de Ara gão –  478
Bu lhões de Car va lho – 154
Bu lhões, Le o pol do de – 135, 158, 193, 203,

207, 210, 226, 253, 270, 289, 291, 293, 294, 
297, 321, 322, 323, 370, 371, 432, 441

Bueno, Ben to – 256
Burc khardt – 15
Bur ke – 52
Burns, Brad ford – 342

C

Ca be da, Ra fa el – 274
Cabo Frio (vis con de de) – 302, 307, 310,

316
Ca i ru – 448
Cal mon, Mi guel – 439
Cal mon, Pe dro – 76
Ca ló ge ras, Pan diá – 179, 183, 280, 286
Ca ma cho, Pa u la – 88
Cam bon – 302
Ca me lo Lam pre ia – 448
Cam pis ta, Davi – 37, 106, 108
Cam pos Fi lho, Pa u lo Bar bo sa de – 97
Cam pos Pa ra de da – 351
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Cam pos Sa les – 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 48,
49, 67, 88, 95, 106, 107, 114, 135, 138,
146, 155, 158, 160, 163, 165, 166, 169,
171, 173, 175, 176, 181, 184, 193, 195,
198, 202, 215, 217, 220, 221, 223, 226,
228, 229, 231, 232, 233, 234, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 259,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 279,
280, 281, 283, 285, 287, 288, 289, 291,
292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 302,
310, 311, 312, 313, 315, 321, 323, 324,
327, 329, 330, 332, 334, 337, 338, 342,
346, 348, 360, 373, 405, 425, 429, 459,
464, 470, 478

Cam pos, Ber nar di no de – 34, 37, 48, 106, 
114, 158, 160, 165, 166, 167, 169, 170,
171, 173, 174, 175, 176, 184, 191, 192,
195, 198, 208, 220, 221, 222, 224, 228,
232, 233, 234, 235, 238, 250, 251, 252,
254, 267, 271, 272, 275, 276, 281, 288,
289, 298, 364, 373, 394

Cam pos, Car los Car ne i ro de – 102
Cam pos, Mil ton – 78
Cam pos, Olím pio – 134, 253

Cân di do Ro dri gues, Antô nio – 256
Car do so de Alme i da – 284, 397
Car do so de Cas tro – 383, 451

Car do so Fon tes – 464
Car do so, Antô nio – 464
Car do so, Fa us to – 239, 252, 253, 277,

295

Car do so, Fer nan do Hen ri que – 23, 27
Ca ri a ti (prín ci pe) – 316
Carl yle – 12, 14
Ca ro ne, Edgard – 27, 32

Car rão, João da Sil va – 93
Car ré – 464
Car va lho Mo re i ra – 344
Car va lho, Antô nio Go nti jo de – 76
Car va lho, Arnal do Vi e i ra de – 103
Car va lho, Car los de – 197
Car va lho, José – 346
Car va lho, José Mu ri lo de – 46, 51
Car va lho, Luís Afon so de – 163
Car va lho, Ma nu el Ma ria de – 429, 434
Car va lho, Vi cen te de – 448
Cas si a no Ri car do – 342
Cas te lo Bran co – 169, 170
Cas ti lhos, Jú lio de – 24, 29, 32, 163, 197,

198, 219, 227, 267, 274
Cas tri o to, Fre de ri co - 154
Cas tro Alves – 52, 94, 95, 98
Cas tro, Antô nio Au gus to Car do so de –

326
Cas tro, Fran cis co de – 172
Cas tro, Gen til de – 224
Cas tro, Mi guel José de Mo ra is – 132
Cas tro, Plá ci do de – 347
Ca ti ta – 333
Ca val cân ti (vis con de de) – v. Albu quer -

que, Di o go Ve lho Ca val cân ti de 
Ca val cân ti, Ama ro – 158, 323
Ca val cân ti, André – 224
Ca valc ânti, D. Jo a quim Arco ver de de

Albuquerque – 361, 363, 364, 365, 366,
367, 368

Ca val cân ti, Ubi ra tã – 76
Ca xi as (du que de) – 17, 92, 124, 127
Cel so Jú ni or, Afon so – 135
Cel so, Afon so – 389
Cer que i ra, Di o ní sio – 220
Cer que i ra, To más José Pin to – 106
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Cé sar, José Alves de Cer que i ra – 168,
170, 171, 224, 273, 275, 276

Cha gas, Car los – 477
Chan te mes se (pro fes sor) – 487
Cha te a u bri and – 104
Cha ves, Alfre do – 134, 154
Cha ves, Bru no Gon çal ves – 360, 361,

362, 364, 365
Cha ves, Fran cis co Lo pes – 146
Cher mont, E. – 386
Cher mont, Jus to – 224
Co a racy, Ada Ma ria – 78
Co e lho e Cam pos – 270
Co e lho Ro dri gues – 141
Co e lho, Antô nio Ma ria – 245
Co e lho, Cus tó dio –  285, 320
Co e lho, Éri co – 379
Co e lho, To más – 153
Com te, Au gus to – 160
Con ce i ção, Fran cis co José da – 144
Cons tant, Ben ja mim – 17, 161, 325
Cor de i ro, João – 208
Cor re ia, José Artur de Sou sa – 214
Cor re ia, Ser ze de lo – 158, 161, 183,

184, 185, 188, 189, 201
Cos ta Fer raz – 472, 477
Cos ta Jú ni or – 332
Cos ta Pe re i ra – 152
Cos ta Rego – 68
Cos ta, Antô nio Cor re ia da – 242, 246
Cos ta, Iná cio José da – 86
Cos ta, João Frank da – 369, 374
Co te gi pe (ba rão de) – 34, 75, 127, 136, 

137, 140, 141, 142, 144, 145, 146,
147, 148, 150, 153, 405

Co trim, Álva ro – 78
Cou to de Ma ga lhães – 167, 171

Cou to, De o lin do – 77
Cou to, Mi guel – 337
Cro ce – 13, 14
Crom well – 18
Cruls, Gas tão – 211, 423, 437
Cruz e Sou sa – 237
Cruz, Ben to – 461
Cruz, Osval do – 39, 77, 258, 282, 325, 326,

404, 421, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 470, 
471, 472, 475,476, 477, 478, 479, 480,481,
483, 484, 485, 486, 488, 489, 491

Cu nha Le i tão – 154
Cu nha, Eu cli des da – 13, 245, 337, 356
Cu nha, Gas tão da – 108, 258, 286, 339, 350,

355, 356, 357, 358, 385, 388, 390
Cu nha, Go do fre do – 297

D

D’Alva, Oscar – 237

D’Eu (conde) – 87, 232
Damasceno, Darci – 76
Dantas – 98, 135, 136, 139, 140

Dário, Ruben – 392
Dawson – 354, 368
Delfino, Tomás – 269
Dilthey – 14

Divino, Ana Joaquina do – 87
Dodsworth, Eugênio de Andrade – 446
Dodsworth, Henrique – 77, 464
Dores, Guilhermina Maria das – 86

Dória, Franklin – 135, 138, 156
Doyle, Plínio – 74, 78
Duarte de Azevedo – 152
Duarte Manuel José – 492

Dunham, José Valentim – 446
Du prat (ba rão de) – 257
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E

Edu ar do VII – 393
Ekman, Fri ed e – 448
Ellis, Alfre do – 165, 395
Ernes to – 87
Este ves – 208
Ewbank, Luís Hen ri que de Oli ve i ra – 245
Eze qui el Dias – 464

F

Fa o ro, Ray mun do – 77
Fa ria, Antão de – 163, 164
Fer nan des, Emí lio – 351
Fer nan des, Hen ri que Cou to – 446
Fer raz, Adal ber to – 277
Fer raz, Luís Pe dre i ra do Cou to – v. Bom

Re ti ro (vis con de do)
Fer re i ra de Ara ú jo – 237
Fer re i ra Ra mos – 189
Fer re i ra Vi a na – 141, 149, 150, 152, 405
Fer re i ra, Alfre do de Morais Go mes – 390
Fer re i ra, Ernes to – 351
Fer re i ra, João Dias – 478
Fer rez, Marc – 311
Fi gue i re do (con de de) – 402
Fi gue i re do (vis con de de) – 162, 177, 178,

214, 236
Fi gue i re do Pi men tel – 490
Fi gue i re do, Antô nio Le i te de – 249
Fi gue i re do, Luís Ma nu el de – 82
Fin lay, Car los – 469, 470, 471, 472, 473
Flo res da Cu nha – 27
Fon se ca, De o do ro da – 16, 30, 157, 160,

161, 162, 163, 164, 168, 171, 173, 180,
184, 245, 265, 287, 288, 325

Fon se ca, Her mes da – 18, 29, 228, 237,
398, 443, 448

Fon se ca, Pa u la – 351

Fon se ca, Va le ri a no Ra mos da – 91
Fron tin – 450, 461
Fon tou ra Xa vi er – 390
Fran cis co – 435
Fran cis co Be li sá rio – 134
Fran cis co de Pa u la – 87, 88
Fran cis co Ota vi a no – 37, 106
Fran co, Fran cis co de Melo – 489
Fran co, João de Melo – 106
Fran co, Jus ti ni a no de Melo – 106
Fran co, Oda ir – 470, 483
Fran co, Pe dro Afon so – v. Pe dro Afon so 

(ba rão de)
Fran co, Vir gí lio de Melo – 97, 106
Frank, Jú lio – 37, 102, 103, 104, 105, 106,

108, 111, 112
Fre i re, Fe lis be lo – 201, 252, 253
Fre i re, Glo ri nha Fron tin Mo niz – v. Freire,

Ma ria da Gló ria Fron tin Mo niz 
Fre i re, Maria da Gló ria Fron tin Mo niz

– 75, 77
Fre i tas, Her cu la no de – 275
Fri oz zi, Lo ren zo de – 316
Fron tin, André Gus ta vo Pa u lo de – 39,

42, 75, 357, 389, 401, 417, 425, 429,
440, 441, 444, 446, 447, 449, 450, 451,
452, 455, 457

Fron tin, Pa u lo de –  v. Fron tin, André
Gus ta vo Pa u lo de

Fro ta, Jú lio – 333

G

Gaf fré, Cân di do – 189, 220
Ga li leu – 301
Ga lot ti, Luís – 77
Gal vão – 128
Gál vez, Luís – 346
Gama, Chi chor ro da – 102
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Gama, Do mí cio da – 351, 387
Gama, Luís – 101
Gama, Ro dol fo Bran co da – 133
Gama, Sal da nha da – 219
Gam bet ta – 109
Gar cez, Mar ti nho – 252, 253
Gar cia, Car los – 169
Ge ral di no – 87
Gib bon – 12, 14, 16
Gide, André – 238, 239
Gide, Char les – 238
Gli cé rio – 281
Gli cé rio Neto, Fran cis co – 75, 77
Gli cé rio, Fran cis co – 49, 75, 76, 158,

165, 168,197, 207, 208, 219, 225,
226, 227, 228, 229, 238, 239, 250,
252, 254, 255, 256, 265, 266, 442,
443

Go do fre do, La mou ni er – 137
Go et he – 301
Gof fré, Cân di do – 451
Góis, Car los – 237
Góis, Za ca ri as de – 351
Go mes de Cas tro – 134, 141, 155, 193, 

203
Go mes Fer re i ra – 371, 388
Go mes Lan dim – 87
Go mes, José Cle men te – 446
Gon çal ves Cruz, Osval do – v. Cruz,

Osval do
Gon çal ves Fer re i ra – 197
Gon çal ves Ra mos – 208
Gon za les, José – 448
Gor do, Adol fo – 165, 171, 275, 276,

277
Got ta, Frank – 415
Gou ve ia, Hi lá rio de – 470, 477, 480

Gris con – 394
Gro cio – 96
Gru ti – 301
Gu a chal la, Fer nan do – 351 
Gu a na ba ra, Alcin do – 23, 24, 28, 237, 238,

276
Gu a ra tin gue tá (vis con de de) – 34, 86, 87,

118, 124, 131
Gu e des, Afre do – 271
Gu i lher me (im pe ra dor) – 380
Gu i lher me II – 299, 377
Gu i lher mi na – 87, 124, 172
Gu i lho bel, José Cân di do – 351
Gu i ma rães, J. A. – 271
Gu i ma rães, Pa u la – 379

Gu in le, Edu ar do – 447, 448
Gur gel do Ama ral – 477
Gus mão, Ale xan dre de – 348
Gus ta vo Adol fo – 448

H

Hah ner, June – 168
Hal bout, João Fran cis co – 89
Ham bloch – 15
Hard man – 215
Hass lo cher, Ger man do – 277
Ha u ri ou – 16, 18
Ha uss mann – 42, 408
Hay – 354
Hér cu les – 417
Hi gi no, José – 163, 184
Hi tler – 377
Hob bes – 96
Ho lan da, Sér gio Bu ar que de – 13
Ho mem de Melo (ba rão) – 89, 448
Ho rá cio – 301
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Hor ta, J. F. Par re i ras – 429
Hor tên sia – 397
Hou a iss, Antô nio – 77

I

Ibi tu ru na (vis con de de) – 171
Ida li na – 87
Iggers, Ge or ge G. – 15
Inhan bu que (mar quês de) – 478
Isa bel (prin ce sa) – 134, 142, 150

J

J. Car los – 442, 462
Ja ce guai – 340
Jan nuz zi, Antô nio – 448, 451
Ja pu rá (ba rão de) – 354, 358
Jen ner – 490
João Alfre do – 177, 408
João Ma ci el – 88
João Ma nu el – 109, 137, 155
João VI (dom) – 465
José – 435
Jun que i ra, Ga bri el De nis – 446

K

Kant – 50, 96
Ko se ritz, Carl von – 256, 403, 404
Kot ze büe, Au gus to – 103, 104
Ku bits chek – 337

L

La Fon ta i ne – 91
La cer da – 23
La cer da Fran co – 22, 271
La cer da Wer neck – 154
La com be, Amé ri co Ja co bi na – 76

Laet, Car los de – 389
La fa ye te Ro dri gues – 52
La mar ti ne – 91
Lam me na is – 91
Lam pre ia – 356
Le Bom, Gus ta ve – 46
Leão Ve lo so – 45, 274, 357, 380 
Leão XIII – 360
Le i tão, Cân di do – 98
Le i te de Mo ra is – 127
Le i te, Be ne di to – 226, 381
Leme, Luís Be tim Pais – 91
Le o pol di na (con de de) – 189
Les sa, Pe dro – 37, 106
Lí be ro, Cás per – 108
Lima – 356
Lima Bar re to – 45, 340, 442, 489
Lima, Alceu Amo ro so – 392
Lima, Alci des Men don ça – 274
Lima, Ne grão de – 223
Lima, Raul – 76
Li mo e i ro, Edu ar do Men des – 91
Lim po de Abreu – 163, 344
Lin coln – 374
Lins, Fran cis co de Cal das – v. Ba rão de

Ara ca gi
Lis boa, Alfre do – 423
Lobo, Edu ar do Gus mão – 478
Lobo, Fer nan do – 163, 204, 226, 229, 232
Lo ef gren, Alber to – 149
Lo pes Cha ves – 292
Lo pes Tro vão – 258, 489
Lo pes, João – 161, 208
Lo re to (ba rão de) – v. Dó ria, Frank lin
Lou re i ro, Val de mar – 223
Love, Jo seph L. – 25
Lu ce na (ba rão de) – v. Lu ce na, Hen ri que
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Lu ce na, Hen ri que – 141, 152, 154,
162, 164, 179, 405

Lu go nes, Le o pol do – 392
Luís Edmun do – 420, 421, 423
Lutz, Adol fo – 470, 478
Luz, João Dias Fer raz da – 128

M

Ma ce do So a res – 106
Ma ce do, Jo a quim Ma nu el de – 89
Ma ce do, José Agos ti nho de – 489
Ma ce do, Sér gio Te i xe i ra de – 344
Ma cha do Bit ten court – 16, 171, 172,

230
Ma cha do de Assis – 22, 96, 178, 316,

337, 360, 371, 393, 438, 456
Ma cha do, Álva ro – 269
Ma cha do, Iri neu – 238
Ma cha do, Vi cen te – 235/37, 269, 270,

289, 291
Ma ci el, Antu nes – 135
Ma ci el, Ole gá rio – 280
Ma ga lhães de Aze ve do – 360
Ma ga lhães Jr., Ra i mun do – 77
Ma ga lhães Melo, Ma no el de – 451
Maga lhães, Ben ja mim Cons tant

Botelho de – v. Ben ja mim Cons tant
Ma ga lhães, Bru no de Alme i da – 77
Ma ga lhães, Car los – 442
Ma ga lhães, Fer nan do de – 461
Ma ga lhães, Olin to de – 263, 312, 321,

425
Ma is tre, Jo seph de – 52
Mal let – 297
Mallet, João Ne po mu ce no de Me deiros

– 245
Mal let, Par dal – 189

Mal ta, Fran cis co – 257
Ma mo ré (ba rão de) – 405
Man ga be i ra, João – 29, 30
Man ga be i ra, Otá vio – 324
Man ga ra ti ba (ba rão de) – 408
Man nhe im, Karl – 52
Ma qui a vel – 50, 51
Mar ce li no, José – 141
Mar con des, Ja i me – 244
Ma ria Per pé tua – 87
Ma ri e ta – 333, 435
Ma ri nho, Sal da nha – 181, 193
Ma rins, Isa bel Per pé tua de – 85, 86, 87, 124
Mars hall – 29
Mar tim Fran cis co II – 135
Mar tim Fran cis co III – 127, 128, 141
Mar ti nho Pra do – 125
Mar ti ni a no, José – 87
Mar tins, Enéi as –  358, 397
Mar tins, Luís Dods worth – 444
Már tir, Di o cle ci a no – 237
Mata Ma cha do – 161
Mauá (ba rão de) – 402, 408, 433, 438
Maya, Ra i mun do de Cas tro – 223
May rink, Fran cis co de Pa u la (con se lhe i ro) 

– 162, 206
Me de i ros – 278
Me de i ros, Tra ja no de – 448
Me i re les, Sa tur ni no So a res de – 89
Melo Fran co –  37, 72, 106, 286, 308
Melo, Cus tó dio de – 163, 164, 173, 448
Melo, He i tor de – 448
Men des de Alme i da (os) – 380
Men des de Mo ra is – 230
Men des Pi mentel – 280
Men don ça, Car los Car ne i ro de – 477
Men don ça, Lú cio de – 238, 239
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Me ne ses, Fran cis co da Cu nha – 86
Merry del Val – 362, 364, 365
Mes qui ta, Jú lio – 168, 170, 235, 273, 274,

275, 276, 285
Met chni koff – 463
Me te lo, José Ma ria – 135, 246, 348
Met ter nich – 104
Mi che let – 15
Mi nas (mar quês das) – 467
Mi ran da – 170
Mi ran da, Luís da Ro cha – 223
Mi ran da, Ro dol fo – 158
Mo a cir, Pe dro – 25, 274, 285
Mo des to Leal (con de de) – 402, 454
Mo niz de Ara gão (em ba i xa triz) – 75
Mon roe – 374
Mon te i ro Man so – 137
Mon te i ro, Antô nio – 87
Mon te i ro, Iná cio Jo a quim – 86,  87
Mon te i ro, João – 297
Mon te i ro, To bi as – 233, 234, 254, 380, 381
Mon te mor, Ja ni ce – 76
Mon te ne gro, Au gus to – 244
Mon tigny, Grand je an de – 423
Mo ra is Bar ros – 276
Mo ra is, Do min gos Cor re ia de – 280
Mo ra is, Pru den te de – 16, 18, 20, 32, 34,

35, 37, 38, 48, 49, 50, 67, 75, 77, 107,
113, 125, 126, 135, 138, 158, 160, 163,
165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 179,
180, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 204, 205, 207, 210, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
226, 227, 228, 229, 230, 232, 235, 238,
244, 250, 253, 255, 263, 264, 265, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 280, 281,
287, 321, 324, 373

Mota, Cân di do – 106
Mota, Ce sá rio – 165
Mota, Vi cen te Pi res da – 93
Mou ra, Fran cis co Antô nio de – 172
Mou ra, João Fer re i ra de – 137
Mül ler, La u ro – 39, 158, 323, 325, 326,

401, 404, 418, 421, 426, 429, 433, 436,
438, 440, 441, 444, 446, 451, 454, 455,
457,461, 475

Mur sa, Jo a quim de Sou sa – 167/8
Mur ti nho, Antô nio – 244
Mur ti nho, Jo a quim – 27, 32, 33, 158, 198, 

234, 240, 244, 245, 246, 348, 349, 388,
389, 425

Mur ti nho, Ma nu el – 245, 246
Mur ti nhos (os) – 246, 247, 249
Met ter nich – 104

N

Na bu co (pai) – 17
Na bu co, Jo a quim – 13, 17, 18, 19, 36, 38, 

72, 75, 90, 91, 92, 94, 135, 136, 139,
141, 148, 155, 220, 234, 259, 260, 261,
299, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312,
313, 315, 316, 341, 368, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 379, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394,
399, 400, 477

Na bu co, Ma ria Ana – 75, 77, 91
Na po leão – 12
Nas cen tes de Azam bu ja – 358
Nas ci men to, Cas si a no do – 158
Nava, Pe dro – 77, 472
Ne a le, Char les – 425
Ne i va (os) – 27
Ne i va, Artur – 478
Ni e me yer, Con ra do Ja cob de – 447
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Ni etszche – 50
No gue i ra (os) – 22
No gue i ra Ació li – 269, 278
No gue i ra Fi lho, Pa u lo – 22
No gue i ra, Artur – 22, 23
No gue i ra, Ba tis ta Ca e ta no de Alme i da

– 89
No ro nha – 323
No ro nha, Jú lio Cé sar de – 297, 326

O

Oberg, John – 448
Oda ir Fran co – 467
Oi ti ci ca, Fran cis co Le i te e – 235, 434
Olím pia – 334
Olím pio da Sil ve i ra – 491
Olin da (mar quês de) – 90
Olin to de Ma ga lhães – 287, 342, 346,

350, 352, 364, 371
Olin to, Antô nio – 197
Oli ve i ra Bor ges – 328
Oli ve i ra Fi gue i re do – 333
Oli ve i ra Lima – 348, 373, 375, 389
Oli ve i ra Ri be i ro – 257
Oli ve i ra Ro cha – 276, 415
Oli ve i ra, Cân di do de – 135, 141
Oli ve i ra, João Alfre do Cor re ia de –

150, 152, 154, 155
Oli ve i ra, Ma nu el da Sil va – 446
Oli ve i ra, Ré gis  de – 312
Olympio, José – 78
Oscar – 435, 465
Otô ni, Cris ti a no – 193
Otô ni, Fran cis co – 409
Ouro Pre to (vis con de de) – 37, 106,

109, 110, 155, 177, 178, 202, 203,
207, 224, 232

P

Pa che co Leão – 478
Pa che co, Fé lix – 237
Pá dua Sa les – 271
Pa i ne, Tho mas – 52
Pais de Bar ros, Antô nio – 246
Pais de Car va lho – 189
Pais, Totó – 246, 247
Pan diá – 388, 390
Pan do – 352
Pa ra nhos – 94, 302
Pa ra nhos Jú ni or, José Ma ria da Sil va – 297
Pa ra nhos, Juca – 396
Par la gre co, Car los – 316, 371
Par na í ba (vis con de de) – 143, 145
Pa sin, José Luís – 78
Pas sos – 282
Pas sos, Antô nio Pe re i ra – v. Man ga ra ti ba 

(ba rão de) 
Pas sos, Ernes ti na – 77
Pas sos, Fran cis co Pe re i ra – 39, 40, 42, 75,

77, 282, 323, 325, 326, 404, 407, 408, 409,
410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 
421, 422, 430, 441, 448, 482

Pas sos, Ma ria – 77
Pas te ur – 404
Pa tro cí nio, José do – 189, 215, 237
Pa u la Gu i ma rães – 269
Pa u li no (con se lhe i ro) – 105, 106
Pe ça nha, Nilo – 24, 33, 49, 158, 437, 448
Pe der ne i ras, Raul – 237
Pe dro Afon so (ba rão de) – 258
Pe dro I – 83, 104, 358, 438
Pe dro II – 87, 89, 136, 137, 150, 245, 358,

373, 398, 404, 405, 451
Pe i xo to Go mi de – 255
Pe i xo to, Car los – 152, 286, 397
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Pe i xo to, Flo ri a no – 16, 17, 18, 20, 29, 30,
35, 48, 49, 89, 157, 158, 160, 163, 164,
165, 166, 169, 170, 171,172, 173, 175,
176, 179, 180, 185, 187, 188,189, 192,
193, 195, 197, 198, 199, 201, 205, 206,
219, 221, 270, 287, 288, 292, 293, 324

Pe i xo to, Jú lio Afrâ nio – 466
Pena – 384
Pena, Afon so – 34, 37, 52, 68, 75, 94, 98,

99, 106, 107, 109, 110, 113, 135, 140,
141, 181, 182, 186, 196, 205, 206, 210,
212, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222,
234, 239, 250, 262, 263, 268, 280, 283,
285, 286, 287, 288, 289, 289, 290, 291,
294, 295, 332, 384, 393, 436, 437, 439,
440, 492

Pena, Fe li ci a no – 226, 231, 250
Pe ne do (ba rão de) – 311, 387
Pe ni do, João – 136
Pe re i ra Bar re to – 460, 473
Pe re i ra Car ne i ro – 357
Pe re i ra da Sil va – 13
Pe re i ra Pas sos – v. Pas sos, Fran cis co

Pereira
Pe re i ra, Antô nio Ola vo – 78
Pe re i ra, Astro jil do – 442
Pe re i ra, Ce sá rio –  106, 333, 361, 362
Pe re i ra, Da ni el Ola vo – 78
Pe re i ra, Fran cis ca – 82, 86
Pe re i ra, Fran cis co Jo a quim – 86
Pe re i ra, Luís – 460
Pes se gue i ro do Ama ral – 351, 387
Pes soa, Epi tá cio – 24, 27, 38, 158, 159,

192
Pes ta na, Fran cis co Ran gel – 167, 181,

191, 204, 205
Pes ta na, Ne reu Ran gel – 204
Pho ci on Ser pa – 463

Pi la tos – 252
Pi men tel (vis con de de) – 132
Pi nhe i ro Gu e des – 297
Pi nhe i ro Ma cha do – 23, 25, 28, 32, 37,

48, 67, 106, 114, 158, 193, 207, 208,
209, 210, 226, 228, 229, 231, 258, 262,
264, 265, 267, 268, 269, 270, 274, 286,
289, 291, 293, 294, 328, 333,  348,
349,395, 398

Pi nhe i ro, João – 106, 157, 161, 286, 289,
326

Pi nhe i ro, Jo a quim Ca e ta no Fer nan des –
89

Pi nil la, Cláu dio – 351
Pin to, Alfre do – 434, 451
Pin to, José Ga bri el da Cos ta – 76
Pin to, Ma nu el da Cos ta – 86
Pio X – 360, 361, 365, 366
Pi ra ti nin ga (ba rão de) – 127
Pi res Bar bo sa – 134
Pi res Bran dão – 149
Pitt – 128
Pon ce, Ge ne ro so – 226, 244, 245, 246,

247, 248
Pon tes Ri be i ro – 354
Por ci ún cu la, To más da – 173, 208, 209,

226
Por to – 214
Por to, Luís da Sil va – 222
Pra do (con se lhe i ro) – 145, 147, 151, 394
Pra do Jr., Mar ti nho – 146
Pra do, Antô nio – 34, 101, 134, 141, 146,

150, 152, 153, 157, 158, 167, 169, 257,
373, 394

Pra do, Caio – 142
Pra do, Edu ar do – 142, 260, 315, 316, 402
Pra do, Pa u lo – 13
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Pres tes, Fer nan do – 242, 244, 255,
256, 257

Pres tes, Jú lio – 24, 255, 257
Pu jol, Alfre do – 276

Q

Qu a dros, Jâ nio – 278
Qu e ri do, Ma ria Lu í sa dos Anjos – 85,

86

R

Raf fin, Antô nio – 448
Ra ma lho (ba rão de) – 93, 95, 96, 97
Ra ma lho Jú ni or – 346
Ra ma lho, Jo a quim Iná cio – v. Ra ma -

lho (ba rão de)
Ra miz Gal vão (ba rão de) – 91
Ra mos de Aze ve do – 103
Ran ke – 15
Re béc que, Ben ja min Cons tant de – 17
Re bou ças, André – 409
Rego Bar bo sa – 87
Rego, Jo a quim Mar cos de Alme i da –

89, 90, 91
Reis, Aa rão – 429
Re sen de (ba rão de) – 144
Re sen de, Cás sio – 478
Ri bas – 470
Ri bas, Antô nio Jo a quim – 93, 105, 106
Ri bas, Emí lio – 257, 470, 471, 473,

485, 487
Ri be i ro Bar bo sa (ba rão de) – 134
Ri be i ro, Car los Le i te – 410
Ri be i ro, De mé trio – 161
Ri be i ro, Fre de ri co Só lon de Sam pa io – 

170, 245
Ri be i ro, Luís Vi dal – 447

Ri be i ro, Se bas tião Antô nio – 133
Ric kert – 14
Rio Bran co (ba rão do) – 36, 37, 39, 49, 72, 75, 

91, 106, 107, 108, 119, 120, 124, 261, 282,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 
307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 
318, 321, 322, 323, 335, 339, 340, 341, 342, 
345, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 
356, 357, 358, 359, 361, 362, 364, 365, 369, 
371, 373, 375, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 396, 397, 398, 399, 400, 
402, 422, 426, 441, 442, 447, 461, 477

Rio For mo so (vis con de de) – v. Ara ca gi
(barão de)

Rio, João do – 42, 47, 451
Rios, A Mo ra les de los – 448
Rios, Artur – 208, 333
Ro bes pi er re – 16, 17
Roca, Jú lio – 250
Ro cha Fa ria – 476
Ro cha Pita – 467
Ro cha, Isma el – 464
Ro cha, Te o do ro da Sil va – 382
Ro dri gues Alves Fi lho – 75, 454, 466
Ro dri gues, José Car los – 75, 195, 206, 214,

237, 260, 311, 380, 381
Ro dri gues, José de Pa u la – 389
Ro dri gues, José Ho nó rio – 77
Ro ma noff (os) – 103
Ro me i ro, José Mar con des – 478
Ro o se velt, The o do re – 299, 341, 368, 371,

373, 374, 391, 392
Root – 383, 385, 386, 387, 391, 392, 393,

394, 395
Rosa e Sil va – 29, 32, 34, 141, 152, 158, 161, 

208, 226, 228, 231, 232, 266, 269
Rosa, Antô nio Jo a quim da – v. Pi ra ti nin ga

(ba rão de)

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si den ci a lis mo  549



Ro sá rio, João José do – 222
Ro sas, Oscar – 328
Rothschild (os) – 186, 188, 204, 214, 217, 

220, 232, 233, 432, 433, 443
Rous se au – 13, 95
Roux, Emí lio – 463, 464
Ru bião Jú ni or – 76, 166
Ru bião, José – 77

S

Sá, Fran cis co – 297, 333
Sa bi no Bar ro so – 280, 287, 289
Sa la mon de – 382
Sal da nha Ma ri nho – 107
Sa les Gu er ra – 461, 463, 464, 465, 470,

485
Sa les, Alber to – 274, 275
Sa les, Antô nio – 237
Sa les, Fer nan do – 76
Sa les, Fran cis co – 286, 294
Sa li nas Vega, Luís – 348
Sam pa io Fer raz, João Batista – 254
Sand, Car los (Karl) – 103, 104
Sand, Karl Lud wing – v. Sand, Car los

(Karl)
Sand, Luís – v. Frank, Jú lio
San ta Bran ca (ba rão de) – 146
San ti a go, Ro dol fo – 103
San to, Ana Sil vé ria Umbe li na do Espí ri to 

– 86, 87
San tos (mar que sa de) – 438
San tos Du mont – 337
San tos Wer neck – 107
San tos, José Amé ri co dos – 91
San tos, José Ma ria dos – 174
San tos, Urba no – 448
São La u rin do (vis con de de) – 134

Sa ra i va – 135, 136, 137, 139, 140
Schmidt, Afon so – 105
Schmidt, Fer di nand – 403
Schmitt, Carl – 379
Se a bra, José Jo a quim – 158, 189, 228,

229, 270, 277, 372, 323, 324, 325, 382,
383, 409, 441, 461, 464, 465, 466, 471,
477, 479, 480, 481

Se e lin ger, Hé li os – 442
Se gu ra do, Ma nu el do Ama ral – 448
Se idl, Car los – 478
Ser ra Ne gra (ba rão de) – 144
Sev cen ko, Ni co lau – 40, 42
Se ve ri no Vi e i ra – 286, 288, 289, 291, 294, 

323
Sil va Jar dim – 146
Sil va Por to –  214
Sil va Ta va res – 152
Sil va, Antô nio José de Pa u la – 85, 86
Sil va, Do min gos Sér gio de Sa bóia e – 429
Sil va, Her mó ge nes – 270
Sil va, José de Pas sos da – 87
Sil va, Luís de Lima e – 92
Sil va, Ro dri go – 134, 141, 142, 144, 146,

147, 152, 153, 405
Sil ve i ra Mar tins – 274
Sil ve i ra, Edwi ges – 76
Sil ve i ra, Jo a quim Xa vi er da – 434
Sil ve i ra, Olím pio da – 45
Sil vé rio Néri – 347
Sil ves tre Tra vas sos – 45, 297, 491
Sil vi a no Bran dão – 277, 278, 283,286,

287, 288, 290, 332
Si meão, José – 164, 184
So a res Câ ma ra – 91
So a res, Cris pi ni a no – 93
So bral, Raul Go mes – 478
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So dré, La u ro – 45, 158, 228, 229, 232,
239, 249, 285, 348, 372, 489, 491

So la no Lo pez – 97
So lar – 357
Sou sa Agui ar – 439
Sou sa Cor re ia – 186
Sou sa Fran co – 176, 177
Sou sa Lima – 414
Sou sa, Dora Tor res de – 78
Sou sa, Fran cis co de Pa u la – 103
Sou sa, José Antô nio So a res de – 105
Sou sa, Pa u li no José So a res de – 105,

344
Sou sa, Tar quí nio de – 141
Sou sa, Vi cen te de – 45
Sou sa, Was hing ton Luís Pe re i ra de –

252, 256
Sou to (vis con de de) – 402
Sou to, Luís Ra fa el Vi e i ra – 433
Spran ger, Edu ar do – 50
Stäel (ma da me de) – 108

T

Tá ci to – 13
Ta u nay (vis con de de) – 91, 141, 178
Ta u nay, Alfre do de – v. Ta u nay

(viscon de de)
Ta utp ho e us (ba rão de) – 89
Ta va res Bas tos – 128
Ta va res de Lira, Au gus to  – 439
Te i xe i ra Le i te – 357
Te i xe i ra Men des – 45
Te i xe i ra So a res – 409
Te les, Antô nio de Qu e i rós – 143
Thi ers – 91
Thomp son, Da vid E. – 368
Ti bi ri çá, Jor ge – 168, 169

Tito – 441
Tito Lí vio – 13
To can tins, Le an dro – 342, 343
Toc que vil le – 15, 53
To le do, Ma nu el Dias de – 93
To len ti no, Fran cis co – 270
To o tal – 233
Tor res, Alber to – 25, 244
Tor res, Oscar Pa re to – 448
Tos ta, Iná cio – 323
Três Rios (mar quês de) – 146
Tre vel yan, Ge or ge Ma ca u lay – 14, 15, 128
Tu cí de des – 13

U

Urba no San tos – 333
Uru guai (vis con de do ) – 105, 354

V

Va la dão – 128
Va la da res, Cla ri val do Pra do – 441
Va ni ni, Antô nio – 448
Va re la, Alfre do – 45
Var gas, Ge tú lio – 24, 278, 308
Var nha gem – 400
Vas con ce los, Ber nar do Pe re i ra de – 84, 89,

469
Vas con ce los, Di o go de – 134
Vas con ce los, Luís de – 446
Vas ques, Ber nar do – 197, 208, 297
Ve lar de – 356, 357
Ve lho, Pe dro – 226, 229, 289, 291
Ve lo so, Leão – 435, 451, 491
Ven ces lau Brás – 37, 67, 106, 107, 112, 262
Ven ces lau Esco bar – 25
Ver gue i ro – 334
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Ver gue i ro Cé sar – 108
Ver gue i ro de Lo re na – 108
Ver gue i ro Ste i del – 106
Ve rís si mo, José – 316
Vi a na Fi lho, Luís – 323, 396
Vi a na, Hé lio – 77
Vi a na, Luís – 21, 250, 324
Vic tor Hugo – 91
Vi dal (ba rão de) – 447
Vi e i ra de Lima – 153
Vi e i ra Fa zen da – 92
Vi e i ra, Se ve ri no – 33, 208, 226, 231, 263,

264
Vi er ha us, Ru dolf – 53
Vi la bo im, Ma nu el Pe dro – 448
Vi le do, A. de (pse u dô ni mo) – v. Sa les,

Antônio
Vir gí lio – 87, 88, 125, 250
Vis con ti, Eli seu – 159
Ví tor Ma nu el – 316
Ví tor Ma nu el III – 398

Vi to ri no, Ma nu el – 196, 201, 217, 218,
219, 220, 223, 224, 229, 230, 238, 239,
274, 332, 333

W

Wal ter Reed – 470
Wan den kolk, Edu ar do – 160, 163, 189
Was hing ton – 374
Was hing ton Luís – 37, 38, 106, 280
We ber, Max – 14, 15
Wer neck, Fur quim – 197
Whi te, Hay den – 15
Win del band – 14
Xa vi er da Sil ve i ra – 388, 390
Xa vi er, Fon tou ra – 388

Z

Za ca ri as – 127
Za i ra – 75
Zama, Cé sar – 135
Ze bal los – 384
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