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Li vro V

Ca pí tu lo Pri me i ro

Le o pol do de Bu lhões e a ges tão eco nô mico-financeira – Re for ma do Te sou ro e
ou tras me di das – Re for ma do Ban co do Bra sil.

LEOPOLDO DE BULHÕES E A GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA

Q
     uan do se tra tou do con vi te fe i to pelo pre si den te a

Le o pol do  de  Bu lhões, para que vi es se ocu par  a  pas ta da Fa zen da, ficou
men ci onada a he si ta ção do con vi da do e os seus re ce i os de não po der
diri gir, com o sa ber re que ri do, a vida fi nan ce i ra do país.

Ro drigues Alves ti nha, po rém, mo ti vos para in sis tir na escolha.
Se guia a ori en ta ção de Cam pos Sa les, que, ao co lo car na pas ta o
mato-grossense Jo a quim Mur ti nho, obe de cia ao pro pó si to de re a li zar
uma po lí ti ca fi nan ce i ra fun da da em prin cí pi os e des li ga da dos in te res ses
imedia tos de São Pa u lo. Pru den te de Mo ra is ti ve ra dois po lí ti cos pa u listas
como ges to res das fi nan ças: o pró prio Ro dri gues Alves e Ber nar di no de
Cam pos. Ro dri gues Alves pre fe ria se guir as pe ga das do seu an te cessor,
pre en chen do a pas ta com um ho mem que não ti ves se a vi são li mi ta da aos
in te res ses do café; um ho mem que dis pu ses se de uma con cep ção me nos



re gi o nal dos pro ble mas eco nô mi co-financeiros do país, con cep ção con di -
ciona da, embo ra, às idéi as do mi nan tes na ciên cia e na prá ti ca da época.

Cam pos Sa les, ao con sul tar Ro dri gues Alves so bre a sua es co -
lha para can di da to, de i xa ra cla ro que con tava com sua fi de li da de às
linhas mes tras da ges tão fi nan ce i ra em apli ca ção. A ação de Ro dri gues
Alves, quan do mi nis tro da Fa zen da de Flo ri a no e de Pru den te, já se de -
fi ni ra como par ti dá ria da ori en ta ção clás si ca, ex pres sa no or ça men to
equi li bra do, na mo e da es tá vel e ten den te para a con ver si bi li da de, no
câm bio man ti do em taxa na tu ral. Sua luta con tra os ban cos emis so res e
em defesa do câm bio fi cou re la ta da em lo cal pró prio. O pre si den te não 
sacri ficara em nada es tas con vic ções ao ace i tar, como can di da to pres sen tido, 
a ori en ta ção de Cam pos Sa les.

 Se as re la ções do seu go ver no não foram sa cri fi ca das pela
rígi da con du ta res tri ti va a que se obri gou Cam pos Sa les, pre so a com -
pro mis sos in ter na ci o na is que sou be hon rar, isso se de veu pre ci sa men te
à fol ga e à es ta bi li da de que o pre de ces sor lhe le ga ra.

Den tro das no vas e mais fa vo rá ve is con di ções, as idéi as e a
ação de Ro dri gues Alves não se afas ta vam dos prin cí pi os da de fe sa da
mo e da, do câm bio, do cré di to ex ter no e do equi lí brio or ça men tá rio, que 
eram con si de ra dos os me lho res no seu tem po.

Essas eram, igual men te, as idéi as de Bu lhões. Logo de po is de
for ma do em Di re i to pela Fa cul da de de São Pa u lo (onde foi co le ga do
ga ú cho Cas si a no  do Nas ci men to, lí der de Ro dri gues Alves na Câ ma ra),
Leopol do de Bu lhões ma ni fes tou seus pen do res pe los es tu dos de fi nanças,
es cre ven do em um jor nal de sua pro vín cia na tal, Go iás, tra ba lhos em
que con si de ra va a po lí ti ca fi nan ce i ra do Impé rio tão ru i no sa quan to a
es cra vi dão.1 Já en tão ple i te a va o fim do pa pel-mo e da in con ver sí vel,
seguin do a tri lha de es ta dis tas como Ita bo raí e Sou sa Fran co. De pu ta do
ge ral de 1882 a 1885, pro fe riu lon gos dis cur sos so bre o or ça men to da
Fa zen da, nos qua is exi bia le i tu ras ama du re ci das e am plas como fon te
das suas opi niões de eco no mis ta li be ral e spen ce ri a no. De pu ta do à
Cons ti tu in te de 1890, Bu lhões cri ti cou do cu men ta da men te a po lí ti ca de
Rui Bar bo sa, que re pre sen ta va o con trá rio das suas opi niões. Che gou a
con si de rar as finan ças re pu bli ca nas pi o res que as im pe ri a is, que tan to
ata ca ra na Cadeia Ve lha.

20  Afon so Arinos

1 Desde moço, Bulhões, filiado ao Partido Liberal, foi financista, federalista e
abolicionista. Com Nabuco, Patrocínio, Gusmão Lobo e José Mariano, tomou
parte ativa na luta pela libertação dos escravos.   



Em ja ne i ro de 1892, Bu lhões foi ele i to para in te grar a co bi ça da
Comis são de Orça men to da Câ ma ra dos De pu ta dos, ven do re co nhe ci dos 
os seus mé ri tos de fi nan cis ta. Por me no res que me re cem re gis tro: Bu lhões 
vi nha su ceder, na Co mis são, ao De pu ta do Ro dri gues Alves, que ha via
sido no me a do mi nis tro da Fa zen da, e, quan do este se re ti rou da pas ta,
Flo ri a no man dou con vi dar Bu lhões para ocu pá-la, sen do Aris ti des Lobo 
por ta dor do con vi te. O jo vem de pu ta do re cu sou, no en tan to, a hon ro sa
opor tu ni da de. Pre fe riu con ti nu ar na Câ ma ra. O su ce di do com Ro dri -
gues Alves não era de mol de a ins pi rar-lhe con fi an ça.

Na Câ ma ra, Bu lhões sus ten tou os mes mos pon tos de vis ta
de Ro dri gues Alves, con trá ri os à plu ra li da de de ban cos emis so res e à
en cam pa ção do di re i to de emi tir pa pel-moeda pelo Te sou ro Na ci o nal.
Com ba tia ele um pro je to, fir ma do por Gli cé rio e ou tros de pu ta dos,
que vi sa va as se gu rar a for ma ção de um ban co pri va do emis sor, nos
mol des dos que ha vi am de i xa do tão tris te me mó ria no tem po do go -
ver no de De o do ro.

Seu dis cur so so bre a re for ma fi nan ce i ra é dos mais no tá ve is
que se po dem en con trar nos Ana is da pri me i ra le gis la tu ra. Sem per der
de vis ta seu pro pó si to, que era o de com ba ter a nova ten ta ti va de res ta u -
ra ção do emis si o nis mo pri va do, ori gem dos es cân da los do Enci lha mento, 
dá um ver da de i ro es pe tá cu lo de eru di ção es pe ci a li za da e ge ral e de
domí nio da tri bu na. Sem che gar à gros se ria, nem mes mo à im per ti nência,
ar ra sa o Con se lhe i ro May rink, tam bém de pu ta do e par ti ci pan te no
esfor ço de res ta u ra ção da li cen ça de es pe cu la ção e jogo, de que fora um
dos be ne fi ciá ri os ma i o res, ha via pou cos anos.

Na re no va ção do Congres so, em 1894, Bu lhões teve seus
méri tos re co nhe ci dos, sen do ele i to se na dor por Go iás. Ti nha trin ta e
sete anos e era o mais moço dos mem bros do Se na do.

Tal como fi ze ra com Flo ri a no, Bu lhões não ace i tou a son dagem 
de Pru den te para en trar no mi nis té rio. Nem era ra zoá vel que o fi zes se,
uma vez que con quis ta ra, tão jo vem, um man da to de nove anos na
Câmara Alta.

No dis sí dio en tre Gli cé rio e Pru den te, fi cou com este, sen do
ele i to para o di re tó rio do novo Par ti do Re pu bli ca no, em com pa nhia de
po lí ti cos con sa gra dos, como Afon so Pena, Por ci ún cu la e Rosa e Sil va.

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do presidencialismo  21



No Se na do, en tre 1894 e 1902, con so li dou seu pres tí gio no
Es ta do e no país. Assim, quan do Ro dri gues Alves veio con vo cá-lo em
1902, sa bia que cha ma va um po lí ti co ex pe ri men ta do e um fi nan cis ta
pro vec to, que po de ria om bre ar en tre os me lho res por ele es co lhi dos
para ou tras pas tas.

Ren de ra-se Le o pol do de Bu lhões, ex pli ca seu fi lho e biógrafo, 
“reconhecendo que po de ria con so li dar e co lher os fru tos de uma sa dia
po lí ti ca fi nan ce i ra, ini ci a da pelo pró prio Ro dri gues Alves, mi nis tro da
Fa zen da, exe cu ta da com bri lho e te na ci da de por Jo a quim Mur ti nho e
que, no Par la men to e pela im pren sa, com ar dor de fen de ra”.

Embo ra as idéi as do pre si den te e do seu mi nis tro fos sem
con cor des e se man ti ves sem tal como as ti nha apli ca do o pri me i ro, no
exer cí cio da pas ta, e de fen di do o se gun do, ao lon go dos seus man da tos
par la men ta res, não se po dia ago ra es que cer que as con di ções em que
iam atu ar eram mu i to di ver sas da que las sob cujo im pé rio ti nham atu a do 
an te ri or men te.

O go ver no Cam pos Sa les ha via con se gui do pôr as fi nan ças
em si tu a ção mu i to me lhor do que es ta vam no tem po em que Ro dri gues
Alves era mi nis tro e Bu lhões de pu ta do. Afo ra isso, e em vir tu de mes mo 
da que la me lho ria, o novo go ver no vi nha dis pos to a um am plo pro gra ma 
de re for mas e re a li za ções, que não po de ri am se quer ser co gi ta das nos
qua triê ni os an te ri o res. Por tan to, as mes mas opi niões de an ti ga men te de -
ve ri am nor te ar uma po lí ti ca di ver sa. Em re su mo, com pe tia a Bu lhões
as se gu rar a Ro dri gues Alves os re cur sos ne ces sá ri os, fis ca is e cre di tí ci os, 
à exe cu ção do seu pro gra ma, mas sem defi cit or ça men tá rio, sem que da
do câm bio, sem in fla ção.

Não se pode negar que, malgrado os imprevistos e os fatores
contrários, ele o conseguiu. Conseguiu-o apesar das despesas, não
remunerativas de imediato, da incorporação do Acre; apesar dos gastos 
e prejuízos decorrentes de cri ses estaduais, como as de Sergipe e Mato
Grosso; apesar do tremendo abalo da revolução de 14 de novembro.
Por ser menos acessível e menos espetacular, a gestão financeira de
Bulhões é pouco conhecida, embora situe-se no mesmo nível de importância
histórica que as de Rio Branco, Lauro Müller, Passos, Frontin e Osvaldo 
Cruz, à frente dos respectivos serviços.

22  Afon so Arinos



Ou tro as pec to, que não pode ser es que ci do, é o en tro sa men to 
ine vi tá vel en tre as fi nan ças pú bli cas e a eco no mia do país, em ge ral. Isto 
é que ex pli ca a fri e za de Ro dri gues Alves e de Bu lhões di an te do pla no
de va lo ri za ção do café, obs ti na da men te le va do a efe i to pelo pre si den te
de São Paulo, Jor ge Ti bi ri çá, atra vés das me di das cons tan tes do cha ma do
Convênio de Ta u ba té e a hos ti li da de de am bos à Ca i xa de Con ver são.
A va lo ri za ção im pli ca ria, ine vi ta vel men te, uma po lí ti ca fi nan ce i ra de
emis sões de pa pel e de ba i xa de câm bio. A Ca i xa se ria o ins tru men to de
tal po lí ti ca. Ora, isto re pre sen ta va o opos to das opi niões do pre si den te e 
do seu mi nis tro, que não po de ri am con cor dar com uma ori en ta ção eco -
nô mi ca des tru ti va da po lí ti ca fi nan ceira in dis pen sá vel à exe cu ção das
vigo ro sas re a li za ções da União. Câm bio ba i xo e in fla ção sig ni fi ca vam
pesa dos sa cri fí ci os no pa ga men to de em prés timos ex ter nos, fe i tos para
finan ci a men to das gran des obras, além do en ca re ci men to ge ral dos sa lá rios, 
equi pa men tos e ser vi ços in ter nos, às mes mas des ti na dos. O ver da de i ro
ódio que a re sis tên cia de Ro dri gues Alves à po lí ti ca de Ti bi ri çá des per -
tou em São Pa u lo, a pon to de des pres ti giá-lo mu i to no Es ta do na tal, no
fim do seu vi to ri o so go ver no, era uma con se qüên cia de po si ções ir re tra -
tá ve is. O de clí nio po lí ti co de Ro dri gues Alves, ao ter mo do man da to,
pro ve io, em gran de par te, da opo si ção dos seus pró pri os pa trí ci os,
habil men te ex plo ra da por ad ver sá ri os pes so a is, como Pi nhe i ro Ma cha do 
e Edmun do Bit ten court.

Mas o pre si den te, em bo ra te nha pro cu ra do se en qua drar na
can di da tu ra Ber nar di no de Cam pos, em 1905, e te nha se sub me ti do, até
cer to pon to, à po lí ti ca de va lo ri za ção do café, em 1906, o que fez, nos
dois ca sos, sem con vic ção e com re ser vas, não tran si giu na es fe ra da sua 
com pe tên cia consti tu ci o nal pri va ti va. Nem o po de ria fa zer, por que
destru i ria o seu pró prio go ver no.

Rodrigues Alves, que subira ao ministério de Floriano para
representar ess es interesses estaduais, mas logo se afastara, imprimiu
desde aquele tempo à sua gestão um sentido que, em linha geral, nunca
variou. É claro que seus atos tinham de corresponder às mutáveis condições
da evolução econômica do país. Mas a orientação básica foi sempre a
mesma, no plano fed eral, como ministro de Floriano e Prudente, ou
como pres i dente da República. Na resistência e nos sacrifícios impostos
pela sua orientação financeira, revelou-se ele o estadista de mentalidade
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nacional, portador de diretrizes teóricas determinadas e capazes de
superar o espírito de regionalismo.

Sua ori en ta ção era a do fi nan cis ta prá ti co, cren te no êxi to das ex -
pe riên ci as con sa gra das, sem in te res ses pes so a is nem pre con ce i tos de es co la.

Ro dri gues Alves não era um mís ti co do de sen vol vi men to in -
fla ci o ná rio, como Rui Bar bo sa, hér cu les in te lec tu al ar ras ta do no tur bi -
lhão de le i tu ras sem a vi vên cia dos pro ble mas fi nan ce i ros; não era um li -
vre-cambista à ou tran ce, como Ber nar di no de Cam pos, cujo li be ra lis mo
eco nô mi co che gou ao im pas se do re vi si o nis mo cons ti tu ci o nal e le va ria
o Bra sil, pro va vel men te, a de ter seu pro gres so; não era um ine xo rá vel
de fla ci o nis ta tri bu tá rio, à ma ne i ra de Cam pos Sa les, que re u niu as idéi as
de cré di to ex ter no e hon ra na ci o nal de for ma a fa zer do go ver no federal,
du ran te qua tro anos, o po der in ter ven tor por ex ce lên cia, mas em pe nhado
em so bre por a hon ra ao pro gres so na ci o nal.

Ro dri gues Alves teve a fe li ci da de de, no seu go ver no, po der
levar a efe i to uma po lí ti ca fi nan ce i ra que ser via aos pro pó si tos dos seus
planos de ad mi nis tra ção ex pan si o nis ta, mas que não com pro me tia as suas
idéi as de fi nan cis ta prá ti co, mo de ra do, con ven ci do da efi cá cia dos mé to dos 
isen tos de ra di ca lis mo. Como go ver nan te na ci o nal, e não re gi o nal, ele
aceitava a ne ces si da de de im pul si o nar o de sen vol vi men to para além da rique za 
ex clu si va men te agrí co la do café. Os me lho ra men tos ma te ri a is e a cam pa -
nha sa ni tá ria ti nham, para ele, esse fim, se gun do de cla rou mais de uma vez. 
Mas não se ati rou aos ex ces sos de um Alves Bran co, no Impé rio, ou de um 
Rui Bar bo sa, na Re pú bli ca.

Por ou tro lado, como pa u lis ta e la vra dor de café, co nhe cia a
im por tân cia da agri cul tu ra ca fe e i ra, bem como da imi gra ção e dos trans -
por tes a ela li ga dos. Daí os as pec tos li be ra is e mes mo li vre-cambistas de
sua atu a ção, não só na qua li da de de pre si den te da Re pú bli ca, como tam -
bém de po is, no exer cí cio da pre si dên cia de São Pa u lo, pela ter ce i ra vez.
Sua men sa gem de 1903 con tém lar go tre cho re fe ren te a es sas po si ções.
Mas ele nun ca ace i tou os exa ge ros de Ber nar di no de Cam pos e do seu
li be ra lis mo eco nô mi co, que era, de fato, uma po si ção de en fra que ci -
men to do po der pú bli co.

Finalmente, partidário que sempre foi da política de equilíbrio 
e, mesmo, de saldos orçamentários, do câmbio firme, da moeda forte,
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Rodrigues Alves não se aproximou da inflexibilidade de Joaquim
Murtinho e Cam pos Sales, que tão grandes aflições trouxe às forças
produtoras e tantos sacrifícios infligiu ao povo.

A propó si to de to das es sas ob ser va ções, po de-se ci tar o
seguin te trecho do re su mo que, com tan ta pre ci são, re la ta a ação
governa men tal de 1902 a 1906:

“Obser va-se na his tó ria das fi nan ças que, por via de re gra, 
a um go ver no que en te sou ra su ce de uma ad mi nis tra ção que
des pen de: o pri me i ro ad mi nis tra dor da Re ce i ta, o se gun do
gover no da Des pe sa [....]. Ao go ver no do qua triê nio que vai
fin dar azou-se a for tu na de po der ser cu mu la ti va men te de
Receita e de Des pe sa: aca u te lar, pro mo ver os in te res ses fi nan ceiros, 
que de i xa as se gu ra dos e prós pe ros, e, pa ra le la men te, ar qui te tar em 
mo nu men tos a es tru tu ra da vida eco nô mi ca na ci o nal [....].”

Contan do com um co la borador e ami go da es ta tu ra de
Leopol do de Bu lhões, o pre si den te pôde, no fim do seu qua triê nio,
apre sen tar com des va ne ci men to o qua dro da po lí ti ca eco nô mi -
co-financeira, cu jos as pec tos mar can tes pas sa re mos a exa mi nar.

A si tu a ção her da da de Cam pos Sa les per mi tia a Ro dri gues Alves 
co lher os fru tos da que la dura fase de res tri ções, atra vés de obras e re a li zações 
que re vi ta li zas sem a eco no mia, de pa u pe ra da pelo ar ro cho fi nan ce i ro,
conser van do-se, en tre tan to, as li nhas mes tras do qua triê nio an te ri or.

Tra ta va-se de man ter, de for ma hu ma ni za da e re pro du ti va, o
equi lí brio or ça men tá rio, o cré di to ex ter no e in ter no, a fir me za da moeda,
sen do que esta, de acor do com as cren ças da épo ca, de via ter a sua
circu la ção sem pre ten den te à con ver si bi li da de me tá li ca.

País de eco no mia re fle xa, o Bra sil ti nha as suas fi nan ças sem -
pre con di ci o na das à pres são dos in te res ses ex ter nos, às ve zes de pura
es pe cu la ção, como no caso dos pre ços-ouro do café, ou no da competi -
ção mais for te, como se deu com as plan ta ções in gle sas de borra cha no 
Ori en te. Não era, as sim, pos sí vel a Ro dri gues Alves, im por o êxi to dos
seus pla nos fi nan ce i ros, que es bar ra ram mu i ta vez em for ças ma i o res
que as do Bra sil. Mas, a ver da de é que ele tudo fez para de fen der as
posi ções que con si de ra va de in te res se na ci o nal.
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REFORMA DO TESOURO E OUTRAS MEDIDAS

A má qui na ad mi nistrati va da fa zen da era em per ra da e ob so leta. 
Por ini ci a ti va do go ver no, o Con gres so vo tou as Leis nos 1.117 e 1.118,
de 16 de ja ne i ro de 1904, que mo der ni za ram com ple ta men te o fun ci o na -
men to do Te sou ro e da Casa da Mo e da. Essas leis, re gu la men ta das pelo
Exe cu ti vo, de ram os mais aus pi ci o sos re sul ta dos. Os ba lan ços do Te sou ro,
atra sa dos des de 1895, fo ram pos tos em dia. Mi lha res de pro ces sos, que
dor mi am nas vá ri as di re to ri as, fo ram li qui da dos ou pos tos em an da men to.
Fra u des crô ni cas, que ocor ri am nas fo lhas de pa ga men to dos ser vi do res,
fo ram eli mi na das. O do mí nio da União so bre os ter re nos de Ma ri nha, con -
tes ta do por al guns Es ta dos, foi con fir ma do. A com pe tên cia tri bu tá ria da
União so bre lu cros das com pa nhi as (que era o ger me do fu tu ro im pos to de 
ren da) foi re co nhe ci da. A ju ris di ção fis cal das al fân de gas fe de ra is so bre a
na ve ga ção em toda a cos ta foi de cla ra da.

REFORMA DO BANCO DO BRASIL

Esta re for ma, pela sua im por tân cia no con tex to da po lí ti ca
ge ral, me re ce ex pli ca ção.

Cam pos Sa les, com im pla cá vel ener gia e obs ti na da con vicção,
in ter vi e ra com toda a for ça do po der pú bli co para res ta be le cer, pa ra do -
xal men te, a li ber da de spen ce ri a na da eco no mia. O fun ding-loan de 1898
vi sa va li qui dar a po lí ti ca de ex pe di en tes, fe i ta de em prés ti mos e emis -
sões, her da da do Impé rio e le va da ao auge no Enci lha men to, para fa zer
o país en trar na li nha do equi lí brio. Seu me ca nis mo era o se guin te: os
títu los do novo em prés ti mo se ri am emi ti dos du ran te três anos, a par tir
de ju lho de 1898 e, para co ber tu ra dos mes mos, o go ver no emi ti ria
somas igua is de pa pel-moeda ao câm bio de 18, sen do este di nhe i ro
depo si ta do pelo go ver no nos três ban cos es tran ge i ros, o Ri ver Pla te, o
Lon don e o De utschland. Por meio de im pos tos e eco no mi as, o go ver no
apu ra ria, em cada exer cí cio, sal dos cor res pon den tes ao va lor dos tí tu los
emi ti dos du ran te o ano. Esses sal dos or ça men tá ri os se ri am in ci ne ra dos
(de fla ção) ou, caso o câm bio per mi tis se, con ver ti dos em letras-ouro em
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fa vor da Casa Rothschild, para se rem apli ca dos no pa ga men to dos
emprés ti mos. Como se vê, os ban cos es tran ge i ros, que tan to aju da ram a 
queda do câm bio e as emis sões, du ran te os go ver nos de Flo ri a no e
Prudente, apa re ci am ago ra como ver da de i ras en ti da des pú bli cas, con trolan do 
a vida fi nan ce i ra do país. Isto, que es ta va na men ta li da de do tem po,
seria hoje im pos sí vel no Bra sil.

Cam pos Sa les, para hon rar os com pro mis sos, tor nou-se
detes ta do. Ele pró prio, na sua fala de re cu sa ao co mér cio, que de se ja va
abran da men to das me di das de eco no mia ver da de i ra men te as fi xi an tes,
ex cla mou: “E os em pre ga dos pú bli cos, que vi ram re ba i xa dos os seus
ven ci men tos? E os ope rá ri os, que de um dia para ou tro se vi ram sem
empre go e sem pão?” Esse qua dro, su cin ta men te pin ta do pelo pre si dente,
mos tra a di fi cul da de que o go ver no en fren tou de modo im pla cá vel.

Tal po lí ti ca le vou a que bras nu me ro sas, à pa ra li sia dos ne gó ci os,
à mi sé ria po pu lar. Entre os es ta be le ci men tos atin gi dos pela tor men ta es ta va 
o Ban co da Re pú bli ca, cuja pre si dên cia Afon so Pena de i xa ra em no vembro
de 1898, pas san do-a ao Co men da dor Luís Mar tins do Ama ral, in di ca do
pelo go ver no.

Ape sar da li ga ção en tre o go ver no e o ban co, não pôde este
re sis tir à cri se de sú bi ta de fla ção pro mo vi da por aque le. Em se tem bro
de 1899, qua tro ban cos brasi le i ros sus pen de ram as ope ra ções: o da
Repú bli ca, o Ru ral e Hi po te cá rio, o da La vou ra e Co mér cio e o Co mercial.
Inu til men te ha via o gover no no me a do para a di re ção do Ban co da
Repú bli ca um di re tor do Ban co Ale mão, na es pe ran ça de que isto res ta -
be le ces se a con fi an ça pú bli ca. De ci diu, en tão, Cam pos Sa les, cor rer em
au xí lio do Ban co da Re pú bli ca, o que fez por decreto de 21 de se tem bro, 
que con fe ria ao es ta be le ci men to vá ri os favores, mas que con di ci o na va a
apli ca ção des tes à con cor dân cia dos aci o nis tas em en tre gar a di re ção do
Ban co ao go ver no.

Três anos mais tar de, em se tembro de 1902, o di re tor ale mão
Peter sen de mi tiu-se, sen do no me a do em seu lu gar Ra i mun do de Cas tro Maya.

Foi este o ban co que Cam pos Sa les le gou ao seu su ces sor.
Ro dri gues Alves e Bu lhões logo con cor da ram em fa zer do ins ti tu to
bancá rio ofi ci al um novo ins tru men to de ação. Na men sa gem de 1904,
ele ha via ad ver ti do que os me i os de que dis pu nha o Ban co da Re pú bli ca 
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eram “evi den te men te in su fi ci en tes para im pri mir ao mo vi men to
eco nômico do país o im pul so que fora para de se jar”.

Para em pre en der a re for ma do Ban co da Re pú bli ca, de acordo
com as no vas con di ções fi nan ce i ras do país, Bu lhões fez re u nir a
assembléia ge ral dos aci o nis tas a 29 de ju lho de 1905, uti li zan do per missão
que lhe fora dada pela lei de 30 de dezem bro de 1904. No seu dis cur so,
disse o mi nis tro da Fa zen da que se im pu nha a re or ga ni za ção do ban co,
como co ro a men to da me lho ria eco nô mi ca que se ob ser va va. Se gun do
ele, o es ta be le ci men to po de ria “exer cer as fun ções de um ban co cen tral, 
dis pon do de ca pi tal abun dan te para re des con to do pa pel dos ou tros
ban cos, para adi an tar aos ou tros ban cos, e, fi nal men te, para am pa rá-los
nos mo men tos de cri se”.

Como se vê, fi ca va de li ne a da a fun ção que o Ban co do Bra sil
teve no fu tu ro.

Em 28 de agos to, os aci o nis tas apro va ram as mo di fi ca ções
pro pos tas, com al gu mas al te ra ções em be ne fí cio de les.

A 21 de se tem bro, Ro dri gues Alves en vi ou men sa gem ao
Con gres so, re me ten do an te pro je to de re for ma dos es ta tu tos do ban co,
que daí por di an te se cha ma ria do Bra sil.

A Co mis são de Fi nan ças da Câ ma ra, ten do como re la tor Davi 
Cam pis ta, apre sen tou pro je to nas li nhas do que en vi a ra o pre si den te. A
opo si ção, li de ra da por Bar bo sa Lima e Brí cio Fi lho, pro cu rou inu til -
men te en tra var a mar cha do pro je to, in clu si ve por meio da ten ta ti va de
criação de uma co mis são de in qué ri to, para in ves ti gar a ges tão do go verno
no ex tin to Ban co da Re pú bli ca.

Em de zembro, ter mi nou a lei sua tra mi ta ção no Se na do,
sendo san ci o na da a 30 da que le mês, acom pa nha da pe los es ta tu tos do
novo Ban co do Bra sil.

O ca pi tal foi fi xa do em 70.000 con tos. Para que se te nha idéia 
do seu va lor, bas ta re cor dar que o orçamen to da re ce i ta, em pa pel,
naque le mes mo ano, era de 263.343 con tos. Des se ca pi tal, um ter ço
ficava per ten cen do aos aci o nis tas do an ti go Ban co da Re pú bli ca, ou tro
terço era aber to à subs cri ção pú bli ca, e o ter ço res tan te fi ca va como
par ticipação do go ver no.
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As atribu i ções do novo Ban co do Bra sil eram da ma i or
impor tân cia. Re ce bia sal dos do Te sou ro e fa zia-lhe adi an ta men tos por
an te ci pa ção da re ce i ta; con tra ta va com a União e os Esta dos, ser vin -
do-lhes “de in ter me diá rio fi nan ce i ro para os mo vi men tos de fun dos nos 
mer ca dos na ci o na is ou es tran ge i ros”; com pra va e ven dia tí tu los da dí vi -
da pú bli ca; fa zia ope ra ções de câm bio além das ope ra ções co mer ci a is
nor ma is. O pre si den te e o di re tor de câm bio se ri am de no me a ção do
go ver no.

Des de sua se gun da pas sa gem pela pas ta da fa zen da, em es tre i ta 
com bi na ção com Afon so Pena, Ro dri gues Alves pen sa va em fa zer do
ban co do gover no o ins trumento ca paz de au xi li ar a ad mi nis tra ção
pública, na po lí ti ca eco nô mi co-financeira. Ago ra, como pre si den te, atingia
o seu ob je ti vo.

A in ter ven ção ine vi tá vel do Esta do no cam po eco nô mi co,
que acom pa nha va a for ma ção, por lei, do ban co ofi ci al, en con trou re sis -
tên ci as nos ele men tos ape ga dos às te o ri as li be ra is. Te o ri as, por que, na
prá ti ca, des de o Impé rio, o Po der Pú bli co in ter vi nha fran ca men te na
vida eco nô mi ca e fi nan ce i ra.

No re la tó rio fi nal do go ver no de Ro dri gues Alves, a ma té ria
foi tra ta da nos se guin tes tó pi cos:

“As ob je ções me ti cu lo sas, ins pi ra das na li ber da de de
comér cio e que jan das, não são de re ce ber; é uma ne ces si da de
de de fe sa co le ti va, ate nu a ção te ra pêu ti ca do for mi dá vel malefí cio
eco nô mi co, fi nan ce i ro e po lí ti co do re gi me de cir cu la ção que
nos fla ge la e um ele men to pre ci o so ao sa ne a men to dela, isto
é, a sua subs ti tu i ção pelo re gi me me tá li co.”

Assim, o re conheci men to do prin cí pio in ter ven ci o nis ta era
segui do pelo seu ide al no cam po mo ne tá rio, que eram a con ver si bi li da de
me tá li ca da mo e da e a de fe sa do cré di to ex ter no. Ro dri gues Alves e Bulhões 
não po di am des pren der-se das ar ra i ga das con vic ções do seu tem po.

O re sul ta do da po lí ti ca cam bi al cor res pon deu ple na men te às
intenções do go ver no: 

“A pe dra an gu lar do ban co re for ma do [diz o mes mo
docu men to] ti nha de ser a fran ca, pos san te, ofi ci al ins ti tu i ção
de um apa re lho re gu la dor das ta xas cam bi a is, para evi tar as
os ci la ções bruscas.”
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Gra ças à ação do novo Ban co do Bra sil, o câm bio na ci o nal
não fi ca ria mais en tre gue ao jogo es po li a ti vo de ban cos es tran ge i ros,
como no tem po em que Ro dri gues Alves fora mi nis tro da Fa zen da.

Por isso mes mo, a sín te se da ad mi nis tra ção po de ria con sig nar: 

“Não se duvi da mais que a in ter fe rên cia or ga ni za da da
car te i ra cambial con se gue re gu lar a fre qüên cia e de ma sia das
osci la ções das ta xas em be ne fí cio de toda vida so ci al; con se gue
mes mo equi li brar os câm bi os em alta re la ti va.”

E ago ra vi nha a in for ma ção im por tan te, dada no ter mo do
go ver no:

 “Eles [os câm bi os], que gi ra ram em tor no de 12 por
tan to tem po, fo ram su bin do, qua se sem des fa le ci men to, até
aci ma de 17.”

Po de-se dis cu tir – e isto foi fe i to mes mo na que la épo ca, a
propó si to do Con vê nio de Ta u ba té – o acer to eco nô mi co da que las pro vi -
dên ci as fi nan ce i ras des ti na das a sa ne ar a mo e da, hon rar o cré di to, fir mar
o câm bio em alta. Mas não se po dem ne gar duas co i sas: pri me i ro, que
esta era a po lí ti ca fi nan ce i ra in dis pen sá vel ao êxi to do pro gra ma do gover no,
fun da do em gran des me lho ra men tos ma te ri a is fi nan ci a dos, em par te
subs tan ci al, por cré di tos e ser vi ços es tran ge i ros; se gun do, que esta po lí ti ca 
foi ho nes ta, cons ci en te men te exe cu ta da e le va da a ple no su ces so.

Fa lan do na Câ ma ra dos De pu ta dos, em 2 de agos to de 1915,
o De pu ta do ma ra nhen se Duns hee de Abran ches pro fe riu va li o so estudo
so bre a obra fi nan ce i ra de Ro dri gues Alves como mi nis tro da Fa zen da e 
pre si den te da Re pú bli ca.

Mais adi an te ve re mos, em ci fras e da dos con cre tos, o re sul ta do
des sa ad mi nis tra ção fi nan ce i ra, na qual, acen tu ou Duns hee de Abran ches,
“to dos os pa ga men tos se fi ze ram sem emis são de tí tu los, sem le tras do
Tesou ro, in clu in do-se ne les os dois mi lhões de es ter li nos pa gos à Bo lí via
em con se qüên cia do Tra ta do de Pe tró po lis e as pri me i ras gran des pres tações
na Ingla ter ra pela cons tru ção dos no vos cou ra ça dos da Ma ri nha”.

As ci fras ofi ci a is, cons tan tes da sín te se ge ral da ad mi nis tra ção, 
ofe re cem ou tros da dos re le van tes quan to aos úl ti mos dias do go ver no.
Vê-los-emos opor tu na men te.
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A ver da de é que se en cer rou bri lhan te men te a ad mi nis tra ção
fi nan ce i ra do qua triê nio, tão bri lhan te men te como nas de ma is pas tas.
Bu lhões om bre a ra-se com os ou tros mem bros do go ver no, no exer cí cio 
da sua função. Com o seu au xí lio ho nes to e com pe ten te, pu de ra Ro drigues 
Alves con clu ir o im pe tu o so pro gra ma de re a li za ções, sem pre ce den tes
na his tó ria bra si le i ra.

Ao lado, con tu do, des se su ces so in con tes tá vel no pla no
finan ce i ro, a se gun da me ta de do qua triê nio as sis ti ra ao de sen vol vi men to 
da de li ca da cri se eco nô mi ca, li ga da à mais im por tan te ati vi da de na ci o nal 
nes se ter re no, que era a pro du ção do café. A cri se da va lo ri za ção do
café, que co lo cou em di ver gên cia os go ver nos da Re pú bli ca e de São
Pa u lo, aba lou pro fun da men te o pres tí gio po lí ti co de Ro dri gues Alves,
de ter mi nou a can di da tu ra Afon so Pena e abriu as por tas da mu ta ção
que foi so fren do a Re pú bli ca, a par tir da mor te pre ma tu ra do pri me i ro
pre si den te mi ne i ro.

 

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do presidencialismo  31





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

 Capítulo Segundo

O CONVÊNIO DE TAUBATÉ

O princípio do século encontrou o Estado de São Paulo na
vanguarda da produção, não somente nacional, mas mundial do café,
sendo de notar-se que esse produto era então (como ainda agora) um
dos maiores fatores do comércio internacional.

O deslocamento das lavouras paulistas do Vale do Paraíba para
o oeste e o noroeste do Estado era um episódio histórico a que Rodrigues
Alves assistira du rante a mocidade e de que participara pessoalmente, não
apenas como lavrador mas, também, como político e governante. Ele
conhecera, na juventude, os cafezais de Guaratinguetá, grimpando pelos
morros íngremes, trabalhados pela escravaria africana e o seu produto
transportado em tropas de mulas e carros de bois. Como deputado pro vin cial,
defendera, então, a implantação das estradas de ferro e a abertura de
correntes imigratórias de trabalhadores europeus.

Depois, juntamente com o irmão Virgílio, auxiliados ambos
pelos recursos da tia e sogra, abriram no oeste as grandes fazendas de São 
Manoel, Santa Ana, Santa Maria, no paraíso cafeeiro da terra roxa, en tre
Jaú e Bauru. Nessa época, como ministro da Fazenda, senador ou pres i dente 
do Estado, acompanhou as vi cis si tudes da lavoura cafeeira, aplicando a
ação do estadista a um assunto que conhecia bem, como par tic u lar.

Ago ra, na pre si dên cia da Re pú bli ca, iria de fron tar-se com
novos as pec tos po lí ti cos e eco nô mi cos des se pro ble ma, a que es ti ve ra
ligado de per to, du ran te toda a sua vida pri va da e pú bli ca.



Des de o go ver no de Pru den te de Mo ra is, pre nun ci a va-se a
cri se do café, atra vés dos pri me i ros sin to mas do que vi ria a ser a sua
mo lés tia crô ni ca, ou seja, a su per pro du ção. Co me ça vam, en tão, a pro du -
zir os no vos ca fe za is pa u lis tas vin dos do fim do Impé rio e prin cí pio da
Re pú bli ca (as fa zen das de Ro dri gues Alves, no oes te, vi nham do fim do
Impé rio) e, com as gran des co lhe i tas, os pre ços de ram si na is de afrou xa -
men to e os es to ques não mais se es go ta vam.1

“Nos pri me i ros anos [lem bra Caio Pra do Jú ni or] a si tu a -
ção ain da se dis si mu la rá, em par te, com a des va lo ri za ção da
mo e da bra si le i ra; em pa pel, o pre ço do café não os ci la rá mu i to. 
É com a es ta bi li za ção e re va lo ri za ção da mo e da, de po is da
res ta u ra ção fi nan ce i ra de 1898, que se sen ti rá todo o efe i to
da de pre ci a ção. Esta será em 1905, em ouro, de mais de
50%. E, pa ra le la men te, se acu mu la rão es to ques cada vez
ma i o res de mer ca do ria in ven dá vel. Eles se rão, em 1905, de
11 mi lhões de sa cas de 60 qui los, que re pre sen ta vam 70%
do con su mo mun di al de um ano.”

Por meio des sa sín te se fe liz po de mos com pre en der as ra zões
da cri se eco nô mi ca e po lí ti ca, que aba lou a se gun da me ta de do man da to 
de Ro dri gues Alves, e in flu iu de cisi va men te no de sen vol vi men to pos te -
ri or da his tó ria re pu bli ca na.

A cri se po lí ti ca foi con se qüên cia da eco nô mi ca e ex pri miu-se
na di ver gên cia en tre os go ver nos pa u lis ta e fe de ral, no to can te à ini ci a ti -
va da va lo ri za ção do café.

Acom pa nha re mos su cin ta men te al guns an te ce den tes.

Em 1895, o De pu ta do flu mi nen se Éri co Co e lho apre sen tou
pro je to ins ti tu in do, em fa vor da União, o mo no pó lio da ex por ta ção do
café. Esta me di da ra di cal, que só veio a se con cre ti zar mu i tos anos mais tar -
de, não teve an da men to. Não en con tra va, na épo ca, con di ções fa vo rá ve is.

Em 1897, ou tras ten ta ti vas fra cas sa ram no Con gres so. O
Deputa do mi ne i ro Ilde fon so Alvim ten tou inu til men te cri ar uma co missão
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mista de de pu ta dos e se na do res, que pre pa ras se lei de au xí lio à la vou ra
ca fe e i ra, e a Câ ma ra, ace i tan do pa re cer de Ca ló ge ras, re cu sou cré di to
para a cri a ção da pro pa gan da do café no ex te ri or, com vis ta a au men -
tar-lhe o con su mo. Ca ló ge ras apre sen tou o pon to de vis ta da eco no mia
li beral; para ele com pe ti am à ini ci a ti va pri va da “as des pe sas im pres cindí ve is 
à con quis ta de no vos mer ca dos, ca ben do ape nas aos po de res pú bli cos,
in di re ta men te, au xi li ar tais ten ta ti vas”.

Em 1898, Alfre do Ellis, en tão de pu ta do por São Pa u lo,
propôs que o go ver no fe de ral no me as se agen tes es pe ci a li za dos que
estudas sem, nos mer ca dos de con su mo, as ra zões da cri se e os pro ces sos
de de belá-la.

Em 1899, o eco no mis ta Jo a quim Fran co de La cer da apre sen tou
im por tan te estudo so bre o pro ble ma.2 De po is de re fe rir-se à que da dos
pre ços do café, que se acen tu a va ha via três anos, ob ser va va:

 “Dois ca mi nhos te mos a se guir [....]: ou re du zir o to tal do 
que im por ta mos [....] ou en tão va lo ri zar os pre ços do café.”

O cor te nas im por ta ções se ria ru i no so, se gun do Fran co de
La cer da, por que os im pos tos al fan de gá ri os (en tão os mais im por tan tes)
de cli na ri am, tra zen do o de fi cit or ça men tá rio, as emis sões e a mi sé ria in -
ter na. A alta do câm bio, sem o au men to do va lor-ouro do café (base da
ex por ta ção) era tam bém ru i no sa, por que o va lor-ouro da mo e da su -
bin do, des cia em cor res pon dên cia o va lor-papel que o im por ta dor
es tran geiro pa ga va ao fa zen de i ro, pelo café que com pra va. De po is de
ar gu men tar lon ga men te com da dos téc ni cos so bre câm bio, emis sões e
tro cas co mer ci a is, ape lan do para vá ri os exem plos de pa í ses es tran ge i ros, 
con cluía Fran co de La cer da:

“Cum pre, pois, ao Go ver no da União e aos dos Es ta dos 
ca fe e i ros es tu dar se ri a men te a si tu a ção em que se acham as
suas fi nan ças e pro cu rar, na va lo ri za ção do café nos mer ca dos 
con su mi do res, o re mé dio para so lu ção da cri se que ame a ça
tudo des mo ro nar no nos so país. Po de mos as se gu rar que a
valo ri za ção dos pre ços do café é pos sí vel des de que se es ta beleça
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uma or ga ni za ção co mer ci al que me to di ze as en tre gas para o
con su mo e sus ten te os es to ques dis po ní ve is, to man do, tam -
bém, ou tras medi das conjun ta men te. Com a va lo ri za ção dos
pre ços do café, en tra re mos fir me men te em uma nova fase de 
pros pe ri da de ge ral.”

As ci ta ções de Fran co de La cer da, nome hoje es que ci do, são
ne ces sá ri as, por que suas idéi as pi o ne i ras cor res pon dem com pre ci são ao 
gran de mo vi men to que en vol veu pla nos, in te res ses e es pe cu la ções e
que, sob a égi de do Con vê nio de Ta u ba té, tan to sig ni fi cou na vida bra si -
le i ra, até a Pri me i ra Gu er ra Mun di al.

Ou tro nome que deve ser men ci o na do, como pre cur sor da
cam pa nha de va lo ri za ção, é o do po lí ti co pa u lis ta Alfre do Ellis, o qual,
sen tin do as di fi cul da des que atra ves sa va a la vou ra do seu Esta do, de i -
xou-se vi si vel men te con quis tar pe las dou tri nas de Fran co de La cer da.
Fi nal men te, o pre si den te de São Pa u lo, Jor ge Ti bi ri çá, a cujo ar ro jo e
tenaci da de se de veu a exe cu ção da po lí ti ca va lo ri za do ra, era ou tro adepto
fer vo ro so das dou tri nas da que le eco no mis ta.

Alfre do Ellis, des de an tes de 1900, ocu pa va-se obs ti na da men te
com os as sun tos do café. Vi a ja ra pela Eu ro pa e pe los Esta dos Uni dos, es tu -
dan do os mer ca dos con su mi do res. Sua ex pe riên cia lhe en si na ra a ver da de
que mu i tos ig no ra vam, ou fin gi am ig no rar, ou seja, que a que da dos pre ços
não pro vi nha só do ex ces so de pro du ção, mas da es pe cu la ção dos in ter me -
diá ri os. Dada a fal ta de or ga ni za ção ban cá ria in ter na, e a ine xis tên cia de um
ver da de i ro cré di to agrí co la, as ca sas ex por ta do ras de San tos, li ga das a ban cos
es tran ge i ros, com pra vam o café na fase da co lhe i ta, for çan do ao má xi mo a
ba i xa de pre ços (o que era fá cil nos anos de boa sa fra), es to ca vam o pro du to
e de i xa vam-no flu ir len ta men te, sem al te rar os pre ços do con su mi dor. Assim, 
quan do a co lhe i ta era pe que na, a pres são al tis ta não se fa zia, por ca u sa dos
es to ques re ma nes cen tes. E a si tu a ção che gou ao pon to de, no go ver no Ro -
dri gues Alves, o pre ço da pro du ção ser ma i or do que o da ven da nos mer ca -
dos de con su mo, de vi do à alta do câm bio.

Alfre do Ellis des cre ve a des di ta dos fa zen de i ros es tran gu la dos 
pe los trus tes, em pre gan do esta mes ma pa la vra. Re fe re-se a uma cir cu lar
que ha via lido, dis tri bu í da por uma for te fir ma de Nova Ior que, a qual
infor ma va que con ti nu a ria a for çar a ba i xa do café no mer ca do produtor.
Cul mi nan do a sé rie de dis cur sos que vi nha fa zen do, des de o pe río do de
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Cam pos Sa les, em de fe sa da la vou ra pa u lis ta do café. Alfre do Ellis, a 1º
de ju lho de 1903, apre sen tou ao Se na do pro je to de um só ar ti go, que
dis pu nha: “Fica o go ver no au to ri za do a pro mo ver os me i os de de fen der 
e va lo ri zar o café.”

Pou co an tes das ne go ci a ções do con vê nio, um homem de
negóci os de São Pa u lo, Con de Si ci li a no, ofe re ceu um pla no para me lhoria
da si tu a ção do café. O pla no ba se a va-se es sen ci al men te no mo no pó lio
da ex por ta ção por um sin di ca to, a ser for ma do como uma es pé cie de
em pre sa pú bli ca, e pela va lo ri za ção do pro du to por meio da com pra de
es to ques, atra vés de uma ta xa-ouro. Essas idéi as, mu i to de ba ti das, do
cha ma do “pro je to Si ci li a no”, in flu í ram no con vê nio.

A úni ca so lu ção na tu ral, o cré di to ao pro du tor em con di -
ções van ta jo sas, não era viá vel pela des ca pi ta li za ção in ter na. A so lu -
ção pre fe ri da foi o ar ti fí cio da va lo ri za ção, me di an te cré di to ex ter no.
E foi nes se rumo, pre pa ra do, além de ou tros, por Fran co de La cer da, 
Alfre do Ellis e Si ci li a no, que veio se ati rar im pe tu o sa men te o pre si -
den te de São Pa u lo, Jor ge Ti bi ri çá.

Des sa for ma ins ta la va-se no go ver no de São Pa u lo uma te o ria fi -
nan ce i ra e eco nô mi ca opos ta àque la que nor te a ra a ação do go ver no Cam -
pos Sa les e cuja conti nu a ção o pre si den te cam pi ne i ro con si de rou
elemen to es sen ci al, como vi mos, para a in di ca ção do seu su ces sor. Re le va
no tar, tam bém, que Ro dri gues Alves, ao ace i tar a in di ca ção de seu nome,
ha via se ma ni fes ta do de acor do com a ori en ta ção do seu an te ces sor. Assim, 
a po si ção ofi ci al men te de cla ra da do seu Esta do na tal cho ca va-se com as
suas con vic ções e com os seus com pro mis sos de can di da to.

O pro je to de Alfre do Ellis teve pa re cer con trá rio da Co mis são
de Fi nan ças, re la ta do pelo Se na dor gaúcho Ra mi ro Bar ce los. Em cer to
momen to da dis cus são que se tra vou en tre o au tor e o re la tor apre en de-se
bem as in ten ções e o es ta do de es pí ri to dos con ten do res. Ellis de cla rou que 
se de via va lo ri zar o café, me di an te com pra, fe i ta pelo go ver no fe de ral, de
“4 ou 5 mi lhões de sa cas”, fi nan ci an do-se a ope ra ção com um em prés ti mo. 
“De onde ti rá-lo?”, per gun tou Ra mi ro. “De onde ti rou os 8½ mi lhões de
es ter li nas para as obras do por to e para a Ave ni da”, re tru cou Ellis.

Nesse pon to é que es ta va a di fi cul da de. Os Rothschild,
banque i ros do Bra sil, es ta vam em pe nha dos na po lí ti ca de res ta u ra ção cam bial
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e mo ne tá ria vin da do go ver no Cam pos Sa les, mas não ti nham in te res ses 
no co mér cio do café, ar ti go de pou ca sa í da na Ingla ter ra.

A mu dan ça da po lí ti ca vi gen te im pli ca ria  di fi cul da des cam bi a is 
e de pa ga men to dos em prés ti mos, que eles ti nham ne go ci a do para as
obras do go ver no. Por isso mes mo os Rothschild se opo ri am a qual quer
me ca nis mo de va lo ri za ção do café. Só de po is de as si na do o con vê nio
en tra ram no ne gó cio.

A ini ci a ti va do Se na dor Ellis não teve an da men to no Se na do,
mas, a 28 de agos to, ela se re no vou na Câ ma ra, com mais vi gor, por
meio de pro je to apre sen ta do pelo pa u lis ta Cân di do Ro dri gues (que fora
se cre tá rio de Ro dri gues Alves no go ver no pa u lis ta) e as si na do por 34
co le gas, na qua se to ta li da de re pre sen tan tes das zo nas ca fe e i ras de São
Pa u lo e Mi nas Ge ra is.

Vi sa va o pro je to, es pe ci al men te, fi xar pre ço mí ni mo para o
pro du to, fa zer pro pa gan da dele a fim de au men tar-lhe o con su mo, con -
ce der cré di to aos pro du to res, li mi tar a pro du ção e re cor rer ao cré di to
ex ter no, para mo bi li zar o pla no. A 21 de de zem bro, a Co mis são de
Orça men to, em lon go e bem es tu da do re la tó rio re la ta do pelo pi a u i en se
Aní sio de Abreu, deu pa re cer con trá rio ao pro je to. Assi na le-se que Davi 
Cam pis ta, fu tu ro minis tro da Fa zen da de Afon so Pena, as si nou este
pare cer, que se cho ca va com a ori en ta ção que de po is as su miu. O parecer
nega ti vo foi ob je to de lon go voto di ver gen te do pa u lis ta Ga leão Car valhal,
no qual se ali nham to dos os ar gu men tos en tão pre do mi nan tes em fa vor
da valo ri za ção do café e da in ter ven ção do Esta do no do mí nio
econômico.

Fi cou o as sun to es que ci do na Câ ma ra, até me a dos de 1904,
quan do, em 10 de agos to, vol tou a de ba te, com um es tu do da Co mis são 
de Agri cul tu ra. O es tu do era ba se a do no pro je to Cân di do Ro dri gues,
em vá ri as emen das a ele apre sen ta das, e em ou tras ini ci a ti vas cor re la tas.
Nada, po rém, pro gre dia na es fe ra fe de ral. So men te o im pul so vin do da
princi pal re gião pro du to ra, que era São Pa u lo, po de ria ven cer a re sis tência
pas si va da União.

O pre si den te do Estado, Jor ge Ti bi ri çá, en con tra va apo io
firme e am pla men te ma jo ri tá rio em to dos os se to res in flu en tes da opinião
pa u lista. Cum pria-lhe pro cu rar apo io fora de São Pa u lo, com ou tros Esta dos,
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des de que se tor na ra pa ten te que a União não se dis pu nha a isso. E foi o 
que se ve ri fi cou no cor rer do ano de 1905.

Ro dri go So a res Jú ni or, que com pul sou o ar qui vo par ti cu lar de 
Jor ge Ti bi ri çá, for ne ce ele men tos es cla re ce do res das tra ta ti vas que le va -
ram ao Con vê nio de Ta u ba té.

Os ele men tos que mais au xi li a ram o pre si den te pa u lis ta fo ram 
o De pu ta do Cân di do Ro dri gues e o Se na dor Gli cé rio, en car re ga dos de
pres si o nar Rodri gues Alves; Car los Pe i xo to, in cum bi do de tra zer o
apo io de Fran cis co Sa les, pre si den te de Mi nas; en quan to o De pu ta do
flu mi nen se Bar ros Fran co Jú ni or e Cân di do Re sen de tra ba lha vam jun to
a Nilo Pe ça nha, pre si den te do Esta do do Rio. Aos ve lhos ad ver sá ri os
po lí ti cos de Ro dri gues Alves com pe tia a ta re fa de or ga ni zar a mas sa de
ma no bra no Con gres so, con tra o Ca te te.

A es tra té gia pro je ta da en vol via me di das po lí ti cas, que iam
mu i to além dos pro pó si tos eco nô mi cos co gi ta dos a prin cí pio.

Insen si vel men te, mas ine vi ta vel men te, a cam pa nha pela va lo -
ri za ção do café veio de sa guar no pro ble ma da su ces são pre si den ci al.

Mi nas era o Es ta do de ma i or po pu la ção, ma i or ele i to ra do,
ma i or re pre sen ta ção no Con gres so. São Pa u lo, ber ço da Re pú bli ca ci vil,
ti nha con se gui do con ser var o con tro le do po der fe de ral por três pe río -
dos pre si den ci a is su ces si vos. A re sis tên cia con tra a re no va ção pa u lis ta,
por mais um qua triê nio, era na tu ral, e só po de ria ser ven ci da por uma
união sem frin chas, en tre os go ver nos do Esta do e da União. A con tra -
di ção de in te res ses fi nan ce i ros en tre os dois go ver nos era, po rém, ir re -
du tí vel, e isto os le va ria a uma se pa ra ção po lí ti ca, que im pos si bi li tou um 
quar to pre si den te pa u lis ta.

Ti bi ri çá, a prin cí pio, não se deu con ta da si tu a ção. Pen sou
que po dia pres si o nar o go ver no fe de ral nos dois sen ti dos, obri gan do-o a 
ace i tar a va lo ri za ção do café e o can di da to pa u lis ta de sua pre fe rên cia,
no caso Ber nar di no de Cam pos. Mas, des de cedo, a con quis ta do du plo
ob je ti vo re ve lou-se in viá vel.

Assim, as co i sas se fo ram or ga ni zan do na di re ção das for ças
po lí ti cas. São Pa u lo con se guiu ven cer a ba ta lha eco nô mi ca, for çan do

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do presidencialismo 39



Ro dri gues Alves a ace i tar, ain da que não com ple ta men te, o pla no da va -
lo ri za ção. Mas São Pa u lo foi for ça do a ce der na ba ta lha po lí ti ca, e a
concor dar, tam bém de má von ta de, com a cha pa pre si den ci al Afon so
Pena/Nilo Pe ça nha, so lu ção que pre mi ou os dois Es ta dos par ti ci pan tes
da ma no bra.3

A uni da de de ação en tre os Es ta dos ca fe e i ros foi se es tre i tan -
do, à me di da que os seus go ver nan tes se con ven ci am da fal ta de in te res -
se do go ver no fe de ral.

Em ou tu bro de 1905, Ti bi ri çá con vi dou Sa les e Nilo para um
en con tro na ci da de de Ta u ba té, do qual de ve ria re sul tar a so le ni za ção
do acor do en tre os três go ver nos. O Pre si den te Fran cis co Sa les, bem
mi ne i ro, deu res pos ta sa bi a men te con di ci o na da. Obser vou que uma
reunião sem re sul ta dos po si ti vos se ria “um de sas tre” e que, por isso,
con vi nha que os pla nos do acor do fos sem as sen ta dos pre vi a men te. Em
se gui da pon de rou que, sem acor do da União, qual quer pla no es ta du al
seria in viá vel e que, por tan to, o en con tro dos três pre si den tes de Estado,
sem au diên cia pré via do pre si den te da Re pú bli ca, fi ca ria como “sim ples
en ce na ção”.

Antô nio Pra do, ami go de Ro dri gues Alves e não mu i to de
Jor ge Ti bi ri çá, con ce deu, em se tem bro, en tre vis ta ao Jor nal do Co mér cio,
opon do-se à va lo ri za ção. Pre si den te da Estrada de Fer ro Pa u lis ta e
indus tri al, Pra do, em bo ra ti ves se tam bém ne gó ci os de café, por meio da 
for te casa ex por ta do ra Pra do Cha ves, sen tia seus in te res ses pre do mi -
nan tes ao lado da po lí ti ca fi nan ce i ra do go ver no fe de ral e re ce a va as
con se qüên ci as cam bi a is e mo ne tá ri as da po lí ti ca va lo ri za do ra. É pro vá -
vel que essa en tre vis ta, que foi mu i to co men ta da, te nha sido pre ce di da
de con ver sa en tre Antô nio Pra do e Ro dri gues Alves, pois este pa re ce
refe rir-se a ela, na men sa gem de 1906.

Mas, aos pou cos, o tra ba lho po lí ti co de ar re gi men ta ção
prosse guia no Con gres so. Qu an do da vo ta ção da lei de or ça men to, foi
apro va da a emen da apre sen ta da por Cândi do Ro dri gues, na qual se
autori za va o pre si den te da Re pú bli ca a en trar em acor do com os Estados
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ca fe e i ros, a fim de re gu lar o co mér cio do café e, di zia-se ex pres sa men te, 
“pro mo ver a sua va lo ri za ção”, dan do ga ran ti as às ope ra ções de cré di to
re a li za das para tal fim.

Com o caminho facilitado por esta colaboração do Congresso 
Fed eral, os três presidentes reuniram-se em Taubaté, no dia 25 de
fevereiro, sendo o convênio assinado por eles na madrugada de 26, no
edifício do Paço Mu nic i pal.

O convênio desdobrava-se em 15 artigos e as suas disposições
mais importantes eram as seguintes: foram fixados preços mínimos, em
ouro, para os diferentes tipos de café exportável (art. 1º); criava-se uma
sobretaxa no valor de 3 francos-ouro (valor que poderia ser alterado)
para cada saca de café exportado, e impediam-se, mediante impostos
proibitivos, no vas plantações (art. 6º); o Estado de São Paulo ficava
autorizado a negociar, no ex te rior, um empréstimo de 15 milhões de
libras, destinado a financiar o plano, sendo o pagamento desse
empréstimo4 feito com o produto da sobretaxa acima referida, à qual
seria arrecadada pela União (arts. 7º e 8º); o empréstimo, pelo qual se
responsabilizavam solidariamente os três Estados, serviria também de
lastro a um instrumento oficial, que o convênio previa no âmbito fed eral, 
a Caixa de Conversão, cuja finalidade era a “fixação do valor-moeda”
(art. 8º); o convênio seria aprovado pelo pres i dente da República (art. 15).

Pela Cons ti tu i ção Fe de ral, o con vê nio era du vi do so, em
alguns pon tos. A União não era obri ga da a ar re ca dar a ta xa-ouro cri a da
pe los Esta dos, nem a apli cá-la no pa ga men to de em prés ti mo ex ter no
para eles ne go ci a do. Igual men te, a re co men da ção ao Con gres so Fe de ral
para cri ar um ór gão como a Ca i xa de Con ver são era ino pe ran te. De
outro lado, a apro va ção do con vê nio pelo pre si den te da Re pú bli ca não
era im po si ti va.

Ao en vi ar o tex to do con vê nio a Ro dri gues Alves, Ti bi ri çá
fê-lo acom pa nha do de um ofí cio, datado de 12 de mar ço, no qual
comu ni ca va a de li be ra ção to ma da so bre a Ca i xa de Con ver são (“idéia
adotada pe los pre si den tes dos três Esta dos para so lu ção da ques tão mo ne tária
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en tre nós”), in for ma va que esta cri a ção ha via sido “jul ga da da ma i or
urgên cia” e re cla ma va do pre si den te da Re pú bli ca a “con vo ca ção ex tra -
or di ná ria” do Con gres so para vo ta ção das leis ne ces sá ri as.

Tudo isso era de pa ten te in cons ti tu ci o na li da de.
Como po de ri am os che fes dos exe cu ti vos es ta du a is for çar o

pre si den te à con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so, ma té ria de sua
com pe tên cia pri va ti va? Além do mais, es ta va-se em fim de fe ve re i ro, e o 
Le gis la ti vo de via es tar re u ni do, nor mal men te, a 3 de maio.

Ro dri gues Alves re ce beu a do cu men ta ção em Pe tró po lis, das
mãos do se cre tá rio da Fa zen da de São Pa u lo, Albu quer que Lins. O pre -
si den te ex pli cou ao se cre tá rio que a ques tão mo ne tá ria tor na va sua po si -
ção em ba ra ço sa, pois ele era con trá rio à que bra do pa drão, que se ria a
con se qüên cia fa tal das me di das a se rem to ma das.

“Se me ti ves sem con sul ta do de Ta u ba té [ajun ta o re la to de
Ro dri gues Alves], é pos sí vel que as di fi cul da des ti ves sem de sa pa re ci do.”

Albu quer que Lins ale gou que par ti ra de Nilo Pe ça nha a idéia
da fi xa ção da mo e da em câm bio ba i xo e que “os go ver na do res ti ve ram
re ce io de sair sem essa so lu ção, fi can do mal nos Es ta dos”. O pre si den te 
ob ser vou en tão que des car ta vam a di fi cul da de para ele. E re ma tou seus
apon ta men tos com es tas pa la vras: “O Dr. Lins con tes ta va-me sem pre e
não me pa re cia mu i to sa tis fe i to.”

À qua se pe tu lan te co mu ni ca ção de Ti bi ri çá, Ro dri gues Alves
res pon deu com mo de ra ção, mas com fir me za, em ofí cio de 12 de mar ço. 5

De po is de com pro me ter-se a sub me ter opor tu na men te o con vê nio à apro -
va ção do Congres so (úni co po der com pe ten te, pela Cons ti tu i ção, para
resol ver so bre al guns as sun tos ali con ti dos), o pre si den te re cu sou-se a
tomar a ini ci a ti va da con vo ca ção ex tra or di ná ria do mes mo Con gres so, por
“não con si de rá-la ace i tá vel”. Qu an to à sua apro va ção ao con vê nio, pre vis ta
no ar ti go 15, o pre si den te não se ma ni fes tou di re ta men te. Pela ação sub se -
qüen te mos trou, po rém, que não se con si de ra va com pe ten te para pro ceder 
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àque la apro va ção, pois, jun ta men te com a men sa gem ha bi tu al de
abertu ra do Con gres so, a 3 de maio, e nes sa mes ma data, en vi ou outra
men sa gem, de pou cas li nhas, que era acom pa nhada pelo tex to do
Con vê nio de Ta u ba té. Assim, o pre si dente en ten deu acer ta da men te que
par te da exe cu ção do con vê nio era da com pe tên cia dos Esta dos sig na tá -
ri os, não lhe ca ben do in ter vir, e par te ne ces si ta va de lei fe de ral, sen do,
pois, o Con gres so o po der com pe ten te. Ele não se en vol ve ria.

O pen sa men to de Ro dri gues Alves so bre todo o con jun to da
ma té ria se ex pri me, com lar gue za e lu ci dez, no tex to da men sa gem de
aber tu ra do Con gres so.6

O do cu men to é, nes ta par te, in du bi ta vel men te, da pró pria
re da ção de Ro dri gues Alves, pois ex pri me to das as idéi as que sus ten -
ta va des de os seus tem pos de mi nis tro da Fa zen da, e, tam bém, ex pli -
ca com cu i da do a con tra di ção que exis tia en tre os ob je ti vos do con -
vê nio e o pro gra ma, em fim de exe cu ção, do go ver no que ter mi na va.
E con tes ta fran ca men te as opi niões de fen so ras do con vê nio. Para o
pre si den te, a de fe sa dos pre ços não se fa ria com a va lo ri za ção ar ti fi -
ci al, mas com a boa co mer ci a li za ção do café, fun da da no cré di to do
pro du tor. Só com o cré di to, o ar ma ze na men to e a emis são de tí tu los
ne go ciá ve is (war rants) po de ri am o fa zen de i ro e o co mis sá rio de fen de -
rem-se con tra a pres são ba i xis ta dos ven de do res no es tran ge i ro, que
au fe ri am lu cros in crí ve is, na di fe ren ça de pre ços. Con tes ta a te o ria de 
que o câm bio ba i xo va lo ri za va o café, mos tran do que, pe las ra zões
aci ma, os pre ços in de pen di am do câm bio. A esse pro pó si to, de po is
de de cla rar-se ele pró prio la vra dor, afir ma:

“É um de sa cer to pen sar que a la vou ra do país não pode
pros pe rar sem câm bio ba i xo, e uma cor ren te se tem for ma do
em fa vor da idéia de uma taxa que a be ne fi cie. As es ta tís ti cas
de mons tram, ao con trá rio, que, com taxas me lho res do que as
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atu a is, os pre ços do café têm tido al ter na ti vas de alta e ba i xa,
mas a la vou ra tem vi vi do e pros pe ra do.”

Adver te para os ris cos do pa pel-moeda in con ver sí vel e re pe le
a que bra do pa drão mo ne tá rio, com a fi xa ção le gal do câm bio e uma
taxa ar ti fi ci al men te ba i xa. De fen de, por fim, a po lí ti ca mo ne tá ria de seu
go ver no, que per mi ti ra o gran de pro gra ma de obras e sa ne a men to, in -
dis pen sá vel ao pro gres so eco nô mi co. Ter mi na com este pe río do:

“Se ria um erro re cu ar, como será obra de pa tri o tis mo
afas tar de vossas de li be ra ções a idéia de que bra do pa drão
mone tá rio e a de fi xa ção do câm bio, que con tra ri am pro fun da -
men te aque les pla nos, com tan to êxi to ex pe ri men ta dos.”

Assim se ex pres sa va, em de fe sa de sua obra de es ta dis ta, o
ho mem que, na vida par ti cu lar, era gran de la vra dor de café.

Rodri gues Alves com por ta va-se no epi só dio com suas ha bi tu a is
qua li da des de fir me za e mo de ra ção. Como pre si den te, não se sub me tia a 
pres sões que con tra ri as sem suas idéi as e pro gra ma, ain da que pro vi es sem
do seu pró prio Esta do. Não con vo cou o Con gres so, não to mou
qualquer ini ci a ti va so bre a pro je ta da Ca i xa de Con ver são e ma ni fes tou-se
cla ra men te con tra as te ses do con vê nio. Mas não po dia as su mir a
respon sa bili da de de frus trá-lo nos pon tos que não co li di am com a sua
com pe tên cia. Por isso re me teu-o ao Con gres so, e, mais tar de, de po is de
apro va do, che gou a de fen dê-lo.

O Con gres so, ór gão po lí ti co, de ci diu a ma té ria po li ti ca mente. O
pre si den te es ta va em fim de man da to. Afon so Pena fora ele i to pre si dente a
1º de mar ço e todo o fun ci o na men to da má qui na po lí ti ca e par la men -
tar já se fa zia ten do em vis ta o fu tu ro go ver no. No Con gres so, a an ti ga
co li ga ção trans for ma va-se no cha ma do Blo co (a de no mi na ção veio de
uma fra se de Gli cé rio, dis cur san do em ho me na gem a Pi nhe i ro Ma -
chado) e a for te per so na li da de do ca u di lho ga ú cho emer gia para a
lide ran ça in con tes ta da da po lí ti ca fe de ral. Jor ge Ti bi ri çá tor na ra-o, em
nome de São Pa u lo, o ár bi tro da si tu a ção.7 Pi nhe i ro trans for ma ra-se em 
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uma es pé cie de pre si den te não-eleito, mais se gui do e te mi do do que o
le gí ti mo. Em bre ve coman da ria suas hos tes para a can di da tu ra de
Hermes da Fon se ca, du ran te cuja pre si dên cia re i nou sem ri val. Só Minas,
mais fir me com Ven ces lau do que com Afon so Pena, iria der ru bá-lo,
pou co an tes de sua mor te, para a qual tan to con cor reu a vi o len ta cam -
pa nha par la men tar e de im pren sa. O pró prio Ro dri gues Alves, nas no tas 
ín ti mas, a par tir de 1905, re ve la a cada pas so o re co nhe ci men to tá ci to da 
li de ran ça na ci o nal de Pi nhe i ro, em bo ra ele, pes so al men te, não se sub -
me tes se à mes ma, e só en con tras se pro vas de si mu la do res pe i to nos
con ta tos pes so a is com o ga ú cho.

Pi nhe i ro já era for te, mas sua po si ção sem con tras te não lhe
veio do Rio Gran de nem de Bor ges de Me de i ros, po rém da luta in ter na
dos pa u lis tas em 1906.

Assim, com a apro va ção do Con vê nio de Ta u ba té, os pa u lis -
tas lar ga vam o real pela mi ra gem: per di am pos si vel men te a pre si dên cia
com Ber nar di no (que se in cli na va pela po lí ti ca fi nan ce i ra re cla ma da em
São Pa u lo) e ob ti nham uma vi tó ria que não fun ci o nou.

Fato que cho cou e entris te ceu Ro dri gues Alves foi a ade são
públi ca de Cam pos Sa les ao Con vê nio de Ta u ba té an tes da sua re mes sa ao
Con gres so. No dia 26 de mar ço, Cam pos Sa les, em São Pa u lo, res pon deu
ao con vi te para de fen der a apro va ção do ajus te com as se guin tes pa la vras:

“Estou à dis po si ção do Es ta do de São Pa u lo e do país
in te i ro, nos pos tos que me fo rem in di ca dos. Fa çam o con vê -
nio e con tem co mi go, caso o con vê nio não con tra rie os meus 
prin cí pi os po lí ti cos.”

A res tri ção fi nal, ano ta Ro dri gues Alves, era fe i ta para ame ni -
zar de cla ra ção an te ri or em fa vor da va lo ri za ção e da fi xa ção le gal do
câm bio que “fez es cân da lo en tre os ami gos do Dr. Cam pos Sa les”. José
Car los Ro dri gues, que che fi a va no Jor nal do Co mér cio o com ba te ao
convê nio, es cre veu a Cam pos Sa les “uma car ta de que i xa e avi so”. O
ex-presidente de via es tar ma go a do com o su ces sor, pois lhe atri bu ía a
res pon sa bi li da de, por omis são, no in su ces so de uma can di da tu ra à pre si -
dên cia, no lu gar de Afon so Pena, can di da tu ra fal sa men te sus ten ta da por 
Pi nhe i ro Ma cha do. Ago ra, com Afon so Pena já ele i to, co me tia o ges to
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pou co ge ne ro so de acom pa nhar os ad ver sá ri os de Ro dri gues Alves, que
não fa zia mais do que sus ten tar a po lí ti ca fi nan ce i ra que dele her da ra.

 A men sa gem de Ro dri gues Alves ao Con gres so, opon do-se
ao Con vê nio de Ta u ba té, pro vo cou sur pre sa e in dig na ção.

A vi o lên cia dos ata ques ao pre si den te, ori un dos dos pa u lis tas, é
cho can te. Um dos co ri fe us do con vê nio, Au gus to Ra mos, que Ti bi ri çá en -
vi a ra à Eu ro pa para es tu dar a co mer ci a li za ção do café, che gou a es cre ver o
se guin te na Ga ze ta de No tí ci as: “Não há ma ne jos, por mais hu mi lhan tes e
tor pes, dos qua is, por in ter mé dio de um mi nis tro e ou tros agen tes, não se
te nha ser vi do o Sr. Pre si den te da Re pú bli ca para fe rir, pe ran te o es tran ge i -
ro, o cré di to dos Esta dos ca fe e i ros, des ses mes mos Esta dos que hão de pa -
gar a or gia de dí vi das com que S. Exª nos cu mu lou.” Isto por que o go ver -
no fe de ral re cu sa ra-se a ava li zar o em prés ti mo ex ter no.

A re sis tên cia do go ver no fe de ral em co la bo rar com a par te que,
im pli ci ta men te, lhe ca bia na exe cu ção do Con vê nio, seja as su min do a
co-responsabilidade no em prés ti mo ex ter no, seja pro mo ven do a lei da Ca i -
xa de Con ver são, le vou os três pre si den tes es ta du a is a mo di fi car o tex to do
Con vê nio de Ta u ba té. Para isso, re u ni ram-se eles em Belo Ho ri zon te, onde 
as si na ram, a 4 de ju lho, do cu men to de “mo di fi ca ções e adi ta men to ao
Con vê nio de Ta u ba té”. As al te ra ções fo ram es tas: o pre ço do café, em vez
de ser fi xa do em fran cos-ouro, pas sou a sê-lo em mil-réis; dada a re cu sa da
União em en dos sar o em prés ti mo ex ter no, a so bre ta xa de ex por ta ção pas -
sou a ser ar re ca da da pe los Esta dos pro du to res; o em prés ti mo se ria apli ca do 
di re ta men te na va lo ri za ção do café, não se tra tan do mais da fi xa ção le gal do 
câm bio, vis to que não se po dia as se gu rar a cri a ção da Ca i xa de Con ver são.

No in ter va lo trans cor ri do en tre a as si na tu ra em Ta u ba té e a
mo di fi ca ção em Belo Ho ri zon te, o as sun to foi co pi o sa e às ve zes vi o -
len ta men te de ba ti do na impren sa. Fi nal men te, en trou o con vê nio em
dis cus são na Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 19 de ju lho. Já vi nha com
pa re cer da Co mis são de Fi nan ças, fa vo rá vel à apro va ção. Seu re la tor era 
Davi Cam pis ta, in di ca do para mi nis tro da Fa zen da de Afon so Pena, o
qual cum pria os com pro mis sos as su mi dos quan do da for ma ção des sa
can di da tu ra, em bo ra já ti ves se vo ta do con tra pro je to se me lhan te.

O pa re cer de Cam pis ta, su cin to e es cri to com ele gan te cla reza,
dá ên fa se à de fe sa da in ter ven ção do Esta do no do mí nio da eco no mia.
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Nesse pon to, as idéi as do bri lhan te de pu ta do por Mi nas Ge ra is merecem
aten ção, por se rem pi o ne i ras no Bra sil. Cam pis ta jus ti fi ca va a con ve -
niên cia da va lo ri za ção do pro du to por ato do po der pú bli co, ação “que
fa ria sor rir a eco no mia clás si ca”, pelo fato do Bra sil de ter um virtual
mono pó lio da pro du ção. Esse foi, aliás, o erro cons tan te dos va lo ri zado res
entre nós, erro por que não le va vam eles em con ta o au men to das plan tações 
nos pa í ses con cor ren tes. O caso da bor ra cha, de que tam bém tí nha mos
mo no pó lio, em bre ve ma ni fes ta ria ou tro as pec to des se mes mo erro.8

O pa re cer de Cam pis ta con tém tre chos que de vem ser ins critos
na his tó ria das idéi as eco nô mi cas do Bra sil. Tre chos como este: 

“Não po dem ser vir de em ba ra ço – mor men te em pa í ses
no vos como o nos so – pre o cu pa ções dou tri ná ri as, in ca pa zes
aliás de so lu ções ir re du tí ve is, so bre in ter ven ções ofi ci a is no
mun do eco nô mi co. Seja o Es ta do uma sim ples ins ti tu i ção po lí tica 
e de boa or dem, seja, efe ti va men te, uma má qui na de pro gresso,
não se pode sen sa ta men te re du zi-lo, en tre nós, ao in va riá vel
pa pel de de mi tir-se so le ne men te di an te de cada di fi cul da de
que apa re ce, e que joga com os mais ele va dos in te res ses da
na ção.”

Ao pa re cer, Ser ze de lo Cor re ia jun tou voto de apo io, pro li xo e 
he si tan te. Era fa vo rá vel ao con vê nio, mas re ce a va um de sas tre na sua
exe cu ção, caso os mer cados con su mi do res dis pu ses sem de es to ques
capa zes de re sis tir à ofer ta al tis ta.

Jun ta men te com o pa re cer, vi nha uma lon ga re pre sen ta ção do 
Senado pa u lis ta, exal ta da men te fa vo rá vel ao con vê nio. Nes sa re pre sentação,
a po lí ti ca fi nan ce i ra de Cam pos Sa les e Rodri gues Alves era cri ti ca da,
dire ta mente, como tri bu tá ria do pen sa men to me ta lis ta dos es cri to res
france ses,9 en quan to o câm bio ba i xo e o emis si o nis mo eram aber ta men te 
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de fendi dos. Ter mi na com afir ma ções gra tu i tas e in con sis ten tes, que
servi am para dou rar a pí lu la (esta é a ex pres são, pois fa la vam em cir cu la ção
monetá ria do ouro) do em prés ti mo, que vi es se aten der aos in te res ses
da la vou ra ca fe e ira.

Ini ci a da a dis cus são de ple ná rio, Davi Cam pis ta, em cur to
dis cur so, opi nou pela apro va ção. Sen te-se um cer to cons tran gi men to
nas pa lavras do re la tor. Os mi ne i ros cum pri am le al men te o com pro mis so 
as su mi do quan do da can di da tu ra Pena, mas es ta vam mu i to lon ge do en -
tu si as mo dos pa u lis tas.

O jo vem De pu ta do ba i a no Mi guel Cal mon, que se ria tam bém 
mi nis tro no fu tu ro go ver no, leu um dis cur so ines pe ra do.

 Opu nha-se fir me men te ao con vê nio, não por mo ti vos po lí ti -
cos, mas por con si de ra ções eco nô mi cas, que lar ga men te de sen vol veu,
apo i a do em da dos teó ri cos e es ta tís ti cos. É um tra ba lho me di ta do, cons -
tru í do com es for ço, pes qui sa e in te li gên cia, um dos me lho res dis cur sos
so bre ma té ria eco nô mi ca que se pode en con trar nos Ana is da Câ ma ra.
Os va ti cí ni os fi na is de Cal mon eram som bri os, mas não in fun da dos
como o fu tu ro de mons tra ria. Pede que “não se ar ro jem a ope ra ções
comer ci a is ale a tó ri as, cu jos pre ju í zos so bre car re gam as ge ra ções futuras”.
Adver te que a “vã mi ra gem” nos fará per der “a su pre ma cia do nos so
café, so bre seus va ri a dos com pe ti do res”.

Ou tros ora do res ocu pa ram a tri bu na no de cor rer da dis cussão.
Bar bo sa Lima com ba teu o con vê nio com ve e mên cia e Davi Cam pis ta
vol tou a de fen dê-lo, sem pre frou xa men te.

O flu mi nen se Pa u li no de Sou sa, de bri lhan te tra di ção con ser -
va do ra e ca fe e i ra, com ba teu o pro je to. Um dos seus ar gu men tos foi
impor tan te: lem brou que o fun ding-loan, des ti nado a con so li dar toda a
dívida fe de ral, era de 10 mi lhões de li bras, en quan to que o em prés ti mo
es ta du al de se ja do se ria de 15 mi lhões.

Tra ta do como ques tão po lí ti ca, o con vê nio não se ria re cu sa do 
pela mai o ria. Foi apro va do na Câ ma ra, em dis cus são fi nal, por 107 vo tos
con tra 15. O De pu ta do Ro dri gues Alves Fi lho, fiel à ori en ta ção do PRP, 
vo tou a fa vor. Seu pai não fora fron tal men te con trá rio. Entre os que
vo ta ram con tra es ta vam ho mens do Nor te, como Está cio Co im bra,
Mi guel Cal mon e Artur Orlan do. Tam bém fo ram con trá ri os o flu mi -
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nen se Pa u li no, o ca ri o ca Iri neu Ma cha do e o ga ú cho fe de ra lis ta Pe dro
Mo a cir, que não obe de cia à li de ran ça de Pi nhe i ro Ma cha do.

A dis cus são no Se na do se fez a 31 de ju lho. Foi rá pi da. Poucos
orado res e dis cur sos re su mi dos. Gli cé rio de fen deu o con vê nio.
Houve 31 vo tos a fa vor e 6 con tra. Tal como se dera com Bar bo sa
Lima, na Câ ma ra, os Se na do res Go mes de Cas tro e Ba ra ta Ri be i ro, que
ha vi am lu ta do con tra Ro dri gues Alves em 1904, ago ra es ta vam de acor do 
com o pre sidente e vo ta vam con tra o con vê nio.

Apro va da le gal men te a po lí ti ca de va lo ri za ção, res ta va a par te
mais im por tan te, que era a ob ten ção, no es tran ge i ro, dos re cur sos ne -
ces sá ri os à sua im ple men ta ção. Caio Pra do Jú ni or for ne ce uma sín te se
des sas ne go ci a ções.

O sis te ma fi nan ce i ro che fi a do pe los Rothschild, que, des de a
Inde pen dên cia, par ti ci pa va, com ma i or ou me nor usu ra, do aten di men to 
ao cré di to pú bli co bra si le i ro, opu nha-se de ci di da men te ao Con vê nio de
Ta u ba té, e nem po de ria fa zer ou tra co i sa, pois es ta va li ga do aos em prés -
ti mos que, des de Pru den te, am pa ra vam a po lí ti ca mo ne tá ria dos pre si -
den tes pa u lis tas. Os al tis tas de São Pa u lo ti ve ram de re cor rer a ou tras
fon tes. Fo ram elas dois ban cos ale mães, um fran cês e ou tro ame ri ca no,
além de Hen ri Schrö der, de Lon dres (que des de en tão ini cia ne gó ci os
com o Bra sil), e da fir ma ale mã The o dor Wil le, gran des ex por ta do res no 
Bra sil, a qual foi ati va co or de na do ra do ar ran jo. Os Rothschild vi ram-se
afi nal obri ga dos a en trar na ope ra ção para não per de rem con ta to com o
mer ca do bra si le i ro. E, ape sar da cam pa nha fe i ta con tra a alta pe los re -
pre sen tan tes do co mér cio es ta be le ci do do café nos Esta dos Uni dos e na 
Eu ro pa, a ope ra ção foi mon ta da, e o enor me cré di to de 15 mi lhões de
li bras as se gu ra do e apli ca do, du ran te al guns anos, nas com pras de café
des ti na do à re ten ção. Entre 1906 e 1910 (sem pre se gun do Caio Pra do)
ha vi am sido re ti ra das do mer ca do 8.500.000 sa cas.

Os su ces sos li ga dos à po lí ti ca de va lo ri za ção não in te res sam
ao pre sen te es tu do, pois trans cor re ram de po is do go ver no Ro dri gues
Alves.10 Bas ta consig nar que os re sul ta dos da gran de ope ra ção não
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foram be né fi cos aos pro du to res, como de se ja va sin ce ra men te o honrado
mas pou co com pe ten te Jor ge Ti bi ri çá.

Os gran des be ne fi ciá ri os fo ram os agen tes fi nan ce i ros, que
promo ve ram o le van ta men to dos re cur sos. Eles do mi na vam, na pro porção 
de qua tro vo tos con tra um, a co mis são in cum bi da de ad mi nis trar os
estoques pro ve ni en tes da re ten ção. E, uma vez fir ma dos os pre ços, ficaram 
com as mãos li vres para ne go ci ar o café re ti do du ran te qua tro anos, o
que fi ze ram com gran des lu cros.

Convém acres cen tar ao re la to que os pre ços al tos au men tavam
o in te res se da concor rên cia em cen tros de pro du ção a cus tos mais
baixos que no Bra sil. Daí vêm to das as con se qüên ci as pre ju di ci a is à nos -
sa eco no mia ca fe e i ra.

Nun ca o Bra sil po de rá con tar –  nem se ria ra zoá vel que
con tas se – com o de sin te resse es tran ge i ro em re la ção ao nos so café.
Os pa í ses, cos tu ma va di zer Gil ber to Ama do, não têm sen ti men tos, só
têm in te res ses.

Se não tí nha mos con di ções in ter nas de re sis tên cia, cum pria
criá-las e não se en tre gar à pro te ção in ter na ci o nal, como fi ze ram os
in ven to res da po lí ti ca de va lo ri za ção.

Ro dri gues Alves, la vra dor de café, in te res sa do na alta, fi cou
con tra ela. Seu pro gra ma era o da re du ção dos custos, me lho ria de
produ ção e cré di to ade qua do ao pro du tor. Ele es ta va cer to, a lon go
prazo, e os ou tros, a lon go pra zo, mos tra ram-se er ra dos. Ve re mos como 
o pre si den te, in sul ta do e com ba ti do pe los seus pa trí ci os, sou be de fen der 
a pro du ção ca fe e i ra de São Pa u lo, al guns anos de po is, com tal ener gia e
êxi to, que ho mens que com ba te ram sua ori en ta ção em 1906, como o
en tão De pu ta do Alti no Aran tes, o le va ram no va men te à pre si dên cia da
Re pú bli ca, em 1918.
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Capítulo Ter ce i ro

A CAIXA DE CONVERSÃO

Os Do cu men tos par la men ta res contam com dois vo lu mes refe ren tes à 
Ca i xa de Con ver são. O pri me i ro com pre en de a com ple xa e abun dan te
ma té ria re la ci o na da com a lei que, em 1906, cri ou o ór gão. O se gun do, a 
par te que diz res pe ito à sua mo di fi ca ção, em 1910.

É in te res san te ob ser var que Nilo Pe ça nha, em 1906, pre si -
den te do Esta do do Rio e prin ci pal im pul si o na dor da idéia no Con vê nio 
de Ta u ba té, foi o pre si den te da Re pú bli ca que, qua tro anos mais tar de,
de nun ci ou suas in su fi ciên ci as e pro pôs sua mo di fi ca ção; en quan to
Leopol do de Bu lhões, mi nis tro da Fa zen da de Ro dri gues Alves, e que a
este acom pa nha va na opo si ção à Ca i xa de Con ver são, era o mi nis tro da 
Fazen da de Nilo, quan do se so li ci tou a al te ra ção do ins ti tu to.

O ma te ri al con ti do nos dois vo lu mes re vi ve um dos pe río dos
mais bri lhan tes da Câ ma ra dos De pu ta dos em toda a vida re pu bli ca na.

Não se tra ta, é cer to, de ne nhu ma des sas fa ses tem pes tuosas,
nas qua is a elo qüên cia parla men tar re ben ta da tri bu na com o eco das
paixões e con fli tos que se es pra i am no ple ná rio e nas ruas. Fa ses que
conhe ce mos, al gu mas ve zes, no Impé rio e na Re pú bli ca, e que, em épo cas



re cen tes, gra ças aos no vos me i os de co mu ni ca ção, che ga ram a tra zer
deze nas de milhões de bra si le i ros sus pen sos nos re cep to res de rá dio, em
toda a vas ti dão do país.

Os de ba tes so bre a Ca i xa de Con ver são, es pe ci al men te os de
1906, ex pri mi am ou tro tipo de gran de za da ins ti tu i ção par la men tar: a
con tro vér sia so bre te mas ári dos e téc ni cos, mas sus ten ta da em tal ní vel
de eru di ção, ra ci o cí nio e li ber da de, que o evo ca dor da que les dias mor tos 
não pôde de i xar de se sen tir con for ta do com o es pe tá cu lo ofe re ci do
pelas eli tes po lí ti cas di ri gen tes.

De res to, é tra di ção bem sus ten ta da no Bra sil a alta qua li dade
dos de ba tes so bre as sun tos fi nan ce i ros. No Impé rio, o pri me i ro Mar tim 
Fran cis co, Alves Bran co, Sil va Fer raz, Sa les Tor res Ho mem e ou tros
dis cu ti ram e ex pu se ram com gran de bri lhan tis mo ques tões de mo e da,
câmbio, ban co, im pos tos e or ça men tos. Nos pri me i ros anos da Re pú blica,
a de fe sa que Rui Bar bo sa fez da sua ges tão no Mi nis té rio da Fa zen da é
um mo nu men to de sa ber, ener gia e lin gua gem.

Os dis cur sos e pa re ce res de 1906 co lo cam-se per fe i ta men te à
al tu ra desses an te ce den tes ilus tres, sen do de jus ti ça res sal tar-se os no mes
de Davi Cam pis ta, que do mi nou in con tes ta vel men te toda a lon ga e in -
trin ca da mar cha do epi só dio, na pri me i ra fase, de Ca ló ge ras, que teve a
mes ma po si ção na se gun da, opon do-se di a me tral men te à ori en ta ção
ante ri or. Cam pis ta, bri lhan te de pu ta do por Mi nas Ge ra is, saiu da batalha
da Ca i xa de Con versão com duas si tu a ções na ci o na is ga lhar da men te
as se gu ra das: a do po lítico e a do es ta dis ta.

Sua pas sa gem da con du ção da Câ ma ra, na que le mo men to, à
pasta das Fi nan ças de Afon so Pena tor nou-se im pe ra ti va, e, ou tras fos -
sem as con di ções de fun ci o na men to do nos so pre si den ci a lis mo, sua as -
cen são do mi nis té rio à presi dên cia se ria na tu ral.

A de ci fra ção do mi nis té rio que é a vida de Cam pis ta, es tre la
que ful ge inten sa e ra pi da men te para de cli nar an tes de mor te pre ma tura,
de cer to modo se ope ra com a le i tu ra dos seus dis cur sos e pa re ce res de
1906. Che ga-se à con clu são me lan có li ca de que nin guém, no Bra sil,
estava mais em con di ções de go ver ná-lo do que aque le jo vem ho mem
de Esta do, des tru í do pela “conspi ra ção con tra a in te li gên cia”,1 cujo
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Le o pol do de Bu lhões, mi nis tro da Fa zenda.
O Ta ga re la. Co le ção Plí nio Doy le 



êxito ge rou o des vio da can di da tu ra Her mes. O mes mo se pode di zer
de Calógeras, ad ver sá rio de cla ra do das idéi as de Cam pis ta. O fato de
Calóge ras nun ca ter sido in di ca do, no tem po de pre do mí nio mi ne i ro,
para a pre si dên cia da Re pú bli ca é uma tris te za para Mi nas.

O pro pó si to de cla ra do da Ca i xa de Con ver são era o de fi xar
legal men te a taxa do câm bio, de for ma a evi tar as os ci la ções brus cas, que 
insta bi li za vam os pre ços de ex por ta ção de pro du ção agrí co la, prin ci pal men te 
a ma i or de las que era o café. Tal ins ta bi li da de era ru i no sa para o ex por ta dor.

O sis te ma ban cá rio se en con tra va, em par te subs tan ci al, sob
con tro le es tran ge i ro. O novo Ban co do Bra sil vi nha de ser ins ti tu í do em 
1905; sua Car te i ra de Câm bio, en tre gue ao Di re tor Cus tó dio Co e lho, ain da 
não po dia domi nar ver da de i ra men te o mer ca do, como se ve ri fi ca pe los
re ce i os que con fi den ci a va a Ro dri gues Alves, e que este ia re gis tran do
em seus apon ta men tos.

Os ban cos es tran ge i ros, in te res sa dos no co mér cio de ex por -
tação do café, apro ve i ta vam na me di da do pos sí vel a in fluên cia que ti nham
no câm bio, para o jogo es pe cu la ti vo das ta xas, for çan do a alta, quan do lhes 
con vi nha, a fim de que as com pras in ter nas se li qui das sem com me nos
mil-réis, o que lhes au men ta va o lu cro, vis to que os pre ços no ex te ri or
não va ri a vam. So me-se a isso a ba i xa ge ral dos pró pri os pre ços do café,
já re cor da da, e po de-se fa zer idéia do quan to a fi xa ção da taxa de câmbio
po de ria pa re cer a sal va ção do sis te ma eco nô mi co na ci o nal
(incluindo-se nele os te sou ros es ta du a is) li ga dos ao pro du to.

Ro dri gues Alves e Afon so Pena co nhe ci am per fe i ta men te
esse me ca nis mo de pres são so bre o câm bio, des de o tem po em que, no
go ver no de Pru den te, um ocu pa va a pas ta da Fa zen da e ou tro a pre si -
dên cia do Ban co da Re pú bli ca. As co i sas não ha vi am mu da do, como
de mons tra este tre cho de car ta do pre si den te ao seu fu tu ro su ces sor,
escri ta em 6 de ou tu bro de 1905:

“Achei tam bém mu i to brus ca a que da do câm bio, que
os ho mens da pra ça atri bu em, como sem pre, à es pe cu la ção, 
de fe i tos da mo e da, etc. É as sun to que mu i to pre o cu pa o
go ver no, como você sabe.”

Dos de ba tes par la men ta res con clui-se que a idéia de um órgão 
federal ca paz de es ta bi li zar o câm bio foi su ge ri da em Ta u ba té por
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Nilo Pe ça nha.2 O aflu xo de ouro tra zi do pelo em prés ti mo de 15 mi lhões
de li bras for ça ria ine vi ta vel men te a alta do câm bio, se este con ti nu as se en -
tre gue às leis eco nô mi cas na tu ra is, o que trans for ma ria o con vê nio em
pre ju í zo, em vez de lu cro, para o ex por ta dor na ci o nal. So men te um ar ti fí -
cio le gal po de ria evi tar o ris co, e este ar ti fí cio foi a Ca i xa de Con ver são.

Des sa for ma, a in ter ven ção do po der pú bli co no do mí nio
eco nô mi co, con tra ri an do as leis na tu ra is da eco no mia, deu-se du pla -
men te em 1906: au men tan do-se o pre ço do pro du to, me di an te re ten ção 
e com pra de café pe los go ver nos es ta du a is e me di an te fre a gem na su bi -
da das ta xas de câm bio gra ças à Ca i xa, que fa ria o mo no pó lio da tro ca
de todo o ouro do em prés ti mo por cé du las de sua emis são, mas sem pre
à taxa de 15 di nhe i ros por mil-réis. De ve-se res sal tar que essa taxa era
me nor do que aque la de 17½ a que já che ga ra o câm bio em 1906, a qual 
tor na va me nos one ro sas as des pe sas do go ver no fe de ral no ser vi ço das
dí vi das que her da ra e que con tra í ra.3

Ro dri gues Alves, na épo ca da as si na tu ra do Con vê nio de Ta u ba té, 
acha va-se mal im pres si o na do com a ati tu de de Cus tó dio Co e lho, di re tor de
câmbio do Ban co do Bra sil. Em suas no tas re fe ren tes ao ano de 1906, 
o pre si den te de i xa cla ra sua su po si ção de que Cus tó dio es ta va mais en tro sa -
do com a ori en ta ção de São Pa u lo e Mi nas do que com a do go ver no fe de ral.

Cus tó dio mos tra va-se pes si mis ta quan to às pos si bi li da des do
Banco do Bra sil man ter o câm bio na que la fase em que a es cas sez de
le tras, de ter mi na da pela en tres sa fra do café, pres si o na va no sen ti do da
alta do ouro. Pro pu nha-se a fa zer um es to que de le tras, mas di zia que
Bu lhões não lhe dava os re cur sos.

“Pon de rei [es cre ve o pre si den te] que Bu lhões me ha via in -
for ma do dos seus re ce i os so bre o câm bio, e que me dis se ra que 
ha via au to ri za do a ope rar, ad qui rin do le tras para o tal es to que
[....]. Esta va cer to, dis se de po is ao Bu lhões, que os ho mens de
São Pa u lo se en ten de ram com o Cus tó dio, não só para ou vi-lo
so bre o mé ri to da ope ra ção, como para evi tar uma alta brus ca
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2 Chegou-se a atribuir a Nilo o propósito malicioso de liquidar o Convênio por
meio da Caixa, pois a oposição de Rodrigues Alves a esta parecia provável.

3 Entre dezembro de 1904 e abril de 1905 o câmbio subiu de 12½ a 16¾ ou seja,
37%. Esta alta trouxe prejuízos aos exportadores de café, mate e borracha, e
sustou praticamente a exportação de manganês.



do câm bio que po de ria inu ti li zar as vis tas dos Esta dos, e te nho
mes mo idéia de que eles me dis se ram que o Dr. Cus tó dio fi ca ra 
bem im pres si o na do com o pro je to, e que não ha via que re ce ar a 
alta do câm bio pela ação mo de ra do ra do ban co [....].”

Vê-se o jogo du plo do di re tor de câm bio. Ao pre si den te, que
re ce a va a ba i xa, pe dia re cur sos a fim de sus ten tar as ta xas. Aos “homens
de São Pa u lo”, que não que ri am a alta, as se gu ra va a “ação mode ra do -
ra” da Ban co para im pe di-la.

No fun do, o que se dava – e que é cor ren te na vida pú bli ca –
era o de se jo de Cus tó dio Co e lho de man ter-se na sua po si ção com o fu tu ro 
go ver no, li ga do pe los com pro mis sos de Afon so Pena aos pla nos pa u lis tas.4
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4 Rodrigues Alves aborreceu-se com a publicação do relatório de Custódio Coelho, feita
pelo Jornal do Comércio, e que ele e Bulhões haviam desaconselhado. Sobre o relatório
diz: “Qual o intuito [de Custódio] escrevendo-o? Defender-se quando ninguém o
atacou? [....] Criar boa posição para si, amparando a hipótese de continuar no novo
governo? Não sei, mas a leitura rápida que fiz me desagradou e isto disse ontem ao
Bulhões.” (Nota de 10 de fevereiro.) – Na mesma nota, o presidente desabafa:
“Tinham-me dito que o Dr. Custódio havia trabalhado pela eleição do Dr. Barbosa
Lima. Foi o Dr. Seabra quem mo disse. Interpelei-o; confessou que lhe havia dado uns
60 votos, mas que ele seria amigo. Contestei-o, sorrindo, e fiquei a matutar sobre a atitude
dos amigos do governo.” (Expressões sublinhadas no original.) A impressão de
Rodrigues Alves sobre o desejo de permanência do diretor de câmbio era exata,
como se vê de outra nota sem data, em Guaratinguetá, já depois de deixar o governo: 
“No dia 14 apareceu-me o Custódio Coelho, que vinha do Pena e me comunicava
ter sido convidado para continuar no banco. Disse que precisava ouvir-me. Isto era de
manhã, na sala do bilhar, onde estava o Virgílio. O Custódio parecia-me contrafeito.
Disse-lhe que ele devia agir com liberdade, consultando-se a si próprio [....]. Se se
tratasse de ficar por alguns dias, até que o governo tivesse quem o substituísse, nada
teria a dizer, senão que deveria fazê-lo, mas para tomar posição permanente ao lado
do governo, era preciso pensar, não sacrificando nome e conceito que tinha
conquistado. Pareceu-me constrangido com as minhas palavras [....]. Havia mesmo
algum tempo que a sua atitude no Banco me parecia esquisita. Prendendo o câmbio
que tinha elementos para subir; contrariando os outros bancos que queriam caminhar
para diante e acumulando um estoque extraordinário para facilitar a Caixa de
Conversão, parecia estar trabalhando para um fim previamente combinado. O
Bulhões ficou muito contrariado com o seu relatório, e persuadido também que estava
feito com o Davi Campista [....]. Os mineiros e os deputados do Bloco estavam, havia
muito tempo, anunciando essa passagem, mas era difícil acreditar.”



Ha via, por tan to, um des com pas so en tre o pre si dente da
Repú bli ca e o seu di re tor de câm bio. Ro dri gues Alves, des de o pri me i ro
mo men to, ma ni fes tou-se con trá rio à Ca i xa de Con ver são, ra di cal men te
con trá rio, como de cla ra nas suas no tas. Estas con cor dam, in te i ra men te,
com im por tan te car ta por ele es cri ta a Afon so Pena, de Pe tró po lis, a 2
de abril de 1906, na qual ex põe, com a ma i or fran que za, ao su ces sor
(en tão já ele i to) seus pon tos de vis ta e suas in ten ções.

Co me ça lem bran do que, quan do se pen sou em va lo ri za ção do
café, o pla no dos Es ta dos era ne go ci ar um em prés ti mo ex ter no mu i to me nor 
e de di ca do so men te à com pra de par te da pro du ção. De po is veio o re ce io da
ele va ção do câm bio, e Ro dri gues Alves ha via dado ins tru ções ao Ban co do
Bra sil (Cus tó dio Co e lho) para re sol ver o as sun to por en ten di men to.

Quando o con vê nio le van tou, com sur pre sa para ele, a questão
da mo e da e do câm bio, es cre veu a Sa les e Ti bi ri çá, mos tran do-lhes o
cons tran gi men to em que fi ca va, “co nhe ci da como era5 a mi nha opi nião
con trá ria à que bra do pa drão e à fi xa ção do câm bio”.

Ti bi ri çá di zia-se de acor do, mas ale ga va que Sa les e Nilo in sis -
ti am nas ou tras me di das, ver são que pa re ce ser uma des cul pa, pois o
em prés ti mo era ne go ci a do só por São Pa u lo. Aí me teu-se a po lí ti ca de
per me io. E Ro dri gues Alves ex pli ca, qua se com du re za, a sua po si ção:

“Se o Con gres so se pa rar as duas ques tões, como parece
mais re gu lar, dar-me-á li ber da de para exa mi nar uma e ou tra, 
e a que tra tar do café será es tu da da com sim pa tia. Se, pres -
cindin do do meu con cur so, de cre tar me di das que con tra riam
mi nhas idéi as, e o pla no que te nho ado ta do, pro cu ra rei,
como é na tu ral, cum prir tam bém o meu de ver.”

Esta sen ten ça fi nal enun ci a va o pro pó si to de Ro dri gues Alves 
de ve tar o pro je to que ins ti tu ía a Ca i xa de Con ver são. Não pa re ce que
pos sa ser in ter pre ta da de ou tra ma ne i ra.

Ro dri gues Alves ten tou apa rar o gol pe por ou tro lado, ape lan -
do para o pró prio Ti bi ri çá. Ano ta ele, a 18 de agos to:

“O Álva ro de Car va lho foi a São Pa u lo con ver sar com o
Ti bi ri çá so bre a con ve niên cia de adi ar o de ba te so bre a Ca i xa
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de Con ver são. Vol tou sem nada con se guir; a ques tão é fe cha -
da e tem de ser re sol vi da logo – é com pro mis so do Blo co.”

 No domingo, 2 de setembro, o Deputado Cardoso de Almeida
procurou Rodrigues Alves e relatou-lhe o que se passara na reunião da
bancada paulista havida naqueles dias, quando foi discutido um
telegrama de Tibiriçá recomendando abertamente o rompimento com
Rodrigues Alves. Havia elementos que simpatizavam com essa idéia,
como Rodolfo Miranda, Arnolfo Azevedo e Palmeira Rip per. Outros
divergiam, como Cincinato Braga e o próprio Cardoso de Almeida.

Galante foi a posição de Pinheiro Machado nesse episódio.
Informado da intenção do pres i dente paulista de romper com seu patrício, 
o pres i dente da República em fim de mandato, Pinheiro disse ao Senador 
Glicério que “tal nunca deveria ser feito”, que isso seria uma vergonha
para os paulistas e que veio daí o abandono da idéia.6

Pi nhe i ro Ma cha do dava se ve ra li ção a Gli cé rio, que, ce den do
aos im pul sos de in cor ri gí vel ma no bris ta po lí ti co, es cre ve ra ao se na dor
ga ú cho uma car ta a 6 de se tem bro (de que con ser vou có pia) e da qual
cons tam es tes tre chos:

“O Ti bi ri çá, em car ta de 3, es cre ve-me in sis tin do pelo
rom pi men to con tra Roiz Alves,7 sob o fun da men to de que
este, ao abri go da una ni mi da de das opi niões em que se di vi de 
a Re pú bli ca, mais se pres ti gia para, no ex te ri or, hos ti li zar o
le van ta men to do em prés ti mo pro je ta do pe los três Esta dos
[....]. Ele in sis te no rom pi men to, no su pos to, aten da bem, de
que di mi nu í do o pres tí gio uni ver sal do atu al pre si den te, os
Rothschild não se ani ma rão a hos ti li zar o em prés ti mo [....].
Eis aí, pois, os mo ti vos que de novo sub me to ao seu exa me,
e o faço ago ra, pre ci sa men te para apro ve i tar o en se jo que se
lhe ofe re ce de es tar com o Pena em Belo Ho ri zon te.”

Mas se o Blo co ha via ar ras ta do o pre si den te no caso do convê nio,
não con se gui rá de mo vê-lo na ques tão da Ca i xa. Aí a de ci são depen dia
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6 Nota de Rodrigues Alves, de 7 de setembro.
7 Roiz, em lugar de Rodrigues. Glicério grafa o nome do amigo sempre na forma

antiga. 



de lei e o pre si den te da Re pú bli ca dis pu nha da po de ro sa arma do veto,
como ha via in si nu a do em sua car ta a Afon so Pena. Foi pro va vel men te
por isso mes mo que os ami gos des te se or ga ni za ram, den tro do Con -
gres so, para que o pro je to só fos se en vi a do ao Exe cu ti vo, para san ção,
de po is que Pena ti ves se as su mi do o go ver no.

Tem-se, as sim, bem cla ra a po si ção de Ro dri gues Alves no
com pli ca do as sun to da po lí ti ca eco nô mi ca do fim do seu man da to, que
li gou a va lo ri za ção do café à fi xa ção do câm bio. Ele ace i ta va a va lo ri za -
ção, em bo ra achas se que esta po de ria ser con se gui da pela fa ci li ta ção do
cré di to e me di das de co mer ci a li za ção. Mas não ace i ta va a fi xa ção do
câm bio, por lei, em taxa in fe ri or à que lhe pa re cia a na tu ral e de for ma a
pre ju di car a con ti nu a ção dos seus pla nos de re for ma. Sua ati tu de fran ca
foi re ce bi da com ad mi ra ção pe los me i os im par ci a is. O pres tí gio do
pre si den te res sur giu com for ça.

O pro je to de lei que cri ou a Ca i xa de Con ver são foi apre sen -
ta do à Câ ma ra dos De pu ta dos na ses são de 16 de agos to. Acom pa nha -
va-o um es tu do de Davi Cam pis ta, au tor do pro je to e seu re la tor na
Co mis são de Fi nan ças.

A teoria dominante no estudo e no projeto tendia a assimilar a
situação do Brasil à da Ar gen tina. Partia do princípio de que os países de
produção agrícola devem trabalhar para elevar o montante da exportação dos
seus produtos, e que essa fonte de divisas é que, com o tempo, vai criar as
reservas externas e o cap i tal interno. A euforia do câmbio alto era ilusória,
porque remunerava mal a produção interna exportável e porque não se fixava,
sujeitando-se a freqüentes oscilações, prejudiciais ao produtor. Devia-se imitar
o exemplo da Ar gen tina, que, em 1899, criara uma Caixa de Conversão mais
ou menos nos moldes daquela que agora era proposta no Brasil.8

A fi xa ção do câm bio na Argen ti na dera re sul ta dos ex tra or -
dinári os. Sua ex por ta ção de car ne, tri go e ou tras mer ca do ri as as se gurou-lhe 
sal dos or ça men tá ri os enor mes em 1905. Ha via, con tu do, uma di fe ren ça
im por tan te. No sis te ma ar gen ti no, a Ca i xa tro ca ria por ouro não só as
no tas de sua emis são como as que ha vi am sido emi ti das an te rior men te,
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8 A obra que serviu de inspiração a Davi Campista para o projeto da Caixa de
Conversão foi a de Martinez & Lewandowski, intitulada L’Argentine au XX.e siécle.
O livro era citado por outros deputados.



idên ti cas àque las. Era, pois, a con ver si bi li da de me tá li ca es ta be le ci da de
pla no. No Bra sil, po rém, a Ca i xa só tro ca ria por ouro os bilhe tes de sua
pró pria emis são, sem pre ao câm bio fixo de 15 di nhe i ros por mil-réis.

O pro je to consubs tan ci a va es sas idéi as. Apro va do pela
Comis são de Fi nan ças a 15 de agos to, com vo tos em se pa ra do, um
favo rá vel, de Ser ze de lo Cor re ia, ou tro con trá rio, de Pa u la Ra mos,
entrou, como se dis se, em dis cus são, no dia 16.

O voto de São Paulo foi dado, no dia 22, por Altino Arantes,
que iniciava sua grande carreira política.9 A 25 de agosto, Barbosa Lima
abre fogo con tra o projeto e, a 28, Alcino Guanabara pronuncia um
discurso memorável, mostrando a inviabilidade da repetição, en tre nós,
da experiência ar gen tina.

Davi Cam pis ta fala em de fe sa do seu tra ba lho no dia 1º de
setem bro, com o bri lho, a ma lí cia e a com pe tên cia ha bi tu a is.

Pros se gue a tra mi ta ção com vá ri os ora do res, que se ma ni festam
pró e con tra.

A sim ples dis cus são do pro je to pro vo ca mal-estar na pra ça.
A 18 de se tem bro, Cus tó dio Co e lho pro cu rou, in qui e to, o

pre si den te da Re pú bli ca. O câm bio caía e a pra ça se alar ma va, ape sar de
ha ver bas tan te dinhe i ro com a ex por ta ção do café. Rodrigues Alves
reuniu Le o pol do de Bu lhões e Custó dio Co e lho e leu-lhes o se guin te
tele gra ma que en vi ou a Afon so Pena, en tão em Belo Ho ri zon te:

“Os cen tros fi nan ce i ros da Eu ro pa es tão mu i to apre en -
si vos com o an da men to que tem tido na Câ ma ra o pro je to
que cria uma ca i xa de emis são e con ver são a câm bio fixo,
haven do nes ta pra ça igua is apre en sões. Re ce io que as di fi cul -
da des que es tou sen tin do se agra vem, se não for sus ta da ime -
di a ta men te a dis cus são des se pro je to, até que o seu go ver no
possa, com di re ta res pon sa bi li da de, gui ar o tra ba lho do
Congres so nes se as sun to tão me lin dro so e que pode tra zer
sérias per tur ba ções ao cré di to pú bli co. Como sabe, o Con gresso 
não está obe de cen do à di re ção do go ver no e, in fe liz men te, é
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pro fun do o meu de sa cor do com esse pro je to. Re ce an do que
ve nha en con trar uma si tu a ção má no iní cio do seu go ver no,
e que as di fi cul da des que pres sin to se agra vem, cum pro o
de ver de pre ve ni-lo, in for man do-o des sas di fi cul da des e
apreen sões que es tão pre o cu pan do o meu es pí ri to.”

De po is de co pi ar o tex to re me ti do, Ro dri gues Alves es cre ve
no seu ca der no: 

“Hou ve alar me na pra ça. O câm bio que há tem po tem 
es ta do qua se a 17 caiu, e onde irá?”

No dia 25, o pre si den te ano ta: 
“Re ce bi car ta do Pena, em res pos ta ao meu te le gra ma.

Não com pre en de as apre en sões dos cen tros fi nan ce i ros e
acha tudo bem. E, no en tan to, as no tí ci as con ti nu am más, e 
os tí tu los ca in do na Europa.”

A tra mi ta ção do pro je to pros se guiu, de fato, nor mal men te,
du ran te os me ses de se tem bro e ou tu bro. A Co mis são de Finan ças
exami na ra as emen das e dera nova re da ção ao pro je to, o qual é vo ta do
em 8 de ou tu bro, em ter ce i ra dis cus são, sen do apro va do por 115 vo tos
con tra 25. Na pe que na mi no ria, fiel ao go ver no, es ta va na tu ral men te o
De pu ta do Ro dri gues Alves Fi lho.

A gran de vi tó ria dos par ti dá ri os do pro je to era ex clu si va men te
po lí ti ca. Ra mi ro Bar ce los, que es ta va para re nun ci ar à se na to ria pelo Rio
Gran de, leu a Ro dri gues Alves uma car ta que es cre ve ra a Afon so Pena.
Nela o se na dor ga ú cho as se gu ra va ao pre si den te ele i to que a qua se to ta li -
dade dos de pu ta dos era con trá ria ao pro je to, e que os vo tos a fa vor
só vinham por que eram da dos para aten der aos de se jos do fu tu ro go ver no.

No Senado, a proposição da Câmara recebeu parecer favorável 
da Comissão de Finanças, a 1º de novembro. O re la tor foi Urbano
Santos, do Maranhão. Houve votos vencidos, o de Gomes de Cas tro,
Presidente da Comissão, e mais os de Rosa e Silva, de Pernambuco, e
Anísio de Abreu, do Piauí. Gomes de Cas tro, apesar de opositor a
Rodrigues Alves, votava com ele, tal como Barbosa Lima fizera na
Câmara. Glicério votou a fa vor, assim como o mineiro Feliciano Pena, 
primo e cunhado do novo pres i dente.
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Aní sio de Abreu fez acom pa nhar seu voto de fun da da ex po si ção.
Nela, o se na dor afir ma com fran que za, con tra ri an do as te ses de Cam pis ta:
“A Ca i xa de Con ver são que se pre ten de cri ar [....] não com ple ta, mas pre judica, 
de for ma, anu la e eli mi na a po lí ti ca eco nô mi ca e fi nan ce i ra de Cam pos Sa les,
fir me e re so lu ta men te pros se gui da pelo go ver no atu al.” De po is de afir mar
que a ma té ria em de ci são era a mais gra ve sub me ti da ao Con gres so des de a
Re pú bli ca, con clui que vo tar, como vo ta va “con tra o pro je to e, por tan to,
pela con ti nu i da de da po lí ti ca eco nô mi ca e fi nan ce i ra que fez a gló ria dos dois 
úl ti mos qua triê ni os”, era “obra de pa tri o tis mo”.

 Após a dis cus são, que não atin giu o ní vel da que se ve ri fi ca ra 
na Câ ma ra, foi o pro je to aprova do, tam bém, por gran de ma i o ria: 27
votos contra 5. Os três pa u lis tas, Alfre do Ellis, Fran cis co Gli cé rio e
Lopes Cha ves, vo ta ram con tra Ro dri gues Alves.

O re e xa me do pro je to pela Câ ma ra (ne ces sá rio pelo fato de
te rem sido apro va das pe que nas emen das no Se na do) só se ini ci ou a 29
de no vem bro. Ro dri gues Alves, en tão, já ti nha trans mi ti do o po der a
Afon so Pena.

Car los Pe i xo to, novo lí der do ple ná rio e re la tor na Co mis são
de Fi nan ças, pe diu ur gên cia, re gi me sob o qual foi o pro je to apro va do,
sem di fi cul da des, e san ci o na do a 3 de de zem bro.

É evi den te que a co mu ni ca ção de Ro dri gues Alves a Afon so
Pena de que ve ta ria a lei (con ti da na car ta an tes re fe ri da) fez com que os
sus ten ta do res da nova si tu a ção não qui ses sem en fren tar o ris co. Daí o fato
de que o pro je to, sen do apro va do na Câ ma ra a 8 de ou tu bro, só haja ini ci a -
do a mar cha no Se na do a 1º de no vem bro. Daí, pro va vel men te, tam bém, a
con cor dân cia na apro va ção das emen das do Se na do, que não altera vam
subs tan ci al men te a pro po si ção, mas exi gi am a vol ta do pro je to à Câ ma ra.

Agora, ape nas al guns da dos a mais so bre a Ca i xa de Con versão,
que con fir mam os pon tos de vis ta de Ro dri gues Alves.

Em abril de 1910, o Pre si den te Nilo Pe ça nha en vi ou ao
Congres so uma ex po si ção do seu mi nis tro da Fa zen da – que era de
novo, Le o pol do de Bu lhões – pro pon do al te ra ções subs tan ci a is na lei
de 1906. A ex po si ção do mi nis tro é o re co nhe ci men to do in su ces so da
Ca i xa. Bulhões, com na tu ral dis cri ção, não de i xa de de fen der suas an ti gas
idéias. Mos tra que a po lí ti ca fi nan ce i ra an te ri or à Ca i xa era a da va lo ri za -
ção natu ral da mo e da: “Com o res ga te di mi nuía-se a quan ti da de de
papel-moeda; com a ga ran tia au ri fi ca va-se a mas sa res tan te, me lhorava-se
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da sua qua li da de.” Adi an te afir ma: “A Ca i xa foi re al men te ins ti tu í da em
uma épo ca em que a ten dên cia do câm bio para a alta se apo i a va não em
elemen tos fu ga zes e oca si o na is, mas em ali cer ces po de ro sos, cons truídos
pela pró pria eco no mia pú bli ca.”

E qual era a si tu a ção, em 1910? O mi nis tro ex pli ca:

“Te mos as sim, por obra da lei de 1906, cer ca de 630.000
con tos de pa pel-moeda sem o las tro que o an ti go fun do de ga -
ran tia lhe ofe re cia e de ano para ano mais avul tava; isto é, em
ma té ria de va lo ri za ção do pa pel, re gre di mos ma ni fes ta men te, e 
nos sa si tu a ção le gal é me nos re sis ten te e sa dia do que já foi.”

To man do por base a ex po si ção do mi nis tro, a Co mis são de Fi -
nan ças, a 29 de abril, apre sen tou pro je to ele van do a taxa cam bi al de 15 para 
16 e res ta u ran do os fun dos de ga ran tia e res ga te do pa pel-moeda.

A es ses dis po si ti vos, a ban ca da de São Pa u lo, pelo seu lí der
Ga leão Car va lhal, jun tou emen da, au men tan do o fun do de de pó si to e
emis são da Ca i xa de 20 para 40 mi lhões de li bras.

O pro je to fi cou pa ra do na Câ ma ra até que, em 8 de no vem -
bro, dias an tes do ter mo do seu man da to, Nilo Pe ça nha en vi ou nova
expo si ção de Bu lhões, na qual o mi nis tro pin ta va em co res som bri as a
especu la ção ba i xis ta que aba la va os re cur sos do Ban co do Bra sil. Mos tra va
que o es for ço para a ba i xa do câm bio era es pe cu la ti vo e não re sis ti ria ao 
aflu xo de le tras de ex por ta ção que, as se gu ra va o mi nis tro, es ta va sen do
“re pre sa das” com in tu i tos es pe cu la ti vos. Bu lhões ter mi na va com a
propos ta de que a taxa de câm bio fos se ele va da a 18.

A dis cus são do as sun to ini ci ou-se a 21, nos pri me i ros dias do
go ver no Her mes. Não se com pa ra, em in te res se com a que se pro ces sou
em 1906, mas não de i xou de apre sen tar dis cur sos de alta qua li da de, como
os de Ca ló ge ras e Cin ci na to Bra ga, na Câ ma ra. O de ba te no Se na do foi
me nos im por tan te. Des ta ca-se uma car ta de Jo a quim Mur ti nho (que es ta va
en fer mo) de fen den do a po lí ti ca mo ne tá ria Cam pos Sa les-Rodrigues Alves.

Em seu dis cur so na Câ ma ra dos De pu ta dos, a 7 de de zembro,
Ca ló ge ras expli ca, de for ma cris ta li na, a ilu são que fora a po lí ti ca
econômica no Con vê nio de Ta u ba té e na Ca i xa de Con ver são.

Mos trou como os de pó si tos nes ta úl ti ma, até o ní vel má xi mo
de 20 mi lhões de li bras, fo ram sem pre ma no bras em que es pe cu la do res
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há be is apro ve i ta vam-se, com ouro vin do do es tran ge i ro, da di fe ren ça en tre
o câm bio fixo da Ca i xa e o câm bio li vre do mer ca do, para en ri que cer.

É um dos gran des es tu dos de Ca ló ge ras este dis cur so. Mas,
como to das as ora ções par la men ta res fe i tas de im pro vi so, é uma ex po sição 
su cin ta. O tra ba lho de fi ni ti vo de Ca ló ge ras so bre a Ca i xa de Con ver são
apa re ce, em for ma de ca pí tu lo, no seu li vro clás si co La Po li ti que Mo né ta i re 
du Bré sil, pu bli ca do na que le mes mo ano de 1910.

No li vro, es cri to em fran cês (lín gua tão fa mi li ar a Ca ló ge ras quan -
to o seu pró prio idi o ma), o assunto da Ca i xa de Con ver são é ex pos to
pelo finan cis ta e não pelo po lí ti co; o au tor li be ra va-se das con tro vér si as teó -
ri cas so bre fi nan ças, câm bio e mo e da, né voa per tur ba do ra em que a ciên cia e 
a ins ciên cia da vam-se as mãos em um mun do de abs tra ções con fu sas. Ao
mes mo tem po, apa re ci am as co ne xões que li ga vam aque la ini ci a ti va à vida do 
povo sa cri fi ca do e iner me e à eco no mia do país, nem sem pre bem de fen di da.

 Ca ló ge ras não era – nun ca o foi – um re vo lu ci o ná rio so ci al. Sua
for ma ção hu ma nis ta ten dia para o es pi ri tu a lis mo, tan to que, no de clí nio da
vida, sua con ver são à Igre ja Ca tó li ca foi uma eta pa na tu ral da as cen são da -
que le es pí ri to raro. Mas as qua li da des hu ma nas de Ca ló ge ras, a cul tu ra hu ma -
nís ti ca, a lú ci da ter nu ra pe los fra cos e ex plo ra dos, fa zi am-no ver, na que la
aven tu ra co or de na da da va lo ri za ção do café e da des va lo ri za ção do câm bio
de ex por ta ção, a gran de mon ta gem da ex plo ra ção dos sa la ri a dos, pe los que
de ti nham o co man do do nos so im pé rio e vul ne rá vel sis te ma pro du ti vo.

Em 1906, pre so aos com pro mis sos do sis te ma políti co de
Minas Ge ra is a que per ten cia, Ca ló ge ras não po dia opor-se aber ta men te
à apro va ção do pro je to, que dei xa ra de ser ques tão téc ni ca para
tornar-se pon to de so li da ri e da de po lí ti ca. Mas não vo tou, tam pou co,
por ela. Não com pa re ceu.10Ago ra, po rém, Ca ló ge ras sen tia-se com as
mãos li vres para o seu vi go ro so ata que ao sis te ma com o qual a si tu a ção 
her mis ta não ti nha com pro mis so po lí ti co es pe ci al.

O dis cur so e o li vro de 1910 são for mi dá ve is li be los con tra a 
ma nobra explora do ra, que se es con dia de ba i xo do pre ten di do apo io à
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produção. Mos tra Ca ló ge ras que a eli te eco nô mi ca bra si le i ra, se guin do o
exem plo ar gen ti no, não lo gra ria o mes mo êxi to eco nô mi co, em bo ra al can -
ças se re sul ta dos so ci a is se me lhan tes. Argen ti na e Bra sil eram pa í ses sem in -
dús tri as e sem ca pi tal na ci o nal, cu jas eco no mi as se fun da vam na ex por ta ção
de pro du tos pri má ri os; lá, a car ne e o tri go; aqui, o café, a bor ra cha e ou tros
me no res.

A po lí ti ca de câm bio pre so (pou co im por ta a taxa, mas o
câm bio me nor do que a ten dên cia na tu ral do mer ca do) ali a va-se à in fle -
xi bi li da de na con ten ção dos sa lá ri os, e este era um fa tor bá si co para o
su ces so dos pla nos, em bo ra sem pre man ti do na som bra, du ran te as
com pli ca das dis cus sões dos dou to res.

O câm bio ba i xo au men ta va subs tan ci al men te as ex por ta ções,
dan do lu cros aos pro du to res e in ter me diá ri os, quer bra si le i ros, quer es -
tran ge i ros. Esse lu cro era bas tan te para as se gu rar vida rica, e mes mo mu i -
to rica, à pe que na mi no ria pri vi le gi a da, se nho ra dos pro du tos, dos ins tru -
men tos e dos se gre dos do co mér cio in ter na ci o nal. Mas a mes ma po lí ti ca
le va va ao cres cen te, im pla cá vel en ca re ci men to da vida dos sa la ri a dos, que, 
por mais fru ga is que fos sem, ti nham, com o sa lá rio in fle xí vel, de con su -
mir qua se tudo vin do de fora: os re mé di os, os ves tuá ri os, os ali men tos, os 
com bus tí ve is, os ma te ri a is de cons tru ção, sem es que cer os ser vi ços de uti -
li da de pú bli ca das com pa nhi as es tran ge i ras, e os trans por tes com os fre tes 
co bra dos parte em ouro. Ca ló ge ras mos tra como as es tra das de fer ro,
cobran do par te dos fre tes em ouro, tor na vam im pos sí vel a cir cu la ção das
mer ca do ri as de pro du ção lo cal e, por isso, não per mi ti am a in dus tri a li za -
ção dos la ti cí ni os, nem o trans por te de ver du ras, ovos e ga li nhas. Mos tra
como, no interi or do Bra sil, co mia-se car ne de Chi ca go ou de Bu e nos
Ai res e im por ta vam-se pro du tos como o ar roz, o mi lho e a ba ta ta.11
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eram a Cartilha, de João de Deus, e o Coração, de De Amicis...



Na Argen ti na, os pro du tos ex por tá ve is eram me nos ins tá ve is
do que os nos sos, além de que o solo era mais fér til, a imi gra ção mu i to
ma i or, a to po gra fia mais fa vo rá vel, as la vou ras mu i to me lho res e mais
ex ten sas. O pla no ar gen ti no con se guiu ven cer, for mar uma plu to cra cia
agrá ria só li da so bre a mi sé ria do povo, si tu a ção que du rou até que a
ausên cia de in dús tria le vou o país às di fi cul da des de hoje.

No li vro de Ca ló ge ras há crí ti cas fun da das a Ro dri gues Alves, 
pela ati tude que to mou, com ba ten do a Ca i xa de Con ver são, mas fe chando
os olhos ao Con vê nio de Ta u ba té, quan do este se pren dia àque la.

Nos sa ex pli ca ção para o fato, sem di mi nu ir a res pon sa bi li dade
de Ro dri gues Alves, é esta: sua to le rân cia for ça da para com o con vê nio
era de vi da, se gun do pen sa mos, ao re ce io de per der a po si ção po lí ti ca em 
São Pa u lo e, tam bém, à cir cuns tân cia de ser ele pró prio mem bro da
clas se dos pro du to res de café. Ro dri gues Alves po de ria ter sido um
anima dor da va lo ri za ção. Nun ca o foi. Mas po de ria, tam bém, ter se
opos to a ela com mais vi gor. Não o fez. Não é pro vá vel que qual quer
po lí ti co do seu tem po, sob o im pé rio das mes mas cir cuns tân ci as, agis se
de modo mais fir me do que ele com re la ção ao café.
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Capítulo Quarto

A SITUAÇÃO NO FIM DO QUATRIÊNIO

É pos sí vel que Ro dri gues Alves não vis se as co i sas com
a mes ma vi são cul ta de Ca ló ge ras, mas seu bom-senso, sua ex pe riên cia e 
seus sen ti men tos na tu ra is de mo de ra ção e to le rân cia co lo ca ram-no no
ca mi nho cer to.

A “po lí ti ca ex pe ri men tal” do bri lhan te Cam pis ta não o
conven ceu, nem os com pro mis sos de Afon so Pena o aba la ram, quan to
à Ca i xa de Con ver são.

Ele re sis tiu, e, por isso, ter mi nou o go ver no iso la do po li ti ca -
men te, além de der ro ta do no Con gres so.

Mas saiu do go ver no sem tran si gir na po lí ti ca fi nan ce i ra que
me lhor se ajus ta va às re a li za ções em pre en di das.

Os tí tu los dos em prés ti mos pú bli cos in ter nos co ta vam-se
aci ma do par e os da dí vi da ex ter na ao par. O câm bio, que re ce be ra a
12, es ta va per to de 17, ape sar das pres sões ba i xis tas. A dí vi da in ter na di -
mi nu í ra e a ex ter na es ta va em dia. Os sal dos da ba lan ça co mer ci al su pe -
ra vam 16 mi lhões de li bras em 1905, e os sal dos da exe cu ção or ça men tá -
ria iam a mais de 15.000 con tos, du ran te o qua triê nio. Fi nal men te, en tre
sal dos em Lon dres e no Bra sil, Ro dri gues Alves e Bu lhões le ga ram a
Afon so Pena e Davi Cam pis ta um to tal de qua se 250.000 con tos.



Rio Bran co em pe nhou-se na re for ma das For ças Ar ma das. 
Foto Re nas cen ça. Co le ção Plí nio Doy le 
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Ca pí tu lo Qu in to

GUERRA E MARINHA

Ape sar dos re sí duos vin dos do po si ti vis mo e do
repu bli ca nis mo his tó ri co, cul mi nan tes nas cons pi ra ções e no mo vi men -
to de 1904, e na for ma ção do blo co an ti go ver nis ta de 1905, Ro dri gues
Alves ter mi nou seu man da to com sal do po si ti vo de pres tí gio nas For ças 
Arma das.

Isso era com pre en sí vel. As clas ses mi li ta res não po di am
deixar de ser sen sí ve is à soma de re a li za ções do go ver no, que bem se
ajus ta vam aos sen ti men tos pre do mi nan tes nas or ga ni za ções bé li cas.

O êxi to da po lí ti ca ex ter na de Rio Bran co, em epi só di os
como a con quis ta do Acre, ou a de fe sa da so be ra nia na ci o nal nos in ci -
den tes com o Peru e a Ale ma nha, a trans for ma ção do Rio de Ja ne i ro, a
vi tó ria con tra as epi demias que des pres ti gi a vam o Bra sil, to dos es ses
fatos que ele va vam o con ce i to do país re per cu ti am fa vo ra vel men te na
opi nião dos mi li ta res não po lí ti cos, que eram a gran de ma i o ria.

Uma prova do respeito afetuoso que cercava o pres i dente
no seio do Exército transparece no acolhimento que lhe foi dispensado,



pela tropa e oficialidade, nas grandes manobras militares de Santa Cruz,
realizadas pela primeira vez em outubro de 1905 e repetidas em 1906.

O pre si den te com pa re ceu a es sas ma no bras, acom pa nha do-as 
a ca va lo, jun ta men te com o co man do das for ças e pas san do uma no i te
em bar ra ca de cam pa nha.

O fato pro vo cou cu ri o si da de da im pren sa, que pu bli cou fo to -
gra fi as do ca va le i ro Ro dri gues Alves. Os jor na is jo co sos não de i xa ram
mes mo de apro ve i tar a opor tu ni da de para pi lhé ri as e re mo ques.

No seu ca der no, Ro dri gues Alves ano tou, a 7 de ou tu bro de 1905:

“Assisti em Santa Cruz às grandes manobras do Exército,
ficando muito contente com o que vi. Impressão magnífica
por ver contentes oficiais e praças e o tom marcial dos
soldados, de todos. Ofereci aos oficiais um grande banquete,
saudando o Exército representado na divisão ali estacionada.”

No ano seguinte, 1906, em nota de 6 de outubro, tendo
voltado a assistir às manobras, exprime-se mais longamente:

“Fui as sis tir às ma no bras em San ta Cruz, par tin do no dia 
4, às 2 ho ras, com a co mi ti va ofi ci al. Acam pei em uma bar raca,
que ser vi ra para o Con de d’Eu. Nes se dia jan ta mos na bar ra ca
do Ge ne ral Her mes. No dia se guin te as sis ti às ma no bras a
cava lo, e per cor rendo os cam pos. Almo ça mos na mes ma tenda 
que me hos pe da va. Às 4 ho ras de on tem re ce bi uma gran de
ma ni fes ta ção dos ofi ci a is, que me ofe re ce ram um bus to de
bron ze, re pre sen tan do a lei, e um ál bum com os dis cur sos de
Root e Rio Bran co. Fa la ram os ofi ci a is Te nen te-Coronel Torres 
Ho mem e Co man dan te Mo re i ra Go mes. Res pon di. À no i te
hou ve o banque te do go ver no aos ofi ci a is. Ofe re ci o ban quete
e o Ge ne ral Her mes fa lou pelo Exér ci to. Tudo cor reu mu i to
bem, sem o me nor aci den te. A ma ni fes ta ção dos ofi ci a is
fez-me mu i ta im pres são e a toda gen te que as sis tiu [....]. Fo ram 
os fi lhos to dos, Fran cis co, Oscar e José, a fi lha do Rio Bran co
e o fi lho,1 e al guns de pu ta dos.”
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Assim, pou co mais de um mês an tes de de i xar o go ver no, o
pre si den te re ce bia o tes te mu nho de le al da de do Exér ci to. O 14 de
Novem bro não de i xa ra se qüe las.

No Exér ci to as re a li za ções ma te ri a is do go ver no fo ram mo destas.
O pres tí gio do pre si den te decor ria mais da po lí ti ca ge ral e das suas
virtu des pes so a is.

Pode-se mencionar a construção da fábrica de pólvora de
Piquete, a aquisição de armamento moderno (canhões e metralhadoras), 
o reaparelhamento de fortalezas, a construção de estradas estratégicas,
de ferro e de rodagem, nas regiões fronteiriças do Sul e a reforma do
ensino militar. Não se deve esquecer a custosa mobilização feita na
Amazônia e Mato Grosso, quando do episódio do Acre e suas
conseqüências. Foram medidas dispendiosas, que deram ao Exército e
Marinha noção da sua eficiência e do seu valor.

Dado im por tante foi o in cre men to tra zi do ao ser vi ço de saúde
do Exér ci to.

Na Ma ri nha, a ação do go ver no foi mais am pla. A ra zão dis so
era que, des de o go ver no de Flo ri a no e a Revolta da Arma da, a nossa
organi za ção na val, sus pe i ta de se bas ti a nis mo, en tra ra em de clí nio e aban dono.

Na Ma ri nha re fu gi a ram-se mu i tos re ma nes cen tes do monar -
quismo, o que deu à fase de con so li da ção da Re pú bli ca (1893-1898) um
visí vel pre do mí nio do Exér ci to, com que bra do equi lí brio vin do do Impé rio.

Cam pos Sa les não pu de ra, pe las li mi ta ções fi nan ce i ras a que
se obri ga ra, pen sar em res ta u ra ção da Ma ri nha. Ro dri gues Alves pôde
fa zê-lo, pois en con trou a Re pú bli ca con so li da da, o sa u do sis mo mo nár -
qui co ex tin to na Ma ri nha e os re cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os. Daí o
seu im por tan te pla no de re for ma na val.

Diz a sín te se ge ral da ad mi nis tra ção, tan tas ve zes ci ta da: “O
go ver no atu al, de mo vi men to e tra ba lho, não po dia fi car in di fe ren te a
esse pa trió ti co ane lo.”

Para a re for ma na val, o Almi ran te No ro nha, mi nis tro da pasta,
em con sul ta com seus au xi li a res, fez pre pa rar o pro je to que se trans for -
mou na Lei nº 1.296, de 14 de de zembro de 1904, o ma i or es for ço
empre en dido, des de a Re pú bli ca, para o re a pa re lha men to e re or ga nização
da Ma ri nha. Por meio dela, o Bra sil ten ta va vol tar à sua po si ção pri mordial
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en tre as for ças na va is do con ti nen te la ti no. O pro pó si to não era fá cil,
pois as con di ções vi gen tes, no tem po do Impé rio, se ha vi am dis si pa do
e, ago ra, a Re pú bli ca Argen ti na, em bo ra me nos po pu lo sa e com me nor
li nha de cos ta, en con tra va-se em con di ções eco nô mi co-financeiras que
lhe per mi ti am ul tra pas sar os es for ços do Bra sil.

A Lei nº 1.296 pre via a cons tru ção de três cou ra ça dos de
13.000 to ne la das de des lo ca men to, três cru za do res de per to de 10.000
to ne la das, seis ca ça-torpedeiros, seis tor pe de i ros, um trans por te de car -
vão e um na vio-escola.

A Ma ri nha en ten deu-se com as mais im por tan tes fir mas mun -
di a is de cons tru ção na val e che gou a con tra tar a com pra dos cou ra ça -
dos. O pla no na val de Ro dri gues Alves, pre vis to na lei de 1904, foi, po -
rém, mo di fi ca do no go ver no Afon so Pena, sob a in fluên cia do novo
ocu pan te da pas ta, Al mi ran te Ale xan dri no de Alen car.

Rui Bar bo sa, em fran ca opo si ção, cons ti tu iu-se no Se na do o
mais se ve ro ora dor a con de nar o pla no na val,2 apo i a do por Ale xan dri -
no, que tam bém ti nha as sen to na que la Casa. É cu ri o so que os ata ques
do se na dor ba i a no fo ca li zam pre ci sa men te os pon tos mais vul ne rá ve is
do pla no de Afon so Pena, cen su ran do, em Ro dri gues Alves, aqui lo pre -
ci sa men te que se fez de po is, sem pro tes to de sua par te, ou seja, agir
com “im pru dên cia e ir re fle xão”, sem es tu dos pré vi os sé ri os, sem exa mi -
nar “pal mo a pal mo o ter re no em que se pisa”.

O re la tó rio fi nal do go ver no de Ro dri gues Alves, em 1906,
res pon de às crí ti cas de Rui e Ale xan dri no:

“Te mos ou vi do di zer que essa to ne la gem já não sa tis faz 
às exi gências do mo men to e que se pen sa, mes mo, em
aumen tá-la, por uma lei do Con gres so. É mu i to cu ri o sa a
evo lu ção dos es pí ri tos. Qu an do se dis cu tia o pla no de cons -
tru ções na va is, a que aca ba mos de nos re fe rir, ha via um grupo 
de ofi ci a is es tu di o sos que con si de ra va exa ge ra da aque la to ne -
la gem, e pug na va pela con ve niên cia de pe que nas má qui nas
de guer ra [....]. Hoje pen sam eles de modo di fe ren te: aque le
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des lo ca men to não sa tis faz e deve ser ele va do. Deus os ins pire 
para que não so fra mo di fi ca ções o pla no que, tão pa tri o ti ca -
men te, co me çou a ter exe cu ção.”

Esta pre vi são foi in fe liz men te con fir ma da pelo ma i or dra ma
in ter no da his tó ria da Ma ri nha, a re vol ta de João Cân di do, em 1910. Em 
ou tro es tu do (a bi o gra fia de meu pai) es cla re ci as ra zões que li gam o trá -
gi co le van te de 1910 às de fi ciên ci as de pla ne ja men to que se ve ri fi ca ram
na mo di fi ca ção, fe i ta pelo Almi ran te Ale xan dri no, do pla no an te ri or do
Almi ran te No ro nha.3

Em vez dos três cou ra ça dos mé di os, pre vis tos em 1904, o go -
ver no Pena re sol veu su pe rar o pla no, en co men dan do três dre ad noughts, o 
Mi nas Ge ra is, o São Pa u lo e o Rio de Ja ne i ro.  Os dois pri me i ros fo ram
incor po ra dos à fro ta em 1910; mas o ter ce i ro, ain da ma i or que eles, não
che gou a ser en tre gue. De qual quer for ma, aque las uni da des cor res pon -
di am ao que ha via de mais mo der no na pró pria Ma ri nha in gle sa, onde o
tipo dre ad nought en con tra va-se ain da em es tá gio ex pe ri men tal.

A era dos cou ra ça dos do tipo dre ad nought (este nome foi dado
ao pri me i ro de les, pas san do de po is a de sig nar o tipo), co me çou em
1905. Ele men tos de gran de peso no al mi ran ta do in glês, uti li zan do a ex -
pe riên cia da guer ra rus so-japonesa, ado ta ram o de se nho ge ral em outu -
bro de 1905 e o na vio pro tó ti po só fi cou ter mi na do em de zem bro de
1906, para co me çar a ser tes ta do no Atlân ti co. Era este na vio,
instrumento de ope ra ção de li ca da e di fí cil para uma Ma ri nha como a
inglesa, que a Ma ri nha bra si le i ra re sol veu logo adap tar às nos sas con dições
de país atra sa do e sem apa re lha men to.

Do meu li vro, aci ma ci ta do, des ta co este pe río do:

“Mu i tas crí ti cas se le van ta ram con tra a al te ra ção dos
pla nos pri mi ti vos, e al gu mas se re fe ri am exa ta men te aos
dois gran des va sos de guer ra, con si de ra dos ex ces si va men te
pos san tes em re la ção às nos sas neces si da des, ao res to da
Esqua dra e às ins ta la ções fi xas de ter ra.”
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Não se tra ta de re pe tir, aqui, a ex po si ção da evi den te
desproporção en tre os dois na vi os ad qui ri dos e as nos sas pos si bi li da des
téc nicas, tan to pes so a is quanto ma te ri a is. Bas ta re cor dar que foi esse
desa jus te que trou xe a re vol ta de 1910, com as suas ter rí ve is con se qüências.
Embo ra Ro dri gues Alves te nha sido cha ma do ao Ca te te, por Her mes,
no dia da que le le van te, o in ci den te não se re la ci o na com a sua bi o gra fia.
De vem, ape nas, fi car acen tu a dos a pru dên cia e o equi lí brio dos seus
obje ti vos, sub mer gi dos, com mau des fe cho, pelo go ver no se guin te.

Pa re cia, até, que os três Es ta dos do Con vê nio de Ta u ba té,
reuni am-se – para uma im pro vi sa ção na val, se me lhan te à que os uni ra
nas aven tu ras da va lo ri za ção e do câm bio fixo.

É que o problema na val pas sa ra, como tudo mais, a ser po lí tico.
Con tan do com gran de ma i o ria no Con gres so, a opo si ção do Blo co po dia
fa zer o que qui ses se. Esta po li ti za ção do pro ble ma na val é que ex pli ca
a atitude de Rui Bar bo sa, lí der ora tó rio do Blo co, ao com ba ter en car ni ça -
da men te, em 1906, ou tros as pec tos do pro gra ma na val de Ro dri gues Alves, 
como, por exem plo, a cons tru ção de um novo Arse nal de Ma ri nha, com
lo ca li za ção pro je ta da em Ja cu e can ga, na en se a da de Angra dos Reis.

Os es tu dos de vi a bi li da de da cons tru ção na que la en se a da já
exis ti am. O pre si den te es ti mu lou-os, con vo can do um téc ni co de re no me
in ter na ci o nal,4 para que opi nas se so bre a lo ca li za ção do Arse nal no pon to 
que mais con vi es se aos in te res ses do país. A po si ção do go ver no, con corde 
com a do téc ni co in glês, foi em fa vor de Ja cu e can ga. A ma té ria foi con si -
de ra da na lei de or çamento de 1906, vo ta da em 1905. Por ela fi ca va o
gover no com re cur sos para ini ci ar “a cons tru ção de um novo Ar se nal de
Ma ri nha em lo cal que fos se es co lhi do pelo res pec ti vo mi nis tro”.

A Co mis são de Fi nan ças deu pa re cer fa vo rá vel, com voto
ven ci do de Rui, “quan to à or ga ni za ção da Esqua dra” (que con si de ra va,
como vi mos, mal es tu da da) e con tra a lo ca li za ção do Arse nal, que achava
de ver per ma ne cer na baía de Gu a na ba ra.
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Na ses são de 27 de de zem bro, Rui pro fe riu um dos seus bons
dis cur sos, de fen den do as po si ções as su mi das. Sua ora ção é emi nen te men te
po lí ti ca, che ia de ina bor dá vel hos ti li da de ao governo e, pes so al men te, a
Rodri gues Alves. A este e a Bu lhões faz uma re fe rên cia irô ni ca, que não era 
ex ce ção na sua elo qüên cia: 

“Cada or ça men to é, pelo me nos, um pra to de far ta
mis ce lâ nea, des ses em que a dona da casa acu mu la to dos os
ace pi pes de uma des pen sa for ne ci da à la di a ble. A dona da
casa per deu o ju í zo há mu i to tempo, ao que pa re ce, e a co zi -
nhe i ra pre pa ra pro va vel men te ao freguês uma in di ges tão fi -
nan ce i ra, da qual não sei se se sal va rá.”

Po de-se afir mar, sem des res pe i to, e con ti nu an do a ima gem,
que ele, Rui, ao di zer es tas co i sas, não pas sa va do tri vi al.

Mas a par te re fe ren te à de fe sa da cons tru ção do Ar se nal na
Gu a na ba ra é mu i to bem ela bo ra da. Como sem pre, Rui Bar bo sa mos tra
am plas le i tu ras so bre a ma té ria em de ba te. Cita li vros téc ni cos re cen tes,
de au to ri da des que in ter pre tam as mais no vas ex pe riên ci as vin das da
guer ra rus so-japonesa, e pro vo ca ma ni fes ta ções de apo io dos par ti dá ri os 
do Blo co, como Pi nhe i ro, Aze re do e Gli cé rio, este úl ti mo es que ci do de
que as si na ra o pa re cer fa vo rá vel da Co mis são de Fi nan ças. É que a ma -
té ria se re ves tia de cla ras co no ta ções po lí ti cas. Afon so Pena já es ta va de
an te mão ele i to. Ro dri gues Alves po li ti ca men te der ro ta do, e os lí de res da 
nova si tu a ção que ri am mar car sua ati tu de. Mas foi em 1906, de po is da
ele i ção de Afon so Pena, que Rui ma ni fes tou me lhor sua po si ção con trá -
ria aos pla nos do go ver no so bre a Ma ri nha.

No dia 14 de agos to, Rui apre sen tou pro je to re vo gan do a
auto ri za ção con ce di da na lei de or ça men to de 1906, jus ti fi can do-o com
um dis cur so. A con tri bu i ção mais im por tan te foi po rém a que se ve ri fi -
cou no lon go e ma ci ço dis cur so pro fe ri do no dia 21 da que le mês, em
se gui da a ou tra in ter ven ção, esta do Se na dor Ale xan dri no de Alen car, o
prin ci pal opo si tor, no seio da Ma ri nha, do pla no do Almi ran te No ro -
nha, a quem iria su ce der na pas ta.

De po is de lar go intrói to, de ca rá ter pes so al, em que evo ca
vários epi só di os da sua vida e de fen de-se de acu sa ções do jor nal O País,
se gun do as qua is es ta ria cri an do di fi cul da des à de fe sa na ci o nal, Rui
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anun cia da tri bu na o seu rom pi men to “de fi ni ti vo” com Ro dri gues
Alves, nes tes ter mos: 

“Des de o co me ço da pre si dên cia atu al que a direção
nor mal da mi nha car re i ra po lí ti ca so freu mo di fi ca ção, es for -
çan do-me eu por de mons trar aos meus com pe ti do res o
sen ti men to que me ani ma va, o de se jo que atu a va em mim
de co la bo rar com um go ver no ho nes to e re pu bli ca no, para
o bem do in te res se co mum do nos so país [....]. E qual foi,
senho res, o mo ti vo da de ter mi nan te da nos sa se pa ra ção
última e de fi ni ti va? [....] Co gi ta mos em ar re ba tar aos abu sos
do po der a es co lha do pri me i ro ma gis tra do da na ção.”

Sabe-se que a separação não foi definitiva. Quando se cogitou
da sucessão de Nilo Peçanha, e an tes de se lançar ele próprio à
campanha civilista, Rui pensou em Rodrigues Alves para candidato. E
mais tarde, na sucessão de Her mes, ocorreu-lhe o mesmo pensamento.

Seguem-se dezenas de páginas encorpadas de argumentação
lógica e técnica, con tra a construção do Ar se nal de Jacuecanga,
esmaltadas de copiosas citações de autoridades científicas e militares,
nacionais e estrangeiras. Ao termo de sua profusa oração, Rui Barbosa
lança mão de um expediente oratório destinado a despertar a emotividade
dos senadores: recorda a tragédia do couraçado Aquidabã que, no
começo daquele ano, explodira precisamente em Jacuecanga, levando à
morte numerosos oficiais e praças da Marinha, in clu sive o filho do
ministro da pasta e o comandante do navio.

O trágico acontecimento verificou-se na noite de 21 de ja neiro. Três
navios de guerra, o Aquidabã, o Tiradentes e o Barroso estavam fundeados em
Jacuecanga, como par tes do programa de estudos para a construção do Ar se nal.
O maior era o Aquidabã, construído ainda no Império, barco cheio de glórias,
com importante atuação na história da República. Domingo à noite,
cerca de 10 horas, subitamente, o navio explodiu, repleto de civis e militares.
Houve centenas de mortos e feridos. O Barroso retornou logo ao Rio,
transformado em navio-hos pi tal. O estupor e o luto se espalharam por todo o país.

Rui, depois de afirmar que as fes tas daquela noite sinistra
visavam fazer triunfar a tese do Ministro Noronha, evocou o drama
como se fosse uma lição: “Era um desses lances da Providência em

76  Afon so Arinos



que o orgulho humano cai aniquilado, de joelhos” e conclui, com esta
tirada de efeito: 

“Eu não perdi em Jacuecanga nenhum filho, nenhum
parente, nenhum amigo, mas a minha ferida, pela morte
desastrosa de tantos brasileiros úteis, ainda sangra. As águas 
de Jacuecanga ainda não emudeceram; não se acalmaram os 
rumores da noite funesta. É um cemitério na val que querem 
transformar em Ar se nal.”

A catástrofe, repetimos, abalou o país.5 Rui não deixou de
insinuar a insensibilidade do governo em certo tópico: 

“Qu a se nin guém mais pen sa, se nho res, hoje, en tre o
mun do ofi ci al, na si nis tra no i te da sub mer são do Aqui da bã.”

A verdade é que Rodrigues Alves ficou profundamente
chocado e solidário com a Marinha. Eis a nota que tomou, em
Petrópolis, no dia 22 de ja neiro:

“Às dez ho ras co me cei a re ce ber no tí ci as do de sas tre
do Aqui da bã, no [sic] Ja cu e can ga. Di zia-se que ti nha ha vi do
uma ex plo são, pe re cen do toda a guar ni ção e pes so as que ti -
nham ido dor mir a bor do, cal cu lan do-se em 300 ví ti mas. Às 
2,20 des ci em trem es pe ci al, com o Dr. Se a bra, que ti nha
vin do para des pa cho. Che guei às 4,20 na es ta ção cen tral e
fui di re to ao Arse nal dar pê sa mes à Ma ri nha. O mi nis tro ti -
nha che ga do às oito no Bar ro so e foi logo para casa, de so la -
do com a mor te de um fi lho que es ta va no Aqui da bã. Dis se -
ram-me que as ví ti mas eram 195, es tan do sal vas 105, mu i -
tos po rém fe ri dos e al guns gra ves. Mor te dos Almi ran tes
Ro cha, Ca lhe i ros da Gra ça e Bra sil.6 Gran de des gra ça.”
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No dia 29: 

“Ouvi com mi nhas fi lhas, Ca pi tão Lí rio e Dr. Bra ga
uma mis sa que man dei re zar na Igre ja do Co ra ção de Je sus
pe los mor tos do Aqui da bã.”

A pre o cu pa ção do pre si den te com o de sas tre con ti nu ou, ao
con trá rio do que in si nu ou seu ve lho com pa nhe i ro Rui Bar bo sa. A 21 de 
fe ve re i ro ano ta va, sem pre em Pe tró po lis:

“Des ci para assis tir às exé qui as pe las ví ti mas do Aqui dabã. 
A ce ri mô nia teve lugar às 11 ho ras, na Can de lá ria, e as sis tindo 
o Vi ce-Presidente Pena, os mi nis tros, o cor po di plo má ti co,
ofi ci a is da ca nho ne i ra por tu gue sa Pá tria e do cru za dor ita li a -
no Lu go li, que vi e ram de pro pó si to para esse fim, e mu i tos
ou tros con vi da dos. O tem plo ri ca men te or na do e a ce ri mô -
nia gran di o sa e im po nen te. Os jor na is te cem-lhe elo gi os,
tendo ha vi do cen su ras (o Cor re io da Ma nhã, e Tri bu na) por não 
es ta rem francas as por tas para o povo e ter ha vi do o rigor
do pro to co lo para con vi da do e to i lette. A im pres são que de i -
xou a ce ri mô nia foi a me lhor pos sí vel.”

De fato, o ce ri mo ni al da pre si dên cia li mi ta ra o in te ri or do
tem plo às pes so as con vi da das, o que era ra zoá vel, dado o ca rá ter ofi ci al
da ce ri mô nia.

No dia 25, de i xou ex pres sa sua ir ri ta ção com o mi nis tro bra si le i -
ro em Pa ris, que de mons tra ra in sen si bi li da de em  face do acon te ci men to:

“Ontem tive car ta do Oscar, de Pa ris, na qual se re fe re
à con du ta do nos so Mi nis tro Piza com re la ção às exé qui as
man da das re zar lá pe las ví ti mas do Aqui da bã. O Dr. Piza es -
ta va em Roma, para fu gir do frio.7 O côn sul te le gra fou-lhe
fa zen do sen tir, diz o Oscar, a ne ces si da de de que fos sem fe i -
tas em Pa ris so le nes exé qui as e pe din do-lhe que, como mi -
nis tro, to mas se a ini ci a ti va da co i sa. Eis a res pos ta que deu:
‘Le ga ção sen te, como todo bra si le i ro, de sas tre Aqui da bã.
Sir va fato dura li ção. Jul go inú til e des ne ces sá ria qual quer
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ma ni fes ta ção pú bli ca em Pa ris.’ Incrí vel. Há dias os jor na is
têm dado no tí ci as do não com pa re ci men to do Dr. Piza às
exé qui as em Pa ris e o Sr. Rio Bran co tem já co nhe ci men to
da que la res pos ta do mi nis tro.”

Ain da em ob ser va ção que i xo sa, no mes mo dia: 

“O Cor re io da Ma nhã man dou ce le brar a ‘mis sa dos
pobres’ para as ví ti mas do Aqui da bã, para con tras tar com a
dos ri cos, ce le bra da a 21 (gran de as ne i ra)”.

Na men sa gem anu al de 3 de maio, o pre si den te faz ques tão
de ho me na ge ar a Ma ri nha pelo trá gi co even to. As pri me i ras fra ses do
do cu men to são es tas:

“Con gra tu lo-me con vos co pela ins ta la ção dos tra ba -
lhos da pre sen te le gis la tu ra, é meu pri me i ro de ver re fe -
rir-me ao do lo ro so acon te ci men to, que en lu tou a Ma ri nha
na ci o nal e o país in te i ro, ocor ri do em Ja cu e can ga, em 21 de
ja ne i ro do corren te ano. Em to dos os Esta dos da Re pú blica,
as sim como no ex te ri or, a gran de des gra ça eco ou pro fun da -
men te, des per tan do um sen ti men to ge ral de sim pa tia e as
mais afe tu o sas ma ni fes ta ções de so li da ri e da de.”

O 11 de ju nho de 1906 foi a úl ti ma data na val im por tan te
para o go ver no que fin da va. E o pre si den te não de i xa de co me mo rá-la:

“Assis ti à re vis ta naval a bor do do Sil va Jar dim: duas
divi sões des fi la ram em fren te ao iate, sal van do, e sa í ram à
bar ra para vol tar à tar de. Sa í ram mu i to bem os na vi os.
Bela fes ta.”

No dia 23 de ju lho o go ver no fir mou os con tra tos (que não
ti ve ram exe cu ção) para a cons tru ção dos três cou ra ça dos, de acor do
com a lei já apro va da.
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Li vro VI  

Ca pí tu lo Pri me i ro

SEABRA E A POLÍTICA INTERNA

Ao in di car José Jo a quim Se a bra para a pas ta po lí ti ca
do seu go ver no, o Pre si den te Ro dri gues Alves acer ta ra, como nas demais
es co lhas, em re la ção ao ho mem. Po lí ti co an ti go, em bo ra não fos se
velho (ti nha qua ren ta e sete anos ao as su mir o mi nis té rio, mas aos trin ta 
e quatro fora ele i to de pu ta do ge ral na úl ti ma Câ ma ra do Impé rio), o
minis tro da Jus ti ça era das fi gu ras mais co nhe ci das da po lí ti ca na ci o nal.
Se a bra não ti nha li ga ções com a tra di ção do flo ri a nis mo, en car na da nos
prin cipais opo si to res do go ver no fe de ral, como Pi nhe i ro Ma cha do, Lauro
So dré ou Bar bo sa Lima. Ro dri gues Alves deve ter pen sa do, de iní cio,
nes sa van ta gem de ter como ar ti cu la dor po lí ti co um re pu bli ca no au tên -
ti co, com lar gos ser vi ços ao re gi me, in te li gen te e com ba ti vo, mas que
fora exi la do por Flo ri a no como par ti ci pan te da Re vo lu ção Fe de ra lis ta, e
que apo iara fir me men te os dois an te ri o res pre si den tes pa u lis tas, Pru dente e 
Cam pos Sa les, sen do que este úl ti mo fora quem lem bra ra seu nome
para a pas ta.



Re pu bli ca no, an ti flo ri a nis ta, ami go da li nha pre si den ci al de
São Pa u lo, eram tí tu los que o pre si den te ele i to em 1902 não de i xa ria de
con si de rar.

Mas se Ro dri gues Alves acer ta ra no ho mem, não se pode di -
zer o mes mo em re la ção ao po lí ti co, pelo seu en vol vi men to cons tan te
na mais per so na lis ta, mu tá vel e ex tre ma da de to das as po lí ti cas es ta du a is 
da que le tem po, que era a po lí ti ca ba i a na.

Ro dri gues Alves não quis fa zer um pa u lis ta mi nis tro da
Fazenda, ante a do mi nan te pre o cu pa ção eco nô mi ca de São Pa u lo. Mas 
fez Se a bra minis tro da Jus ti ça, sem aten tar na do mi nan te pre o cu pa ção
po lí ti ca da Ba hia. Po de-se afir mar que a ci são ba i a na, no prin cí pio da
Re pú bli ca, foi ain da mais gra ve do que a ci são ga ú cha. No Rio Gran de,
a di vi são re sol veu-se no con fron to ar ma do, cujo des fe cho de ci diu por
mu i tos anos a fi si o no mia po lí ti ca do Esta do: do mí nio es ma ga dor dos
chi man gos e ati vi da de inex pres si va dos ma ra ga tos, que só mais tar de (no
go ver no Ber nar des) conse gui ram uma meia vi tó ria fe de ral. Na Bahia, o 
caso era di fe ren te. A luta não se tra va va nas car gas pam pe i ras, po rém nos 
dis cur sos, nas chi ca nas ju rí di cas, nas cam pa nhas de im pren sa, no ali ci a -
men to par ti dá rio.

Se a bra, como to dos os che fes po lí ti cos da Pri me i ra Re pú blica,
ti nha em vis ta, em pri me i ro lu gar, o do mí nio do seu pró prio Es ta do.
Para os gran des Es ta dos, a li de ran ça es ta du al era o ca mi nho úni co que
le va va à li de ran ça fe de ral, sen do que, em São Pa u lo e Mi nas, po de ria
levar à pre si dên cia na ci o nal.

A luta mais for te tra va va-se sem pre no âm bi to pro vin ci a no,
por que, nos Es ta dos pe que nos, a li de ran ça na ci o nal era ex clu í da, mas o
domí nio lo cal con fe ria man da tos le gis la ti vos e to das as be nes ses do
po der es ta du al.1

A po lí ti ca ba i a na, como dis se mos, era a mais com pli ca da do
país. Qu an do Ro dri gues Alves se em pos sou na pre si dên cia, go ver na va o 
Es ta do Se ve ri no Vi e i ra, cujo qua triê nio trans cor reu en tre maio de 1900
e maio de 1904.
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Se ve ri no, ele i to por seu an te ces sor Luís Vi a na, rom peu
com este em bre ve tem po, a fim de ter as mãos li vres na po lí ti ca do
Esta do. Na ver dade, a ele i ção de Se ve ri no não foi de ini ci a ti va
espon tâ nea de Luís Vi a na; an tes obe de ceu ao de se jo de agra dar a
Cam pos Sa les, de quem aque le era mi nis tro, sen do que o pre si den te,
se gun do de po i men to au to ri za do, “in flu iu na so lu ção do caso”.2 A
má von ta de de Vi a na con tra Se ve ri no, que foi le va do a ele ger, era co -
nhe ci da nos cír cu los po lí ti cos ba i a nos, os qua is, mes mo an tes da pos -
se de Se ve ri no, já fa la vam aber ta men te no ine vi tá vel de sen ten di men -
to en tre os dois che fes.

O rompi men to pú bli co, e mes mo co lo ri do de cer to es cân dalo,
deu-se na pri me i ra fase do go ver no, quan do do re gres so de Luís Vi a na 
de uma vi a gem à Eu ro pa. De sa fe tos pes so a is e ad ver sá ri os po lí ti cos
do ex-governador fi ze ram con tra ele uma es tú pi da ma ni fes ta ção de
desa gra do nas ruas de Sal va dor, à qual não fal ta ram ce nas de pri men tes 
e agres sões. A po lí cia de Se ve ri no as sis tiu a tudo im pas sí vel, e o go ver -
na dor não foi re ce ber nem vi si tar o seu an te ces sor. Era a rup tu ra em
ter mos ba i a nos, isto é, vi o len ta e te naz nos ob je ti vos, e che ia de ex pe di entes
nos pro ces sos.

Se a bra in cli nou-se para os vi a nis tas, e, como mi nis tro da
Justiça, fez re co nhe cer, em 1903, três de pu ta dos fe de ra is que Se ve ri no
ex clu í ra da cha pa fe de ral, mas que se ha vi am apre sen ta do como can di -
datos avul sos.3 O pró prio Se a bra as sim des cre ve, em car ta ao go ver nador
José Mar ce li no (su ces sor de Seve ri no) como este úl ti mo pas sou a
tratá-lo, de po is do re co nhe ci men to dos vi a nis tas:

“Co me çou o ex-governador da Ba hia a mo ver-me a
mais cru el e pér fi da das guer ras, por to dos os me i os, no
Esta do e fora dele. Pro cu rou di mi nu ir e aba ter o pres tí gio do 
re pre sen tan te da Ba hia nos con se lhos do go ver no fe de ral.”

Esta luta aber ta en tre as duas mais for tes cor ren tes ba i a nas
não po dia de i xar de co lo car, sem pre, em ques tão, a con du ta do mi nis tro 
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termo do governo.



da pas ta po lí ti ca no seu Es ta do, com a con se qüên cia ine vi tá vel de for ta -
le cer os gru pos da opo si ção fe de ral.

Em ju lho de 1905, quan do se re ve la vam a in vi a bi li da de da
can di da tu ra Ber nar di no de Cam pos e o su ces so da can di da tu ra Pena,
Ber nar di no en vi ou a Ro dri gues Alves uma car ta que re ce be ra de Se ve ri -
no Vi e i ra, en tão na Eu ro pa. Nela, o che fe  ba i a no mos tra va suas pre fe -
rên ci as pela can di da tu ra Cam pos Sa les (de quem fora mi nis tro, lem bre -
mos), ar di lo sa men te lan ça da por Pi nhe i ro Ma cha do, mas já en tão na ti -
mor ta.4 De po is de alu dir à cam pa nha de di fa ma ção que se mon ta ra con -
tra Ber nar di no, Se ve ri no ajun ta va que a can di da tu ra dele fora le van ta da
ape nas para li qui dar a de Cam pos Sa les, “para o que jul ga ri am su fi ci en te 
o pro nun ci a men to do pre si den te da Re pú bli ca con tra este e a seu favor”.
Mas não era só isto. Se ve ri no tam bém in for ma va que ha via sido ten ta da 
“a me di a ção de pes soa de alta in fluên cia en tre o pre si den te da Re pú bli ca 
e o Se na dor Pi nhe i ro Ma cha do, no sen ti do de ser afas ta da [sic] a sua [de 
Ber nar di no] e a can di da tu ra de Cam pos Sa les”.

Assim, na opi nião de Se ve ri no, Ro dri gues Alves se ria ca paz
de pres tar-se a tão su jas ma no bras.

Mais adi an te Se ve ri no des ven da va as ra zões do seu res sen ti -
men to, que re tro a gi am ao re co nhe ci men to dos de pu ta dos, por ele
conde na dos em 1903:

“Sub me to-me, com re sig na ção e co ra gem, à si tu a ção
em que me de i xa ram, no dia 2 de maio de 1903, os meus
ali a dos da po lí ti ca fe de ral, di zem (e eu te nho in dí ci os e
depo i men tos para o crer como ver da de) que com a co la -
boração ati va, cons ci en te e in te li gen te do nos so emi nen te
amigo, o Dr. Presi den te da Re pú bli ca. Os pró pri os fal si fi -
ca do res dos vo tos não fa zi am re ser va da alta pro te ção
que os am pa ra va.”

Para ter mi nar, mais este tre cho, no qual Se ve ri no in si nu a va
que Ro dri gues Alves to ma ra, em 1902, a pre si dên cia que de ve ria ser de
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Bernar di no. Diz que a so li da ri e da de des te a Pru den te afas tou-o das
cogi ta ções de Cam pos Sa les: 

“Solidariedade tanto mais meritória e abnegada quanto 
lhe valeu injusta e imerecida incompatibilidade para ser o
sucessor do Dr. Cam pos Sales. Essa incompatibilidade, eu
posso dar testemunho, foi talhada e verificada por quem,5

diante desse obstáculo, teve de soprar, aliás com êxito, o
primeiro balão de ensaio da candidatura do atual pres i dente
da República” .

A car ta prossegue muito apaixonada con tra Seabra,
manifestando o propósito de inutilizá-lo politicamente. Era evidente que a
cisão baiana, fator importante da cisão nacional, tornava-se fato consumado.

Os comentaristas políticos da época já observavam o que
hoje se apresenta claramente. Em Os Anais, de Domingos Olímpio, por
exemplo, o reconhecimento da bancada baiana por Seabra e con tra
Severino é previsto como o início da desagregação da maioria governista.

Deve-se assim reconhecer que a ação de Seabra no governo
foi extraordinariamente fecunda e leal nos assuntos não políticos da sua
pasta, especialmente na saúde pública, mas contribuiu para o isolamento 
do pres i dente e a derrota política fi nal do seu governo.
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Com sua ener gia e tino po lí ti co, Se a bra foi um gran de
 sus ten tá cu lo do go ver no. O Ta ga re la. Co le ção Plí nio Doy le



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

Ca pí tu lo Se gun do

A REFORMA ELEITORAL

É lugar-comum nos nos sos li vros de Di re i to Cons ti tu -
cional ou de his tó ria po lí ti ca o re co nhe ci men to de que o cal ca -
nhar-de-aquiles da democra cia bra si le i ra, no Impé rio e na Re pú bli ca,
foi sem pre o sis tema ele i to ral.

Se ria um nun ca aca bar se in vo cás se mos pro vas e tes te mu -
nhos a esse res pe i to, pois eles são o pano de fun do de to das as re i vin di ca -
ções pro gres sis tas, des de a cons ti tu in te de 1823 até os dias de hoje.

Po lí ti co ex pe ri en te das ma ze las ele i to ra is a que as sis ti ra e de
que partici pa ra (como to dos os po lí ti cos do seu tem po), des de a
mocidade, quer no go ver no, quer na opo si ção, Ro dri gues Alves ten tou
um ho nes to es for ço, logo na pri me i ra fase do seu man da to, para con tribuir 
em be ne fí cio da au to ri da de dos ple i tos fe de ra is. Esse es for ço foi a lei
Rosa e Sil va, de 1904.

Os ob je ti vos da lei eram mo des tos; tra ta va-se de uma re for ma 
par ci al que as se gu ras se re pre sen ta ção às mi no ri as, ou seja, o di re i to de
opo si ção.



Todo o sistema eleitoral brasileiro era viciado, de baixo a cima.
O voto não era secreto, o que o tornava coacto em todo o in te rior. A
apuração lo cal era fraudada, o que tirava qualquer autenticidade aos
pleitos. As divergências eram esmagadas pelo sistema majoritário. E,
finalmente, o reconhecimento de poderes era um segundo pleito, onde
voltavam a campear a força e a fraude, separadas ou de mãos dadas.

Ro dri gues Alves to cou em um só pon to, ate nu an do a for ça
ma jo ri tá ria, que fa zia re pre sen ta ções unâ ni mes. E isto mes mo so men te
nos ple i tos fe de ra is, pois a Cons ti tu i ção de 1891 de i xa ra aos Es ta dos a
prer ro ga ti va dos sis te mas lo ca is. De qual quer ma ne i ra, foi um ine gá vel
pas so à fren te no di re i to ele i to ral bra si le i ro.

A Constituição im pe rial nada dispunha sobre a representação
das minorias, e o mesmo aconteceu com as numerosas leis da
Monarquia sobre processo eleitoral. Com efeito, a garantia le gal às
minorias era ponto assentado na doutrina, mas não exercido na prática.
Um escritor do Império, Veiga Filho,1 mostra como, no antigo re gime,
esse assunto era “muito estudado pelos nossos estadistas”, embora nunca
resolvido legalmente. A lei dos círculos, de 1855, que pretendeu ser um
progresso, não o resolveu. E a grande reforma da eleição direta de 1881
(lei Saraiva) tampouco assegurou postos às correntes minoritárias, pois
adotou o sistema majoritário, com círculos uninominais e dois turnos.

Na República, a representação minoritária aparece no artigo 28 
da Constituição de 1891. O dispositivo provinha de emenda do Deputado
Almino Afonso, a qual, com melhor técnica, referia-se, no plu ral, à
“representação das minorias”. Foi a redação fi nal do texto que trouxe a
palavra para o sin gu lar, gerando dificuldades na interpretação do inciso.

As dúvidas geradas pela discussão no sentido de serem
garantidas uma ou mais minorias ia adiando a regulamentação le gal do
texto constitucional, e anulando a norma nela contida.

Em 1904, Rosa e Sil va, sob os aus pí ci os do go ver no fe de ral,
apre sen tou ao Se na do o seu pro je to de re for ma ele i to ral, de po is trans -
for ma do na lei que lhe to mou nome. Essa lei ga ran tiu, tan to quan to era
pos sí vel den tro dos cos tu mes da épo ca, a re pre sen ta ção mi no ri tá ria nas
ele i ções para a Câ ma ra dos De pu ta dos, me di an te o es ta be le ci men to do
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voto cu mu la ti vo. O sis te ma, já co nhe ci do em ou tros pa í ses, era sim ples. 
O ele i tor dis pu nha do nú me ro de vo tos cor res pon den te ao nú me ro de
de pu ta dos do seu dis tri to. Enquan to o ele i tor go ver nis ta era le va do a
dis tri bu ir um voto para cada can di da to, o ele i tor opo si ci o nis ta po dia
acu mu lar os seus no nome apre sen ta do pelas mi no ri as. Assim ha via
uma ra zoá vel opor tu ni da de de se ele ge rem de pu ta dos da opo si ção, em
Es ta dos onde ela es ti ves se or ga ni za da.

A pri me i ra ele i ção para o Con gres so sob a nova lei foi a 30 de 
ja ne i ro de 1906. No dia se guin te o pre si den te ano tou:

“Ontem deu-se a ele i ção de de pu ta dos e se na do res
pela nova lei do voto acu mu la do [lei Rosa e Sil va]. Cor reu
mu i to bem o ple i to. Na ci da de os jor na is te cem elo gi os à
po lí cia. Te le gra fei da qui ao Dr. Se a bra fe li ci tan do-o e ao
che fe2 e seus au xi li a res.”

Em Mi nas, no Rio Gran de e em ou tros Esta dos, hou ve de pu -
ta dos ele i tos pe los gru pos opo si ci o nis tas, a par tir da lei Rosa e Sil va, que
ti ve ram atu a ção des ta ca da. Bas ta lem brar os no mes de Pe dro Mo a cir,
no Rio Gran de, e Bar bo sa Lima, no Dis tri to Fe de ral, este úl ti mo lan çado 
can di da to em 1906 pelo Cor re io da Ma nhã.

Exem plo ilus tra ti vo des sa li ber da de de opo si ção, fa ci li ta da pela
lei Rosa e Silva, é o se guin te tre cho de dis cur so do De pu ta do ga ú cho
Vences lau Esco bar, ele i to pe los fe de ra lis tas do Rio Gran de, nes sa oca sião:

“Não há no vi da de, pois, em de cla rar-vos que sou um
depu ta do fran ca men te opo si ci o nis ta, que não te nho de pen dên -
ci as, que não te nho li ga ções com con cha vos po lí ti cos de qual -
quer na tu re za; que te nho a mais ple na e in te i ra li ber da de de
ação, de li mi ta da uni ca men te pelo pro gra ma do meu par ti do.”

Per gun ta do a quem fa zia opo si ção, res pon deu: “Ao go verno. 
Da qui e de lá tam bém.”

Como se vê, a re for ma ele i to ral per mi tia a for ma ção de par ti -
dos e a cons ciên cia par ti dá ria, ba ses da de mo cra cia re pre sen ta ti va. Pena
é que ela es ti ves se além do seu tem po e que os cos tu mes das oli gar qui as 
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fra u du len tas não per mi tis sem uma evo lu ção nor mal das ins ti tu i ções. No 
Nor te, so bre tu do, a lei pou co va leu para as oli gar qui as en ra i za das, como 
a dos Mal tas, em Ala go as, a dos Ació lis, no Ce a rá ou a dos Le mos, no
Pará. Alguns go ver na do res apre sen ta ram cha pa com ple ta, ou es co lheram
os can di da tos da opo si ção. Pre so à po lí ti ca dos go ver na do res, Ro dri gues 
Alves nada po dia fa zer. Aliás, aque la po lí ti ca mes ma era o re sul ta do das
con di ções dos Es ta dos mais atra sa dos.

Na men sa gem de 1905, Ro dri gues Alves ma ni fes tou seu
conten ta men to com a re for ma que im pul si o na ra:

“Satis fa zen do a uma as pi ra ção ge ral, há lon go tem po
ma ni fes ta da, de cre tas tes na úl ti ma ses são le gis la ti va a re forma
ele i to ral [....]. As caute las es ta beleci das para as se gu rar a
verdade do alis ta men to ele i to ral e do pro ces so das ele i ções,
as sim como a re pre sen ta ção das mi no ri as hão de ser, es tou
cer to, da ma i or efi cá cia e te nho fun da da es pe ran ça de que,
fi el men te exe cu ta da, a lei ga ran ti rá com van ta gem a li vre
ma ni fes ta ção da von ta de po pu lar.”

De po is da re for ma ele i to ral do go ver no Ro dri gues Alves, não 
hou ve al te ra ção al gu ma de mon ta no vi ci a do sis te ma das ele i ções no
Bra sil, a não ser, pou co an tes da Re vo lu ção de 1930, a ins ti tu i ção do
voto se cre to, em Mi nas Ge ra is, pelo Pre si den te Antô nio Car los. Mas
não al can ça va as ele i ções fe de ra is.3

O sis te ma pro por ci o nal, pre co ni za do por Assis Bra sil des de
1893, só foi apli ca do nas ele i ções da Cons ti tu in te de 1933, qua ren ta
anos mais tar de.

Po de-se con si de rar, por tan to, a lei Rosa e Sil va como mar co 
iso la do no pro gres so do sis te ma re pre sen ta ti vo, du ran te a Pri me i ra
Repú bli ca, pelo me nos quan to ao di re i to po si ti vo. Sua apli ca ção fi ca va
de pen den do de con di ções in con tro lá ve is pelo go ver no fe de ral.
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

Inter ven ção em Go iás – Inter ven ção em Mato Gros so
 – Dra ma em Ser gi pe – A de mis são de Se a bra.

INTERVENÇÃO EM GOIÁS

Em meados de 1905, veio a furo o caso político de Goiás, 
que se agravava desde algum tempo. Governava aquele Estado o Presidente
José Xa vier de Almeida, pertencente à corrente política de Leopoldo de
Bulhões e por este levado à chefia lo cal. Ao assumir o governo, Xa vier de
Almeida referiu-se à velha solidariedade política que o irmanava ao seu chefe, 
imposta “não como um dever [....] mas por uma necessidade afetiva”.

Como acon te cia fre qüen te men te, es ses pro tes tos fo ram logo
es que ci dos, e a cri a tu ra pas sou a com ba ter o seu cri a dor.

Xavi er de Alme i da fez fun dar um jor nal em Go iás que comba tia 
Bu lhões, e de po is li gou-se aber ta men te à opo si ção lo cal, che fi a da por
Gon za ga Ja i me,1 que se tor nou par ti do si tu a ci o nis ta, pas san do o de
Bulhões à opo si ção.

1 Gonzaga Jaime, então senador federal, morreu assassinado no Rio de Janeiro,
vítima de crime passional.



Segui ram as ma no bras de pra xe, em emer gên ci as se me lhan tes. 
Quando se tra tou da su ces são es ta du al, ne nhu ma fac ção quis re co nhecer a
vi tó ria da ou tra, e es ta be le ceu-se a du pli ca ta dos Po de res Legislativo e
Ju di ciá rio.

Assumiu a presidência do Estado o primeiro vice-pres i dente,
Frederico Ferreira Lemos, que se dirigiu a Rodrigues Alves, pedindo-lhe que
sustentasse a sua autoridade. Lemos era correligionário de Bulhões. Outros
da mesma corrente dirigiram-se conjuntamente ao pres i dente, solicitando
a intervenção fed eral em Goiás. Tinha-se por certo que Rodrigues Alves
ia atender diretamente aos ami gos do seu amigo e ministro, havendo até a
imprensa do Rio anunciado tal decisão. Robustecia a hipótese, a notória
superioridade política de Bulhões sobre os adversários em Goiás.

En tre as preferências afetivas e os deveres da função, Rodrigues
Alves não vacilou. Sentindo que sua intervenção pessoal poderia ser mal
interpretada, preferiu enviar o assunto ao Congresso, o que fez por mensagem 
de 18 de julho. Remetida esta à Comissão de Justiça da Câmara, teve
parecer do Deputado mineiro Estevão Lobo, contrário à intervenção. O
parecer é uma longa dissertação teórica, quase sem referência aos fatos em
causa. Dele pediu vista o Deputado Hosanah de Oliveira, que concluiu pela 
necessidade da intervenção. Outros membros da Comissão entenderam de
se manifestar, com pontos de vista diferentes, sem re solver a situação
focalizada pela mensagem.

Ro dri gues Alves vi o len ta ra seus sen ti men tos de ami za de para
man ter-se im par ci al. Bu lhões res sen tiu-se e pe diu de mis são.

Eis a nota do pre si den te a res pe i to:

“1905, 22 de ju lho. Con fe rên cia do mi nis tro da Fa zenda.
Re fe rin do-se à sua si tu a ção, o Dr. Bu lhões mos trou de se jo de 
retirar-se do mi nis té rio. Qu e ria au xi li ar-me, não cri ar em ba raços. 
Insis tiu nes sa idéia. Ponde rei a in con ve niên cia da sua reti ra da 
e, mes mo, que não ha via mo ti vo para ela. Não re sol vi o caso
de Go iás. Jul guei-me in com pe ten te para fa zê-lo e, por isso,
afe tei a sua com pe tên cia ao Con gres so. Se não fos se a aten ção
que ti nha por ele, o caso te ria di fi cul da des ma i o res, e foi mes mo
para de i xá-lo fi car bem que me abs ti ve de in ter vir, man dan do os 
pa péis ao Con gres so. Re ti rou-se tran qüi lo.”
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O tempo foi passando e a Câmara nada resolvia. Só em julho de
1906 voltou a se ocupar com o assunto. Já então a dualidade desaparecera
e foi resolvido o arquivamento da mensagem.

INTERVENÇÃO EM MATO GROSSO

O caso da fra cas sa da men sa gem de Ro dri gues Alves, pe din do 
a in ter ven ção fe de ral no Es ta do de Mato Gros so, no ano de 1906, já foi
por nós es tu da do a pro pó si to da bi o gra fia de Afrâ nio de Melo Fran co.2

Ago ra pro po mo-nos a apre ciá-lo aqui, mais bre ve men te, de ou tro pon to 
de vis ta, ou seja, da po si ção do pre si den te da Re pú bli ca.

Ro dri gues Alves co nhe cia per fe i ta men te a si tu a ção po lí ti ca
em Mato Gros so, des de que, como se na dor por São Pa u lo e lí der do 
gover no, fora le va do a sus ten tar a di fí cil po si ção de Cam pos Sa les,
que abriu ex ce ção à “po lí ti ca dos go ver na do res” para dar mão for te ao
seu mi nis tro da Fa zen da, Jo a quim Mur ti nho.3

As oli gar qui as po lí ti cas em Mato Gros so, des de o prin cí pio da
Repúbli ca, evo lu í ram en tre ali an ças e dis sí di os, apo i os e re pre sá li as,
dis putan do-se o po der po lí ti co e o pre do mí nio eco nô mi co no lon gín quo
Esta do. Não raro, as cam pa nhas po lí ti cas trans for ma vam-se em lu tas
sangren tas, com epi só di os mar can tes de bar ba ris mo e cru el da de.

Em uma per ma nente mu ta ção de in te res ses e po si ções
apare ci am, no ce ná rio fe de ral, che fes de pri me i ra li nha, como Ge ne ro so 
Pon ce ou Jo a quim e Ma nu el Mur ti nho, ou seus há be is de pen den tes,
como Antô nio Aze re do ou José Ma ria Me te lo.

Cam pos Sa les ace i ta ra, como fato con su ma do, a der ro ta de
Pon ce e a as cen são dos Mur ti nhos, que lhe eram pró xi mos. Então, o
Coro nel Antô nio Pais de Bar ros, o Totó Pais, que a prin cí pio fi ca ra
incon di ci o nal men te ao lado de Pon ce, ban de a ra-se para os Mur ti nhos,
di an te do apo io dado a es tes pelo go ver no fe de ral.

Foi, na luta, ele men to pre ci o so. Usi ne i ro de açú car com vas ta
influên cia na zona ca na vi e i ra, le van tou ba ta lhões pro vi só ri os, com postos
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de tra balha do res ru ra is e de va que i ros da zona cri a do ra de Poconé. Cer -
cou Cu i a bá com 3.000 ho mens, en tre os qua is 600 ca va le i ros, e foi ele -
men to-chave na der ru ba da de Pon ce.

Uni dos, Pais de Bar ros e os Mur ti nhos ele ge ram o pre si den te
Pe dro so de Bar ros, de po is su ce di do no go ver no do Esta do pelo pró prio 
Totó Pais.

Já en tão Ro dri gues Alves go ver na va a Re pú bli ca e Pais deu-lhe
fir me apo io no Esta do, em 1903, quan do da dis cus são do Tra ta do de
Petró po lis (con tra o qual, re cor de mos, ma ni fes tou-se Jo a quim Mur ti nho) e, 
em 1905, quan do sur giu a can di da tu ra Ber nar di no de Cam pos.

Em Mato Gros so, os Mur ti nhos (prin ci pal men te o ins tá vel e
in con tes tá vel Ma nu el, mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal, mas po li ti que i ro
im pe ni ten te) co me ça ram a se afas tar do pre si den te do Esta do, que não se 
con for ma va, como eles es pe ra vam, a ser pas si vo cum pri dor de or dens.
Aban do na do pe los cor re li gi o ná ri os, Totó Pais foi des ca in do no per so na -
lis mo e na ca u di lha gem, in fe liz men te ge ra is em Mato Gros so.

Em 1905, o sa gaz Aze re do, di an te do êxi to da can di da tu ra
Afon so Pena, pro mo veu a re a pro xi ma ção en tre Pon ce e Mur ti nho,
movi men to de onde sur giu a cha ma da Co li ga ção Ma to-grossense, sa té lite
da Co li ga ção na ci o nal, vi to ri o sa em toda li nha.

Der ro ta do no ce ná rio fe de ral com a can di da tu ra Afon so
Pena, es ta va Ro dri gues Alves de an te mão ven ci do em Mato Gros so.
Era ine vi tá vel que a liga Pon ce-Murtinho iria se apos sar do Esta do,
elimi nan do, de qual quer ma ne i ra, a situa ção lo cal. Infe liz men te essa
elimi na ção deu-se de for ma vi o len ta, por meio de uma re vo lu ção che fiada
por Pon ce, a qual cul mi nou no as sas sí nio de Totó Pais, em Co xi pó, para 
onde fu gi ra acos sa do pe los ini mi gos.

Ge ne ro so Pon ce Fi lho, no li vro que de di cou à me mó ria do pai
(li vro fun da do em co pi o sa do cu men ta ção), pro cu ra des cre vê-lo como o
che fe que ali a va ge ne ro si da de à au to ri da de. É com pre en sí vel a pre o cu pa ção 
do fi lho, em um li vro que não visa ao le van ta men to do pa no ra ma his tó ri co
da épo ca, mas so men te à fi xa ção da tra je tó ria de uma vida.

Sem dú vi da, Pon ce, ho mem de as cen dên cia ilus tre (Pais Leme e
Pon ce de Leon), mas rude e in cul to, ti nha no tá ve is qua li da des de li de rança e
de co ra ção. Mas sua che fia co ra jo sa e as tu ta não pro vi nha so men te de tais
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atri bu tos, se não tam bém do fato de que ele era uma ex pres são ge nu í na do
meio so ci al em que se cri a ra. E esse meio, nas lon ju ras ma to-grossenses,
cujo trans por te se fa zia por água, des de o rio Pa ra guai à boca do rio da
Prata, era o das oli gar qui as ru ra is qua se fe u da is, com o po der po lí ti co en -
tre gue a ca u di lhos mais ou me nos san gui ná ri os, ema na dos di re ta men te do
po der eco nô mi co. As usi nas de açú car da mar gem bra si le i ra do Pa ra guai,
tan to a de Totó Pais quan to as de seus ad ver sá ri os – tor na dos ini mi gos –
eram pro pri e da des for ti fi ca das, com tra ba lha do res em re gi me de ser vi dão e 
agre ga dos ar ma dos. Esses sub mis sos tra ba lha do res eram re cru ta dos pe los
pro pri e tá ri os e cons ti tu íam as tro pas pro vi só ri as, que fun ci o na vam nas
crises po lí ti cas, co man da das por guer ri lhe i ros ex pe ri en tes.

As fa zen das de cri ar (al gu mas com cen te nas de lé guas) eram
outros re du tos de gen te dis po ní vel, os “ca ma ra das”, a ser vi ço dos
grandes cri a do res.

Pon ce não era gran de usi ne i ro nem gran de cri a dor, mas gran de
co mer ci an te em Co rum bá. Seus pro ces sos de luta não di fe ri am, nem po di am 
di fe rir, dos usa dos pe los con trá ri os. Em 1901, os Mur ti nhos fi ze ram fun cionar 
a má qui na do go ver no fe de ral con tra ele. No Esta do, os Mur ti nhos eram,
en tão, ali a dos de Me te lo e Totó Pais, sen do o pre si den te es ta du al, Alves de
Bar ros, sim ples ins tru men to pas si vo. Aze re do fi cou fiel a Pon ce. Ago ra
junta vam-se to dos con tra o Presiden te Totó Pais: Pon ce, os Mur ti nhos,
Metelo e Aze re do, os co man dan tes e as fi gu ras de proa. Ao con trá rio de
Campos Sa les, que em 1901 se man te ve omis so, Ro dri gues Alves quis in tervir
em 1906. Mas não ti nha con di ções. Sua der ro ta em Mato Gros so era ape nas
um as pec to do seu de clí nio po lí ti co na ci o nal. Pro va vel men te ele sa bia dis so,
pois os fatos de Mato Gros so fo ram con tem po râ ne os e co ne xos com a
impo si ção da can di da tu ra Afon so Pena. Ro dri gues Alves não po dia de i xar de 
per ce ber que, per den do o jogo gran de, não po de ria ga nhar a car ta da
pequena. Sua fir me za pes so al no caso de Mato Gros so era ape nas ques tão de 
co e rên cia pró pria e de le al da de para com os que o apo i a vam ali.

Desde 1905, via com cla re za o de sen vol vi men to fa tal da
situa ção. De 30 de se tem bro é a se guin te ob ser va ção sua:

“O De pu ta do Aqui no4 mos trou-me te le gra ma do pre si -
den te de Mato Gros so, di zen do que Pena es cre ve ra a Barreto
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(se cre tá rio do go ver no, ca sa do com uma pa ren ta sua),
recomen dan do Ma nu el Mur ti nho e Me te lo, que fo ram har mo nizar 
as co i sas po lí ti cas no Esta do. O pre si den te, ami go de Bar re to,
está achan do este frio e com ten dên ci as para o acor do. Ti nha
mes mo con sul ta do se de via vi si tar o Mur ti nho e Me te lo. Os
jornais têm se ocu pa do com a vi a gem des tes, alu din do ao plano
de pro mo ver ba ru lhos. Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal, che fe
po lí ti co, ca ba lan do [....]. E o pre si den te da Re pú bli ca é que não 
deve in ter vir em po lí ti ca!”

Esta nota diz tudo. Na ver da de, era in crí vel que um mi nis tro do
Su pre mo, em exer cí cio, fi zes se em Mato Gros so a mais ba i xa po li ti ca gem.
Seu sen ti men to oli gár qui co era tão for te que, de po is da vi tó ria da re vo lução,
em 1906, Manuel Mur ti nho che gou a brin car com Pon ce, por que este,
exce di do, quis pôr co bro às suas exi gên ci as fa mi li a res.

A nar ra ti va de Ge ne ro so Pon ce Fi lho, sem pre con cor de
com os de po i men tos e opi niões dos ad ver sá ri os do go ver no fe de ral,
carece de ob je ti vi da de. Sem pre ten der re cons ti tu ir todo o qua dro,
compe te-nos so men te apre sen tar fa tos que, den tro dos cos tu mes da
épo ca, expli cam a po si ção do pre si den te.

Para come çar, Pon ce Fi lho es cre ve que “às vés pe ras do
pleito esta du al e mu ni ci pal de 1º e 2 de no vem bro de 1905, a um simples
pedido do Pre si den te Antô nio Pais, [Ro dri gues Alves] re ti ra do co mando
do 7º Dis tri to Mi li tar de Mato Gros so o Ge ne ral Abreu Lima”.

Ve ja mos, ago ra, como se de ram as co i sas e quem era aque le
ge ne ral, se gun do nota de Ro dri gues Alves, pos te ri or à re mo ção.5

De po is de re fe rir-se a uma en tre vis ta in con ve ni en te dada
por Abreu Lima, que se re tra tou dela, ajun ta:

“Este ge ne ral é use i ro em tais pu bli ca ções e em tais re tra ta -
ções. Antes de ir para Mato Gros so já ha via sido re pre en di do por
uma car ta aber ta que pu bli cou, di ri gi da ao pre si den te. Indo para
Mato Gros so, con sul tou, de Co rum bá, se os mi nis tros do
Su premo Tri bu nal ti nham sal vas. Esta vam a che gar ali o Mi nis tro 
Mur ti nho e o Se na dor Me te lo. Res pon deu-se que não. A for ta le za 
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en tre tan to sal vou à che ga da da que le mi nis tro, com 13 ti ros. Pe -
din do-se in for ma ção, res pon deu que a for ta le za ‘fa zia exer cí ci os
e que as sal vas fo ram uma co in ci dên cia’. Embar cou em se -
gui da com Mur ti nho e Me te lo para Cuiabá, com apa ra to mi li -
tar. De lá pe diu que fos se re for ça da a guar ni ção da ca pi tal,
com um ba ta lhão de Co rum bá, por ser in su fi ci en te aque la,
e que fos se au to ri za do a fi car na ca pi tal. Res pon deu-se que
não con vi nha o mo vi men to de for ças, e que ele mesmo de -
via vol tar para Co rum bá. Come ça ram en tão os jor na is a
no ti ci ar a che ga da cons tan te de des ta ca men tos vin dos para
a ca pi tal de ou tros pon tos, a re mes sa de for ças para di fe -
ren tes pon tos a pre tex to de pren der de ser to res, e ou tros
atos de irregu lar in ter ven ção na po lí ti ca do Esta do. O Gene ral
Her mes e o Dr. Epi tá cio,6 cada um por sua vez, man dou
mos trar-me te le gra mas man da dos por ofi ci a is de lá dan do
in for ma ções a res pe i to e con fir man do es ses fa tos. O pre si -
dente do Esta do fez cons tan tes re cla ma ções. Tive de removê-lo 
do co man do.”

Na quele mes mo mês de ja ne i ro de 1906, Abreu Lima publicou
uma en tre vis ta na Ga ze ta de No tí ci as, do Rio, che ia de con ce i tos res tri tivos
ao pre si den te da Re pú bli ca e ao mi nis tro da Gu er ra e de for tes ata ques
ao pre si den te de Mato Gros so.

Este era o ge ne ral cuja re mo ção pa re ceu fac ci o sa aos par ti dários 
de Pon ce.

A vi a gem fe i ta por Me te lo e Ma nu el Mur ti nho ao Esta do, em
fins de 1905, des ti na va-se de cla ra da men te a pre pa rar a re vo lu ção. Esta
era pres ti gi a da pelo Blo co e to le ra da por Afon so Pena, cuja can di datura vi e -
ra do Blo co. Ro dri gues Alves es ta va in formado de tudo, como vimos,
por te le gra mas de se tem bro do Pre si den te Pais, e, em ou tu bro, pelo
con te ú do de uma car ta do De pu ta do Luís Adol fo, es cri ta do Rio, a um
cu nha do ma jor do Exér ci to, que ser via em Mato Gros so. Nes sa carta,
anota Ro dri gues Alves, Luís Adol fo “fala fran ca men te que Manuel
Mur ti nho foi ao Esta do para con vul si o ná-lo e de por o go ver na dor,
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contan do com o apo io da for ça fe de ral e do Ge ne ral Abreu Lima. Diz
ao cu nha do que se aca u te le e que não en tre no mo vi men to”.

De res to, a re vo lu ção de Pon ce con tra Pais se pre pa ra va
publi ca men te, com mé to do, tal como ha via acon te ci do com a de Pais
con tra Pon ce, em 1901.

Em fe ve re i ro de 1906, os pon cis tas de Mato Gros so, tal vez
para in ti mi dar, fa la vam em aten ta do con tra o pre si den te da Re pú bli ca.
Eram ame a ças no vas, que vi nham jun tar-se a ou tras, já men ci o na das. E
o gover no fe de ral, en tre gue a in com pre en sí vel abu lia, per ma ne cia
indife ren te. Inu til men te, o nos so con su la do em Assun ção do Pa ra guai
de nun ci a va a pre sen ça de cons pi ra do res pon cis tas no vi zi nho país; de -
bal de a al fân de ga de Co rum bá avi sa va so bre as vo lu mo sas im por ta ções
de ar mas que se fa zi am na que la ci da de fron te i ri ça, sede dos ne gó ci os do 
Se na dor Pon ce. Pa re ce que o go ver no fe de ral não ti nha me i os de ação,
des de an tes da eclo são do mo vi men to.

No dia 9 de maio, o Pre si den te Pais te le gra fou ao pre si dente da
Re pú bli ca, di zen do que o guer ri lhe i ro José Te o do ro in va di ra com sua
gen te a ci da de de Po co né, sa que an do-a e ma tan do o de le ga do de po lí cia. 
Pe dia so cor ro às for ças fe de ra is.

No dia 16 de maio, le van ta dos em Co rum bá, di ri gi ram-se os
re bel des, em lan chas, rumo a Cá ce res, onde as sal ta ram o quar tel fe de ral
e apos sa ram-se, na ma dru ga da do dia 24, das ar mas exis ten tes. Se gui ram 
de po is, sem pre por água, para Cu i a bá.

A ma i o ria da po pu la ção es ta va com Pon ce, e as for ças federais
(como Ro dri gues Alves não de i xa de ano tar) lhe eram tam bém em
grande par te sim pá ti cas. Ao lado de las com ba ti am guer ri lhe i ros ex pe ri -
entes, al guns vin dos ain da do 14 de No vem bro. Isto sem fa lar nas notáve is 
qua li da des de co man do do pró prio Pon ce.

No dia 17, de po is de ini ci a da a re vo lu ção, o Se na dor Me te lo
(cuja per so na li da de mo ral era mais que dis cu ti da na épo ca) pro cu rou o
pre si den te, que ig no ra va ain da a eclo são do mo vi men to, fa lan do dos
“intui tos pa cí fi cos” dos seus ami gos. Ro dri gues Alves dis se-lhe
claramente que não acre di ta va ne les. Me te lo fin giu-se es pan ta do e ale gou
que a for ça es ta va com o go ver no. O pre si den te, mais uma vez, o con testou. 
Tudo es ta va bem or ques tra do. Até o dia 17 os re pre sen tan tes fe de ra is da
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opo si ção re cla ma vam con tra vi o lên cias pra ti ca das pelo go ver no lo cal.
Rodri gues Alves se que i xa des se “jogo po lí ti co... des sa mi sé ria”.

Di an te da gra ve si tu a ção, en vi a ra ele o Ge ne ral Sal ga do para
subs ti tu ir Abreu Lima, mas este logo ex pe ri men tou a in fe ri o ri da de das
tro pas re gu la res, com o su ces so dos re bel des em Cá ce res. O Co ro nel
Dan tas Bar re to, em cuja ação se de po si ta vam gran des es pe ran ças,7 che -
ga va tam bém mu i to tar de para fa zer qual quer co i sa. A ver da de é que a
tro pa fe de ral se ria im po ten te con tra os 4.000 guer ri lhe i ros de Pon ce.

Encur ra la do em Cu i a bá, o Pre si den te Totó Pais en con tra va
pre cá rio apo io na es cas sa tropa fe de ral, co man da da pelo Co ro nel Car neiro
da Fon tou ra (de po is fa mo so como che fe de po lí cia de Artur Ber nar des).
Pon ce, bom es tra te gis ta, de sem bar cou suas for ças a al guns qui lô me tros
do sul de Cu i a bá, na lo ca li da de de Ca cho e i ri nho, à mar gem es quer da do
Pa ra guai. Apo i a do por no vas for ças guer ri lhe i ras, fi cou logo em con di -
ções de si ti ar a ca pi tal por ter ra, em vez de as se diá-la pelo rio Cu i a bá. O
cer co, ini ci a do a 19 de ju nho, foi se es tre i tan do, até o dia 30. Na no i te de
1º de ju lho o Pre si den te Pais, ven do-se co lhi do na si tu a ção in ver sa à de
1901, quan do in va diu a ci da de, re sol veu fu gir. Não con fi a va, tal vez, na
mag na ni mi da de dos ven ce do res. No dia 2, Pon ce en trou tri un fal men te
em Cu i a bá, en quan to Totó Pais se es con deu, com al guns pou cos fiéis, nas 
ma tas pró xi mas a Co xi pó, es ta be le ci men to mi li tar fe de ral, a cer ca de 5
léguas da ca pi tal. Ali, como ne gro fu gi do, foi mor to na ma dru ga da do dia
6, por um desta ca men to co man da do pelo guer ri lhe i ro Qu in co Cal das,
retarda tá rio ca pi tão-de-mato das lu tas re pu bli ca nas.

So men te no dia 18 Ro dri gues Alves co nhe ceu os por me no res
do cri me, pelo se guin te te le gra ma que lhe le vou o des ti na tá rio, De pu ta do
Pais Bar re to:

“POR FALTA DE GARANTIA EM CUIABÁ DEIXEI DE
TELEGRAFAR SOBRE O BÁRBARO E COVARDE ASSASSINATO
DO CORONEL. CADÁVER SAQUEADO EM 15 CONTOS,
RELÓGIO, ATÉ BOTAS E CHAPÉU. CHEFES REVOLUCIONÁRIOS 
MANDARAM CAÇÁ-LO COMO UMA FERA, SENDO SUPLÍCIO
CALDAS ENCARREGADO DO ASSASSINATO. CASA DE
MORADA COMPLETAMENTE SAQUEADA EM ITAICI.
ROUBARAM TODOS OS MÓVEIS E SEMOVENTES E
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PROPRIETÁRIOS DE ARICI LEVARAM ATÉ MÁQUINA DE
DESCASCAR ARROZ. POPULAÇÃO DE RIO-ABAIXO
REDUZIDA À MISÉRIA.”

O sig na tá rio era um cer to La gos. Tudo era ago ra inú til. A
situ a ção es ta va li qui da da para uns e ina u gu ra da para ou tros.

Assu miu o Vi ce-Presidente Le i te Osó rio, que se ha via bandeado 
para Pon ce. Este vi ce-presidente, se gun do de nún cia do Se na dor Me te lo
a Ro dri gues Alves, di zia-se ame a ça do de mor te por Totó Pais, a quem
fez ma tar. Ro dri gues Alves man dou logo Se a bra to mar pro vi dên ci as,
mas tudo re ve lou um jogo po lí ti co, pois Me te lo nada pôde pro var,
alegando ter re ce bi do “in for ma ções de ami gos”. Ro dri gues Alves es creve
que fi cou ve xa do “des ta mi sé ria”.

No Con gres so, a si tu a ção era per di da para o go ver no, em
1906. A gran de ma i o ria dos de pu ta dos e senado res não apro va va a
revo lu ção, pois o pre ce den te era sem pre pe ri go so para os res pec ti vos
Esta dos. Mas os che fes do cha ma do Blo co, ten do à fren te o prin ci pal
deles, Pi nhe i ro Ma cha do, li ga vam o caso de Mato Gros so à li nha de
opo si ção ao go ver no fe de ral, vi to ri o sa nas duas câ ma ras, des de o ano
an te ri or, com a can di da tu ra de Afon so Pena.

Antô nio Aze re do, que em maio da que le ano fora re con du zi do ao
Se na do, pu nha ao ser vi ço da sua ca u sa em Mato Gros so (que era a ca u sa do
Blo co, no Rio) ine gá ve is atri bu tos de in te li gên cia e ha bi li da de, além de gran de 
ex pe riên cia po lí ti ca. Dono de pu bli ca ções in flu en tes, A Tri bu na e O Ma lho,
co man da va a opi nião, apre sen tan do-lhe as co i sas a seu modo.8
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Os mi ne i ros, so bre tu do, en con tra vam-se em po si ção mu i to
de sa gra dá vel. Os me lho res de en tre eles, como o Se na dor João Pi nhe i ro 
ou os De pu ta dos Car los Pe i xo to, Ca ló ge ras, João Luís Alves e Melo
Fran co, es ta vam con ven ci dos de que a re be lião se en qua dra va ju ri di ca -
men te em caso de in ter ven ção fe de ral. Mas os com pro mis sos de Mi nas
com o Blo co eram mais for tes que as po si ções pes so a is, e, por isso,
assis tiu-se ao es pe tá cu lo da ma i or ban ca da da Câ ma ra fa zer vis ta gros sa
às evi dên ci as ju rí di cas e aban do nar o pre si den te da Re pú bli ca.

No Se na do, o por ta-voz mi ne i ro do Blo co era Fe li ci a no Pena, 
pri mo e cu nha do do pre si den te ele i to. Na Câ ma ra a ori en ta ção cou be a
Car los Pe i xoto. Davi Cam pis ta ti nha sido o lí der para os as sun tos
econô mi cos. Indi ca do para mi nis tro da Fa zen da, afas ta va-se na tu ral -
men te das li des par la men ta res. A nova es tre la era Car los Pe i xo to, que se 
trans fe ri ra da Câ ma ra Esta du al para a Fe de ral em 1904, acom pa nha do
de gran de au réo la. Aos trin ta e cin co anos de ida de, o de pu ta do mi ne i ro 
era das mais pres ti gi o sas fi gu ras do ce ná rio fe de ral, gra ças ao apo io que
lhe dava o Pa lá cio da Li ber da de.

No Se na do e na Câ ma ra al gu mas das me lho res fi gu ras ma ni -
fes taram-se con tra a in ter ven ção, mes mo de po is do as sas sí nio do malogra do 
Totó Pais. E as sim de ci di ram as duas Ca sas por gran de ma i o ria, ao adotar
o ex pe di en te de en vi ar a ma té ria à apre ci a ção do Ju di ciá rio.9

Todo o quadro po lí ti co do go ver no Ro dri gues Alves, a
come çar pelo pró prio pre si den te, en con tra va-se la men ta vel men te em
po si ção opos ta à que as su mi ra no go ver no de Cam pos Sa les.

Ro dri gues Alves man dou ao Con gres so duas men sa gens
sobre Mato Gros so: a pri me i ra no dia 16 de ju nho, re la tan do a desordem
que pre ce dia a re vo lu ção; a se gun da a 10 de ju lho, pe din do o es ta do de
sí tio e a in ter ven ção fe de ral.

A pri me i ra men sa gem en con trou o Con gres so re u ni do para a
apu ra ção da ele i ção de Afon so Pena. Va len do-se des se ar gu men to, o
Presi den te Jo a quim Mur ti nho im pe diu sua le i tu ra. Man dou um funci o ná rio
co mu ni car a de ci são ao mi nis tro da Jus ti ça, a 23 de ju nho, sá ba do, depois
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que o Con gres so ha via apro va do, na vés pe ra, o re co nhe ci men to de
Pena e Nilo como pre si den te e vi ce-presidente.

Só no dia 26, foi lida no Se na do a pri me i ra men sa gem, ten do
Mur ti nho de cla ra do que de po is ia en viá-la à Câ ma ra. Já en tão se re ve lam 
as pres sões de bas ti do res. O Se na dor Ca tun da, do Ce a rá, ins cre veu-se
para fa lar em de fe sa de Ro dri gues Alves, e foi ad ver tido por Pe dro Borges,
co le ga de re pre sen ta ção, de que “não de via en trar no de ba te, que po dia
fa zer mal ao Ce a rá”, se gun do nota con fi den ci al de Ro dri gues Alves em
um dos seus ca der nos. Pros se gue a nota: 

“O Ca tun da res pon deu que fa la ria, pois não de via
aban do nar o pre si den te ami go no fim do seu go ver no [....].
O Pi nhe i ro tam bém in ter pe lou o Pe dro Bor ges: ‘Então o
Ca tun da vai fa lar?’ ‘Po is é isso mes mo que eu es tou es tra -
nhan do’ re tru cou o Pe dro Bor ges. (Este se na dor está que -
ren do que seu fi lho, ofi ci al de Ma ri nha, vá para a Eu ro pa
em co mis são do go ver no.)”

A men sa gem de 16 de ju nho fi cou su pe ra da com a in va são de 
Cuiabá e a mor te de Pais. Ro dri gues Alves en vi ou, en tão, o pe di do formal
de in ter ven ção.

Eis as no tas a res pe i to, que es cla re cem tam bém a evo lu ção
so fri da pela re pre sen ta ção mi ne i ra:

“10 de ju lho – Man dei a men sa gem ao Con gres so sobre 
a si tu a ção de Mato Gros so em re vo lu ção. O Sr. Osório co mu -
nica ha ver as su mi do o go ver no do Esta do na qua li dade de 1º
vi ce-presidente e o fa le ci men to do Co ro nel Pais, em Co xi pó.
Apare ceu-me, no dia 9, de ma nhã, o Dr. Car los Pe i xo to,
estando pre sen te o Alcin do [Gu a na ba ra] e cre io que Pais Barreto
(de pu ta do). Nes se dia da va-se a re u nião mi nis te ri al que eu
con vo ca ra no meu go ver no (pela se gun da vez) para tra tar dos 
ne gó ci os de Mato Gros so (a pri me i ra foi para tra tar do Acre), 
e eu ex pu nha a gra vi da de da si tu a ção re fe rin do no tí ci as que
ti nha. O Dr. Pe i xo to mos trou-se mu i to de acor do e dis pos to
a agir sem obe diên cia a che fes, se guin do a sua pró pria ins pi ração.
Pos te ri or men te o La u ro me dis se que tem do Se na dor João
Pi nhe i ro, com quem aca ba ra de es tar, a mes ma im pres são.

102  Afon so Ari nos                    



Che guei, mes mo, a in for mar dis to ao Rosa e Sil va, su ge rin do
a con ve niên cia de ou vir o João Pi nhe i ro, para aju dá-lo no Se -
na do. O que se deu de po is no Con gres so, com re la ção à men -
sa gem, ca u sou-me sur pre sa. Car los Pe i xo to está se mos tran do 
ir ri ta do con tra os que de fen dem o go ver no e as me di das que
su ge ri, e dis se ma li ci o sa men te que é da es co la con ser va do ra,
para com ba ter o Bar bo sa Lima [....].”

Bar bo sa Lima teve, no caso, ad mi rá vel ati tu de. Opo si ci o nis ta, 
sem pre in cli na do a com ba ter me di das de ex ce ção, co lo cou-se no epi só -
dio ao lado do go ver no. De sa fi ou Mi nas, di ver giu de Rui, de i xou mal o
re la tor João Luís Alves e vo tou pelo es ta do de sí tio e a in ter ven ção. O
sentimen to da Câ ma ra re ve la-se nos apla u sos que co ro a ram seu dis curso,
na ses são de 12 de ju lho.

O vi ce-presidente do Se na do, que o pre si dia ha bi tu al men te
des de a ele i ção de Afon so Pena para a pre si dên cia da Re pú bli ca, era
Joaquim Mur ti nho. Não po de ria ha ver se na dor mais par ci al, no caso de
Mato Gros so. Sob o pre tex to de que o Con gres so es ta va re u ni do para
fim es pe cí fi co, que era a apu ra ção da ele i ção pre si den ci al de 1º de mar ço 
da que le ano, Mur ti nho não deu co nhe ci men to ofi ci al do pe di do de
inter ven ção no seu Esta do, tal como fi ze ra com a men sa gem an te ri or.
Ro dri gues Alves re a giu con tra a ma no bra, que atin gia a sua au to ri da de.
Re di giu, de pró prio pu nho, um ar ti go para o Diá rio Ofi ci al, ex pli can do
que cum pri ra o seu de ver pe din do a in ter ven ção, e re pro du zin do a men -
sa gem não lida. O ar ti go foi pu bli ca do no dia 26 de ju lho, e traz no
fecho o nome do pre si den te da Re pú bli ca. Sa bia-se der ro ta do no
Congres so, mas pro cu ra va de fen der até o fim a sua au to ri da de.

Ro dri gues Alves que i xa-se tam bém de Rui, orá cu lo do Blo co,
que fez no Se na do um dos seus lon gos eru di tos dis cur sos, con tra a
inter ven ção: “Fa la ram Rosa e Sil va, Aze re do e Rui, este sus ten tan do a
re vo lu ção e di zen do mu i ta co i sa de sa gra dá vel ao pre si den te.”

De fato, o dis cur so de Rui, pro fe ri do no dia 13 de ju lho, é
duro para com o seu an ti go co le ga de fa cul da de. Diz que nin guém, no
país, ti nha dú vi das so bre a par ci a li da de de Ro dri gues Alves. Asse gu ra
que ti nha “nas suas mãos o acor do, acon se lhan do a guer ra quan do a paz 
estava fe i ta”, afir ma ti va esta te me rá ria. A in ter ven ção vi ria as sim ex primir
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“o ar bí trio [de Ro dri gues Alves], o do mí nio da sua von ta de [....] a for ça
oni po ten te, alhe ia a to das as leis”.

O gran de iso la do, res sen ti do com o afas ta men to do seu
nome, lem bra do pela Ba hia, in cor po ra va-se ao re ba nho do Blo co, dó cil
ao ca ja do de Pi nhe i ro. Ape nas não ba lia como cor de i ro, ru gia como leão.

Em ou tra nota, esta de 17 de ju lho, o pre si den te vol ta a
relem brar a in sin ce ri da de dos mi ne i ros. Car los Pe i xo to afir ma ra aos
jornais ter dito ao pre si den te que “nada po dia adi an tar acer ca do modo
de pen sar dos seus co le gas”. O lí der fi ca va, as sim, à es pe ra do con sen so
da ban ca da. Mas Ro dri gues Alves afir ma, ra ti fi can do e com ple tan do o
que es cre ve ra a 10 do mes mo mês:

“O que se pas sou, en tre tan to, foi o se guin te [....]. Eu ha via
con vo ca do para esse dia uma re u nião mi nis te ri al para tra tar do
caso de Mato Gros so e re fe ri esse fato ao Dr. Pe i xo to, e as sim
como tudo quan to ha via na que le Esta do, do qual ti nha che ga do
a no tí cia da mor te do Co ro nel Pais. Expus a si tu a ção e dis se o
que pen sa va, qua is as mi nhas idéi as, e o Dr. Pe i xo to con cor dou
per fe i ta men te com tudo. Não co nhe cia as opi niões dos co le gas,
mas fossem qua is fos sem, não mo di fi ca ri am as suas. Dis se,
mesmo, que não con sul ta ria o Afon so Pena para não ter de
contra riá-lo se pen sas se di ver sa men te. Esta vam pre sen tes o
Alcin do Gu a na ba ra, meu fi lho Ju qui nha10 e o Dr. Pais
Barreto.11 Meu fi lho fi cou en tu si as ma do com  o modo por que
se pro nun ci ou o Pe i xoto. Ho mens! Ho mens! O Dr. La u ro Mül ler
disse-me de po is que achou o Dr. João Pi nhe i ro nas mesmas
dispo si ções do Dr. Car los Pe i xo to e este re pe tiu ao Dr. Fé lix
Gas par,12 o que me dis se aqui. Ouvi de po is di zer por vá ri os que 
o João Luís Alves, que é cha ma do em Mi nas ‘João pra tu do’,
pronun ci ou-se aber ta men te pelo sí tio no dia em que foi para o
Congres so a men sa gem, mas no dia se guin te o Alves re sol veu
outra co i sa. Dizem ago ra ami gos do Pe i xo to que o Pi nhe i ro
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Macha do que ria que a Câ ma ra fi zes se o mes mo que o Senado, e 
que mu i to lhe cus tou aceitar o al vi tre de João Luís. Ou tros
refe rem que os mi ne i ros ti ve ram medo do Pena; não sa bi am
como ele re ce be ria uma ati tu de con trá ria ao Blo co.”

Em Mato Gros so a cal ma se ins ta la ra, em se gui da à vi tó ria
dos re bel des, ao as sas sí nio do pre si den te e à con sa gra ção le gis la ti va da
re vo lu ção e do ho mi cí dio.

Dan tas Bar re to, co man dan te da tro pa en vi a da para sus ten -
tar o go ver no le gal, con fra ter ni za va com o go ver no re bel de. Aper tou as
mãos de Pon ce em Cuiabá, e, quan do de i xou a ca pi tal, foi vi si tar o
caudi lho vi to ri o so em Co rum bá, para onde re gres sa ra an tes. Tudo es ta -
va em or dem, uma vez que o Pre si den te Pais fora mor to. O Con gres so
ace i ta ra a pos se de Le i te Osó rio como uma so lu ção “le gal”. João Luís
Alves re la ta ra o pa re cer con trá rio à in ter ven ção e fa vo rá vel à re mes sa do
as sun to à de ci são do Ju di ciá rio, co i sa que des de logo se sa bia ino pe ran te.

Em nome da Cons ti tu i ção, o Con gres so le ga li za va o cri me. O
novo pre si den te de Mato Gros so, Le i te Osó rio, co mu ni cou ao pre si den te
da Re pú bli ca, por in ter mé dio de Dan tas Bar re to, “que não ca re cia mais do
au xí lio fe de ral para ga ran tir a li ber da de dos ha bi tan tes do Esta do”. Ro dri -
gues Alves ob ser va va, en tre tan to, que con ti nu a va a re ce ber de lá pe di dos
fre qüen tes de ga ran ti as vin dos da fac ção ven ci da.

Mas o caso de Mato Gros so era uma pá gi na vi ra da. O
Coronel Dan tas Bar re to apren de ra bas tan te com a ex pe riên cia. Acu mulara
os ensi na men tos que iria apli car de po is, em Per nam bu co, du ran te o
governo Her mes da Fon se ca.

DRAMA EM SERGIPE

O dra má ti co epi só dio ser gi pa no, no qual per deu a vida o
Depu ta do Fa us to Car do so, já foi, as sim como o caso da re vo lu ção em
Mato Gros so, ob je to de es tu do nos so, em Um es ta dis ta da Re pú bli ca.

Por isso, tal como fi ze mos nas pá gi nas an te ri o res, evi ta re mos
aqui re pe ti ções inú te is, e pro cu ra re mos fo ca li zar a ma té ria so men te no
to can te ao en vol vi men to de Ro dri gues Alves.
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Ini ci al men te, cum pre re cor dar que o de pu ta do ser gi pa no e o
pre si den te da Re pú bli ca eram ami gos pes so a is, e que este nu tria por
aque le não so men te au tên ti ca es ti ma, como gran de ad mi ra ção.

Fa us to Car do so, na ver da de, era dig no dela. Po e ta, fi ló so fo,
ju ris ta, in sig ne ora dor, foi ele das mais im por tan tes fi gu ras do meio in te -
lec tu al bra si le i ro no co me ço da Re pú bli ca. A agi ta ção da vida pú bli ca,
en tremeada de ação e de luta, não lhe per mi tiu re a li zar a obra de que talvez 
fos se ca paz o seu gran de ta len to.

Ora dor extra or di ná rio, para os pa drões da épo ca, fa zia-se
descul par, pelo co lo ri do do seu ver bo, da ex tra va gân cia de mu i tas das
suas idéi as.

Em certo mo men to do go ver no Cam pos Sa les pro pôs a
insti tu i ção de uma di ta du ra le gal, e uma sor te de so ci a lis mo de Es ta do.

O de se qui lí brio ar re ba ta do de Fa us to fi ca va um pou co en co -
ber to pela sua per so na li da de se du to ra, mas, às ve zes, trans pa re cia no
seu des bor dan te com por ta men to.

E ele pró prio, Fa us to, de via re co nhe cê-lo, pois con fes sa em
um dos po e mas que pu bli cou:

Meus com ba tes de rei, meus lan ces de in sen sa to...
Dis cí pu lo de To bi as Bar re to e epí go no da Esco la do Re ci fe,

Fa us to Cardo so gos ta va de en vol ver suas ati tu des po lí ti cas em ex pli cações
fi lo só fi cas, nem sem pre isen tas de con fu são. De po is de ter pro pos to
uma es pé cie de di ta du ra no go ver no fe de ral, de fen dia em Ser gi pe a
filoso fia po lí ti ca li ber tá ria de To bi as Bar re to.

Jun te-se a tudo isso que era ge ne ro so e bra vo, e te re mos
aproxi ma da men te a ima gem do ho mem de es col, que se de i xou sa cri ficar
pela bru tal e ob tu sa “po lí ti ca dos go ver na do res”, em 1906.

No ple i to de 31 de ja ne i ro da que le ano, gra ças à lei Rosa e
Silva, Fa us to con se gui ra ele ger-se, com gran de vo ta ção, de pu ta do federal
por Ser gi pe, que bran do os gri lhões da oli gar quia dos Cam pos, uma das
pi o res do Nor te. Trans tor na do pela vi tó ria, não sou be me dir a di fe ren ça 
que exis tia en tre o pro ces so ele i to ral, con sa gra do no Rio de Ja ne i ro pelo 
re co nhe ci men to de po de res, e a re a li da de lo cal, do mi na da pela for ça
pró xi ma da oli gar quia.
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O gol pe as ses ta do a esta fora rude, mas pro je ta va-se no meio
fe de ral, onde a Câ ma ra po dia es ca par às in jun ções dos do mi na do res de
um pe que no Esta do, re co nhe cen do o seu ad mi ra do ora dor. Isso,
porém, não im pli ca va tor nar pos sí vel a der ru ba da dos oli gar cas, o
Gover na dor (em Ser gi pe cha ma do pre si den te) Gu i lher me Cam pos e o
seu ir mão, o ca u di lho-mor, Se na dor Pa dre Olím pio Cam pos.

Sob pre tex to de agra de cer ao povo ser gi pa no sua ele i ção,
Faus to em bar cou para Ara ca ju, ten do an tes pre ve ni do a Ro dri gues
Alves que ia, na ver da de, abrir luta con tra o go ver no. O pre si den te tentou,
em vão, dis su a dir o ami go da que la aven tu ra. Che gan do a Ara ca ju a 1º de 
agos to, Fa us to foi re ce bi do com uma ma ni fes ta ção po pu lar, que já era
pre nún cio da in sur re i ção.

Ro dri gues Alves não ti nha con di ções mo ra is para acom pa -
nhar Fa us to Car do so no seu tres lou ca do in ten to. Como pre si den te da
Re pú bli ca, cum pria-lhe res pe i tar a Cons ti tu i ção, e esta não per mi tia a
de po si ção dos go ver na do res por mo vi men tos in sur re ci o na is. Por ou tro
lado, vi nha ele de vi ver o caso de Mato Gros so, no qual ma ni fes ta ra
ener gi ca men te a sua re pug nân cia pela de po si ção do go ver no, e pe di ra,
mes mo de po is da mor te do pre si den te, a in ter ven ção fe de ral para des ti -
tu ir o gru po que se apos sa ra do po der. Não o con se guiu, por ha ver o
Con gres so fal ta do ao seu de ver. Como po de ria, agora, o pre si den te
tomar, em Ser gi pe, ati tu de opos ta à que as su mi ra em Mato Gros so
sema nas an tes? Sua ami za de com Fa us to Car do so não era bas tan te para
jus ti fi car tal con tra di ção. Sua de ci são es ta va ine vi ta vel men te mar ca da
pelo pre ce den te.

Os fa tos fo ram os se guin tes: ma dru ga da de 10 de agos to, a
for ça po li ci al de Ser gi pe re vol tou-se con tra o go ver no es ta du al, sob o
co man do do al fe res re for ma do Ota vi a no Melo. Cer ca do em pa lá cio, o
Pre si den te Cam pos con vo cou o ca pi tão do por to Amin tas José Jor ge,
que não lo grou de ci dir a si tu a ção. Gu i lher me Cam pos, en tão, en tre gou
o cu i da do da or dem ao Ca pi tão Amin tas, te le gra fou a Ro dri gues Alves
pe din do in ter ven ção fe de ral para man ter sua au to ri da de “des res pe i ta da
pelo De pu ta do Fa us to Car do so”, e aban do nou o pa lá cio, re fu gi an do-se, 
com o ir mão se na dor, no edi fí cio da Alfân de ga.

A pre sen ça de Fa us to Car do so na ci da de fora ele men to
prepon de ran te no acon te ci men to. A opo si ção, es ma ga da pe los Campos,
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sen tia-se pro te gi da pelo de pu ta do de pro je ção na ci onal. Mas Fa us to,
ceden do aos im pul sos con tra di tó ri os do seu tem peramen to, pas sou a
recear a re vo lu ção, que tor na ra ine vi tá vel. Re ti rou-se para o in te ri or,
onde es ta va no dia do le van te. O ca pi tão do por to de cla rou isto ex pres -
sa men te em te le gra ma ao mi nis tro da Ma ri nha:

“MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO PREPAROU-SE NA
NOITE DE QUARTA-FEIRA. A POLÍCIA, REUNIDA NO

QUARTEL, MANDOU COMISSÃO CONVIDAR FAUSTO

CARDOSO A COMPARECER E DIRIGIR O MOVIMENTO. ESTE
RECUSOU-SE SEGUINDO NA MESMA MANHÃ PARA O

INTERIOR.”

E Fa us to con fir mou em te le gra ma a Ro dri gues Alves, no qual 
fala na for ma como foi re ce bi do no in te ri or, com o povo que i man do
ins tru men tos de su plí cio, como tron cos, pal ma tó ri as e chi co tes, usa dos
pe las au to ri da des lo ca is. Sua in ten ção era re tor nar ao Rio no dia 12, mas 
foi cha ma do à ca pi tal pelo ca pi tão do por to, a fim de pro te ger a vida
dos ad ver sá ri os.

De fato, di an te da fuga do presi den te, o Ca pi tão Amin tas
deci diu cha mar Fa us to, que aten deu à con vo ca ção.

No dia 10 hou ve uma re u nião, em casa de Amin tas, com os
ir mãos Cam pos e Fa us to Car do so, “fe i ta com a má xi ma cor di a li da de”,
re ce ben do Fa us to das mãos do pre si den te o do cu men to de re nún cia e
ou vin do do se na dor pe di do de ga ran ti as para os seus ami gos.

No dia 11, o pre si den te e o vi ce-presidente do Es ta do co mu -
ni ca ram a Ro dri gues Alves suas re nún ci as aos car gos.

So li ci tou, en tão, Fa us to ao de sem bar ga dor mais an ti go que
as sumisse o go ver no, em face da re cu sa do pre si den te e do vice-presidente 
do Tri bu nal.

Tudo es ta ria re sol vi do – em mu i to me lho res con di ções que
em Mato Gros so – se não hou ves se Ro dri gues Alves en ten di do que era
do seu de ver cons ti tu ci o nal não ace i tar a so lu ção im pos ta pela for ça.

Na men sa gem que en vi ou ao Con gres so no dia 17, ex pli cou
que, a des pe i to das co mu ni ca ções de re nún cia re ce bi das, ha via man da do 
se guir, para Ser gi pe, for ças do Exér ci to es ta ci o na das na Ba hia e o na vio
Ara ca ju, da Ma ri nha.
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To man do co nhe ci men to da men sa gem, a Co mis são de
Jus ti ça da Câ ma ra, ten do como re la tor o seu Pre si den te João Luís
Alves, deu pa re cer con clu in do que a re nún cia do Pre si den te Cam pos
não fora li vre e de ci din do que o go ver no fe de ral de via pres tar às au to -
ri da des lo ca is todo o au xí lio para que fos sem re in te gra das nos seus
car gos.

No caso de Mato Gros so, em que não hou ve ra re nún cia mas
as sas sí nio do go ver na dor, João Luís op ta ra con tra a in ter ven ção. Ago ra,
que o gover na dor (pre si den te) co mu ni ca ra sua re nún cia, o depu ta do
mi ne i ro, sub mis so ao Blo co, op ta va pela in ter ven ção.

Apro va do o tris te pa re cer, com enor me ma i o ria, no mes mo
dia 23, não che gou o as sun to a ter an da men to no Se na do, pe los mo ti vos 
que se se guem.

No dia 26 che gou a Ara ca ju a for ça fe de ral, sob o co man do do
Ge ne ral Fir mi no Rego. Este, de po is de vi si tar o pre si den te re sig na tá rio e o
seu ir mão, re fu gi a dos em um tor pe de i ro da Ma ri nha, avis tou-se com Fausto
Cardo so para co mu ni car-lhe as ins tru ções que tra zia, de re por as au to ridades. 
Isto, acres cen tou, ti nha sido a de ci são da Câ ma ra.

Fa us to im pre cou con tra “o Con gres so que pu lou so bre o
cadá ver do pre si den te de Mato Gros so e tro pe ça va no caso ju rí di co de
Ser gi pe”. Mas o ge ne ral mos trou-lhe as ins tru ções pre si den ci a is. Cumpria
or dens. Nada po dia fa zer além dis so.

Possuído de furioso arrebatamento, o chefe que quis evitar a
revolução decidiu morrer em sua defesa. Fausto Cardoso dirigiu-se para
o palácio acompanhado de alguns poucos ami gos, e ali, na praça fronteira,
depois de invectivar a tropa formada, morreu vítima de disparo do fuzil
de um soldado.

Termina va em san gue, como em Mato Gros so, o caso de
Sergipe. Ape nas as po si ções esta vam tro ca das. Aqui, o lí der re bel de
vito ri o so era mor to, por que a po lí ti ca ofi ci al con de na ra seu ges to. Lá, o
pre si den te ven ci do é que mor ria, fi can do os seus exe cu to res pro te gi dos
pela po lí ti ca ofi ci al.

Co men tan do a mor te de Fa us to Car do so, Pe dro Mo a cir, em
um dos seus gran des dis cur sos, es tig ma ti zou a con du ta da ma i o ria. Se,
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em vez de mor rer, o che fe re vo lu ci o ná rio ti ves se pre fe ri do ma tar, en tão
tudo es ta ria den tro da or dem cons ti tu ci o nal.

Foi igual men te san gren to o epí lo go da que le dra ma re gi o nal que 
no san gue cul mi na ra. No dia 9 de no vem bro, às 14h e 30min, o Se na dor
Pa dre Olím pio de Cam pos, che fe da oli gar quia e ir mão do pre si den te do
Esta do, foi as sas si na do na Pra ça Qu in ze de No vem bro, no Rio, ao sair da 
Re par ti ção dos Cor re i os e Te lé gra fos, si tu a da no pré dio do an ti go paço
real e im pe ri al. Os as sas si nos fo ram dois fi lhos de Fa us to Car do so, que se 
encon tra vam acom pa nha dos de um pri mo. Ha via pre me di ta ção, mas, pelos 
de poimen tos dos cri mi no sos, pu bli ca dos nos jor na is do dia 10, o en contro
na que la hora fora ca su al. Os ra pa zes atra ves sa vam a pra ça quan do vi ram
o se na dor, que ha vi am ju ra do ma tar, sair de uma das por tas do ve lho palácio. 
Inves ti ram logo, mas a ví ti ma, pre ve ni da, ain da pro cu rou de fen der-se.
Sacou a arma que por ta va sob a ba ti na, ao mes mo tem po que ten ta va
atin gir o agres sor mais pró xi mo com o guar da-chuva. Mas caiu logo,
varado de ba las, e ali mes mo ex pi rou.

O Se na dor Olím pio de Cam pos não era o res pon sá vel di re to
pelo trágico fim do De pu ta do Fa us to Car do so. Este foi ví ti ma do próprio
tem pe ra men to de es pa da chim arre ba ta do. Ambos, no fun do, fo ram
vítimas dos pro ces sos de vi o lên cia bru tal que co man da va a vida po lí ti ca
de cer tos Esta dos, na Pri me i ra Re pú bli ca.

A fase de pro gres so que o país co nhe cia con tras ta va pe no sa -
men te com tão bár ba ros pro ce di men tos.

O go ver no Afon so Pena, jun gi do a com pro mis sos es ma gadores 
com aque le sis te ma, de ve ria atra ves sar, den tro dele, um agra va men to
con tí nuo de con di ções que o le va ri am ao des man te lo de 1910.

A DEMISSÃO DE SEABRA

A 28 de maio de 1906, Se a bra de i xou o Mi nis té rio da Jus ti ça,
para can di da tar-se a se na dor por Ala go as, na vaga de Eu cli des Mal ta,
que se ele ge ra go ver na dor da que le Es ta do. Foi no me a do para a pas ta,
por in di ca ção do pró prio de mis si o ná rio, o Depu ta do Fé lix Gas par, que
obe de cia à ori en ta ção de Se a bra na Ba hia.
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Ro dri gues Alves ace i tou com pe sar o afas ta men to do seu mi -
nis tro, em cuja le al da de con fi a va e cu jas qua li da des de ho mem po lí ti co
ad mi ra va.

Antes de con ce der a exo ne ra ção so li ci ta da, o pre si den te de se -
jou ou vir de Eu cli des Mal ta a con fir ma ção de que ele ge ria Se a bra, o que 
ob te ve.

Rodrigues Alves pre fe ria que seu mi nis tro ace i tas se uma cadeira
no Su pre mo Tri bu nal, mas ele op tou pela con ti nu a ção da car re i ra po lí ti ca, 
“que era a sua vo ca ção”. Foi, en tão, no me a do Ama ro Ca val cân ti para o
Su pre mo.13

A pro pó si to da can di da tu ra de Se a bra, o pre si den te ano tou:

“A idéia da entrada do Dr. Seabra para o Senado tem
alarmado o mundo político, o Bloco. Tem-se medo dele.
Todos os esforços serão para arredá-lo do Senado e se diz
abertamente que lá não entrará. A sua entrada é uma ofensa ao
Rui, que resignará à sua cadeira, se isto se der. É a linguagem
misteriosa dos seus ami gos.”

Ro dri gues Alves ti nha ra zão, nas suas apre en sões: Se a bra foi
ex clu í do do Se na do em no vem bro.

Rui Bar bo sa, ma go a do com o mi nis tro e con ter râ neo, pela fal ta 
de apo io à sua can di da tu ra, quan do lan ça da em 1905, fez ques tão fe cha da 
da de pu ra ção do se na dor ele i to, na hora do re co nhe ci men to de po de res.

Rui e Se a bra ti nham es ta do nos me lho res ter mos, des de o go -
ver no de Flo ri a no e mes mo de po is do se gun do vir a ocu par a pas ta da
Jus ti ça. Na ver da de, em 1903, quan do da su ces são de Se ve ri no Vi e i ra,
os ad ver sá ri os des te lan ça ram a can di da tu ra de Se a bra ao go ver no da
Ba hia, mas ele re cu sou, in di can do o nome de Rui, com a ale ga ção de
que su pe ra ria qual quer re sis tên cia. Rui não afas tou a hi pó te se, an tes ace i -
tou a lem bran ça, com a con di ção ra zoá vel de que to das as for ças po lí ti cas
es ta du a is se re u nis sem em tor no do seu nome, o que não con se guiu.
Mas os acon te ci men tos de 1905, a for ma ção do Blo co e o as sen ta men to 
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nomeá-lo consultor jurídico do Itamarati. Mas Amaro queria o Supremo.



da can di da tu ra Pena, que teve em Rui o for ma li za dor, afas ta ram-no de
Se a bra, que fi cou fiel a Ro dri gues Alves e à can di da tu ra Ber nar di no.

Antô nio Mo niz, no seu do cu men ta do tra ba lho, afir ma:

“Logo após [....] deu-se a de pu ra ção do Sr. Se a bra, ele i to
senador por Ala go as. O Sr. Rui Bar bo sa, de acor do com o
go ver na dor da Bahia,14 exi giu do Sr. Pi nhe i ro Ma cha do a
anu la ção do ple i to. A campa nha foi for mi dá vel, tri un fan do por
fim o es bu lho, por uma diferen ça de pou cos vo tos.”

Não se deve omitir que Seabra, político bem à moda do
tempo, procedeu du rante a campanha à senatoria de forma a irritar
profundamente os adversários baianos.

Embora devesse se afastar das lutas do seu Estado na tal, pois
deixava um posto fed eral para candidatar-se por Alagoas, o ebuliente
ministro remexeu quanto pôde a política baiana. Disputou-lhe
abertamente a liderança, con tra Severino Vieira e o Governador José
Marcelino. Começou por conseguir o reconhecimento dos deputados
federais baianos, como já ficou relatado, con tra todos os esforços do
primeiro. Depois fundou um novo partido no Estado, sob sua chefia, e
lançou um jornal de combate, como seu porta-voz. Para rematar, deu à sua 
eleição por Alagoas a repercussão de um acontecimento baiano.

Ain da con si de ra dos es ses fa tos, a par ti ci pa ção di re ta de Rui
Bar bo sa na far sa po lí ti ca da ex clu são de Se a bra do Se na do con ti nua ina -
ce i tá vel. Qu al quer se na dor que ti ves se pa u ta do sua con du ta pe las me di -
das da épo ca po de ria ser, se não jus ti fi ca do, com pre en di do. Nun ca, po -
rém, aque le que fi ze ra in can sa vel men te, da tri bu na par la men tar, o púl pi -
to de onde pre ga va à na ção o evan ge lho re pu bli ca no. O que Rui com ba -
teu, em gran de, no seu for mi dá vel re qui si tó rio con tra o re co nhe ci men to
do Pre si den te Her mes, em 1910, foi o que ele exi giu, em pe que no, no
re co nhe ci men to do Se na dor Le i te e Oi ti ci ca, em 1906.

Nes te par ti cu lar ca re ce de ob je ti vi da de a nota da Casa de Rui
Bar bo sa an te pos ta ao dis cur so de Rui so bre a ele i ção se na to ri al ala go a na 
de 1906, nota da qual o re da tor ale ga que Rui foi “atin gi do pela ca lú nia” 
de tra ba lhar con tra o re co nhe ci men to de Se a bra. Não hou ve ca lú nia
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ne nhu ma, Rui ins pi rou a ex clu são, exi giu-a do Blo co, no Se na do, e o
de i xa per fe i ta men te cla ro, para que lê o dis cur so re fe ri do.

No tex to, não re vis to pelo ora dor (e por tan to mais re pre sen -
ta ti vo dos seus sen ti men tos), Rui re co nhe ce ex pres sa men te que Se a bra
foi ele i to, no se guin te tre cho que pro va vel men te te ria su pri mi do, se
corri gis se as no tas ta qui grá fi cas: 

“Bas ta-me [....] re lem brar os aus pí ci os sob que se le van tou
a can di da tura do ex-ministro da Jus ti ça pelo Esta do de Alago as,
cujo go ver na dor, de po is de ter nes ta ci da de, pré via e de cla ra da -
men te, anun ci a do que o ele ge ria, ob ti da a sua vi tó ria, a comu ni -
cou em te le gra ma ao jor nal de opo si ção na Ba hia”.15

Assim ele mes mo dis se que a vi tó ria de Se a bra foi ob ti da.
Nem Rui, pro fun do co nhe ce dor e im pi e do so crí ti co dos

costu mes re pu bli ca nos, po de ria du vi dar de que os Mal tas ele ge ri am
quem qui ses sem, para se na dor pelo seu Esta do.

Mas, em bo ra ele i to pelo povo, Se a bra foi im pe di do de in gres sar
na câ ma ra alta, na eta pa da apu ra ção, es cor ra ça do pela má qui na oli gár qui ca
de que se fi ze ra con du tor, no caso, aque le que mais vi tu pe ra va con tra ela.

Que a cons ciên cia lhe doía na que le mo men to, pa re ce cer to.
Como es cu sa da vi o lên cia pra ti ca da con tra o can di da to ele i to, Rui dis se
que “as as sem bléi as le gis la ti vas, Câ ma ra dos De pu ta dos ou Se na do,
sem pre exer ce ram li vre men te, co me ten do tal vez in jus ti ças la men tá ve is,
atos de vi o lên cia e de for ça que a His tó ria as si na lou e que os in te res ses
po lí ti cos ex pli ca ram”. Po bre, es quá li da ex pli ca ção.

Como Ca tão, Rui in cor ria nos er ros que con de na va. Pelo seu
lamen tá vel dis cur so, o Se na do era li vre para, sob ale ga ção de que pra ti cava
ato po lí ti co, ras gar o di plo ma de um se na dor ele i to e re co nhe cer o da quele
que fos se der ro ta do. Tal vez ne nhum polí ti co sem prin cí pi os haja fe i to
decla ra ção tão crua. Rui con fi a va de ma is na sua gran de au to ri da de.

Era com pre en sí vel a má goa de Ro dri gues Alves, em re la ção a
ami gos como Rui, a quem re fe re no mi nal men te em nota de sa len ta da, na 
qual se que i xa do aban do no em que vai fi can do, à me di da que se apro ximava
o fim do go ver no. O Blo co vol ta va-se para o sol nas cen te.

       Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si den ci a lis mo   113

15 Grifo nosso.



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

Li vro VII

Ca pí tu lo Pri me i ro

A SUCESSÃO PRESIDENCIAL

O pro ble ma po lí ti co mais im por tan te na Pri me i ra Repúbli ca 
era a trans fe rên cia do po der, ou seja, a su ces são pre si den ci al. Nes se
pon to, o re gi me re pu bli ca no sem pre se mos trou in fe ri or à Mo nar quia,
onde, via de re gra, a subs ti tu i ção dos ga bi ne tes (nem sem pre fe i ta em
obe diên cia às ur nas ele i to ra is) era con se gui da sem in tri gas, tra i ções,
perso na lis mos ou vi o lên ci as.

No sis te ma par la men tar im pe ri al, sen do o go ver no uma
delega ção das câ ma ras, es co lhi da pelo pre si den te do Con se lho de Ministros,
os mem bros mais em evi dên cia do par ti do que ocu pa va o po der es ta vam
sem pre, por assim di zer, nos de gra us do tro no. A par ti ci pa ção no
colegiado go ver na ti vo era nor mal e de cur ta du ra ção. O im por tan te não
era pertencer ao mi nis té rio, mas ao Se na do e ao Con se lho de Esta do,
pos tos vi ta lí ci os. Daí a fa ci li da de com que os  mi nis tros se de mi ti am e a
difi cul da de, por ve zes, com que con sen ti am em ace i tar as pas tas. Em sín te se, a 



cons ti tu ição dos go ver nos não era pro ble ma. Este, quan do ti nha lu gar,
estava na subs ti tu i ção dos par ti dos, fe i ta pes so al men te pelo Impe ra dor.

Na República presidencial, as condições se alteraram profun- 
damente. O poder pessoal do pres i dente, forte no presidencialismo
norte-americano, embora refreado pelo Congresso e pela Suprema
Corte, tornou-se praticamente absoluto na América Latina. De fato,
o presidencialismo la tino-americano é uma espécie de Monarquia
absoluta a prazo fixo. Às vezes nem esta limitação é observada, e os
presidentes-ditadores se encastelam por longos anos no poder.

Todos os países da América Latina, sem exceção, têm
atravessado tais situações, desde a instalação da República presidencial,
que, a não ser no Brasil, correspondeu à conquista da independência.

No Bra sil, a Pri me i ra Re pú bli ca não co nhe ceu pre si den tes
que fos sem além do seu man da to. Um ou ou tro o terá de se ja do, mas o
me ca nis mo po lí ti co (tal vez mais do que as fór mu las cons ti tu ci o na is) não 
o per mi tia.

Aquele mecanismo compunha-se essencialmente do predomínio
das oligarquias estaduais, que se aliavam, no cenário fed eral através do
Congresso, para sustentar o poder presidencial praticamente ilimitado,
tendo em contrapartida poder semelhante, para elas, no âmbito dos
respectivos Estados.

Os gran des Esta dos (São Pa u lo, Mi nas, Rio Gran de do Sul e,
em me nor grau, Ba hia e Per nam bu co) ti nham par te mais cons pí cua nos
ar ran jos su ces só ri os. Os de ma is se gui am-nos in va ri a vel men te, quan do
uni dos, ou, quando di vi di dos, acom pa nha vam por ve zes as po si ções
diver gen tes.

A au sên cia de par ti dos na ci o na is e de au ten ti ci da de nas eleições
(a não ser as re a li za das nas gran des ci da des) fa zia com que as de ci sões
sobre can di da tu ras pre si den ci a is fos sem to ma das por de trás dos reposte i ros
ofi ci a is.

Gru pos mu i to pe que nos de po lí ti cos ex pe ri en tes e mu i to bem 
in for ma dos (na ver da de não che ga vam a de ze nas), al guns de les ex tre -
mamen tes sa ga zes e há be is, qua se to dos pa ci en tes e mo de ra dos nos
proces sos, al guns pou co im par ci a is e bem-intencionados, ur di am pla nos 
sem pre mó ve is, es bo ça vam acor dos sem pre anu lá ve is, as su mi am
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com promis sos sem pre re tra tá ve is, ou ar ma vam-se re ci pro ca men te ci la -
das nem sem pre lim pas.

Qu a se tudo se pro ces sa va em con ver sas re ser va das, em car tas 
con fi den ci a is, em son da gens dis cre tas. Esse si gi lo fa zia com que a
impren sa e os dís co los do Con gres so fi cas sem di an te das com bi na ções
im pe ne trá ve is como “ra tos de bo ti ca,”1 e, por isso mes mo, ve i cu las sem
as mais in fun da das ver sões.

Os do cu men tos pri va dos são as me lho res fon tes para o
escla re ci men to das su ces sões pre si den ci a is na Pri me i ra Re pú bli ca.
Quando o as sun to che ga va às no tí ci as de im pren sa e às ma ni fes ta ções
do Con gres so, ou ain da se acha va ima tu ro, ou já se en con tra va de ci dido
nos con ci liá bu los dos che fes. Os ma ni fes tos so le nes, as de ci sões
conven ci o na is eram sim ples ra ti fi ca ções das po si ções as sen ta das e dos
com pro mis sos as su mi dos, sen do que es tes, às ve zes, nem che ga vam a
ser di vul ga dos com ple ta men te.

É, por tan to, de gran de im por tân cia para a his tó ria da can di da -
tu ra Afon so Pena, as sen ta da pelo ma ni fes to de 1º de se tem bro de 1905,
o co nhe ci men to do ex ten so re la tó rio, fe i to por Ro dri gues Alves sobre a
ma té ria, no qual re co lhe as suas re cor da ções pes so a is com grande mi nú cia
e com ple ta li ber da de.2

A trans cri ção in te gral do es cri to im põe-se, ape sar de sua
ex ten são. Num es tu do abran gen te de his tó ria po lí ti ca, tor na-se im pe -
ri o so o es cla re ci men to dos fa tos, me di an te tes te mu nhas acer ca da
ação de al guns ho mens. Fa to res de or dem eco nô mi ca, so ci al e outros, cuja
im por tân cia não pode ser ne ga da, exi gem re fe rên cia em ou tro tipo de 
es tu do his tó ri co, que não o pre sen te.
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1 Dizia-se dos ratos que circulavam nas prateleiras, por fora dos bujões de vidro,
nos quais se encontravam medicamentos apetitosos. Meu saudoso amigo Afonso
Pena Júnior usava essa expressão.

2 O documento, escrito às vezes a lápis, outras a tinta, parece ter sido redigido em
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Também acrescentaremos, em outras notas, trechos do diário de Rodrigues Alves, 
nos pontos em que disserem respeito ao assunto.



É o se guin te o re la tó rio de Ro dri gues Alves:
“Ele i ção Pre si den ci al. Can di da tu ras.
“Logo que vol tei do Esta do de Mi nas, onde fui fa zer a ina u -

gu ra ção do pro lon ga men to da Cen tral a Cur ve lo, nos pri me i ros dias
de agos to de 1904 (vol tei a 6),3 co me cei a sa ber por vá ri os de pu ta dos 
que o Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do es ta va su ge rin do a can di da tu ra do
Cam pos Sa les, e que já ti nha uma ca i xa para sus ten tá-la, fa la va-se
mes mo em uma lar ga con tri bu i ção de um ban que i ro, que uns di zi am
ser o Mo des to Leal, ou tros o Ro dol fo de Mi ran da. Os jor na is de ram
logo o alar me e às pri me i ras no tí ci as pu bli ca das, apa re ceu-me, em
uma ma nhã, o Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do, que deu-me co nhe ci men -
to de suas in ten ções. Acha va bom o Cam pos Sa les; que já ti nha sido
pre si den te; pre ci sa va de uma re pa ra ção pelo modo por que saiu; era
pa u lis ta, mas in di ca do por um ami go de ou tro Esta do, na tu ral men te
a in di ca ção não me mo les ta ria. Tive de sa gra dá vel im pres são com a
no tí cia, por que era ami go do Cam pos Sa les, mas era mu i to cedo para
se tra tar do as sun to. Ocor ria-me que es ta vam vi vos, ain da, os res sen -
ti men tos que pro vo ca ra no go ver no. São Pa u lo te ria na tu ral men te
ou tro can di da to, e eu sa bia que o Gli cé rio que ria o Ber nar di no. Per -
nam bu co e Rosa e Sil va por for ma al gu ma se aco mo da ri am com essa
in di ca ção. Pon de rei tudo isso a Pi nhe i ro, que não me pa re ceu aba la -
do com as mi nhas ra zões, di zen do-me mes mo, quan do me re fe ri a
Rosa e Sil va, que se ria até bom que ele não gos tas se. Para mim não,
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3 Rodrigues Alves saiu do Rio a 2 de agosto, pela Cen tral, para Belo Horizonte.
Eram dois comboios. No primeiro ia o pres i dente com membros do governo. No 
segundo, numerosos convidados, principalmente parlamentares. Houve
manifestações em Juiz de Fora, Barbacena (onde o pres i dente desembarcou e foi
visitar Bias Fortes), e outras cidades à beira da linha. Os viajantes chegaram à nova cap i -
tal mineira no dia 4, triunfalmente recebidos. Houve fes tas, visitas à cidade (em
bonde elétrico, dizem as notícias dos jornais), e um grande banquete em palácio,
oferecido por Fran cisco Sales, com o comparecimento de Afonso Pena, João
Pinheiro e alguns políticos jovens, que depois se destacaram. No dia 5 foi
inaugurada a linha que Lauro Müller fizera prolongar até Curvelo. No trem iam
numerosos convidados, en tre eles uma delegação da Câmara estadual, na qual
figuravam dois deputados moços, que depois atuaram larga mente no cenário
nacional: Afonso Pena Júnior e Afrânio de Melo Franco. 



re pli quei, por que é ami go do go ver no e o seu apo io tem gran de va lor 
para mim.

“Gli cé rio acha va-se no salão e eu con ver sei com Pi nhe i ro na
ga le ria, que dá fren te para o par que. Infor mei o Gli cé rio do que con versamos.

“Não acre di tei na sin ce ri da de do Pi nhe i ro Ma cha do, e a mi -
nha primeira im pres são foi que ele que ria inu ti li zar São Pa u lo e os can -
di datos pa u lis tas ou para fa vo re cer Rui, de quem se mos tra va ín ti mo, ou 
algum ou tro nome, ou pelo me nos di vi dir-nos no Es ta do por que ele
conhe cia a sua po lí ti ca e sa bia bem das ten dên ci as con trá ri as a Cam pos
Sa les, exis ten tes em seu seio.

“Co me çou, pois, a cam pa nha em fa vor da can di da tu ra
Cam pos Sa les e a pro pa gan da foi fe i ta com es for ço, aju da da pela
gen te do Rio Gran de e mu i to es pe ci al men te por al guns pa u lis tas
(Arnol fo, Ro dol fo, Cos ta, Álva ro).4 Não ha via tra ba lho em sen ti do
con trá rio e, co nhe ci das as mi nhas re la ções com Cam pos Sa les, a to -
dos pa re cia que a can di da tu ra se ria do meu agra do e daí a cren ça que
se for mou, de que era uma can di da tu ra pa u lis ta, ace i ta e se ria tri un -
fan te. Antes de re ti rar-se para o Sul, o Ge ne ral Pi nhe i ro pro cu rou-me 
e con ver sou lon ga men te so bre o seu pen sa men to, que de cla rou não
ser hos til ao go ver no e fez-me en tão as mais li son je i ras re fe rên ci as.
Di zia-se en tão que Pi nhe i ro, apresen tan do a can di da tu ra sem
ouvir-me, quis sig ni fi car que não es ta va de acor do [sic] co mi go ou
pre ten dia hos ti li zar-me e daí as suas ex pli ca ções. Tive mu i ta dis cri ção 
na res pos ta, abs ten do-me de pro nun ci a men tos, li mi tan do-me a fa zer
boas refe rên ci as ao Cam pos Sa les ou a con cor dar com o ju í zo fa vorável
que exter na va a seu res pe i to e dis se-lhe, por fim, que ia para Pe trópolis e
que lá, fora das pre o cu pa ções do go ver no, pen sa ria no caso. (Acen -
tuo isto, por que mais tar de os apa ni gua dos de Pi nhe i ro de ram a
enten der que eu ha via pro me ti do fi car ne u tro e ti nha to ma do o com -
pro mis so de não dar pas so al gum en quan to ele não vol tas se do Sul!)

“O tra ba lho em fa vor de Cam pos Sa les pro du ziu em São Paulo
gran de agi ta ção. Não des per ta va sim pa ti as en tre os po lí ti cos mi li tan tes 
e o ele men to ofi ci al, que ele não sou be agra dar, de i xan do a pre si dên cia 
da Re pú bli ca. Entran do para o Ban co de Cré di to Real, e sa in do logo,
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fê-lo ir ri tan do ami gos, como Car do so de Alme i da, Her cu la no,5 etc. O
nome de Ber nar di no foi, pois, sur gin do na tu ral men te. Acha va-se ele na
Eu ro pa, mas os ami gos de São Pa u lo cor res pon di am-se com ele so bre
ne gó ci os po lí ti cos e eu vi mes mo um tre cho de car ta es cri ta ao Car do so
de Alme i da, alu si vo di re ta men te à ques tão das can di da tu ras.

“O Dr. Ti bi ri çá ti nha pro me ti do não se adi an tar so bre can di -
da tos, e a mi nha im pres são e a dele era [sic] que São Pa u lo não de via
pen sar mais em dar can di da to. Eu pen sa va re al men te as sim e quan do
Cam pos Sa les fa lou-me, pela pri me i ra vez, em mi nha can di da tu ra, dis -
se-lhe em car ta que acha va di fí cil uma nova can di da tu ra pa u lis ta. Dan -
do-se, po rém, como pos sí vel uma can di da tu ra pa u lis ta, o Dr. Ti bi ri çá,
para evi tar a agi ta ção que cres cia, ou para con tê-la, es cre veu-me di zen do 
que as suas sim pa ti as, des de que hou ves se pro ba bi li da de de uma can di -
da tu ra pa u lis ta, se ri am pelo Dr. Ber nar di no.

“Co me cei a guar dar re ser va so bre esta opi nião. O Ber nar di no 
es ta va a che gar da Eu ro pa e eu que ria ver o seu es ta do de sa ú de.
Chegou efe ti va men te e foi a Pe tró po lis vi si tar-me. Jan tou co mi go, vi si -
tan do-me ain da na ma nhã se guin te, em com pa nhia do Gli cé rio, mas
nada ab so lu ta men te con ver sa mos so bre po lí ti ca e can di da tu ras. Pa re -
ceu-me bem de sa ú de, mas tive a im pres são de que não es ta va ain da
bas tan te vi go ro so: ti nha he si ta ções em an dar.

“Conhe cen do a opi nião dos pa u lis tas e do Dr. Ti bi ri çá, pro -
curei son dar a opi nião de ami gos so bre a vi a bi li da de do nome do Dr.
Ber nar dino e ve ri fi quei que se ria bem ace i to. Os Mi nis tros Se a bra, La u ro e
Bulhões acha vam-no bom e che fes de outros Esta dos pro nun ciaram-se 
logo favo ra vel men te. Apro ve i tei, pois, a ida do Dr. La u ro a São Pa u lo
e o in cum bi de di zer ao Ti bi ri çá e Ber nar di no que me pa re cia que o
nome des te po de ria re u nir a ma i o ria das ade sões.

“Co me çou, en tão, o tra ba lho em fa vor de Ber nar di no. Os
Es ta dos pe que nos to dos se pro nun ci a ram a fa vor, me nos Pa ra ná. Dos
gran des sa bia-se que o Rio Gran de do Sul acom pa nha ria o Pi nhe i ro;
que a Ba hia que ria o Rui. O Rio de Ja ne i ro dava a en ten der que não
de i xa ria de acom pa nhar o go ver no e Mi nas e Per nam bu co eram ti dos
tam bém como fa vo rá ve is.
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“De sen vol veu-se en tão con tra o Dr. Ber nar di no a mais
indigna das cam pa nhas de di fa ma ção na im pren sa para tor nar im pos sível a
sua can di da tu ra, e as pu bli ca ções se re pe ti am em to dos os jor na is, nos
ter mos mais in de co ro sos. O Ma lho, do Se na dor Aze re do, teve par te mu i -
to im por tan te na cam pa nha, com as suas in dig nas ca ri ca tu ras.6

“O Nilo es fri ou. Em con fe rên cia que teve co mi go, úni ca
so bre o as sun to, in ter ro gou-me se era de fi ni ti va a can di da tu ra do
Ber nar di no. De fi ni ti va será, dis se-lhe, se a con ven ção o ace i tar.7 Pen -
so que não será, re pli cou, e cre io que den tro de um mês ha ve rá ou tra
so lu ção har mô ni ca, o que eu to mei como eva si va na oca sião, por que
só mu i to mais tar de se de sen vol ve ram os in ci den tes da co li ga ção.8

Dis se-me que eu po de ria con cor rer para uma so lu ção con ser va do ra,
lem bran do ou tro nome e fa lou-me nes se mo men to no nome do Dr.
La u ro Mül ler. (Este fi cou mu i to in tri ga do com a in di ca ção por que foi 
quem me fa lou na con ve niên cia de re ce ber o Nilo.)9 Com pre en di
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6 Nota de Rodrigues Alves: “O Senador Azeredo, em Petrópolis, preveniu-me que ia
levantar a candidatura do Rui, pela Tri buna, dando-me a entender que o fazia para
lhe ser agradável, sem contar com o êxito e sem pensar em hostilizar a do
Bernardino, que estava sendo bem recebida. Depois, tomou partido con tra o
Bernardino e o governo e O Malho  excedeu-se em invectivas e injúrias de toda a
casta. Aos que o increpavam dessa atitude, dizia que era questão de dinheiro, que
O Malho dava 6 contos an tes e agora estava dando o dobro ou o triplo. ‘Se quiserem
pagar a diferença’, acrescentava ele...”

7 Convenção de deputados e senadores federais, que fazia a indicação for mal do
candidato.

8 Coligação foi o nome da aliança política que indicou Afonso Pena. Correspondeu
ao grupo também chamado Bloco. 

9 Na verdade, Lauro Müller estava fazendo um jogo, que  Rodrigues Alves verificou
depois, ao falar, numa nota pos te rior, em adesão do Lauro ao Bloco. Era nat u ral que
assim fosse, pois, homem político, Lauro desejava prosseguir a sua carreira, que ele
sempre sonhou terminar no Palácio do Catete. Lauro teve um encontro secreto com
Pinheiro Machado, agenciado pelo escritor e jornalista Os car Rosas, o qual teve certo
destaque na vida literária de então (Araripe Júnior escreve sobre Os car Rosas em um
dos seus estudos de crítica). A nota pos te rior de Rodrigues Alves é de 13 de setembro 
de 1906 e diz: “Ontem foi assinado o contrato da barra do Rio Grande [....]. O
Lamounier, que os viu sair da secretaria [Pinheiro e Lauro Müller], contou-me o fato
muito escandalizado. Os jornais de hoje dão notícias dos discursos em casa do Pinheiro 
Machado, onde, en tre outros, falou o L. Müller.” (Quem narrou a saída com Pinheiro 
foi Lamounier Godofredo, deputado por Minas.)



desde logo que com o Esta do do Rio, o Ber nar di no não po de ria contar.
Não foi sur pre sa para mim, que co nhe ço o go ver na dor do Esta do e
suas re la ções com o Ge ne ral Pi nhe i ro.

“Ten do, po rém, Mi nas e Per nam bu co, o Dr. Ber nar di no
nada po de ria re ce ar. Com re la ção a Per nam bu co, eu sa bia pelo
pró prio Rosa e Sil va que ele não ti nha gran de con fi an ça na sa ú de
do Ber nar di no e pa re cia-me que pre fe ria o Pena. Di zia-me, en tre -
tan to, sem pre, que era meu ami go, que não me cri a ria di fi cul da des
e o fa zia de tal for ma que nun ca de i xa ria de con tar com o apo io de 
Per nam bu co, achan do sem pre es qui si to que o Rosa e Sil va não se
pro nun ci as se cla ra men te, con ser van do uma ati tu de de cer to mis té rio e
di zen do que ain da não era tem po de fa lar. Eu jul ga va sem pre que
ele que ria ver a ati tu de de Mi nas, para acom pa nhá-la e como nada
eu re ce a va do Sa les, pre si den te de Mi nas, que de cla rou sem pre estar com
o go ver no fe de ral, não de i xei nun ca de es pe rar apo io para o Bernar di no de
Per nam bu co.

“Nada re ce a va do Sa les, dis se aci ma. Efe ti va men te, por
car ta de cla rou-me que não se afas ta ria do go ver no, dan do a en ten der
que nada que ria com os agi ta do res, re fe rin do-se po si ti va men te a Pinhe i ro
Ma cha do. Em uma car ta dis se-me isso e que ha via es cri to no mes mo
sen ti do ao Pena. É cer to que em uma car ta ele di zia que ‘se a can di -
da tu ra mi ne i ra fos se apre sen ta da por ou tro Esta do ele po de ria se ver
em di fi cul da des’, que aliás pro cu ra ria re mo ver. Os ami gos do Pena
es ta vam, po rém, a li dar com o Sa les, para dis pô-lo a fa vor da can di -
da tu ra de les e a mi nha úl ti ma car ta, pe din do-lhe um pro nun ci a men to 
cla ro e fran co a fa vor de Ber nar di no, fi cou sem res pos ta. Co me cei a
sen tir que no seu âni mo ha via já va ci la ção, ou fos se esta de vi da ao
tra ba lho dos ami gos do Pena, ou ao es mo re ci men to dos pró pri os
ami gos do Sa les e seus di re tos re pre sen tan tes aqui – João Pi nhe i ro e
Car los  Pe i xo to.

“So bre a Ba hia, cons ta va que o Se ve ri no10 ti nha se com pro me -
ti do com o Pi nhe i ro em fa vor do C. Sa les e que o José Mar ce li no, indo a
Pi ra p o ra, ten do con vi da do an tes o Sa les e o La u ro Mül ler para con fe -
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ren ci a rem, tra zia o pro pó si to de tra tar de can di da tu ras. A con fe rên cia não
se re a li zou e ele re ti rou-se des con ten te, fa lan do a uns na im po pu la ri da de do 
Pena em Mi nas e a ou tros na ne ces si da de de aca bar com o do mí nio dos
pa u lis tas. Sur giu en tão a can di da tu ra do Rui, por sua con ta e ris co,11 e com
um es tré pi to ri dí cu lo, por que sa bia-se que o Se ve ri no não era ami go do
Rui e que ria o C. Sa les. (Li a car ta que o Se ve ri no es cre veu ao Ber nar di no,
es cu san do-se de não po der ace i tar a can di da tu ra e pro nun ci an do-se
pela do C. Sa les.) Por ou tro lado, o Dr. Au gus to de Fre i tas mos tra va-se
fa vo rá vel ao Ber nar di no, de quem se di zia ami go pes so al. Dis se isto em
São Pa u lo e re pe tiu-me aqui, an tes de par tir para a Eu ro pa, pro me ten do
mes mo con ver sar a res pe i to com o J. Mar ce li no e o Se ve ri no.

“Ha via eu in cum bi do ao De pu ta do Ro dri gues Lima de
con ver sar, ten do de ir à Ba hia com o José Mar ce li no em fa vor do
Ber nar di no, mas nada ele pôde lhe di zer por que achou o José Mar ce li no 
in tran si gen te pelo Rui. Foi bom as sim, por que este go ver na dor ne nhu ma
su ges tão re ce beu de mi nha par te.

“Escre vi so bre a can di da tu ra do Ber nar di no ao Sa les, de
Mi nas, ao Dr. Se gis mun do, de Per nam bu co,12 e ao Dr. Cas si a no do
Nas ci men to, do Rio Gran de do Sul. A este dis se que a car ta era re ser v a da,
mas não para o Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do e Bor ges de Me de i ros. As
mi nhas car tas eram dis cre tas, de ho mem po lí ti co a ho mem po lí ti co,
sem fa zer ab so lu ta men te ato al gum [sic] que pu des se sig ni fi car pres são
ofi ci al em fa vor do Ber nar di no. Isto mes mo de cla rei ao Ge ne ral Pi nhe i ro,
que me es cre veu uma car ta, lou van do-me por ha ver aban do na do a
idéia de in ter vir. Res pon di, di zen do que os lou vo res não me ca bi am e
que eu só ti nha fe i to o que era lí ci to ao che fe de Esta do fa zer.

“O Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do via bem que a can di da tu ra de
Cam pos Sa les não po dia tri un far por fal ta ab so lu ta de ele men tos e
per ce bia-se que seu de se jo era aban do ná-la, mas sa in do-se bem da re fre ga ou 
an tes pa re cen do o ven ce dor. Os ami gos de C. Sa les es pa lha ram que este,
ha via mu i to tem po, ti nha au to ri za do o Ge ne ral Pi nhe i ro a pu bli car a sua
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11 A candidatura de Rui foi lançada pelo jornal A Bahia, em artigo escrito pelo
Governador José Marcelino, no dia 13 de março de 1905. 

12 Segismundo Antônio Gonçalves.



de sis tên cia e re fe ri am, mes mo, que ti nham lido car tas nes se sen ti do. O
cer to, po rém, é que tal de sis tên cia não apa re cia. Sen tia-se que Pi nhe i  ro
que ria en tre ter o C. Sa les com a sua can di da tu ra até en con trar so lu -
ção para o caso e que C. Sa les se pres ta va a esse pro pó si to, ali men tan do a
es pe ran ça de que de re pen te as co i sas po di am apre sen tar as pec to
fa vo rá vel por si.13 Cons tou-me que al guns ami gos de Pi nhe i ro se afli gi am
com a sua si tu a ção jun to ao go ver no e pro cu ra vam me i os de o apro xi mar
do pre si den te. Os Se na do res Fer re i ra Cha ves e Pe dro Ve lho ti ve ram
nes te sen ti do aber tu ras com o Ge ne ral Gli cé rio, di zen do-lhe que Pi nhe i ro
que ria lhe fa lar. Re fe riu-me Gli cé rio que, ten do con ver sa do com Pe -
dro Ve lho na oca sião em que este em bar ca va para o Rio Gran de do Nor te, 
con ver sou com ele de ti da men te so bre o re fe ri do as sun to, e, vol tan do ao Se -
na do, en con trou-se com Pi nhe i ro que lhe per gun tou se eu o re ce be ria bem, 
e fa lou-lhe no nome do Qu in ti no14 para can di da to, em subs ti tu i ção aos no -
mes in di ca dos.

“O Ge ne ral Pi nhe i ro co nhe cia a si tu a ção de Mi nas e a ati tu de 
de seu pre si den te jun to a mim. Man dou ao Esta do vá ri as mis sões, ora
para se en ten der com o Bias For tes, ora com o Sa les, e quan do viu que
Mi nas não se afas ta ria da sua ati tu de e que com o apo io mi ne i ro o nome 
do Ber nar di no nada po dia re ce ar, fez os pri me i ros tra ba lhos para a
Coliga ção e co me çou a se en ten der di re ta men te com o Con se lhe i ro
Pena, ten do tido an tes vá ri as in te li gên ci as com ami gos des te. Asse gu rou 
ao Pena o seu apo io, do Rio e da Ba hia, se Mi nas se pro nun ci as se sem
di vergên ci as a seu fa vor. Gli cé rio foi in for ma do des se tra ba lho pelo
Sena dor Ra mi ro [Bar ce los], e pro cu rou-me na no i te em que se deu a
conver sa para dar-me dela co nhe ci men to.
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13 Nota de Rodrigues Alves: “O País publicou um in ter view do Pinheiro Machado, no
qual ele defende a sua atitude em fa vor do Cam pos Sales. Diz aí que não acreditara
na minha intervenção pelo Bernardino. Ele aliás já tinha lido a car ta que escrevi
ao Cassiano. Ouvi dizer que na intimidade ele declarou que o in ter view era verdadeiro
em todas as suas par tes, menos nessa.” Nota de Rodrigues Alves: “Em seu man i -
festo, o Cam pos Sales se refere à sua desistência e cartas que escreveu. Tudo,
porém, ficou em segredo, porque Pinheiro Machado ajeitava os seus planos.” 

14 Todas as palavras grifadas estão assim no orig i nal.



“Por que foi você procurado?’ perguntei eu. ‘Se o acordo
está feito; se como lhe disse o Ramiro no dia seguinte seria ele
consumado, lavrando-se escritura, a que vem essa comunicação e a
urgência que você diz ter de lhe dar uma resposta?’ – ‘É que para
ele15 ainda há uma solução, que é o Cam pos Sales, se nós o aceitarmos.’
‘E você o que acha?’ perguntei. ‘Eu sou paulista’, respondeu-me.

“Com pre en di que o Gli cé rio con ti nu a va ago ra a ter sim pa ti as
pelo Cam pos Sa les e eu tive de im pug nar essa pre o cu pa ção, cha man do
sua aten ção para o Ber nar di no e a má po si ção em que fi ca ria este. No
dia se guin te, Gli cé rio co mu ni cou a Ra mi ro que a lem bran ça não po dia
ser ace i ta e Pi nhe i ro ul ti mou seus tra ba lhos com Pena.

“Este que des de mu i to tem po, com gran de sur pre sa de mi nha 
par te, mos tra va mu i tos de se jos de ser can di da to à pre si dên cia, en trou
fran ca men te em ação, en ten den do-se com Fran cis co Sa les para se
pronun ci ar em seu fa vor.

“Foi mu i to cu ri o sa esta par te do tra ba lho. Sa les di zia a Pena
que nada po de ria fa zer sem que fos se de acor do co mi go, por que a isso
se ha via com pro me ti do. Pena agia por si, en ten den do-se com Pi nhe i ro e 
seus ami gos, sem me pro cu rar ab so lu ta men te e as in tri gas fa zi am, de sua 
par te, o seu gran de tra ba lho de per tur ba ção.

“João Pinheiro e Carlos Peixoto, ami gos de Sales, não tinham 
simpatias por Pena e auxiliavam-me bastante até certo ponto. Depois eu 
mesmo notei que um e outro achava [sic] difícil a situação do
Bernardino, parecendo-me que eles não se sentiam [sic] bem como
mineiros e afagavam a esperança de ser o Sales a boa solução.

“A última conferência que tivemos foi interessante. Pena havia
telegrafado a Sales dizendo-lhe que dele dependia a candidatura mineira
e que o fracasso dela seria de sua responsabilidade. Sales respondia-lhe
que se até o dia seguinte o pres i dente não se pronunciasse em fa vor da
candidatura mineira, ele Pena agiria como entendesse.

“Disse-lhe que aconselhasse ao Sales para manter a sua posição
de har mo nia comigo e que eu o sustentaria. Mostrei-lhe a car ta do
Tibiriçá, na qual dizia que julgava insustentável a posição do Bernardino, 
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e que teria então de vir a candidatura mineira, lembrando de preferência
o nome de Sales; acrescentei que não censurava a permanência ainda da 
candidatura do Bernardino, porque eu receava que o Pinheiro,
vendo-o sem o apoio de Minas, ou renunciando já, voltasse as suas
vis tas para o Cam pos Sales. Achei tanto o João Pinheiro como o
Peixoto resignados com a indicação do Pena, senão desejando-a
mesmo. O sentimento bairrista vencia-os. No correr da conversa ouvi
mesmo o João Pinheiro dizer que era definitiva a indicação do Pena,
pois tinham sido inúteis os seus esforços com o Pinheiro para
substituí-lo pelo Sales. O Pinheiro Machado havia-lhe dito que
procurara o Rui para obter essa substituição e não o conseguiu.
Percebi então que o João Pinheiro estava também em inteligência com 
Pinheiro Machado e o nome do Sales, que me parecia uma boa
lembrança, não me despertou mais interesse. A Coligação era, pois,
uma coisa feita.

“Deu-se an tes um incidente que enfraqueceu consideravelmente 
a candidatura Bernardino. O Glicério, logo que se deram os primeiros
movimentos em fa vor do Pena, foi a São Paulo e sugeriu lá o apoio dos
ami gos ao Cam pos Sales, parecendo no primeiro momento que esse era
o sentimento nosso aqui. Os ami gos de São Paulo receberam mal a
sugestão do Glicério, irritaram-se mesmo, compreendendo todos que o
nome do Bernardino estava sacrificado. É certo que a candidatura
sofrera golpe mor tal, ela que já estava visivelmente enfraquecida.

“Entrando na Coligação o Pinheiro Machado, Nilo e Rui
(esse disse que a Bahia foi o ‘elemento decisivo’), parecia difícil
sustentar-se o nome do Bernardino. Escrevi-lhe, ponderando a
conveniência de renunciar, aceitando a candidatura de Afonso Pena e
a minha car ta encontrou-se com a dele no mesmo sentido.

∗

“Não agradou aos membros da Coligação o apoio de São Paulo 
à candidatura do Afonso Pena16 e dizem que foi o Senador Rui quem
mais se irritou com essa atitude. Pensaram então os coligados em procurar
para a vice-presidência um nome, que fosse um aviso ao Pena e uma
provocação ao governo e seus ami gos, e lembraram-se de três nomes –
Nilo, Borges de Medeiros e Pedro Velho. Disse-me o Lauro Müller que
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o Ramiro afirmara que o terceiro nome era o seu e não o do Pedro Velho,
mas esta versão não é verdadeira. Se pretendia, como me afirmou o
Rosa e Silva, procurar nomes que não agradassem ao governo, não é
nat u ral que se lembrasse do nome de um ministro.

“O nome do Nilo foi logo co mu ni ca do ao Pena, que ace i tou.
Todo mun do viu nes ta ati tu de um ato de fra que za e medo de que pu des se
ain da cor rer ris co a sua can di da tu ra à pre si dên cia. Tive oca sião de di zer ao
Pena que era pre ci so mu i to cu i da do com a es co lha do vi ce-presidente; que
eu di zia, aos que me con sul ta vam, que era ne ces sá rio fa zer a in di ca ção de
acordo com o can di da to à pre si dên cia por que era de sa gra dá vel a di ver gência
ou o con fli to de opi niões en tre os dois ma gis tra dos. O Pena res pon deu-me
que o Rosa e Sil va lhe ha via fe i to as mes mas ob ser va ções quan to ao Nilo,
mas que ele re ce a va re no var agi ta ções.

“O Rosa e Silva disse-me que não aceitava o Nilo e eu,
escrevendo para São Paulo, ponderei também a idéia de votarem lá
em outro nome, como Assis Brasil, como protesto con tra a forma por que 
foi feita aqui a indicação. O Rosa teve idéia de organizar um trabalho
con tra Nilo, mas o pro nun ci a mento de Minas em fa vor deste tornou desde 
logo ineficaz qualquer esforço, que nem sequer foi tentado. 

∗

“Os co li ga dos, uma vez re a li za do o acor do quan to aos can di datos,
não que ren do mais co gi tar de con ven ção para apre sen tá-los, lem bra ram-se
de um ma ni fes to que se ria as si na do pe los se na do res e de pu ta dos e foi
incum bi do de re di gi-lo o Se na dor Rui Bar bo sa.

“Dizem que no Senado, feita a leitura desse documento, o
Senador João Pinheiro fez algumas observações e emendas, no sentido
de eliminar conceitos agressivos ao pres i dente e me referiram que,
quando se referia o man i festo à intervenção do pres i dente, se propôs
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16 Nota de Rodrigues Alves: “O Arnolfo era dos deputados paulistas o que mais se
interessava pelo Cam pos Sales em conversa comigo. Mostrava-me cartas que
escrevia, respostas que dava, e na Câmara era voz corrente quer ele ‘vinha ao palá cio
para sondar o presidente’. No man i festo de Cam pos Sales, anunciando a sua
renúncia, vem uma car ta a um deputado, que era o Arnolfo.”



falar em presidentes e quanto à idéia da convenção, que se dissesse que era 
idéia anteriormente aceita pela maior parte dos signatários e a este
último ponto o próprio Sr. Rui se referiu em seu man i festo à Bahia,
dizendo aí que foi essa a única correção feita.

“A linguagem do man i festo tem referências claras ao pres i -
dente e percebe-se que houve o propósito de molestá-lo ou de
censurá-lo; a atitude do Pena e dos mineiros na Coligação afrouxou a
atitude dos ami gos do governo e eu achei melhor deixá-los em paz,
fazendo cada qual o que lhe parecesse melhor.

“De São Paulo assinaram o man i festo os cinco divergentes
(Álvaro, Moreira [da Silva], Rodolfo, Costa e Arnolfo). Os governistas
não assinaram.

“De Pernambuco, nenhum.
“De Santa Catarina assinou o Hercílio [Luz], senador, con tra a

opinião de todos os outros, que publicaram declaração aguardando o
pro nun ci a mento do partido, isto é, o partido não aceitou. O Pará idem. O 
Senador [Antônio] Lemos declarou que o partido não concordava com os
conceitos do man i festo. O Espírito Santo, idem. O Paula Guimarães
declarou que assinava sem que isso importasse em falta de apoio ao
pres i dente. Os do Rio, grupo do Miguel de Carvalho, fizeram declaração
de que aceitavam os nomes, sem assinar o man i festo, fazendo lisonjeiras
referências ao pres i dente. O Tomás Delfino e alguns deputados deste
Distrito [Fed eral] fizeram também declarações.

“O pres i dente de Minas, aceitando o Pena, fez declarações
favoráveis ao governo, que era preciso cercar de prestígio. Os
deputados da Bahia, grupo Seabra, fizeram também declaração. De
outros Estados tive declarações formais de apoio. Com o afastamento
do pres i dente do pleito, notou-se frouxidão geral en tre os políticos. A
maior parte assinou o man i festo sem lê-lo: uma ‘vergonha’!”

∗

O documento transcrito serve como roteiro para que se
faça uma reconstituição bastante aproximada do caminho da sucessão.
Servindo-nos dele como base, veremos como se fazia um pres i dente
da República, no re gime da Constituição de 1891.
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Um ele men to pre ci sa ser de logo pos to em evi dên cia, por que
con di ci o na va o fun ci o na men to do me ca nis mo: era a au sên cia de par ti dos
na ci o na is or ga ni za dos, cuja la cu na se pre en chia por li de ran ças pes so a is.
Estas li de ran ças pes so a is cons ti tu íam-se ao sa bor de cir cuns tân ci as, prin ci -
pal men te três: as qua li da des do lí der, sua ori gem em um dos gran des
Estados e sua tra di ção au ten ti ca men te re pu bli ca na.

Tais qua li da des re u ni am-se, em grau emi nen te, na pes soa do
Se na dor Pi nhe i ro Ma cha do, ele va do à vi ce-presidência do Se na do, em
1904. Atri bu tos pes soais de li de ran ça ele os ti nha de so bra: bra vu ra,
astú cia, se du ção pes so al e in te li gên cia po lí ti ca. Era ga ú cho, e esta fi liação
as su mia es pe ci al im por tân cia, em pri me i ro lu gar por que  a po lí ti ca ci vil
no Rio Gran de sem pre se al ter na va com a for ça das ar mas, e isto es ta -
be le cia fá cil en ten di men to en tre Pi nhe i ro e as cor ren tes mi li ta res e, em
segundo lu gar, por que, no Rio Gran de, a si tu a ção era a bem di zer vi talícia,
com o do mí nio dos re pu bli ca nos cas ti lhis tas. Por esta ra zão o pres tí gio
de Pi nhe i ro no meio fe de ral se man ti nha ano após ano.

Qu an to ao re pu bli ca nis mo his tó ri co de Pi nhe i ro Ma cha do,
era tão ób vio que nem me re ce ser re lem bra do. Ape nas po de-se ob ser var 
que esse re pu bli ca nis mo foi pos to à pro va na Re vo lu ção Fe de ra lis ta,
con tra o qual Pi nhe i ro co man dou a fa mo sa Di vi são do Nor te. Era, pois, 
um his tó ri co pro va do pe las ar mas.

Lí der nato, fi lho de gran de Esta do, ci vil com tra di ção mi li tar,
dis pon do de es ta bi li da de ga ran ti da e re pu bli ca no his tó ri co, era ine vi tá vel 
que Pinhe i ro Ma cha do se con ver tes se no po lí ti co mais in flu en te da
Repú bli ca, como ele de fato foi, en tre as ele i ções de Ro dri gues Alves e
Ven ces lau Brás, ou seja, de 1902 a 1914. Com a vol ta dos mi ne i ros, seu
pres tí gio en trou em de clí nio e, quan do o pu nhal as sas si no cor tou-lhe a
vida, já era um sol po en te que mor ria.

Se to das as con di ções po lí ti cas do mo men to se re u ni am na per so -
na li da de de Pi nhe i ro, duas, de ci si vas, fal ta vam à pes soa de Ro dri gues Alves: o 
re pu bli ca nis mo his tó ri co e o apo io do seu gran de Esta do.

Sua con di ção de ade sis ta e a di vi são in ter na de São Pa u lo,
em vir tu de da con tra di ção en tre a po lí ti ca eco nô mi ca do café e a política
fi nanceira do go ver no fe de ral, tor na vam ine vi tá vel, des de 1905, o
declí nio da li de ran ça po lí ti ca do pre si den te da Re pú bli ca.
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O fato de Afon so Pena, ou tro ade sis ta, ser o can di da to
vito ri o so con tra Ro dri gues Alves não in va li da as afir ma ções aqui fe i -
tas. Pi nhe i ro não de se ja va Afon so Pena; seu nome foi a so lu ção que
aos pou cos se fir mou, en tre os mi ne i ros, para tra zer o apo io de Minas ao
dispo si ti vo mon ta do con tra Ro dri gues Alves. Afon so Pena, con se lheiro
mo nar quis ta, foi ape nas o pon to de con ver gên cia (apa ren te men te
contradi tó rio) das for ças eco nô mi cas com as do re pu bli ca nis mo
históri co. O tris te fim do seu go ver no foi a con se qüên cia na tu ral desta
con tra di ção.

O gran de vi to ri o so na ele i ção pre si den ci al de 1906 foi Pi nheiro 
Ma cha do. Rui se guiu-o e os mi ne i ros be ne fi ci a ram-se, por cur to pra zo,
des sa vi tó ria, que lhes cus tou a mor te do seu pre si den te e o atre la men to
de Mi nas ao go ver no de Her mes da Fon se ca.

∗

Com a pre co ci da de usu al na Pri me i ra Re pú bli ca, des de 1904
se co gi ta va da su ces são pre si den ci al. Os no mes iam sur gin do na tu ral -
men te e, en tre os pri me i ros fa la dos, es ta vam os de Cam pos Sa les e
Afon so Pena.

O de Cam pos Sa les co me çou a ser con si de ra do, como cons ta
da nar ra ti va de Ro dri gues Alves, em agos to de 1904, mas logo de po is
apa re ceu em co gi ta ção o de Afon so Pena.

Com efe i to, a 15 de ou tu bro de 1904, Os Ana is de Do min gos
Olím pio ve i cu la vam uma no tí cia so bre con sul tas aos go ver na do res a res peito 
do nome de Cam pos Sa les. Pa re cia ma no bra (con ti nu a va a pu bli ca ção) para 
afas tar Afon so Pena, que co me ça va a ser na tu ral men te fa la do.

De fato, os dois no mes, o do re pu bli ca no his tó ri co e o do
con se lhe i ro do Impé rio, fo ram os que se man ti ve ram mais cons tan te -
mente nas cogita ções do meio po lí ti co, até a es co lha fi nal do se gun do.
O de Ber nar di no de Cam pos, le van ta do pelo pre si den te de São Pa u lo 
e apo i a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, nun ca che gou, re al men te, a
se fir mar.

É di fí cil in ter pre tar, na au sên cia de do cu men tos, os mó ve is
ver da de i ros da ação dos ho mens pú bli cos. A ini ci a ti va de Pi nhe i ro

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si den cialismo  131



Macha do, ao lan çar a can di da tu ra de Cam pos Sa les, si tua-se en tre es ses
ges tos de di fí cil elu ci da ção. Uma pre li mi nar pa re ce mu i to pro vá vel. Não 
po den do ser pes so al men te can di da to (o se na dor ga ú cho era bas tan te
ati la do e re a lis ta para não se ilu dir so bre este pon to), Pi nhe i ro de se ja va,
pelo me nos, ser o con du tor prin ci pal da so lu ção. E, no caso da ele i ção
de Afon so Pena, não há dú vi da de que o con se guiu.

O gol pe da can di da tu ra Cam pos Sa les, pre co ce men te levan ta -
da, era de ine gá vel ha bi li da de. A di vi são de São Pa u lo foi con se gui da
(como pre viu com lu ci dez Ro dri gues Alves), e, com ela, o afas ta -
mento da hi pó te se de mais um pa u lis ta, hi pó te se que, se con fir ma da,
fa ria de Pi nhe i ro o ca u da tá rio e não o lí der da so lu ção. A união de São
Pa u lo em tor no de um nome pa u lis ta, que ti ves se o apo io de Ro dri -
gues Alves, se ria pro va vel men te in ven cí vel. Mas, des de logo, evi den -
ci ou-se que essa união era im pos sí vel. As di vi sões na ci o na is ca u sa das 
pelo go ver no Cam pos Sa les (de que Rosa e Sil va, seu vi ce-presidente, 
era exem plo) es ta vam pró xi mas de ma is e re per cu ti am for te men te em 
São Pa u lo. Cam pos Sa les era o sím bo lo de uma po lí ti ca eco nô mi -
co-financeira de fla ci o ná ria e opres si va que es ta va nos an tí po das das
con ve niên ci as pa u lis tas do câm bio ba i xo e da de fe sa ar ti fi ci al do café. 
Nun ca o go ver no Ti bi ri çá o apo i a ria. Mas, por ou tro lado, a for ça de
Pi nhe i ro Ma cha do era bas tan te para sus ci tar apo i os po lí ti cos den tro
de São Pa u lo, nos me i os mais dis tan tes das for ças eco nô mi cas.

Em 11 de maio de 1905, os es tu dan tes pa u lis tas lan ça ram vi go roso
ma ni fes to pela can di da tu ra Cam pos Sa les, no qual re co nhe ci am ex pres sa -
mente a li de ran ça de Pi nhe i ro Ma cha do. Tor na va-se im pos sí vel a
união estadual, e o con fron to apre sen ta va-se com as ca rac te rís ti cas de luta.

De ve-se re co nhe cer que Pi nhe i ro pro ce deu com extre ma
habi li da de, lem bran do o nome do ex-presidente, o qual era bas tan te forte
para abrir a ci são re gi o nal, mas, em vir tu de mes mo des sa for ça, ca paz de 
sus ci tar re sis tên ci as na ci o na is e lo ca is, que tor na ri am in viá vel o êxi to de
sua can di da tu ra.

Em nota bem pos te ri or, mas re fe ren te à fase ini ci al das ne go -
ci a ções. Ro dri gues Alves re i te ra que a ma no bra de Pi nhe i ro en vol via
inte res ses po lí ti cos alhe i os à ele i ção. Eis a re fe ri da nota, que é de 6 de
ju nho de 1906:
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“Dis se-me tam bém o Dr. Gas tão da Cu nha [....] que o
Pinhe i ro Ma cha do, no co me ço da ques tão das can di da tu ras,
não fa zia ques tão do nome de Cam pos Sa les, dava mes mo a
en tender que ace i ta ria o Ber nar di no: – o que ele não que ria
abso lu ta men te era o Pena. Isto di zia o Gas tão, de po is de di zer
eu que não acre di tei na sin ce ri da de do Pi nhe i ro Ma cha do,
quan do in dicou o Cam pos Sa les. Pa re cia-me um ar dil, para
arre dar o Pena e en ca mi nhar tal vez a can di da tu ra do Rui. De -
po is as co i sas se acen tu a ram e ele se de vo tou17 ao Cam pos Sa les. 
O Gas tão con fir mou a sus pe i ta, fa zen do aque las de cla ra ções.”

Pi nhe i ro, aliás, ao mes mo tem po em que se con cen tra va os
es for ços di vi si o nis tas em tor no do nome de Cam pos Sa les, não de i xa va
de ace nar para ou tros ho mens pres ti gi o sos, sem pre no em pe nho de di -
vi dir o mais pos sí vel o meio po lí ti co.

Uma ou tra nota de Ro dri gues Alves, es cri ta a 13 de se tem bro
de 1906, elu ci da es tes fa tos mal sa bi dos:

“Ontem o Gas tão da Cu nha re fe riu-se a um ban que te
(almoço?) dado pelo Mur ti nho ao Pi nhe i ro Ma cha do, em que
este fez o brin de e be beu ‘à pros pe ri da de da fa mí lia Mur ti nho’.18

O Jo a quim Mur ti nho dis se-lhe que o Pi nhe i ro Ma cha do na sua
meia lín gua ha via fa la do em sua apre sen ta ção como can di da to à
pre si dên cia da Re pú bli ca. ‘Co mo foi isso?’ per gun tou-lhe o
Gastão, e ele res pon deu que o par ti do lhe dis se ra – ‘se não fos se a
fi gu ra ção da nos sa po lí ti ca, você se ria o can di da to.’ O caso era re fe ri do
como pi lhé ria. O Ju qui nha,19 na mes ma oca sião, dis se ter ou vi -
do do Rio Bran co que o Pi nhe i ro tam bém lhe ace na ra com a
pre si dên cia, o que ele re fe ria com ar de tro ça, na pre sen ça do
Bu lhões, que tam bém ti nha sido, em ou tra oca sião, lem bra do
pelo mes mo ho mem para tal car go.”
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A ban ca da fe de ral pa u lis ta di vi diu-se, en fra que cen do os pre si -
den tes do Esta do e da Re pú bli ca.

Em se tem bro de 1904, quan do a au to ri da de do pre si den te
es ta va sen do gra ve men te aba la da pe las agi ta ções le van ta das con tra a
va ci na, Cam pos Sa les ti nha a im pres são de que sua can di da tu ra po dia
ser vi to ri o sa.

No ma ni fes to de 14 de agos to de 1905, em que his to ria (um
pou co a seu modo) o epi só dio da can di da tu ra, ao mes mo tem po em que 
ofe re ce apo io a Afon so Pena, o ex-presidente mos tra cla ra men te que,
em 1904, acre di ta va na vi tó ria.

“Obser vei [es cre ve] que o mo vi men to cres cia e que a
idéia da mi nha candida tu ra ia to man do con sis tên cia na
opinião. Tive a pro va dis to nas ma ni fes ta ções que me chegavam
de to dos os la dos, dos re pre sen tan tes da mais ele va da je rarquia
na or dem po lí ti ca e so ci al. Não era pe que no o nú me ro dos
que, ten do es ta do em fran ca hos ti li da de ao meu go verno, me
tra zi am ago ra a sua ade são leal e de sin te res sa da.”

Era a eter na ilu são dos po lí ti cos, em qual quer país ou re gi me.
Cam pos Sa les pa re cia acre di tar na vi tó ria, des de que vi es se

tra zi da pe las for ças que se opu nham a Ro dri gues Alves. Por isso mes mo 
é que, em ou tu bro de 1904, es cre ven do a um ami go que lhe su ge ri ra entrar 
em acor do com o pre si den te, ex pri me-se com es tes con ce i tos que
transcreve no seu ma ni fes to: 

“Uma in ter ven ção, em bo ra ve la da, do presi den te, se ria
bas tan te para fa zer sus pe i tar da es pon ta ne i da de des se mo vi -
men to [....]. Ao Ro dri gues Alves só cabe, pois, uma úni ca ati -
tu de, se porven tu ra ti ver de ser lan ça da a mi nha can di da tu ra: – a 
mais comple ta e es cru pu lo sa abs ten ção.”
Como se não bas tas se, Cam pos Sa les acres cen ta: 

“Fi ca ram, pois, os meus ami gos sa ben do, e tam bém S.
Exa fi cou sa ben do, que eu re pu di a va de modo for mal e com ab -
so lu ta in tran si gên cia a idéia de vol tar ao Ca te te, com a con di ção
de lá en trar pela mão de quem lá es ta va.”
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Esta car ta, como informa ainda o man i festo, foi mostrada a
Rodrigues Alves. Não se pode estranhar, portanto, que o pres i dente,
cientificado de que o possível candidato não queria sa ber do apoio do
Catete (receoso de perder o dos lançadores do seu nome), tivesse, daí
por diante, ficado sempre em posição contrária à candidatura do seu
antecessor. Não seria justo incriminá-lo por isso. Rodrigues Alves,
como disse e repetiu, não acreditava na sinceridade de Pinheiro Machado, 
e, sobre esse estado de espírito, recebeu advertência do próprio
interessado, de que não queria a sua ajuda.

É, portanto, aparentemente inexplicável, e certamente

contraditória, a queixa que Cam pos Sales apresenta con tra Rodrigues
Alves, em car ta dirigida a 5 de março de 1905, a Pinheiro Machado,

então em São Luís das Missões: 

“Agora, porém, sabe-se que Rodrigues Alves é hostil à
minha candidatura (está claro que não indago os motivos) e que, 
se não tem nesse sentido agido a descoberto, vai, entretanto, 
autorizando calculadas indiscrições, que deixam ver que um dos
seus ministros op era na conformidade do seu pensamento.”

São obviamente incompatíveis o desabafo de Cam pos Sales
para com Pinheiro, ao acentuar a falta de apoio do pres i dente da
República ao seu nome, e as expressões reiteradas do man i festo, pelas
quais afirma que não aceitaria, em nenhuma hipótese, o patrocínio do
Catete.

O mi nis tro re fe ri do era La u ro Mül ler, que Ro dri gues Alves 
in cum bi ra, como vi mos, de le var a São Pa u lo, nos pri me i ros dias de
mar ço, boas no tí ci as so bre a can di da tu ra de Ber nar di no. Cam pos Sa les 
re fe re-se no mi nal men te a ele, em ou tro tre cho do seu ma ni fes to, e
Ro dri gues Alves es cre veu, a res pe i to, a se guin te pas sa gem que é útil
re pe tir aqui:

“Aproveitei, pois, a ida do Dr. Lauro a São Paulo, e o
incumbi de dizer ao Tibiriçá e Bernardino que me parecia
que o nome deste poderia reunir a maioria das adesões.”
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O “en ter ro” da can di da tu ra Ber nar di no de Cam pos. Ro dri gues Alves, Se a bra
 e La u ro Mül ler le vam co ro as. O anjo no tú mu lo é Gli cé rio.  E Ti bi ri çá é o 

mo cho. Ca ri ca tu ra de O Ma lho. Co le ção Álva ro Co trim



A contradição de Cam pos Sales só é explicável se pensarmos
que ele, na car ta a Pinheiro, desejava apresentar-se como candidato
hostilizado pelo governo, a fim de confirmar o apoio da oposição.

Em meados de 1905, já estava fracassada a candidatura
Cam pos Sales no meio dirigente, embora os seus resquícios ainda se
espalhassem, como os provocados, na superfície da água, pela pedra
que vai ao fundo.

∗

Nes sa qua dra, ocor reu o ma i or erro de Ti bi ri çá, se gui do por
Ro dri gues Alves: o lan ça men to da can di da tu ra de Ber nar di no de Cam pos.

Ro dri gues Alves de põe que Ti bi ri çá, ao lem brar o nome do
ve lho re pu bli ca no, fê-lo para “evi tar” ou “con ter” a agi ta ção que cres cia
em São Pa u lo, em tor no da can di da tu ra de Cam pos Sa les.

Ber nar di no de Cam pos re pre sen ta va, pe las suas idéi as, uma
ori en ta ção mu i to di ver sa da ação le va da a efe i to por Cam pos Sa les,
quan do no go ver no.

Sem ser um in fla ci o nis ta, era con trá rio aos ri go res fis ca is, par ti -
dá rio de cla ra do da pro du ção agrí co la e da imi gra ção e che io de re ser vas
quan to à in dus tri a li za ção. Era, em suma, um eco no mis ta li be ral, que ti nha
como mo de lo, pos si vel men te, o qua dro de pros pe ri da de ar gen ti na.

Bas tan te en fer mo, gra ve men te afe ta do na vi são, Ber nar di no
de Cam pos se gui ra para a Eu ro pa em 1904, fa zen do-se ope rar em Pa ris. 
Em janeiro de 1905, regres sou ao Bra sil, de sem bar can do no Rio.
Rodrigues Alves re ce be ra de Ti bi ri çá a su ges tão do nome de Ber nar di no 
para su plan tar o de Cam pos Sa les, já lan ça do, e o aco lhe ra em prin cí pio, 
re ser van do-se po rém, como re la tou, para opi nar de po is que ti ves se idéia 
di re ta das con di ções de sa ú de do ami go. Ber nar di no foi a Pe tró po lis,
como fi cou dito, e Ro dri gues Alves, em bo ra não o achas se ain da vi go roso,
con si de rou-o bem e co me çou as con sul tas so bre o seu nome.

Se guin do para San tos, onde che gou a 8 de fe ve re i ro, foi re ce -
bi do em São Pa u lo com gran des ma ni fes ta ções, logo se apre sen tan do o
an ti go pre si den te do Esta do como o se gun do can di da to pa u lis ta.
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No tí ci as so bre as con sul tas pre si den ci a is se es pa lha ram e co me -
çou a se or ga ni zar a re a ção, ca rac te ri za da pelo que Ro dri gues Alves cha mou 
“a mais in dig na cam pa nha de di fa ma ção” con tra Ber nar di no.

A si tu a ção ain da mais con fu sa se tor na com a en tre vis ta, lúcida 
nos con ce i tos, mas im pru den te, que Ber nar di no de Cam pos con ce deu a
Alcin do Gu a na ba ra, e que apa re ceu em O País, do Rio de Ja ne i ro, a 26
de ju nho.

Ber nar di no ex pôs, como um de sa ba fo, idéi as, em mu i tos
pontos cho can tes com a po lí ti ca fi nan ce i ra dos dois úl ti mos qua triê ni os. 
De tal ma ne i ra afir mou sua ori en ta ção que, para se gui-la, de ver-se-ia
refor mar a pró pria Cons ti tu i ção.

Tal vez a in ten ção de Ber nar di no fos se, mes mo, a de li qui dar
des de logo com uma can di da tu ra que não ple i te a ra e que só lhe vi nha
tra zen do mais agou ros do que es pe ran ças.

Em ju lho já era pa ten te que se tor na ra in viá vel, em bo ra os
go ver nos fe de ral e pa u lis ta ain da a sus ten tas sem pró-forma. É que não
ti nha meio há bil de aban do ná-la.

A 27 de ju lho, Ro dri gues Alves foi pro cu ra do por Gli cé rio,
que lhe deu pro vas da de sa gre ga ção da can di da tu ra Ber nar di no. Acha va
que, como pa u lis ta, era pre fe rí vel ago ra op tar pela de Cam pos Sa les,
pois ia adi an ta do o tra ba lho em fa vor da can di da tu ra mi ne i ra. Ro dri gues 
Alves não acha va ain da pos sí vel, àque la al tu ra, aban do nar o nome de
Ber nar di no de Cam pos, em bo ra con si de ras se mu i to fra cas as suas pos si -
bi li da des, in clu si ve pela ati tu de de Gli cé rio, em São Pa u lo, su ge rin do a
mu dan ça para Cam pos Sa les.

“É cer to que a can di da tu ra so fre ra gol pe mor tal”, diz Ro dri gues
Alves na sua nar ra ti va. A 11 de agos to, afi nal, re ce beu co mu ni ca ção da
adesão de Mi nas à can di da tu ra Pena, le van ta da pela Co li ga ção, e, a 13,
escre veu a Ber nar di no, opi nan do no sen ti do de que ele pró prio se pro nun -
ci as se, tam bém, a fa vor de Afon so Pena. Isto evi ta ria, como ex pli ca Ro drigues 
Alves na sua car ta,20 que a can di da tu ra mi ne i ra apa re ces se vi to ri o sa con tra
São Pa u lo e con tra o go ver no fe de ral.
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Ber nar di no de Cam pos pro ce deu com gran de cor re ção no
epi só dio. Na de cla ra ção pú bli ca de de sis tên cia exal tou a im par ci a li da de
que Ro dri gues Alves ha via guar da do en tre o seu nome e o de Cam pos
Sa les (o que era ine xa to) e a pre fe rên cia ín ti ma que Ro dri gues Alves
man ti nha por Pena (o que tam bém não era ver da de). As duas ine xa ti -
dões vi sa vam de i xar bem o go ver no fe de ral, ao mes mo tem po em que
as ses ta vam um gol pe no Blo co que via, as sim, in cor po ra das à vi tó ria, as
for ças der ro ta das.

Os mi ne i ros, ago ra do nos do can di da to, não ti nham por
que re cu sar a ade são de Ti bi ri çá e Ro dri gues Alves, ape sar da irritação que
isto ca u sou a Rui Bar bo sa e Pi nhe i ro Ma cha do, os “do nos da en -
chen te”.

“Não agra dou aos mem bros da Co li ga ção [es cre veu o
pre si den te] o apo io de São Pa u lo à can di da tu ra do Afon so
Pena e di zem que foi o Se na dor Rui quem mais se ir ri tou com 
esta ati tu de.”

O mau hu mor de Pi nhe i ro Ma cha do com a re cu sa dos ministros
de se apre sen ta rem como vi to ri o sos na opo si ção, trans pa re ceu, tem pos
de po is, no ines pe ra do e qua se in sen sa to dis cur so por ele fe i to em Belo
Ho ri zon te, a 7 de se tem bro de 1906, na pos se de João Pi nhe i ro como
pre si den te de Mi nas.21 A esse dis cur so, che io de va gas ame a ças, Afon so
Pena, pre si den te ele i to, res pon deu com be nig na mo de ra ção.

∗

O pri meiro obs tá cu lo a afas tar fora a can di da tu ra de Rui
Barbosa, lan ça da na Ba hia em mar ço de 1905, sem pos si bi li da de al gu ma 
de vi tó ria. Mas o can di da to de via ser tra ta do com toda ca u te la. Mu i to
sen sí vel, o afas ta men to do seu nome pre ci sa va ser pre vi a men te ace i to
por ele, sem o que não te ri am ao lado do Blo co a sua gran de au to ri da de
e for mi dá vel elo qüên cia.
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A can di da tu ra de Rui Bar bo sa foi lan ça da, como já vi mos, a 
13 de mar ço de 1905, pelo jor nal ofi ci o so A Ba hia, em ar ti go do Go -
ver na dor José Mar ce li no. Cam pos Sa les fora lem bra do pelo Rio
Gran de. A Ba hia re sol veu en tão lan çar o seu can di da to. Não foi um
ges to há bil, po li ti ca men te, dada a fa mo sa di vi são in ter na da Ba hia.
Como se pre vis se o que ia acontecer, Se ve ri no Vi e i ra, en tão em
Paris, es cre via a José Mar ce li no a 10 de fe ve re i ro: 

“O nos so Rui, se ti ves se ele men tos, de via ser sus ten ta do 
por nós, em bo ra a mi nha con vic ção de que ele não se ria a
mais acer ta da es co lha [....]. Rui se im põe à ad mi ra ção de
todos pelo seu ta len to e eru dição; po rém não é, nun ca foi e
não poderá ser ja ma is um es ta dis ta.”

Esse jul ga men to pri má rio so bre Rui era do mi nan te no meio
po lí ti co. E ser viu para afas tar do go ver no, como in con ve ni en te, o ma i or
po lí ti co do seu tem po. Quem se ria po ten ci al men te ma i or es ta dis ta do
que Rui Bar bo sa? Mas a opi nião de Se ve ri no Vi e i ra era, re pe ti mos, o
julga men to do tem po. Vê-se logo que Rui nun ca te ria os “ele men tos” a
que alu dia Se ve ri no, dado que este mes mo ne ga va apo io ao seu pa trí cio.
Quem o da ria, fora do Es ta do? Qu a se nin guém, a não ser al guns pou cos 
ide a lis tas ad mi ra do res e al guns ex plo ra do res cal cu lis tas.

Rui, na sua “Explicação à Bahia”, publicada a 30 de agosto no 
jornal A Tri buna, de Antônio Azeredo (um dos exploradores calculistas,
como mostrou Rodrigues Alves), procura mostrar que sua candidatura
adquiriu uma substância que, na verdade, não chegou a ter. A coisa ficou
limitada a uma parte da política baiana. Ele próprio, em frase lapidar,
sintetiza a situação: 

“Co nhe ço-me bas tan te a mim, o país, a épo ca e o regime,
para não cair na ilu são de que, ain da au re o la do com ta ma nho
pres tí gio, o meu nome lo gras se ca lar nas sim pa ti as ge ra is da
po lí ti ca re pu bli ca na.”
E mais adi an te: 

“Apenas al guns ór gãos jor na lís ti cos, num ou  nou tro
Estado, se ex pri mi ram com be ne vo lên cia ou apla u so. Mas os
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che fes po lí ti cos, os cen tros po lí ti cos, os in te res ses po lí ti cos se 
abs ti ve ram de am pa rar a ini ci a ti va ba i a na.” 
Foi tal e qual.

Mas Rui não era fá cil de ser de mo vi do. Sen do can di da to, iria
à fren te. Assim fez em 1909 e em 1919.22 Mas, em 1905, per ce beu logo
que sua can di da tu ra, sen do in viá vel, po de ria dar a vi tó ria a Ber nar di no,
quer di zer, a Ro dri gues Alves. E o que lhe im por ta va, ago ra, era der rotar o
gover no e to mar con ta da vi tó ria. A opor tu ni da de era úni ca, mas
formi dá vel: des per tar a am bi ção de Mi nas Ge ra is.

Mas Minas era uma incógnita. Parecia ainda fiel ao governo 
fed eral, embora o seu pres i dente, Fran cisco Sales, houvesse advertido ao
pres i dente da República que um nome mineiro o colocaria em má
postura.

Não ha via ain da o nome, e a po lí ti ca mi ne i ra pa re cia di vi di da.
Re u ni-la em tor no a um só can di da to foi a exi gên cia que Rui fez a Pena
no “en con tro so le ne” que com ele man te ve no Se na do, sob os aus pí ci os 
de Pi nhe i ro.

Ape sar das di fi cul da des (os mi ne i ros mais pres ti gi o sos não
que ri am Pena), o nome do vi ce-presidente foi, aos pou cos, do mi nan do
a si tu a ção.

Em ju nho, ape sar das he si ta ções, Afon so Pena, lem bra do
natu ral men te des de 1904, mos tra-se já o mais viá vel.

Barbosa Lima, em um dos seus violentos discursos de oposição, 
concita os mineiros a se definirem. Ataca Minas Gerais, acoimando-a de 
submissa e incondicional, sem ânimo para erguer o nome de um dos
seus filhos. Provocações como esta repercutiam. Naquele mesmo mês,
os estudantes mineiros lançaram, em documento público, a candidatura
de Afonso Pena. Propalava-se que Cam pos Sales se entendera com
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Glicério em fa vor de Pena e con tra Bernardino, cuja reputação
continuava a ser atassalhada.

Ro dri gues Alves ia acom pa nhan do os acon te ci men tos. A 27
de ju lho es cre veu:

“Às 9h30min da manhã apareceu o Glicério. Soubera de
coisas interessantes em relação à eleição presidencial.
Continuava o trabalho de Pinheiro Machado em fa vor do
candidato mineiro. Tem tido várias conferências com o Pena.”

No dia 29, encontra-se n’O Malho esta quadrinha, que denuncia
o fim dos entendimentos confidenciais:

Re ce a va-se o ca ce te,
Mas ca ce te não há, não!
Vai o Afon so pra o Ca te te;
Eis aí a so lu ção!

A si tu a ção, po rém, ain da não es ta va de fi ni da. Ro dri gues Alves 
foi in for ma do de que Pi nhe i ro pa re cia ter re ser vas ao nome de Afon so
Pena e este di zia ace i tar o nome de Fran cis co Sa les. Na nos sa opi nião, as 
ati tu des de Pi nhe i ro e Pena eram si mu la das. As re ser vas de Pi nhe i ro
visavam a va lo ri zar o seu apo io, e a ace i ta ção de Pena ti nha por fim captar
a to tal boa von ta de do go ver no mi ne i ro. No dia 28, Ro dri gues Alves
rece beu Car los Pe i xo to.

So bre esta en tre vis ta, o pre si den te ano tou:
“Con ver sei com ele lon ga men te. Está cer to de que o

Pinhe i ro aca ba rá ace i tan do o Pena e fa zen do uma con cen tra -
ção de for ças em seu fa vor e mos tran do-se apre en si vo com
isso. Sem re pe lir o nome, por que é mi ne i ro, sen te-se que o
Pena não será bom para a po lí ti ca do Sa les e seus ami gos, por
causa mes mo de uma cer ta re pug nân cia ou he si ta ção em adotar
a sua can di da tu ra (do Pena) [....]. Gli cé rio fi cou de sa pon ta do
com o que me dis se o Pe i xo to, por que in fe riu daí que ti nha
ha vi do en ga no do Ra mi ro ou ine xa ti dão.”
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Ra mi ro Bar ce los dis se ra a Fran cis co Gli cé rio que Afon so
Pena de sis ti ra de ser can di da to, em fa vor de Fran cis co Sa les. A no tí cia,
es pa lha da por Pi nhe i ro Ma cha do, não era ver da de i ra. Obe de cia à tá ti ca
de ven der mais caro a sua ade são.

No dia 29, Ro dri gues Alves ano tou:
“Os jor na is no ti ci am a de sis tên cia do Cam pos Sa les e do 

Afon so Pena, e car ta des te a Fran cis co Sa les, apre sen tan do-o
can di da to. Diz-se que é o can di da to das opo si ções co li ga das
con tra o Ber nar di no de Cam pos e o re sul ta do de re pe ti das
con fe rên ci as do Afon so Pena.”

Pros se guia o pla no con fu si o nis ta. Mas já a 2 de agos to
desven da-se a tra ma da can di da tu ra ver da de i ra. Eis a nota:

“Pro cu rou-me de ma nhã o Afon so Pena, com quem
con ver sei lar ga men te a res pe i to da can di da tu ra pre si den ci al.
Dis se-me que o Pi nhe i ro Ma cha do de cla rou ace i tar o seu
nome e, por úl ti mo, re fe riu-se à idéia de ou tro nome mi ne i ro,
como meio de re u nir me lho res ele men tos, fa lan do nos no mes 
de Bias, Fran cis co Sa les e dele. Acres cen tou que con ta com o
Estado do Rio, Pa ra ná, Per nam bu co, Ba hia, etc. Deu a en tender
que o Rui o sus ten ta ria. So bre Per nam bu co dis se que con ta va
com o apo io do Rosa, re fe rin do-se a con ver sas e con fe rên ci as 
an ti gas.”

A con fir ma ção do nome de Pena so fria ain da re sis tên ci as apa -
ren tes. É o que res sal ta da nota do dia 3:

“O Car los Pe i xo to con tou-me que o Ven ces lau Brás foi
a Belo Ho ri zon te le var a tal car ta do Pena so bre can di da tu ras
e mos trou-me um te le gra ma do Sa les, pre si den te do Esta do,
di zen do mais ou me nos ‘que, ten do en tra do em nova fase a
ques tão da ele i ção pre si den ci al, o pre si den te23 po de ria ace i tar
a candi da tu ra mi ne i ra, pela qual ele24 ti nha in sis ti do.’
Disse-me o Pe i xo to que o Pena es pe ra va um te le gra ma po si tivo
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de ade são e fi cou de sa pon ta do com o te le gra ma [sic]. O Pena, 
len do-o, dis se-lhe que não ha via ne ces si da de de me mos trar.”

Mas a ver da de era que o nome es co lhi do era mes mo o do
vi ce-presidente da Re pú bli ca.

Pi nhe i ro Ma cha do ace i ta va-o, dis se Pe i xo to a 28 de ju lho.
Cam pos Sales e Ber nar di no es ta vam li qui da dos. As de sis tên ci as de ambos
eram fa tos con su ma dos.25 Rui per ce be ra que seu nome  não era viá vel e 
en tra ra como ele men to de prol na Co li ga ção, des de o “en con tro so le ne” 
com Afon so Pena.

Esta va, pois, ple na men te vi to ri o sa a Co li ga ção. Mas o ve lho 
e ex pe ri en te po lí ti co que ocu pa va a pre si dên cia da Re pú bli ca deu, en tão, 
um gol pe de mes tre: ade riu à can di da tu ra Pena e pro mo veu a ade são, a
ela, do go ver no pa u lis ta.

Como o pró prio Ro dri gues Alves acen tu ou, o apo io do seu
go ver no à can di da tu ra da Co li ga ção de sa gra dou aos lí de res des ta, prin ci -
pal men te a Rui. Ti bi ri çá, em nome do go ver no pa u lis ta, Ber nar di no de
Campos e Cam pos Sa les, como can di da tos de sis ten tes, de cla ra ram também 
suas ade sões à fór mu la mi ne i ra, no cor rer de agos to.

Mas os lí de res co li ga dos, que não po di am re cu sar es ses apoios
es pon tâ ne os, re sol ve ram con tra-atacar.

O con tra gol pe con sis tiu na in di ca ção do nome de Nilo Peça -
nha para vi ce-presidente, nome que, sa bi am, não po dia agra dar a Rodri -
gues Alves. A con du ta do pre si den te do Esta do do Rio foi ne ga tiva quan to 
à can di da tu ra de Ber nar di no de Cam pos, e pas sou a hos til, nos ca sos do 
Con vê nio de Ta u ba té e da Ca i xa de Con ver são.

Rui Bar bo sa afir ma que foi ele o au tor da in di ca ção. Escre ve: 

“Res pon di (não me tor ço a res pon sa bi li da de) in di can do
o Dr. Nilo Pe ça nha. Não po dia ha ver ter mo de con ci li a ção
mais de sin te res sa do, mais sim pá ti co, mais aus pi ci o so.”

Esta afir ma ção é in cor re ta. Ro dri gues Alves diz exa ta men te o
con trá rio: 
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“Pen sa ram, en tão, os co li ga dos, em pro cu rar para a vi -
ce-presidência um nome que fos se um avi so ao Pena e uma pro -
vo ca ção ao go ver no.”

Este nome, não sem iro nia, é que Rui dis se ser aus pi ci o sa
con ci li a ção...

Pena ace i tou o nome de Nilo con tra as pon de ra ções de
Rodri gues Alves, como vi mos. Re co nhe ceu que Rosa e Sil va tam bém o
ha via ad ver ti do “mas que ele re ce a va re no var agi ta ções”. Rosa e Sil va
che gou a pen sar no nome de Se a bra, para vice, como com pen sa ção.

O fu tu ro di ria quem ti nha ra zão, se o pre si den te, se o blo co.
Afon so Pena não re sis tiu à po lí ti ca im pos ta pelo Blo co, que cul mi nou
na ame a ça do seu pró prio mi nis tro da Gu er ra. Com a mor te de Pena,
Nilo as su miu. Mas as su miu para ser ins tru men to pas si vo da an ti ga Co li -
ga ção e con so li dar a can di da tu ra Her mes. E Rui Bar bo sa, mag na pars em
todo o pro ces so, re be lou-se afi nal, inu til men te, po rém, na cam pa nha
civi lis ta, a ma i or pá gi na da sua bi o gra fia.

A prin cí pio pen sou-se em usar a for ma, já tra di ci o nal, da
conven ção das duas ca sas do Con gres so para a in di ca ção do pre si dente e
vi ce-presidente da Re pú bli ca. Mas de ci diu-se, afi nal, pelo meio mais
expe di to: um do cu men to fir ma do pela ma i o ria dos de pu ta dos e senado res.

Rui Bar bo sa foi en car re ga do, no dia 27 de agos to, de re di gir o 
do cu men to e, já a 28, sub me tia seu tra ba lho à con si de ra ção de al guns
co le gas do Se na do. O ma ni fes to tem a data de 1º de se tem bro.

Ro dri gues Alves for ne ce por me no res in te res san tes so bre o fato:

“Ontem co me çou a ser lido e as si na do no Se na do o ma -
ni fes to de Pi nhe i ro Ma cha do e Rui so bre can di da tos à pre si -
dên cia e vi ce-presidência. Dis se-me o Dr. Fran cis co Ber nar di -
no26 que hou ve al gu mas re cla ma ções fe i tas por João Pi nhe i ro.
Alu dia-se à idéia de com ba ter a in ter ven ção do pre si den te na
in di ca ção das can di da tu ras. Para afas tar a idéia de hos ti li da de
ao atu al pre si den te, mo di fi cou-se a par te, fa lan do em pre si den -

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si den cialismo  145

26 Francisco Bernardino Rodrigues Silva, político mineiro. Era ligado a João Pinheiro.
Filho de Firmino Rodrigues Silva, político do Império, autor do famoso panfleto
sobre a “Facção Áulica”.



tes.27 Qu an do se com ba tia a idéia da con ven ção, pon de rou
ain da João Pi nhe i ro, que foi quem fez aque la re cla ma ção, que
a idéia da con ven ção ti nha sido ado ta da an te ri or men te, e que
con vi nha as si na lar-se este pon to. Mo di fi cou-se toda a re da -
ção, di zen do-se que a con ven ção era a opi nião da ma i or par te 
nos ple i tos an te ri o res.28 Qu an do ler o ma ni fes to é que po de -
rei apro fun dar o sen ti do des tas no tas. Rui não queria [....] as
mo di fi ca ções, e só fez com in sis tên cia, so bre tudo do Pi nhe i ro
Ma cha do. Re fe rin do-se às re la ções de Aze re do com Rui, dis se 
emi nen te po lí ti co que aque le era o cor na ca des te ele fan te
(ob ser va ção de Fran cis co Ber nar di no, que ouviu de Afon so
Pena).”

No dia 31, o Jor nal do Co mér cio, cu jas ati tu des, ra ra men te ino va -
do ras, eram sem pre con sa gra tó ri as, foi le va do a acom pa nhar a cor ren te
vi to ri o sa, ape sar da ami za de de seu di re tor pelo pre si den te.

Tendo como re da tor pro vá vel To bi as Mon te i ro, o ve lho diário 
es tam pou na que le dia uma vá ria em que cri ti ca aber ta men te a in fluên cia
do pre si den te da Re pú bli ca na es co lha do seu su ces sor. O ór gão con ser vador
con sa gra va, as sim, a te se-pretexto, que o pró prio be ne fi ciá rio (Afon so
Pena) não po de ria res pe i tar.

Esta va con fir ma da a vi tó ria do Blo co, sob a li de ran ça de
Pinhe i ro Ma cha do. Mas já o fer men to mi li tar apa re cia den tro da união
po lí ti ca.

A 27 de se tem bro, Ro dri gues Alves re la ta no seu ca der ni nho
o que sou be ra:

“Dis se-me o Ge ne ral Agui ar29 que ia co mi go à Esco la
de Be las-Artes, que o Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do ha via con vi -
da do a jan tar, há pou cos dias, o Ge ne ral Mal let, e mos -
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República, nestes três quatriênios.”

29 Chefe da Casa Militar. Era genro do gen eral Mal let, de quem se fala adiante.



trou-lhe a car ta de vá ri os ofi ci a is do Exér ci to, re vol ta dos e
pron tos para en trar na cam pa nha pre si den ci al. Re fe riu que o
Her mes es ta va pron to tam bém e quis até pro cu rar o pre si -
den te para se de mi tir do co man do do dis tri to e pon de rar os
pe ri gos da can di da tu ra Ber nar di no e que ele, Pi nhe i ro, não
con sen tiu. Dis se a Mal let que viu-se for ça do a to mar a ati tu de 
que ele co nhe ce para evi tar sé ri as per tur ba ções, alu din do
àque la con du ta dos ofi ci a is. Apro ve i tei a oca sião para di zer ao
Ge ne ral Agui ar que o so gro era tido como um dos ele men tos
do Pi nhe i ro e que este se apro ve i ta va das re la ções par ti cu la res
com ele, Her mes, Ale xan dri no e ou tros, para o seu tra ba lho
po lí ti co.”

Anos mais tar de, em 1911 (nota sem data), Ro dri gues Alves
vol tou ao dis tan te epi só dio. Escre veu:

“Em ses são do Se na do de 16 de no vem bro de 1911, o
Se na dor Pi nhe i ro Ma cha do dis se que, num ban que te que os
seus cor re li gi o ná ri os lhe ofe re ce ram em 1905, no Ho tel dos
Estran ge i ros, quan do es ta va em ebu li ção a ques tão da su cessão
pre si den ci al, o Ma re chal Her mes, que co man da va o dis tri to
militar des ta ca pi tal [Rio] e que tam bém to ma ra par te no
banque te, con clu í do este, cha mou-o e lhe dis se: ‘Vou pe dir
minha de mis são por que en ten do, como vo cês, que o pre siden te
da Re pú bli ca não pode im por a can di da tu ra de seu su ces sor.
Sou ami go do pre si den te da Re pú bli ca, leal ao seu go ver no.
Ocu pan do este pos to não pos so con ti nu ar a prestar-lhe os
meus ser vi ços, uma vez que ele se man tém ir re du tí vel nes sa
de li be ra ção’.”

Pros se guin do seu dis cur so, Pi nhe i ro com ple tou a in for mação,
ale gan do que acon se lha ra Her mes a não se de mi tir por que o pa tri o tismo
de Ro dri gues Alves o le va ria a de sis tir da can di tu ra de Ber nar di no. E
rematou o caso afir man do que ele, Pi nhe i ro, mu da ra a po si ção de
Rodri gues Alves: 

“Sua Exce lên cia, ace i tan do a mi nha so licita ção, não
levou avan te o seu pro pó si to e, dias de po is, re a li za va-se,
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como prevía mos, o ato pa trió ti co do Sr. Ro dri gues Alves,
desin te res san do-se da que la can di da tu ra.”

No dia 9 de outu bro, Afon so Pena che gou de Mi nas para a
leitura da sua pla ta for ma de go ver no. Foi re ce bi do com as hon ras devidas
pelo pre si den te.

No dia 10, à no i te, sem se fa zer pre ve nir, o fu tu ro pre si den te
es te ve no Ca te te, onde não en con trou Ro dri gues Alves, que sa í ra para
um com pro mis so so ci al. Vol tou a 11 e deu ao seu ve lho co le ga e ami go
o re su mo do dis cur so que ia fa zer. Expli cou que fa la ria de ad mi nis tra -
ção e não de po lí ti ca. No dia 12, re a li zou-se o tra di ci o nal ban que te do
Con gres so. O ora dor ofi ci al foi Jo a quim Mur ti nho, que leu um ver da deiro
dis cur so-programa da Co ligação. Afon so Pena leu a pla ta for ma e  o
cava lhe i res co Pi nhe i ro Ma cha do fez res pe i to so brin de ao der ro ta do
pre siden te da Re pú bli ca.

Do dia 14 é esta sua nota: 

“Man dei um car tão ao Pena, com mu i tos cum pri men tos
pela pla ta for ma e agra de cen do a re fe rên cia que fez ao meu
go ver no, no ban que te de 12.”

Esses “mu i tos cum pri men tos” não im pe di ram que o
Conselheiro ces san te ma ni fes tas se cer ta amar gu ra ve ne no sa con tra o
Conselhe i ro en tran te. Ve ja-se esta nota sem data, mas es cri ta pou co
depois:

“Re fe riu-me o Gas tão da Cu nha que o La fa i e te30 di zia
que o Pena era uma fe cha du ra ve lha, que abria para to dos os
la dos com cha ve, pre go, dedo, etc.”
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Ca pí tu lo Se gun do

ELEIÇÃO DE AFONSO PENA

As di fi culda des in ter nas do Blo co vi to ri o so não
demo ra ram a apare cer, com es tré pi to.

No banquete de 12 de outubro, o orador oficial, Joaquim
Murtinho, aproveitou o discurso para apresentar, como dissemos,
verdadeira plataforma de governo, em nome da Coligação. Rui Barbosa,
sentado à mesa ao lado de Carlos Peixoto (com quem se avistara pela
primeira vez), manifestou logo ao seu vizinho grandes divergências com a 
atitude de Murtinho. É o que diz em car ta a Pinheiro Machado, do dia 13,
e em um comunicado datado de 16, que o Correio da Manhã estampou a 17.

A Pinheiro, depois de exprimir “sua amarga e inconcebível
surpresa”, Rui diz de entrada que não mais militava na Coligação.
Acrescenta que não tinha o hábito de “ser amadrinhado” a decisões de que 
não participara. Não sacrificaria “a consciência, a honra e o respeito” a
si mesmo. Ao jornal expõe estas idéias em palavras mais formais.

A 18 de de zem bro, Ro dri gues Alves, li be ra do das pre o cu pações
tra zi das pela luta das can di da tu ras, su bi ra para Pe tró po lis, em companhia
da fa mí lia. A fe bre ama re la apre sen ta va um sur to anor mal na que le ano,



de vi do ao re la xa men to da po lí ti ca sa ni tá ria, e Osval do Cruz su ge riu ao
pre si den te que pre ci pi tas se o ve ra ne io, pois pre ten dia fa zer o ex pur go
dos mos qui tos no Pa lá cio do Ca te te.

Em Pe tró po lis fi cou o pre si den te, até de po is da ele i ção pre si den -
ci al. Suas no tas re ve lam de sin te res se pelo ple i to que se apro xi ma va. Ha bi tu al -
men te re fe rem-se a ou tras co i sas, en tre elas fa tos mi ú dos, como o ata que
“ter ri vel men te cru el” que Luís Mu rat pu bli cou na Ga ze ta de No tí ci as con tra
Leão Ve lo so, der ro ta do nas ele i ções de de pu ta do na Ba hia.

Em fe ve re i ro des ceu pou cas ve zes; uma para o tris te de ver de 
ho me na ge ar os mor tos do Aqui da bã, ou tra para ina u gu rar a fon te do
Lar go da Gló ria.

Afi nal che gou o pri me i ro de mar ço, data das ele i ções.

No dia 2, Ro dri gues Alves as sim co men tou:

“Re a li zou-se on tem a ele i ção para pre si den te e
vice-presidente da Re pú bli ca. Na ca pi tal fe de ral a abs ten ção 
foi com ple ta. Po de-se di zer que não hou ve ele i ção. Con cor -
reu mu i to para isso o mau tem po, pois cho veu con si de ra -
vel men te. Ape nas re ce bi, à no i te, te le gra mas dos go ver na -
do res do Ce a rá e Rio Gran de do Nor te,1 di zen do que o ple i to
cor re ra bem. Te le gra fei ao Pena di zen do que ‘as no tí ci as
vindas dos Esta dos da vam o ple i to cor ren do com re gu la ridade,
es tan do as se gu ra da a sua ele i ção para o car go de pre si den te
da Re pú bli ca e en vi an do as mi nhas fe li ci ta ções cor di a is.’
Re ce bi te le gra ma agra de cen do.”

Se a bra con fir mou as im pres sões. Dis se ao pre si den te que, no
Rio, pra ti ca men te não hou ve ele i ção pre si den ci al. As se ções ele i to ra is es ta -
vam fe cha das. Nin guém cu i da ra das cé du las. Foi pre ci so man dar im pri mir
cin co mil, que qua se não en con tra ram to ma do res. Os vo tos que apa re ce -
ram ofi ci al men te fo ram lan ça dos nas atas a bico de pena.

Os jor na is ve i cu la ram idên ti cas in for ma ções.

150  Afon so Ari nos

1 Palavras sublinhadas no original.



A Tri bu na (ves per ti no) de 1º de mar ço con sig na: 

“De sa ni ma dor e tris te o es pe tá cu lo ofe re ci do em qua se
to das as se ções da ele i ção de hoje. As me sas, so no len tas e
tris tes, es pe ra vam de bal de ele i to res, que só por ma ra vi lha,
um ago ra ou tro mais tar de, apa re ci am, olhan do com es pan -
to para as sa las de ser tas.”

Em edi to ri al, o mes mo jor nal diz que Ro dri gues Alves ha via
repudi a do as suas dou tri nas e pas sa do “com ar mas e ba ga gens para o
lado onde a vi tó ria sor ria”.

O Cor re io da Ma nhã de 1º de mar ço é ain da mais agres si vo
contra Ro dri gues Alves. Dis se que o pre si den te era um “ba ir ris ta
tacanho que não cul ti va va a vir tu de da gra ti dão”.

Dá a vi tó ria da si tu a ção a Rui Bar bo sa, à sua “ab ne ga ção sem
exem plo”. Pi nhe i ro Ma cha do re pre sen ta ra ape nas uma co mé dia. Pre va -
le cera a “von ta de de ci si va” da Ba hia, se gun do o pro vá vel re da tor, o
baiano Leão Ve lo so.
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

FIM DO GOVERNO DE RODRIGUES ALVES

Deci di do no ple i to de 1º de mar ço o caso da su ces são pre si -
den ci al, Ro dri gues Alves, pre pa ran do em bo ra o país para a pas sa gem do 
go ver no, não po dia des cu i dar-se dos acon te ci men tos que se su ce di am.
Ele sa bia que es ta va sem for ça po lí ti ca, mas nem por isso de i xa va de
mar car a sua po si ção pes so al, vi san do, ao mes mo tem po, pre ser var a sua 
au to ri da de e sal var a sua res pon sa bi li da de.

Já vi mos como se com por tou nos dois epi só di os mais im por -
tan tes da que le pe río do fi nal: a re vo lu ção em Mato Gros so e a Ca i xa de
Con ver são.

No pri me i ro, in di fe ren te às su ces si vas der ro tas im pos tas por
um Con gres so sub mis so e in co e ren te, man te ve-se fir me, até a ver go -
nho sa cur va tu ra da Cons ti tu i ção à re bel dia e ao cri me. No se gun do,
conse guiu, sob a ame a ça do veto, fa zer re cu ar a ma i o ria hos til, que prefe riu 
adi ar a de ci são para o fu tu ro go ver no. Aí foi a opo si ção a der ro ta da
(pelo me nos tem po ra ri a men te) por que era mu i to du vi do so que con se -
guis se a ma i o ria es pe ci al ne ces sá ria à re je i ção do veto. As in ten ções dos



opo si ci o nis tas eram de for çá-lo a ca pi tu lar tam bém nes se pon to, mas
não o con se gui ram. O ex-Chefe de Po lí cia Car do so de Cas tro, no me a do 
para o Su pre mo Tri bu nal, re fe riu ao pre si den te que, em con ver sa com o 
Mi nis tro Ma nu el Mur ti nho, ou viu des te que a “va lo ri za ção do café se ria
le va da, como a va ci na, aos úl ti mos ex tre mos”. Por aí se vê o tipo de co -
ber tu ra po lí ti ca que a opo si ção que ria dar à ini ci a ti va eco nô mi ca de São
Pa u lo.

Um ter ce i ro as sun to im por tan te atra iu a aten ção de Ro dri gues 
Alves no de cur so de 1906: a Con fe rên cia Pan-Americana. Mas, aí, sua
pre sen ça era ape nas a do che fe do Esta do, re ce ben do os es tran ge i ros na 
ci da de re no va da. Não teve par ti ci pa ção real.

O diá rio ín ti mo de Ro dri gues Alves, no de cor rer de 1906,
com ple ta, com in for ma ções que se per de ri am, o no ti ciá rio da im pren sa
e os Ana is do Con gres so. Nas no tas es cri tas dia a dia, sen ti mos o iso la -
men to cres cen te do che fe do go ver no no meio po lí ti co, a cres cen te
agres si vi da de dos seus ad ver sá ri os, e, como re a ção na tu ral, a amar gu ra
dele di an te de al guns ho mens de ação mar can te. Com ex ce ção dos au xi -
li a res di re tos, da fa mí lia e de al guns ami gos mais che ga dos, Ro dri gues
Alves ter mi na o go ver no aban do na do pelo meio po lí ti co e apo i a do pelo 
povo. Esta cer te za será o con so lo do seu os tra cis mo.

Hos ti li za do no Con gres so, no Su pre mo Tri bu nal, na im prensa,
ele re a ge no seu diá rio, ata can do par la men ta res, ju í zes e jor na lis tas.

Já te mos trans cri to vá ri os tex tos que ex pri mem es ses sen ti -
men tos. Este é o de ver do his to ri a dor. Há ou tros exem plos. Con tra
Lúcio de Men don ça, que não es con dia sua hos ti li da de ao go ver no, ele
ano ta a 3 de mar ço:

“Dis se-me o Bu lhões que foi pro cu ra do pelo Dr. Lú cio de
Men don ça, do Su pre mo Tri bu nal, pe din do para pa gar 4
con tos pela in cum bên cia de or ga ni zar a pu bli ca ção dos
acór dãos, mas não que ria que o seu nome apa re ces se.
Contava com esse di nhe i ro para ir para Te re só po lis. O
orça men to dá, cre io, que 9 con tos para dois au xi li a res, que
se ri am in cum bi dos des se tra ba lho e o Dr. Lú cio se con -
tentava, sen do um de les,1 que o di nhe i ro fos se man da do ao
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pre si den te, que lho en tre ga ria [....]. Dis se-me o Bu lhões que
os dois au xi li a res era o Dr. Lú cio e um fi lho do Ole gá rio,
pre si den te do Tri bu nal.2 No tem po do Cam pos Sa les já o
Dr. Lú cio re ce bia uma gra ti fi ca ção,3 para aju dá-lo no car go
de pro cu ra dor.”

Com o iní cio das ses sões pre pa ra tó ri as do Con gres so, no mês 
de abril, o pre si den te vai ob ser van do até que pon to sua che fia po lí ti ca
es ta va sen do con tes ta da. Mu i to di fe ren te era esta Câ ma ra da de 1903,
no iní cio do seu go ver no. O ver da de i ro lí der da po lí ti ca na ci o nal era
ago ra o Se na dor Pi nhe i ro Ma cha do. As ob ser va ções de Ro dri gues Alves 
de i xam cla ro como o re co nhe ci men to de po de res, no Le gis la ti vo, obe -
de ceu à sua von ta de. Os ami gos mais che ga dos, como Gli cé rio, iam se
ban de an do: “Des de o prin cí pio se tem dado o Gli cé rio como fe i to com
o Pi nhe i ro. To dos os ami gos me pre ve ni am dis to e eu os ia dis su a din do e
con tes tan do, mas ven do quanto tudo era ver da de i ro. Se ria pla no ou
fraque za,4 pen sa va eu?” (nota de 30 de mar ço).

Qu an do Pi nhe i ro re gres sou de uma es ta ção em Po ços de
Caldas, no mês de abril, tor nou-se, a bem di zer, ofi ci al a sua che fia.

Na es ta ção de Cas ca du ra fo ram en con trá-lo Nilo Pe ça nha, o
Ge ne ral Mal let e o Almi ran te Ale xan dri no. Na pra ça fron te i ra à Cen tral
ha via cer ca de 2.000 pes so as e 100 car ru a gens. Lon go cor te jo acom pa -
nhou-o até a re si dên cia, na Ti ju ca. Gli cé rio es ta va en tre os acom pa nhantes. 
No jan tar, na re si dên cia do se na dor, o vi ce-presidente ele i to, Nilo
Peçanha, sa u dou-o como che fe. Gli cé rio es ta va ao lado de Pi nhe i ro e
falou tam bém. Ano ta Ro dri gues Alves:

“Este [Gli cé rio] fez o seu dis cur so ace i tan do a che fia de
Pi nhe i ro e concitan do os re pu bli ca nos a dar-lhe for ça.
Somos um Blo co,5 dis se ele, e des de que pre ga mos a cruz
no om bro do che fe é pre ci so aju dá-lo [....]”.

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do presidencialismo  155

2 Ministro Olegário Herculano de Aquino e Castro.
3 Sublinhado no original.
4 Expressões todas sublinhadas no original.
5 Daí partiu o nome de Bloco, dado à Coligação.



Dias de po is, no dia 20, Ro dri gues Alves re la ta como se en tre -
te ve com Gli cé rio:

“Ao Gli cé rio dis se tam bém que não era do Blo co; fa lei
do es cân da lo dos re co nhe ci men tos, da va lo ri za ção, etc... Hei 
de cum prir com meu de ver com de sas som bro até o dia 15
de no vem bro, pon de rei eu, re fe rin do-me à ati tu de do Con -
gres so.”

Mas Gli cé rio, como todo o Con gres so, pre ci sa va fir mar-se no 
ofi ci a lis mo fu tu ro, e o pe nhor des sa fir me za era Pi nhe i ro Ma cha do.
Com a as tú cia e a ga lan te ria de sem pre, o se na dor ga ú cho apro ve i tou o
mo men to para um gol pe que fez cres cer o seu pres tí gio. Ba teu-se em
du e lo com Edmun do Bit ten court, que o vi nha ata can do vi o len ta men te.
Ro dri gues Alves deu gran de im por tân cia ao fato, como toda gen te. No
dia se guin te ao do du e lo, 23 de maio, es cre ve:

“Deu-se o du e lo en tre o Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do e
o Dr. Bit ten court, do Cor re io da Ma nhã, sa in do este fe ri do. 
O du e lo teve lu gar na Co pa ca ba na. Fo ram tes te mu nhas
do pri me i ro, o Ge ne ral Her mes e o Se na dor Ra mi ro; do
se gun do, o Dr. Vi cen te Pi ra gi be e Osmun do Pi men tel,
re da to res do Cor re io. Hou ve re ser va no en con tro. O de le -
ga do au xi li ar foi pro cu ra do na ma nhã do dia por uma pa -
ren te do Dr. Bit ten court, mas quan do che gou a Co pa ca -
ba na já se ti nha dado o en con tro. Di zem que o Rui foi a
úni ca pes soa a quem Pi nhe i ro co mu ni cou a sua re so lu ção 
[....]. Fez mu i to má im pres são a pre sen ça do Her mes
como tes te mu nha, e fiz ver isto ao mi nis tro da Gu er ra,
que pen sa va do mes mo modo.”

Foi um enor me acon te ci men to na ci da de. Au men tou a len da
de bra vu ra e fidal guia do che fe ga ú cho. Os jor na is se di vi di ram. A Gazeta
de No tí ci as era mais sim pá ti ca ao jor na lis ta; O País ao se na dor. O Ma lho
de di ca a ca ri ca tu ra da capa ao acon te ci men to.

A pre sen ça do Ge ne ral Her mes, se vi o la va os re gu la men tos
mi li ta res, con so li da va a ali an ça en tre Pi nhe i ro e po de ro sa cor ren te do
Exér ci to. Pre pa ra va-se o fu tu ro.
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Ha via tem pos que Ro dri gues Alves, na su ces são dos fa tos, ia
mar can do o seu pró prio iso la men to.

A 20 de abril des ce ra de Pe tró po lis, como fa zia pe ri o di ca men te. 
Em tais oca siões re ce bia nu me ro sos con gres sis tas. Des sa vez pou cos
com pa re ce ram ao pa lá cio. O pre si den te es cre ve-lhe os no mes, eram seis, e 
um de i xou car tão. Obser va: “Como é sig ni fi ca ti vo isso! Era a pri me i ra
vez que lá es ta va, de po is do co me ço das ses sões pre pa ra tó ri as e há 180
de pu ta dos no Rio.”6

Quem lê a men sa gem en vi a da ao Con gres so a 3 de maio
não ima gi na o de sa len to das im pres sões que o pre si den te fi xa ra para si
mes mo, dias an tes. A úl ti ma men sa gem do go ver no é um do cu men to
enér gi co e afir ma ti vo. Re ca pi tu la em pa la vras sim ples a obra do qua triê -
nio, os seus êxi tos na le gis la ção ele i to ral, na sa ú de pú bli ca, na re for ma
ur ba na, nas es tra das de fer ro, nas pas tas mi li ta res, na ad mi nis tra ção fi -
nan ce i ra, na re for ma ban cá ria. O ho mem po dia res sen tir-se com o des -
pres tí gio, mas o pre si den te man ti nha-se fir me nas po si ções.

Pro cu ra va en con trar ra zões de con fi an ça. No dia 24 de ju nho, 
pa re ce es tar mais ani ma do:

“Fui on tem as sis tir a uma con fe rên cia do Me de i ros e
Albu quer que, no Insti tu to de Mú si ca, so bre ‘adi vi nha ções
do fu tu ro’. Fui con vi da do pes so al men te pelo Me de i ros.
Dis se na con fe rên cia que quem nas ceu a 7 de ju lho ven ce
nas lu tas, é o va ti cí nio do Alma na que Ha chet te.”

Mas no dia 7 de ju lho, seu ani ver sá rio, ve ri fi cou uma ou tra
reali da de:

“Dei re cep ção em pa lá cio, como de cos tu me. Foi mu i to
concor ri da. To cou a Anto ni e ta Rud ge, Artur Na po leão,
Cernic chi a ro; can ta ram o Faro e a Vera; to ca ram Be vi lá qua e
Mari no e Vera e Artur, a 2 pi a nos e 8 mãos.7 Pou cos de pu tados
de São Pa u lo, o Va lo is e Sar men to. Du ran te o dia, pou cos
(Arnol fo, Álva ro, Bra ga, Alti no, Pen te a do). O Gli cé rio mandou
car tão de fe li ci ta ções. José Lobo, idem. O Pi nhe i ro Ma cha do
man dou te le gra ma, que agra de ci em car ta. Rui, nada. Em
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suma, al gu ma ani ma ção, mu i tas car tas e te le gra mas, mas
afasta men to de ami gos, etc., etc.”8

Ami gos era a pa la vra usa da na Pri me i ra Re pú bli ca para in di car
cor re li gi o ná ri os, com pa nhe i ros po lí ti cos. Ro dri gues Alves, ho mem
ex clu si vamen te po lí ti co, sen tia isso: o iso la men to na que le meio que
mais lhe in te res sa va.

Ou tras no tí ci as do os tra cis mo che ga vam. Em São Pa u lo, em
um ban que te ofe re ci do a Car los Pe i xo to, o Pre si den te Ti bi ri çá só mu i to
ins ta do aqui es ceu em fa zer o clás si co brin de de hon ra ao pre si den te da
Re pú bli ca. Em Lo re na, quan do da ina u gu ra ção da fá bri ca de pól vo ra de
Pi que te, o “Dr. Was hing ton”, re pre sen tan te de Ti bi ri çá, não quis brin -
dar o presi den te da Re pú bli ca. “Aque le Dr.”, con ti nua Ro dri gues
Alves referin do-se ao jo vem Was hing ton Luís, “li mi tou-se a fa zer um
brin de ao mi nis tro” (Ge ne ral Argo lo).

Assim pas sa vam as gló ri as do mun do... Mas Ro dri gues Alves
não se de i xa va aba ter.

A Con fe rên cia Pan-Americana ofe re cia ao pre si den te opor tu ni -
da des que ate nu a vam suas amar gu ras ín ti mas. As fes tas; o or gu lho de ofe re -
cer ao es tran ge i ro, que não mais re ce a va a pes te, a nova e ma ra vi lho sa cidade, 
cercada de águas e co ro a da de flo res tas; a sen sa ção de ser sem pre o principal 
per so na gem das re u niões e pas se i os; a se gu ran ça de que, ape sar de tudo e
de to dos, es ta va ali, pa ten te, a obra do seu go ver no, eram a re com pen sa que 
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ele co lhia an tes do fim. Mu i to di ver sa a sua si tu a ção da do sa cri fi ca do e
bravo Cam pos Sa les, cor ri do a pe dra das pela po pu la ção, es ca pan do a fur to, 
sob pro te ção mi li tar, até o trem, e ven do tris te men te, da ja ne la do vagão,
filas de povo à mar gem da li nha im pre can do con tra ele.

Ro dri gues Alves ia a toda par te, sem guar das, no seu lan dô
pu xa do a dois ca va los, com o co che i ro e o aju dan te de car to la. O Mi nis -
tro ame ri ca no Root che gou a pre o cu par-se, a seu lado, no car ro, quan do 
fo ram cer ca dos pelo povo. O pre si den te teve di fi cul da de em ex pli car-lhe 
que se tra ta va de de mons tra ção afe ti va e não hos til.9 Root de via es tar
pen san do nos pre si den tes bru tal men te eli mi na dos na sua gran de Re pú -
bli ca, ou nas pe que nas di ta du ras la ti no-americanas. No Bra sil, o povo
do Rio, oti mis ta e cor di al, não pou pa va pro vas de ca ri nho ao seu pre si -
den te, cuja obra a to dos be ne fi ci a ra.

Ho mens e mu lhe res ade ri am à moda dos tra jes le ves: elas
com blu sas fi nas, som bri nhas, véus e lu vas cla ras; eles com ter nos de
brim bran co e cha péus de pa lha. Ro dri gues Alves man ti nha-se no ve lho
es ti lo. Era de so bre ca sa ca e car to la que apa re cia nos jo gos de fu te bol,
en tre gar ri dos tor ce do res e tor ce do ras, em tra jes lu xu o sos, mas es ti va is.

 “Na Co pa ca ba na”, como es cre via o pre si den te, as be las mo -
ças, com as for mas dis far ça das em hor ren dos ma ca cões de lã, afun da -
vam-se com de lí cia nas águas ver des. Co pa ca ba na es ta va ape nas a 40 mi -
nu tos do cen tro, por bon de elé tri co, e era um pa ra í so. Co mu ni ca va-se
fa cil men te com os ou tros ba ir ros, pelo Tú nel Novo, aber to em 1905, no 
mor ro da Ba bi lô nia. A are ia se de sen ro la va, bran quís si ma, e o per fu me
da ve ge ta ção ma ri nha re cen dia pe las en cos tas. Nas ruas ain da não cal ça -
das co me ça vam a apa re cer ca sas boas, tipo mes tre-de-obra, aber tas no
meio de lar gos jar dins, com dois pa vi men tos, va ran da cor ri da, gra dis de
fer ro. Qu a se todo o ma te ri al che ga va da Eu ro pa, dos ali cer ces aos te lha -
dos.10 Vi nham gru pos da ci da de, de dia nos fe ri a dos, à no i te em qual -
quer dia, fa zer pi que ni ques na pra ia do Leme ou pró xi mo à Igre ji nha.
Are i as bran cas, mar de in fin das pers pec ti vas, céu azul, solo re co ber to de 
ver du ras, Co pa ca ba na era mes mo um pa ra í so.
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No Cam po de San ta na ha via ba ta lhas de flo res, com des fi le
de car ru a gens or na men ta is. A jo vem so ci e da de re pu bli ca na ali se en -
contrava com os re ma nes cen tes ou to ni ços da no bre za im pe ri al. Mu i tas 
dessas car ru a gens eram já au to mó ve is, re lu zin do nas for mas no vas dos
ca lham be ques que hoje fa zem, como brin que dos sa u do sos, a de lí cia das
cri an ças.

Os pri me i ros che ga ram ao Rio em 1903, como por me nor do
im pe tu o so pro gres sis mo. Per ten ci am ao jor na lis ta ne gro José do Pa tro -
cí nio e ao re quin ta do Di plo ma ta Fer nan do Gu er ra Du val. Em pou co
multi pli ca vam-se, a pon to de não mais cha ma rem a aten ção, quan do
espo ca vam os bu lhen tos mo to res ou fon fo na vam pe las ruas tri un fal -
mente. Esse ru í do das bu zi nas deu nome, no iní cio de 1907, a uma
revista re no va do ra, o Fon-Fon! – cho ca de i ra de in te lec tu a is jo vens e
relicá rio da alta so ci e da de.

O car na val, ve lha pa i xão da ci da de, sem pre aco mo da da às
mu dan ças so ci o ló gi cas, en trou em bri lhan te pe río do. Lem bra mos, com
gran de sa u da de, o de po i men to de um jo vem ca ri o ca do tem po, gran de
ca ri o ca de qual quer tem po, Gas tão Cruls:

“Onde es que cer aque las tar des tri un fa is de ter ça-feira
gor da, em que o so ni do ain da apa ga do dos cla rins ou um
vago cla rão de fo gos-de-bengala ao lon ge anun ci a vam a en -
tra da [..] da fan tas ma go ria ofus can te que era a pas sa gem dos 
De mo crá ti cos ou dos Te nen tes?”

Ma cha do de Assis, ou tro con ser va dor, como o pre si den te,
que não dis pen sa va a so bre ca sa ca, a car to la e o pin ce-nez, pre si dia a Aca -
de mia Bra si le i ra e, sem qual quer opo si ção, a Re pú bli ca das Le tras. Re en -
con tra va-se, pela úl ti ma vez, com o seu “que ri do Na bu co”, nas no vas
ins ta la ções da Aca de mia, que, em 1904, se mu da ra para casa pró pria, no
edi fí cio pú bli co do Si lo geu.

Jo vens es cri to res, como Bi lac e João do Rio, sus ten ta vam a
moda das con fe rên ci as li te rá ri as. O pre si den te não de i xa va de aten der a
elas, quan do con vi da do, se gun do a tra di ção do me ce na to im pe ri al.

Nos clu bes no tur nos se le tos, nos bor déis de luxo – as pen -
sões das fran ce sas que tam bém ti ve ram sua quo ta na nos sa ci vi li za ção –
en con tra vam-se com re gu la ri da de e na tu ra li da de fi gu ras de re le vo no
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meio so ci al e po lí ti co. Su sa na, a mais fa mo sa des sas pa tron nes, ti nha o seu 
pres tí gio en tre os ho mens in flu en tes.

O Te a tro Lí ri co aco lhia per so na li da des mun di a is da ri bal ta,
como Sa rah Ber nhardt, a quem o ven tru do Rio Bran co lan çou o seu ra -
ma lhe te de pla tô ni cos ga lan te i os.

Nos pra dos cor ri am pa re lhe i ros ar gen ti nos, e o Iate Clu be do
Rio de Ja ne i ro ar ma va com pe ti ções nas águas azu is da baía.

O fu te bol, pa i xão bra si le i ra e gló ria mun di al do Bra sil, começa ra 
em 1905, com um clu be de nome in glês, o Fo ot ball Athle tic Club, pe los
la dos da Ti ju ca e o ca ri o quís si mo Amé ri ca, na sua pro vo can te ca mi sa
ru bra.

Aos sá ba dos, as se nho ras ele gan tes fa zi am o fo o ting pela
Avenida, mu i tas ve zes aos pa res, sem acom pa nhan tes mas cu li nos. Eram
fo to gra fa das e sa íam nas re vis tas e jor na is com no tí ci as me su re i ras:
“Mme. X e Mlle. Y, ad mi ra vel men te ha bil lées e cha pe a u tées...”. Na por ta
das lo jas de luxo, ho mens de bi go de e cha péu-chile acom pa nha vam-nas
com olha res gu lo sos, en quan to elas, ar re ba nhan do as sa i as lon gas, mar -
ca vam bem as ga ru pas for ni das. O po e ta Ma nu el Ban de i ra, que bem que 
se lem bra va da que le tem po, di zia-me que as mu lhe res eram mais ex ci -
tan tes as sim, co ber tas e mo de la das, com o mis té rio do cor po ofer to em
pas to à ima gi na ção, do que des nu das e re ve la das como ago ra, com as im per -
feições apa ren tes.

∗

Em se tem bro, Afon so Pena já ha via for ma do o seu Go ver no,
co mu ni can do-o a Ro dri gues Alves. Eram mi nis tros: Rio Bran co; Davi
Cam pis ta, na Fa zen da; Mi guel Cal mon, na Vi a ção; Ta va res de Lira, na
Justi ça; Her mes, na Guer ra e Ale xan dri no, na Ma ri nha. O Che fe de
Polícia era Alfre do Pin to. A es co lha de dois ho mens do cen tro para os
pos tos su pre mos (Pena, mi ne i ro, e Nilo, flu mi nen se) de ter mi nou a
repeti ção de no mes do Nor te para os mi nis té ri os: Cal mon, ba i a no; Lira, 
po ti guar e Alfre do Pin to, per nam bu ca no.

Ro dri gues Alves agra de ceu a co mu ni ca ção em car ta de 15 de
se tem bro:
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“Esti ma rei mu i to que se jam au xi li a res bons do seu go -
ver no e que pres tem os ser vi ços que você es pe ra de les. Pen so 
que você faz bem em adi an tar es sas in di ca ções, para fa zer ca -
lar a im pa ciên cia de al guns e dar tem po aos fu tu ros mi nis tros
de se pre pa rar para o tra ba lho de suas pas tas.”

Ro dri gues Alves nada dis se a Rio Bran co do que sou be ra: que 
ele se ria o úni co mi nis tro que pas sa va para o novo go ver no. Mas o
Barão tam bém fe chou-se. A 18 de ou tu bro, re la tan do uma con ver sa
que tivera com Rio Bran co, Ro dri gues Alves es cre veu:

“Ain da não ti nha o Ba rão re ce bi do con vi te al gum para
o novo mi nis té rio. Sei, po rém, por car ta do Pena, que ele
se ria o seu mi nis tro do Exte ri or. Nada dis se ao Ba rão.”

A dis cri ção do Con se lhe i ro es ta va sendo ilu di da pela do Barão, 
cuja ati tu de tal vez fos se mais as tú cia que dis cri ção.

Com efe i to, no ar qui vo de Afon so Pena, exis te uma car ta de
Rio Bran co, da ta da de 27 de ou tu bro, da qual cons ta este tre cho:

“O Dr. Ve i ga 11que, de vi da men te au to ri za do, me fa lou no
dia 25 de se tem bro12 já dis se a V. Exª que es tou in te i ra men te às
suas or dens para con clu ir, se gun do as ins tru ções e con se lhos
de V. Exª, os de li ca dos as sun tos in ter na ci o na is que te mos
pen den tes.”

A es co lha dos ou tros mi nis tros ca u sou, como sem pre, de cep ções
e ci ú mes.

Em Mi nas, os ami gos de João Pi nhe i ro, novo pre si den te do
Es ta do, te ri am pre fe ri do Car los Pe i xo to, em bo ra sou bes sem que
Campista era ine vi tá vel. O de sa po io de Mi nas ao nome de Cam pis ta,
na suces são de Afon so Pena, ex pri mia um pou co es sas re ser vas ini ci a is.

Na Ba hia, Rui Bar bo sa do mi na va, e, se gun do con fi den cia
Ro dri gues Alves, a in di ca ção de Cal mon des gos tou o ta len to so De pu tado 
Au gus to de Fre i tas, que ti nha suas as pi ra ções. Não de ve mos es que cer
que foi ele, Fre i tas, quem, em dis cur so irô ni co, cu nhou a ex pres são
Jardim da Infân cia, apli ca da ao go ver no Pena.
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Ro dri gues Alves, para quem os bas ti do res da po lí ti ca con ser -
va vam ines go tá vel atra ti vo, re co lheu com pra zer as no tí ci as, que lhe che -
ga vam, da luta sur da, na Ba hia. Fre i tas não com pa re ceu, como os pa trí -
ci os, à casa de Rui, no dia dos anos da es po sa des te. Rui ace i ta ra uma
ele i ção sem pres tí gio (com ma i o ria du vi do sa) para vi ce-presidência do
Se na do, na vaga de Jo a quim Mur ti nho, que re nun ci a ra ao man da to. Rui
ace i ta ra por que pre ci sa va do pos to para for ta le cer-se.

Assim, o pre si den te ia re co lhen do as no vas que lhe tra zi am,
sobre o go ver no do seu co le ga de aca de mia. Má go as de con se lhe i ros
desa vin dos...

No dia 18 de ou tubro, Ro dri gues Alves de i xou de fi ni ti va mente
o Pa lá cio do Ca te te, trans fe rin do-se, com a fa mí lia, para a man são da
Rua Se na dor Ver gue i ro. Qu e ria prepa rar a re si dên cia pre si den ci al para
o suces sor.

Os há bi tos aus te ros e sim ples da que la fase re pu bli ca na le va -
ram as re si dên ci as ofi ci a is a se rem tra ta das como am pli a ções das boas
ca sas de fa mí lia. Cer tos por me no res fa zem hoje sor rir. Como exem plo,
é bas tan te con sig nar que, quan do o pre si den te ve ra ne a va em Pe tró po lis
e des cia ao Rio para en tre ter-se com os mem bros do seu go ver no, fa zia
vir o al mo ço da Con fe i ta ria Pas co al para si e os as ses so res da pre si dência, 
por que o ser vi ço de co zi nha era um só, e trans fe ri ra-se para o Pa lá cio
Rio Ne gro. Nes sas oca siões, Ro dri gues Alves pa ga va do pró prio bol so a 
re fe i ção en vi a da pela Pas co al a si e aos seus au xi li a res.

O ser vi ço par ti cu lar da fa mí lia, nos apo sen tos pri va dos, era
tam bém fe i to por em pre ga dos de Ro dri gues Alves, que, vi ú vo, en tre ga ra 
à mais ve lha das fi lhas sol te i ras a go ver nan ça da casa.

Re pe ti mos o que já foi dito, isto é, que o pre si den te e a fa mí -
lia não le va vam, por tas aden tro do Ca te te, vida em nada di fe ren te da
que era ha bi tu al na Rua Se na dor Ver gue i ro. Era a vida nor mal da boa
so ci e da de ca ri o ca, a que ele, ho mem de pos ses, se acos tu ma ra des de os
seus tem pos de mi nis tro e se na dor.

Ao apro xi mar-se o ter mo do man da to, co me ça ram as ma ni -
fes ta ções de des pe di da, que mar ca vam o pres tí gio in tac to do go ver no
que fin da va, ape sar de toda a sua de bi li da de po lí ti ca.
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A 31 de ou tu bro, o pre si den te re ce beu ca lo ro sa ma ni fes ta ção
po pu lar em Ni te rói, onde fora ina u gu rar as ofi ci nas elé tri cas que to ma -
ram o seu nome.

No dia se guin te, ina u gu rou uma es co la e um ins ti tu to pro fis -
si o nal, no Rio. Gran des acla ma ções à sua che ga da. Ele pró prio ano ta
que, nos úl ti mos dias de man da to, as sis tiu “a vá ri as ina u gu ra ções, re ce -
ben do cons tan tes e re pe ti das ma ni fes ta ções de apre ço”.

A casa da Se na dor Ver gue i ro es ta va sem pre che ia de vi si tan tes
de to dos os me i os. Até as ban das mi li ta res da po lí cia e de ou tras cor po ra -
ções com pa re ci am. Ro dri gues Alves fez vir da Eu ro pa vá ri as ba tu tas que
en tre gou aos che fes das ban das. “Eram de éba no, com cha pa de ouro [con -
sig na, mi nu den te] e [tra zi am] na ex tre mi da de: Dr. Ro dri gues Alves, 1906.”

A 3 de no vem bro, o pre si den te ofe re ceu um ban que te de
despedi da aos seus au xi li a res mais pró xi mos, no Ca te te. Esta vam presen tes 
os mi nis tros, os ele men tos das Ca sas Ci vil e Mi li tar e ou tras au to ri da des. 
Ha via vá ri as se nho ras e a fa mí lia pre si den ci al. Ro dri gues Alves, em li ge i -
ra sa u da ção, de cla rou re co nhe cer que aos mi nis tros ca bia a ma i or par te
da sua obra de go ver no. Res pon deu, pelo mi nis té rio, Rio Bran co. A
opinião do Ba rão era con trá ria à do pre si den te. Se gun do o chan ce ler, “o 
mé ri to de tudo quan to pu de ram fa zer per ten cia ex clu si va men te, ou
prin ci pal men te, ao che fe de Es ta do”.

Os úl ti mos dias de go ver no fo ram tão in ten sos quan to os pri -
me i ros. Ro dri gues Alves des pa cha va e ex pe dia de cre tos,13 dava au diên -
ci as, re ce bia ami gos, com pa re cia a so le ni da des, ina u gu ra va obras so bre
obras. As ma ni fes ta ções em cam po aber to ou em re cin to fe cha do eram
con sa gra do ras.

No dia 5, hou ve fes ta no Joc key Clu be, re ce ben do o tí tu lo de
seu pre si den te ho no rá rio. Foi, en tão, homena ge a do pela so ci e da de
carioca. No dia 8, ina u gu rou o pré dio da Asso ci a ção Co mer ci al (atu al
Ban co do Bra sil, na Rua Pri me i ro de Mar ço), re co lhen do as ho me nagens
das clas ses em pre sa ri a is. No mes mo dia, ina u gu rou gran de tre cho do
por to. Foi uma ce ri mô nia es pe ta cu lar.
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O pre si den te, com au xi li a res, ami gos e pes so as da fa mí lia foi
le vado para bor do do na vio Go iás, fun de a do jun to à ilha de Vil le ga ignon.
Daí o Go iás ru mou para o pon to da ina u gu ra ção, que era a par te vi zi nha
à sa í da do Ca nal do Man gue. Às 11 ho ras, o na vio acos tou e atra cou no
novo cais sob in ten sa acla ma ção vin da da mas sa po pu lar, em ter ra, e das 
nu me ro sas em bar ca ções or na men ta das, que sin gra vam nas pro xi mi da -
des. O pre si den te des ceu ao cais, ins pe ci o nou os dois ar ma zéns já pron -
tos e as sis tiu ao le van ta men to da bar ra gem que per mi tiu a en tra da, pelo
ca nal, das águas do mar. Fi nal men te, ina u gu rou a par te nova da Ave ni da 
do Man gue, até o vi a du to da Cen tral, em cons tru ção.

No dia 11, ina u gu rou o novo Cam po de São Cris to vão, sen do 
acla ma do pelo povo do ba ir ro, ao qual en de re çou dis cur so de sa u da ção.
No mes mo dia, inau gu rou a Ave ni da Be i ra-Mar, em com pa nhia de Passos, 
des de a Ave ni da de Li ga ção, re cém-construída (atu al Osval do Cruz), até
a Ave ni da Cen tral. Per cor reu, tam bém, a pra ia de Bo ta fo go, já pron ta, e
vi si tou o de sa pa re ci do Pa vi lhão Mou ris co, em cons tru ção. Fa lou, na
opor tu ni da de, o en ge nhe i ro e cons tru tor Mi ran La tif.

O Cor re io da Manhã, ór gão do Blo co, ne ga va no dia 13 que
Rodri gues Alves ti ves se qual quer par te nas obras que ina u gu ra va. Para o 
jor nal (dia 14), a Ave ni da Cen tral era “obra de mero luxo” e o pre si den -
te não pas sa va de um ho mem “co mo dis ta e algo ob tu so”.

No dia 13, Pas sos, que con ti nu a va ru de men te ata ca do, in clu si -
ve em fe ri nos ape di dos do Jor nal do Co mér cio, ofe re ceu ao pre si den te um
ban que te, na sua man são das La ran je i ras. Ro dri gues Alves com pa re ceu
com a fa mí lia. Entre os con vi da dos es ta va Oli ve i ra Lima. Ao che gar em
casa, o pre si den te ano tou que, de po is do jan tar, “hou ve mag ní fi ca
recep ção”.

Pas sos as sis tiu ao pró prio tri un fo na Câ ma ra da ci da de, em
ce ri mô nia co mo ven te, na qual o ve lho pre fe i to pres tou con tas da sua
espan to sa tra je tó ria, di an te dos re pre sen tan tes fe de ra is que ha vi am
invadido a as sem bléia lo cal.

La u ro Mül ler era acla ma do nas úl ti mas obras que ina u gu ra va,
in clu si ve fora do Rio, como quan do foi a São Pa u lo abrir ofi ci al men te o
trá fi co da No ro es te, que cons tru í ra.

A per ma nên cia, nas fun ções res pec ti vas, de Rio Bran co e
Osval do Cruz era a pro va do tri un fo es pe ta cu lar da ação do ve lho di plomata 
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e do moço ci en tis ta. Gló ria an ti ga e gló ria jo vem, que ru ti la vam sem
man chas, como um belo po en te ou uma bela au ro ra. Inu til men te as
víbo ras do des pe i to e a ca lú nia ti nham ten ta do atin gi-los, nos ca sos da
Pant her ou da fe bre ama re la.

Bulhões  re ce beu um ban que te, no qual a so ci e da de, as
empre sas, a im pren sa e o Con gres so es ta vam re pre sen ta dos e a óti ma
situ a ção fi nan ce i ra foi re co nhe ci da nos dis cur sos.

Se a bra, o mi nis tro po lí ti co, sa í ra ba ti do pelo novo es que ma de 
po der. Exclu í do do Se na do, para o qual fora ele i to, ha ven do re cu sa do a
ca de i ra no Su pre mo, seu fu tu ro pa re cia du vi do so. Foi ele o úni co a
quem Ro dri gues Alves ofe re ceu um jan tar, no pa lá cio pre si den ci al, an tes 
de re ti rar-se para sua casa. No dia 14 de no vem bro, Ro dri gues Alves
escre veu uma car ta ao Se na dor Gli cé rio, pe din do-lhe que tra ba lhas se em 
favor do re co nhe ci men to do Se a bra e “sal vas se São Pa u lo da hu mi lhação”
de se guir o fac ci o sis mo de Rui. Gli cé rio não deu res pos ta a essa car ta,
ten do dito, ape nas, a Se a bra que ia ver “se era pos sí vel re mo ver as
dificul da des”. Incan sá vel na le al da de para com seu ex-ministro, in con -
tes ta vel men te ele i to, o pre si den te es cre veu ain da, de pró prio pu nho, a
alguns se na dores, em quem su pu nha po der con fi ar: Álva ro Ma chado, Pais
de Car va lho e Índio do Bra sil. Já em Gu a ra tin gue tá ano tou, re vol ta do:
“Ne nhum me res pon deu, e to dos vo ta ram pela anu la ção da ele i ção do
Se a bra. Que ba i xe za!”

Afonso Pena veio de Mi nas no dia 9, em trem es pe ci al,
acom pa nha do por gran de co mi ti va de po lí ti cos. Foi es pe ra do, na estação
de Cas ca du ra, por Pi nhe i ro Ma cha do e ou tros lí de res do Blo co.

Ro dri gues Alves ha via de i xa do o pa lá cio, como fi cou dito,
des de 18 de ou tu bro.

Estan do o Ca te te pron to e ar ran ja do, es cre ve ra ele ao sucessor,
no dia 14, co mu ni can do-lhe que se en con tra ria com as fi lhas em pa lá cio, 
a fim de re ce ber o novo pre si den te e a es po sa, para apre sen tá-los ao
pes so al de ser vi ço. Afon so Pena com pa re ceu, mas não a fa mí lia. Ale gou 
que a es po sa che ga ra de Mi nas na que le mes mo dia, mu i to fa ti ga da.

Ro dri gues Alves e as fi lhas o re ce be ram no Ca te te. À no i te
des se mes mo dia, foi ele vi si tar Afon so Pena e se nho ra, no ho tel em que 
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se hos pe da vam. Ao re tor nar à Rua Se na dor Ver gue i ro, no se gre do do
seu quar to, ano tou com ma lí cia:

“Lá es ta vam as fa mí li as do [Antô nio] Aze re do e do Eli -
siá rio de Alme i da: mu i to pon tu a is, por que a se nho ra do
Pena ha via che ga do nes se dia.”

Veio, afi nal, o 15 de no vem bro. Na edi ção des se dia, o Jor nal
do Co mér cio pu bli cou uma vá ria de di ca da a apre ci ar a ação do go ver no
que fin da va. Era uma ex ten sa ma té ria de re da ção, pos si vel mente de
Tobias Mon te i ro ou do pró prio José Car los Ro dri gues, com pos ta em
ter mos de do cu men ta da ex po si ção fac tu al, de equi li bra da crí ti ca e de
ele va do lou vor. Re pre sen ta va um tipo de tra ba lho jor na lís ti co que de sa -
pa re ceu da nos sa im pren sa, em bo ra ain da seja cor rente em gran des
jornais do mun do. Sem adu la ção e sem re tó ri ca, com li ber da de e fran -
que za, a vá ria consa gra va o go ver no, como bem de i xa per ce ber esta frase
fi nal: “O qua triê nio que hoje fin da po derá con fi ar tran qüi la men te no
juízo dos vin dou ros.”

Na mes ma edi ção, o Jor nal do Co mér cio ini cia a pu bli ca ção, na
ín te gra, do re la tó rio fi nal so bre o go ver no, pre pa ra do pe los mi nis tros,
do qual já fo ram re pro du zi das vá ri as pas sa gens. Tam bém  O País, do dia
15, es tam pou lon go ar ti go, de en tu siás ti ca apre ci a ção do go ver no que
fin da va. Era, pro va vel men te, da pena co pi o sa e ex pe ri en te de Alcin do
Gu a na ba ra.

O Pre si den te Pena to mou pos se em ses são do Con gres so,
reali za da no pe que no mas belo re cin to do Se na do da Re pú bli ca, que
tam bém fora sede do Se na do do Impé rio.

Rui Bar bo sa, em pos sa do a 25 de ou tu bro como vi -
ce-presidente do Se na do, pre si diu a ses são. Fo to gra fia do ato mos tra a
mesa com Rui ao cen tro e Afon so Pena à sua di re i ta. Os cir cuns tan tes,
na mesa e no ple ná rio, es tão de pé, ves ti dos de ca sa ca. Na tri bu na de
hon ra, apa re cem se nho ras com gran des cha péus e al gu mas cri an ças en -
far pe la das. A tri bu na vi zi nha é ocu pa da por mi li ta res em uni for me de
gala, onde re lu zem ga lões e ala ma res. Dis tin guem-se, en tre os par la men -
ta res em ati tu de res pe i to sa, al guns vul tos co nhe ci dos, como Pi nhe i ro
Ma cha do, Ja mes Darcy, Bar bo sa Lima, Mi guel Cal mon, ago ra mi nis tro
an tes dos trin ta anos. Mi ne i ros, do nos da nova si tu a ção, tam bém po dem 
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ser iden ti fi ca dos: Car los Pe i xo to e Ca ló ge ras, en tre os já fa mo sos; Melo
Fran co, en tre os no va tos, que iam ad qui rir fama.

Ro dri gues Alves che ga ra ao Ca te te ao me io-dia, vin do de
casa. Vi si vel men te emo ci o na do, des pe diu-se dos seus mi nis tros, dos au -
xi li a res di re tos de ma i or ou me nor ca te go ria, e de nu me ro sos vi si tan tes.

Às 14h30min en trou no jar dim do pa lá cio o car ro de Es ta do,
em que vi nham o Pre si den te Pena, o Vi ce-Presidente Nilo e o Mi nis tro
da Guer ra, Ma re chal Her mes.

A ce ri mô nia da trans mis são foi bre ve, com cur tas sa u da ções
dos dois pre si den tes. Ro dri gues Alves re ti rou-se ime di a ta men te e foi
acom pa nha do pelo Pre si den te Pena, no car ro da pre si dên cia, es col ta do
pela guar da de ca va le i ros.

∗

Entre 15 e 17, dia da par ti da do ex-Presidente para Gu a ra tin -
gue tá, a man são da Rua Se na dor Ver gue i ro vi veu al guns dos gran des
dias da sua his tó ria.

Era um dos be los exem pla res da cha ma da “ar qui te tu ra do
café” do Se gun do Re i na do, cons tru í da pela ar qui te to Bo sí sio. Foi seu
pri me i ro pro pri e tá rio o Vis con de de Ca val cân tis. Di o go Ve lho Ca val -
cân ti de Albu quer que, da mais pura li nha gem dos Ca val cân ti. No an ti go
re gi me, Di o go Ve lho pre si diu pro vín ci as, foi mi nis tro da Agri cul tu ra, da 
Jus ti ça e dos Estran ge i ros, e ocu pou os dois pos tos mais de se ja dos da
vida pú bli ca: se na dor e con se lhe i ro do Impé rio. Ho mem fino, culto e
via ja do, en con trou na es po sa, a for mo sa e elegan te Vis con des sa de
Caval cân ti, uma com pa nhe i ra à sua al tu ra. Amé lia Ma cha do Co e lho de
Cas tro, a vis con des sa, de ve lha cepa mi ne i ra, foi uma das ra i nhas da so ci e -
da de ca ri o ca, e seus dois re ques ta dos sa lões da Se na dor Ver gue i ro, o ver -
me lho e o azul, mo bi li a dos à fran ce sa, atra íam o que de mais alto ha via nos
me i os da for tu na, da po lí ti ca e da diplo ma cia. No pe río do em que o
Viscon de de Ca val cân ti foi mi nis tro, es pe ci al men te em 1877, quan do deteve
a pas ta dos Estran ge i ros, o sa lão da vis con des sa en chia-se, to das as semanas,
de be las mu lhe res, po lí ti cos glo ri o sos, vi si tan tes de ou tras ter ras, ce le bri dades
in te lec tu a is. Ma cha do de Assis fala das quin tas-feiras da Se na dor Ver gue i ro,
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e Ra ma lho Orti gão la men tou que Amé lia Ca val cân ti ti ves se tro ca do o Rio
por Pa ris. Seu re tra to, em pin tu ra de Bon nat,14 mos tra-nos a lin da mu lher 
que ela era, ape sar de ou to ni ça, já en tão. A car na du ra é lisa e bran ca,
for ni da e vo lup tu o sa nas suas cur vas e vo lu mes bem mar ca dos. A cin tu -
ra fina di vi de har mo ni o sa men te as for mas ge ne ro sas do cor po. Os se i os 
opu len tos des ta cam-se, mu i to bran cos, mal ca ti vos do lar go de co te do
ves ti do ne gro. Do om bro es quer do des ce o bra ço ro li ço, ter mi nan do
em for te mão, de de dos tor ne a dos. Para ba i xo da cin tu ra não se vê car -
ne, mas adi vi nha-se, sob as se das, as si nu o si da des só li das das an cas.
“Bela amos tra”, como a qua li fi cou mali ci o sa men te o pre si den te fran cês 
Sadi Car not, ao visitar o pa vi lhão bra si le iro na Expo si ção Uni ver sal de
1889, na qual o viscon de era o de le ga do do Impé rio.

Com a Re pú bli ca, pas sa ra a man são aos Cas tro Maya, aos
Rocha Mi ran da, para vir ter aos Ro dri gues Alves, em 1895.

Tal como acon te ce ra, tan tas ve zes, no Impé rio, o so lar re pu -
bli ca no aco lhia ago ra tudo o que o Rio ti nha de mais re pre sen ta ti vo,
mas tam bém do povo, es tu dan tes, mi li ta res, mo des tos mo ra do res das
vi zi nhan ças. O jar dim fi ca va che io de gen te, gru pos de cu ri o sos, por
fal ta de es pa ço aglo me ra vam-se na rua, di fi cul tan do a pas sa gem dos
ve í cu los.

Cen te nas de men sa gens che ga vam, nos úl ti mos dias do
gover no, por via pos tal ou te le grá fi ca. Aos pou cos, para além do ba ir ro, a
aproxima ção da par ti da de Ro dri gues Alves foi atra in do a aten ção da cidade, 
a pon to de fa zer com que o pú bli co ti ves se mais em vis ta o pre si den te
que de i xa va o po der do que aque le que ina u gu ra va o go ver no.

A par ti da fora anun ci a da para o dia 17. Des de a ma nhã su ce -
de ram-se, no so lar, pes so as de to das as clas ses, que vi nham des pe dir-se
do es ta dis ta re pu bli ca no; que vi nham vê-lo, aper tar-lhe a mão.

O ex-presidente a to dos aten dia, com sua afa bi li da de ha bi tu al, 
ao mes mo tem po sim ples e aus te ra. Esta va ali, en tão, pen sa ri am os que
pas sa vam, o con se lhe i ro do im pe ra dor, o dor mi nho co in cor ri gí vel das
sá ti ras de 1902, o sur pre en den te re no va dor da ci da de, do mi na dor da
peste, de fen sor da or dem con tra a ma zor ca, pai ex tre mo so de fi lhas moças, 
ve lhi nho apu ra do de ca va nha que e pin ce-nez, que cor ria as ruas em car ro
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des co ber to e co che i ro en car to la do, que ia de so bre ca sa ca às ba ta lhas de
flo res, às ma no bras mi li ta res, aos jo gos de fu te bol. Esta va ali, com os
olhos pe ne tran tes por de trás das len tes, o sor ri so es cas so, a bo no mia
dis tan te, a pe que na es ta tu ra, ao mes mo tem po em per ti ga da e fa mi li ar, o
pre si den te, o pre si den te bra si le i ro, aque le que mais con se guiu pra ti car o
re gi me pre si den ci al em ter mos de efi ciên cia e li ber da de e em sin to nia
com os atri bu tos da alma na ci o nal. Ali es ta va o pre si den te tan tas ve zes
vi li pen di a do pela im pren sa, aban do na do pelo sis te ma do mi nan te, odi a -
do pe los pu ros que que ri am a Re pú bli ca di ta to ri al, pe los ca u di lhos que a 
de se ja vam sub mis sa às vi o lên ci as oli gár qui cas re gi o na is, pe los apro ve i ta -
dores que não se con for ma vam com a per da de an ti gas so bras da cor rupção, 
pe los res sen ti dos, que viam na sua vida as opor tu ni da des que não
chega ram a al can çar.

Ali es ta va o pre si den te, com os seus er ros e de fi ciên ci as de
for ma ção, to le ran te com os ho mens en ca ra dos in di vi du al men te, mas
duro com os ad ver sá ri os, po li ti ca men te con si de ra dos; o ad vo ga do de
pro vín cia, in for ma do do Di re i to, mas não ju ris ta; o jor na lis ta há bil, mas
de pe que na cul tu ra; o ho mem sen sí vel, mas pou co emo ti vo, para quem
os mais dra má ti cos acon te ci men tos po lí ti cos ad qui ri am uma fe i ção
realis ta, às ve zes cho can te, e eram men ci o na dos e tra ta dos como tal.

Esta va ali, como dono de casa, como pai de fa mí lia, o pre si -
den te, cuja fi si o no mia, tão bra si le i ra, tor na ra-se po pu lar em todo o país
pela fo to gra fia e pela ca ri ca tu ra, esta mu i tas ve zes cru el.

Que pen sa ria ele, o pre si den te, na que le dia? Pen sa va, tal vez,
no ve lho pai à sua es pe ra, na ci da de zi nha onde nas ce ra, na casa onde se
ca sa ra e onde vi ve ra em Gu a ra tin gue tá; mas pen sa va tam bém na ima -
gem do seu nome, na con du ta dos su ces so res, nas vi cis si tu des do futuro.
Pen sa va, po li ti ca men te, como pen sou até no le i to de mor te.

Às 20h30min, gru pos de es tu dan tes en tra ram pelo jardim,
invadi ram a casa. Vi nham tra zen do ba lões ve ne zi a nos e
fogos-de-bengala. Riam, can ta vam, apla u di am, hou ve pe que nas fa las,
ten ta ti vas de dis cur sos, mas o ru í do do povo aglo me ra do não per mi tia
qual quer or dem na ma ni fes ta ção. O povo au men ta va na casa, no jar dim, 
na rua, e foi com gran de di fi cul da de que se apro xi mou o car ro do pre si -
den te da Re pú bli ca, que Afon so Pena en vi a va com o che fe de sua Casa
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Mi li tar, Co ro nel Fe li ci a no Men des de Mo ra is, a fim de con du zir Ro dri -
gues Alves à es ta ção.

Foi en tão que es tu dan tes e po pu la res ten ta ram de sa tre lar os
ca va los para pu xa rem o car ro, co i sa que acon te cia, na que le tem po, em
mo men tos de gran de en tu si as mo. Ro dri gues Alves saiu, veio até o por -
tão, par la men tou com os ra pa zes e, com gran de di fi cul da de, dis su a -
diu-os da que le ges to cons tran ge dor. Ace i tou que a car ru a gem se guis se a 
pas so, cer ca da pelo povo, até a Pra ça da Re pú bli ca. O trem es pe ci al o
aguar da va, não ha via hora para o em bar que, po di am le var o tem po que
qui ses se. E as sim saiu o cor te jo. Na fren te ia o car ro do ex-presidente,
que seguia acom pa nha do das fi lhas Ma ri e ta e Ce li na, e do Co ro nel
Mendes de Mo ra is. De po is ali nhou-se um cor te jo de mais de cin qüen ta
car ros, che i os de gen te fina, de gen te hu mil de, de es tu dan tes ale gres. E,
na fren te, ao lado, atrás das vi a tu ras, vi nha o povo a pé, apla u din do,
soltan do fo gos, agi tan do os ba lões.

As ca sas do per cur so es ta vam aber tas, ilu mi na das, che i as de
gen te que, das ja ne las, ati ra va flo res. Era uma fes ta nun ca vis ta até en tão, 
em con di ções idên ti cas.

Des ceu o cor te jo pela Rua Se na dor Ver gue i ro, pas sou por diante 
da casa de Rosa e Sil va, pe que na chá ca ra com bela re si dên cia e jar dim de 
al tas gra des; atra ves sou a Pra ça José de Alen car, onde já se er guia o
monu men to ao es cri tor, ina u gu ra do com dis cur so de Ma cha do de Assis; 
à di re i ta, fi ca va o pa la ce te do Ba rão do Fla men go, casa lin da, cujo ter re -
no dava fren te para a pra ça e fun dos para o mar; cos te ou o Lar go do
Ma cha do, com suas pal me i ras, sua gran de igre ja ina ca ba da; en trou pela
Rua do Ca te te, na qual Ro dri gues Alves deve ter con tem pla do o an ti go
Ho tel Vi tó ria, em que re si di ra como mi nis tro, o Pa lá cio Nova Fri bur go,
exem plar su pre mo do luxo re si den ci al no Impé rio, e, até pou co, sua
resi dên cia pre si den ci al, a bela man são à es quer da, per to do mar, onde
Pe dro I dor mia nas no i tes de fes ta no Ou te i ro. De po is viu o Lar go da
Glória, com o jar dim que Pas sos fi ze ra; des ceu pela Ave ni da Be i ra-Mar, obra 
do seu go ver no; en trou pela Rua do Pas seio, onde os re ma do res do
Boque i rão o aguar da vam em fila, e, la de an do o jar dim do Vi ce-Rei e o
Pa lá cio Mon roe, de sem bo cou no mo nu men to ma i or da sua obra urba -
nís ti ca: a jo vem e or gu lho sa Ave ni da Cen tral. O povo, que vi nha au men -
tando, ali já era mul ti dão. Os ca va los se gui am a pas so, o pre si den te acena va 
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para os no vos gru pos que iam se jun tan do ao prés ti to da des pe di da. Os
edi fí ci os bel le épo que, art-nouveau, mo dern-style, da Ave ni da, iam pas san do.
O Te a tro Mu ni ci pal já era re co nhe cí vel na qui lo que vi ria a ser. No pré -
dio de um ci ne ma, di ver ti men to novo, que co me ça va a empol gar, um
enor me re tra to do pre si den te, cer ca do de lu zes, atra ía a aten ção. O
povo cres cia, os ca va los se gu ros pe los fre i os iam de va gar, os car ros
rom pi am cu i da do sa men te, com pe des tres por to dos os la dos.

Per cor ri da a Ave ni da Ma re chal Flo ri a no, con tem pla do o  Ita ma -
ra ti de sa lões ace sos e ja ne las aber tas, com fun ci o ná ri os que apla u di am nas
sa ca das, che gou, en fim, o cor te jo à Pra ça da Re pú bli ca, pou co de po is de 10 
ho ras da no i te. Ali, ape sar da chu va fina que caía, acu mu la vam-se mi lha res
de pes so as. A des ci da do pre si den te do car ro, a sua en tra da na es ta ção e
mar cha até o trem fo ram pro ble mas de li ca dos. Foi pre ci so que fi le i ras de
po li ci a is abris sem es tre i ta pas sa gem, pela qual Ro dri gues Alves tran si tou
pra ti ca men te car re ga do. Che ga vam bon des che i os de se nho ras e cri an ças,
que iam des pe jan do mais gen te e au men tan do a di fi cul da de do em bar que.
Vá ri as ban das de mú si ca to ca vam ao mes mo tem po, o pa ta mar da es ta ção
es ta va co ber to de fo lhas e flo res, a mas sa era te mí vel ape sar de afe tu o sa, o
ber re i ro en sur de ce dor au men ta va o ru í do des com pas sa do das ban das mi li -
ta res. Mal se via o pe que no vul to do pre si den te, ar ras ta do para o trem pe los 
fa mi li a res e ami gos de di ca dos.

O com bo io com pu nha-se do car ro-salão pre si den ci al, de três
vagões-dormitórios, um car ro-correio e ou tro de ba ga gens. O
carro-salão e os dor mi tó ri os es ta vam to dos en fe i ta dos de flo res, por
fora e por den tro. Afon so Pena es me ra ra-se em gen ti le zas para com seu
ve lho ami go de mo ci da de.

Numa tem pes ta de de aclama ções, o pre si den te e fa mí lia
foram em pur ra dos para o car ro-salão, en quan to nu me ro sos ami gos e
par la men ta res se aco mo da vam nos dor mi tó ri os. Per to das 22h30min,
par tiu o com bo io, va ga ro sa men te, en quan to pros se gui am o som das
ban das mi li ta res e os gri tos e pal mas da mul ti dão. Nas es ta ções próximas
ao Rio, nas ci da des pa u lis tas cor ta das pelo trem, até tar de da no i te,
quan do che gou a co mi ti va a Gu a ra tin gue tá, sucede ram-se as pro vas
calo ro sas da afe i ção po pu lar.

Ro dri gues Alves sen tia-se fe liz. Em nota sem data, es cre veu
no seu ca der no:
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“Foi mu i to im po nen te a mi nha par ti da. Cho via bas tan te 
no dia 17, mas, ain da as sim, os es tu dan tes e povo fi ze -
ram-me uma ova ção ex tra or di ná ria, em todo o per cur so, e,
na es ta ção, foi tal o aper to e a con cor rên cia que não foi sem 
gran de di fi cul da de que che guei ao trem, ape sar de to das as
ca u te las e pre ven ções. Vi e ram a Gu a ra tin gue tá, co mi go, o
La u ro, Argo lo, No ro nha e vá ri os ami gos. Em ca mi nho de
São Pa u lo mu i tas ova ções, isto é, em Qu e luz, Ca cho e i ra e
Lo re na. Em Cru ze i ro não hou ve ma ni fes ta ção, por ha ver
fa le ci do o mais ve lho dos fi lhos do No va is. Em Gu a ra tin -
gue tá mu i tas fes tas. A co mi ti va al mo çou em casa do Vir gí -
lio e re gres sou às 2 ho ras, fi can do al guns para a no i te, para
as sis tir ao jan tar, por fa zer anos a Ma ri e ta.”

Em ou tra lem bran ça, con sig na o re ver so da me da lha:

“O Dr. Ti bi ri çá li mi tou-se a agra de cer o te le gra ma que
pas sei aos go ver na do res, no dia 15, re fe rin do-se aos ser viços
que pres tei ao Esta do, com a es tra da de Ba u ru e o alar ga -
men to da Cen tral. Não man dou nin guém a Gu a ra tin gue tá,
nem te le gra fou [..]. Os de pu ta dos de São Pa u lo e os se na dores 
por ta ram-se com igual in di fe ren ça, ex ce tu a dos pou cos.
Arnol fo, Va lo is, nada! O Gli cé rio es te ve na Rua Se na dor
Ver gue i ro no dia 15, e mais nada, tam bém.”

No re pou so da ve lha casa de Gu a ra tin gue tá, Ro dri gues Alves
ano ta va as in jus ti ças do pre sen te.

Mas não de mo ra ria mu i to e o fu tu ro vi ria ba ter-lhe à por ta.
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Casa da Rua Se na dor Ver gue i ro (es ta do atu al).
Foto Wil son Ara ú jo



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

Li vro VIII

Ca pí tu lo Pri me i ro

Vi a gem à Eu ro pa – Re tor no a Gu a ra tin gue tá.

Insta la do na ve lha casa de Gu a ra tin gue tá, des de que che ga ra
do Rio, Ro dri gues Alves man te ve o há bi to de ano tar fa tos e
opiniões.

Pa re ce, en tão, pre o cu pa do com duas co i sas: os atos pra ti ca -
dos pelo novo go ver no, que con si de ra va ina mis to sos para com o seu, e
o pre pa ro da vi a gem que pre ten dia fa zer à Eu ro pa, acom pa nha do pe las
fi lhas sol te iras.

So bre os atos do go ver no Pena, ou, mais pre ci sa men te, do
Mi nis tro Davi Cam pis ta, con ser vou cir cuns tan ci a do apon ta men to, sem
data, mas es cri to em ja ne i ro de 1907. Eram co i sas mi ú das as de que se
que i xa va: de mis sões de pe que nos fun ci o ná ri os, por in te res ses po lí ti cos
dos seus ad ver sá ri os no PRP.

Ao le i tor des pre ve ni do pode ca u sar sur pre sa essa pe que na
apu ra ção de contas por par te de um ho mem que de i xa va, cer ca do do
reco nhe ci men to na ci o nal, o pos to su pre mo da Re pú bli ca.



Mas não de ve mos es que cer que a po lí ti ca se fa zia, en tão, nos
mu ni cí pi os, à base de no me a ções de ami gos e de mis sões de ini mi gos. E o
pres tí gio lo cal se afe ria pelo po der de am pa rar os cor re li gi o ná ri os.

Ro dri gues Alves, po lí ti co re pre sen ta ti vo, che fe ele i to ral na sua 
zona, não po dia de i xar de se sen tir atin gi do pe las pro vas de des con si -
deração do go ver no fe deral. Era si nal de que os agen tes do Blo co, que
do mi na vam São Pa u lo, des co bri am as ba te ri as, e isso ad qui ria uma sig -
ni fi ca ção sem dú vi da mu i to ma i or do que as sim ples qui zí li as mu ni ci pa is.

Eis um des ses apon ta men tos:

“O Mi nis tro Cam pis ta, se gun do de cla ra ram os jor na is,
de mi tiu os fis ca is de con su mo da 21 e 22 cir cuns cri ções
des te Esta do (Gu a ra tin gue tá e Ca cho e i ra), Ma nu el Fis cal e
Ambró sio Bre tas, e no me ou o Ca pi tão Nes tor e Fu la no
Cas tro. Sou be-se que o fez a pe di do de Arnol fo1 e em vir -
tu de de ofí cio do Dr. Si que i ra Cam pos, em nome da Co -
mis são Cen tral. Ante ri or men te o mes mo mi nis tro de mi tiu o 
co le tor de Lo re na, Car los Bit ten court, no me an do subs ti tu -
to. Em lu gar de de mi tir cla ra men te, o ato diz que ‘foi de cla -
ra da sem efe i to a no me a ção do co le tor F. fe i ta em no vem -
bro úl ti mo. Sim ples men te o no vem bro2 era do ano an te ri or,
pois fa zia um ano que es ta va o co le tor em exer cí cio, ten do
pres ta do fi an ça e go zan do de boa nota. Cons ta que este
fun ci o ná rio re cla mou con tra o ato e que o mi nis tro achou
bem-feita a re cla ma ção, mas o ato ain da não foi con si de ra -
do! Qu an to aos fis ca is, por in ter ven ção de um dos me ni nos, 
não foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al e o Vir gí lio es cre veu ao
Pena a respe i to.3 O mi nis tro dis se ao Nho nhô que po dia
escre ver que o ato não se ria pu bli ca do. Pos te ri or men te, o mes mo 
mi nis tro dis se ao Nho nhô, que lhe agra de cia o ter-lhe ser vi do,
que ain da não era tem po de agra de cer por que os po lí ti cos de São 
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Pa u lo es ta vam in sis tin do e ele não que ria res pon sa bi li da de de
qual quer rom pi men to; que fa ria o que o Pena re sol ves se. O Vir -
gí lio tor nou a es cre ver ao Pena, cons tan do que este man te ria a
pri me i ra re so lu ção do Cam pis ta em fa vor dos ve lhos4 fis ca is. Dis -
se-me o Nho nhô que quan do, pela se gun da vez, fa lou ao Cam -
pis ta, in qui rin do das no vas di fi cul da des que sur gi ram, dis se-lhe
ele: ‘Por que seu pai não es cre ve ao Pena?’ ‘Por que meu pai não
se en vol ve nes sas co i sas’, res pon deu ele. ‘Então o Co ro nel Vir gí -
lio...?’ É tris te con sig nar tudo isto, tão pe que ni no e mes qui nho,
mas, por isso mes mo, aí fica a nota, para re fle xões pos te ri o res. O
Cam pis ta tem fe i to ver da de i ra der ru ba da nos em pre gos da
Fazen da de sua no me a ção. Re fe riu-me aqui o La u ro Mül ler que
‘ha ven do so li ci ta ção dos ho mens po lí ti cos, está fe i to seja o que
for!’ Na Ma ri nha tem ha vi do igual mo vi men to, e tam bém
na indús tria, pa re cen do jus ta a ob ser va ção do La u ro.”

A nota aci ma, trans cri ta, pa re ce-nos bem ilus tra ti va dos cos tumes
po lí ti cos da épo ca.

Antes de tudo, o tipo pa tri ar cal das ne go ci a ções po lí ti cas. “Os
me ni nos” é que fa la vam pelo ve lho pai, e de fen di am seus in te res ses. Entre
os me ni nos fi gu ra va na fren te o mais ve lho, Fran cis co, o “Nho nhô”, nome
que che i ra a le i te de ne gra, a bo dum de sen za la. Nome que é o mes mo que
“Si nhô”, ou “Si nho zi nho”: o jo vem se nhor de es cra vos.

Mas a po lí ti ca pa tri ar cal se exer cia pelo pa tro na to, o am pa ro
do pa trão. E Ro dri gues Alves sem pre de fen deu seus ami gos mais hu mil -
des, com en car ni ça men to e du re za. Vê-se, tam bém, que a ação con tra o
go ver no an te ri or con cen tra va-se no triân gu lo Davi Cam pis ta, Ale xan -
dri no de Alen car e Mi guel Cal mon. Mi nas, Ba hia e a Ma ri nha. Esta va aí
o es que ma da fu tu ra can di da tu ra Her mes, quan do o apo io de Mi nas
deu-lhe a vi ce-presidência e uma pas ta, o da Ba hia o re tor no de Se a bra
ao mi nis té rio, e a Ma ri nha per ma ne ceu nas mãos for tes de Ale xan dri no.

Em Guaratinguetá, Rodrigues Alves atendia a visitas, locais
ou vindas de fora, recebia homenagens, conversava com os ami gos e
companheiros, anotava os fatos. Pouco saía de casa. Quando estava

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do presidencialismo  179

4 Sublinhado no original.



sozinho fazia caminhadas no grande salão de jantar, como exercício
para as pernas, que lhe andavam fra cas. Afetuoso mas não terno, polido
mas reservado, os filhos sentiam que ele sofria com o ostracismo e a
relativa solidão. A curiosidade permanente com que procurava se
inteirar dos fatos políticos mostrava a falta que lhe faziam os longos
anos de ação predominante e intensiva, praticamente ininterruptos
desde o fim do Império. Todo vestido, de colarinho duro e pince-nez, as
mãos cruzadas nas costas, o pres i dente passeava sozinho na sua sala de
jantar. As filhas, já recolhidas, ouviam-lhe os passos no silêncio da noite.

Em fevereiro, recebeu Paulo de Frontin e a família.
Traziam-lhe as medalhas de ouro e bronze, comemorativas da
construção da Avenida Cen tral. No mesmo mês, recebeu o cônego
Amador Bueno, que lhe trouxe uma das três medalhas de ouro,
cunhadas para comemorar a elevação do bispo Arcoverde a cardeal. As
outras duas foram remetidas ao próprio prelado e ao papa.

Não era tolerante com os que o haviam combatido no
fim do governo, mesmo se se tratasse de velhos ami gos. Veja-se esta
nota, de 4 de março:

“Apareceu aqui [em Guaratinguetá] o Sr. Laje, do País.
Parece que veio fugindo de intimações judiciais, porque o País
não reconhece a legalidade da dívida contraída com o Banco da
República [....]. Jantou comigo e creio que se retira amanhã para
Poços de Caldas, na companhia da família, que amanhã deve vir 
do Rio. Referiu que redigia a [ilegível] quando Cam pos Sales ia
para a presidência do Estado ou da República e, querendo dar
um número es pe cial, pediu da dos a este. Cam pos Sales
mandou-os, e também uma fotografia da casa em que nasceu,
em Campinas. Diz o Laje que na mesma estava escrito por letra 
do Cam pos Sales: ‘Casa em que nasci, em Campinas. Está
situada no canto das Ruas Cam pos Sales e Feijó. Que
coincidência, dois nomes paulistas (Cam pos Sales e Feijó) e
ambos destinados às mais altas posições!!!’ 5 O Laje contava isto para
mostrar a pretensão ou a vaidade do Cam pos Sales.”

180  Afon so Arinos

5 Palavras sublinhadas e exclamações do original.



No dia 5, anotou um artigo do Jornal do Comércio, o qual, falando
da administração de Passos no Rio, qualificou-a de “devastadora tempestade 
[....], violenta, imoral, ruinosa, desvairada”.

Ou tra pre o cu pa ção de Ro dri gues Alves, na que les dias, era a
pró xi ma vi a gem à Eu ro pa, a pri me i ra que em pre en dia.

Na fren te, se guiu Nho nhô, a 16 de ja ne i ro de 1907. “O
embar que foi mu i to con cor ri do”, ano tou o pai ze lo so. De fato, na que le
tem po, o cha ma do “bo ta-fora” para a Eu ro pa era acon te ci men to so ci al
que mar ca va a im por tân cia do vi a jan te, como os en ter ros e as mis sas de
sé ti mo dia, para a vi a gem sem re tor no.

Jun ta vam-se fra ques e car to las, véus e cha péus em plu ma dos,
no Cais Pha roux. Ha via co chi chos so bre se pa ra ções e sa u da des. Foi
muito co men ta da a ati tu de de Car los Pe i xo to, ao acom pa nhar ao cais
um ca sal ami go, no qual a for mo sa mu lher lhe era mais ín ti ma do que o
ma ri do. O jo vem lí der po lí ti co, da nova si tu a ção, o moço que até Rui e
Pi nhe i ro res pe i ta vam, es can da li zou os cir cuns tan tes ao per ma ne cer de
pé, sob a chu va, cho ran do aber ta men te en quan to o na vio se afas ta va.6

Com o cu i da do e an te ce dên cia que as co i sas re que ri am, pois
uma vi a gem à Eu ro pa era uma ex pe di ção me mo rá vel, para quem não
fos se di plo ma ta, Ro dri gues Alves pre pa ra va-se.

A 21 de ja neiro, escrevendo a Joaquim Nabuco, então em
Wash ing ton, para agradecer-lhe as felicitações pelo seu governo, anuncia 
a próxima partida para a Europa, com as filhas “que tanto desejam o passeio”.

A 9 de fevereiro, ainda não parecia ter decidido a data. Escreveu
à filha, Catita, com os zelos de velho patriarca brasileiro. Assustara-se
com a notícia de que a netinha mais velha, Ma rina, estava com
coqueluche. Preocupava-se com o problema da babá da outra, Re gina:

“Parece-nos que não será difícil encontrar aí uma boa
ama, se vocês estiverem dispostos a suportá-la. Aqui é mais
difícil. Já não se vê uma só que tenha boa aparência.
Encontrando uma que sirva, parece-me que você deve aproveitar. 
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Hoje de manhã morreu a Maria Mulata. Deve enterrar-se
amanhã. Telegrafaram ao filho. Não sei se virá. Minha mãe
também está doente, de cama. Ontem e hoje muito abatida. 
São os achaques da velhice.”

A ama-de-leite, a Maria Mulata, e a mãe, enferma, eram aludidas
sucessivamente, com naturalidade. Maria Mulata era uma antiga escrava do
sogro Oliveira Borges, que com ela tivera um filho, Fran cisco, irmão
paterno, portanto, da sua mulher. Rodrigues Alves e o irmão, Virgílio,
cuidaram da educação desse rapaz, filho da outrora bela Maria Mulata.
Chico Oliveira Borges, neto de visconde, era um rapaz guapo, formou-se
em engenharia e casou-se com moça de boa família, aparentada com o
Marquês do Paraná. Não era, é certo, homem de sentimentos firmes.
Depois de lançado na vida, passou a ter vergonha da origem, vergonha de
ser filho da Maria Mulata. Daí a observação fi nal do meio cunhado, o
ex-pres i dente, homem de outra têmpera: “Telegrafaram ao filho. Não
sei se virá.” Teria ido o doutor, mulato claro, a Guaratinguetá, acompanhar
ao cemitério a mãe, mulata escura, que se orgulhava dele?

Quanto à mãe de Rodrigues Alves, Isabel Oliveira Borges, os
‘achaques da velhice’ eram mais sérios do que pensava o filho. Não se
levantaria mais. Morreria an tes da partida dele para a Europa.

A 25 de abril, escreveu Rodrigues Alves a Afonso Pena:

“Pena,
Tomei passagem para mim e minhas filhas no paquete

Aragon, que deve passar aí no dia 8 de maio próximo. Tencionava 
fazer a viagem logo que deixei o governo, mas tive de adiá-la
por conveniência de família. Espero completar, na Europa, o
repouso de que careço, curar-me de um resto de beribéri que,
de vez em quando, ainda me incomoda, e ver se a Marieta se
liberta de uma enxaqueca impertinente, que não a deixa. Conto
partir daqui no dia 1º de maio, para poder estar uns dias com a
Catita e assistir ao batizado da segunda netinha, que ainda não
conheço, e fazer os últimos aprestos da viagem.”

Du rante a permanência na Rua Senador Vergueiro, Rodrigues 
Alves recebeu numerosos políticos. No dia 7, véspera da partida, visitou 
as instalações renovadas do Instituto Histórico, que então funcionava
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na Praça Quinze de Novembro, no antigo Convento do Carmo, o qual 
havia sido lamentavelmente desfigurado por um arquiteto art-nou veau. O
pres i dente foi ali recebido pelo Marquês de Paranaguá e pelo seu
ex-colega de colégio, o ilustre Vieira Fazenda.

O Fon-Fon!, nova e tri un fan te re vis ta li te rá ria e so ci al,
apa re ci da a 13 de abril da que le ano, abre duas pá gi nas de fo to gra fi as,
no seu nú me ro de 18 de maio, para no ti ci ar o em bar que de Ro dri -
gues Alves. O ex-presidente apa re ce em vá ri as po ses, ao des cer do
seu lan dô pu xa do a ca va los (ain da não ade ri ra ao au to mó vel), na es -
ca da do cais, em com pa nhia da fi lha Ca ti ta e do gen ro Ce sá rio Pe re i -
ra, no lar go do Cais Pha roux, en tre pe que na mul ti dão de ad mi ra do -
res, em um gru po de que par ti ci pam Fran cis co Sa les, de cha -
péu-coco, Car los Pe i xo to, ma grís si mo, de fra que e cha péu-do-chile, e 
Gas tão da Cu nha, no auge da ele gân cia, com seu fra que cin zen to.
Pas sos, Mi guel Cal mon e João do Rio (mu i to apru ma do no co le te
bran co e no cha péu cin za) são tam bém re co nhe cí ve is.

Embar ca do no Ara gon, Ro dri gues Alves di ri giu-se pri me i ra -
men te a Lon dres, onde se hos pe dou no Ho tel Me tró po le e in ter nou em
um colé gio as fi lhas mais mo ças, Za í ra e Isa bel. De Lon dres, a 3 de
junho, es cre ve a Ca ti ta:

“Re ce bi a pri me i ra car ta do Oscar e uma ou tra do meu
pai, res pon den do a um te le gra ma que pas sei do Re ci fe.
Vamos indo bem nes sa enor me e ator do a do ra ci da de [....].
Eu não pude ir7 por que a mes ma hora ti nha-me sido dada
para au diên cia do rei, a que eu não po dia fal tar [....]. Te mos
vis to mu i ta co i sa nes ta ci da de – os ma ga zi nes, os mu se us,
os te a tros. Os bra si le i ros e in gle ses re la ci o na dos no Bra sil
têm-nos pro cu ra do as si du a men te. É a es ta ção das fes tas e
os di plo ma tas não têm tem po para es per di çar. Ontem as sisti a 
um jan tar em casa do Ré gis8 nos so mi nis tro e no sá ba do, 8,
te re mos um con cer to. Nes se mes mo dia con vi dou-me para
jantar o mi nis tro ar gen ti no, e no dia 10 ou tro jan tar na
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filho Raul foi embaixador em Londres.



legação. Con to ir no dia 13 a Bel fast, na Irlan da, para o
batis mo do na vio do Lói de Per nam bu co. Na vol ta não me
demo ra rei aqui, se guin do para Pa ris, onde ha ve rá ain da um
res to de es ta ção. Achei o Rei Edu ar do sin ce ro e amá vel. Já
o ti nha vis to na vés pe ra, num tor ne io mi li tar, e gos tei mu i to 
das suas ma ne i ras afá ve is e cor di a is.”

A 3 de ju lho já se acha va no Ho tel Re gi na, em Pa ris, de onde
es cre veu à fi lha:9 “Te mos vis to al gu mas co i sas, ha ven do aqui mu i tos
bra si le i ros. As fa mí li as do Pas sos, do La u ro, Fron tin, Bur la ma qui, etc.
To dos têm apa re ci do.”

No dia se guin te, 4, es cre veu ao pre si den te:

“Pena,

Fiz com as me ni nas mu i to boa vi a gem. Como era mi nha 
in ten ção, fui di re ta men te à Ingla ter ra, onde de mo rei-me
cer ca de um mês, pre ten den do vol tar logo que for pos sí vel,
porque de i xei em Lon dres as fi lhas me no res. Há oito dias
estou nes ta gran de ci da de, onde de mo rar-me-ei o tem po
pre ciso para ori en tar-me no rumo que vou se guir. Tenho
encon tra do em toda par te mu i to bom aco lhi men to, ou vin do
sem pre fa lar bem do nos so Bra sil, o que me en che de ale gria.”

No dia 9, es cre ve a ou tro ve lho co le ga e ami go: Jo a quim Nabuco.
Este an da va do en te. Ro dri gues Alves faz vo tos pela sua sa ú de. Ele pró prio
não an da va bem. As lu tas da pre si dên cia o ha vi am es go ta do.

Ao gen ro dá uma im pres são de Lon dres. Esta vam no Ho tel
Me trópole, “um edi fí cio enor me e no meio de uma con si de rá vel mul tidão
de des co nhe ci dos”. Fala do local: “É uma enor me acu mu la ção de
palácios e mo nu men tos, numa rua in ten sís si ma, no tan do-se mo no to nia
na cons tru ção gran di o sa dos pré di os.”

Pen sa ra em re pou sar num sa na tó rio na Flo res ta Ne gra, mas, 
não en con tran do aco mo da ções, re sol veu di ri gir-se à Su í ça. Ao gen ro
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infor ma que não lê jor na is bra si le i ros, nem acom pa nha as co i sas
polí ticas.

A 9 de agosto, escreve do Kuranstalt Vic to ria, em Battenberg. 
Lá se encontrara com o irmão, Virgílio, que lhe dera notícias do Brasil.
Em sua companhia fizera excursões pelos locais turísticos, Inter laken, o
lago de Thun, de carro. Em setembro, depois de curta viagem a Paris,
onde foi assistir à partida do irmão para o Brasil, retornou à Suíça.
Internou-se no sanatório de Valmont-sur-Territet, à beira do Leman. A
casa, dirigida pelo Dr. Widmer, era muito freqüentada por brasileiros.
Em Valmont procurava refazer-se da fadiga em que ficara, com as
viagens sucessivas. Escolhia nelas apenas o que era mais importante
para ver, mas “ainda assim verifiquei que a fadiga era infalível”.

A fadiga era já o início do declínio físico, a que aludiu mais de 
uma vez depois. Declínio que o levou a afastar-se do último governo de
São Paulo, e que impediu, pela morte, sua posse na segunda presidência
da República.

Descreve a vida do sanatório, os banhos com enfermeiros, as
massagens, as visitas matinais dos médicos. Fala na lin da vista do lago,
os balcões abertos sobre as águas, as montanhas, as povoações esparsas
nas encostas.10

O inverno se aproximava e ele “estava sem coragem, receando
o frio”. Preparava-se, no entanto, para ir a Paris onde, em novembro, lhe
ofereciam uma grande homenagem, constante de um banquete. De fato
não foi uma, foram várias homenagens as que recebeu na cap i tal francesa, 
as quais deram lugar até à impressão de um folheto descritivo.11

De Valmont, a 15 de setembro, escrevia a Afonso Pena.
Agradecia a car ta que recebera do pres i dente e acrescentava:

“Em Londres e Paris não perdi a ocasião de recomendar
o nosso país, sobretudo com os financeiros [sic], e,
quando voltar, ainda continuarei nesse mesmo empenho.
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10 Em 1924, hospedado em Valmont, com minha irmã Amelinha, levei exatamente a 
vida que Rodrigues Alves descrevia.

11 “Notice sur les fêtes donnés à Paris en 1907 en l´honneur de Son Excellence le Conseiller
Rodrigues Alves, ancien Président de la République des E. U. du Brésil” (impressão do
jornal Le Brésil, que circulava em Paris desde 1880).



Vejo que as coisas  vão bem e o nosso desejo é que você
caminhe sempre com êxito e felicidade.”

A 3 de no vem bro, ain da em Val mont, acom pa nhou com
gran de in te res se a vo ta ção po pu lar (re fe ren do) so bre uma lei. Como
polí ti co, des per ta va-lhe aque la de mons tra ção de de mo cra cia di re ta, tão
di fe ren te dos há bi tos bra si le i ros de ele i ção a bico de pena e de le ga do de
po lí cia... Ano tou:

“A 3 de no vem bro de 1907, es tan do em Val -
mont-sur-Territet, teve lu gar o re fe ren do que apro vou a nova
lei mi li tar da Su í ça. O povo ace i tou a lei por 326.103 vo tos
con tra 264.183. O pe di do para o re fe ren do ti nha al can ça do
80.000 as si na tu ras. Foi uma luta en car ni ça da, como não se via
há mu i to tem po na Su í ça. Os so ci a lis tas com ba ti am a lei. O
Dr. Wid mer, di re tor do sa na tó rio, es ta va de so la do com os
prime i ros re sul ta dos, in cli na do a crer na re je i ção da lei.”

Acom pa nha va, tam bém, os de ba tes da Câ ma ra fran ce sa, e
toma va no tas.

A 12 de no vem bro, Ro dri gues Alves e as duas fi lhas mais velhas
vol ta ram a Pa ris, con ti nu an do no Ho tel Re gi na, na Rua Ri vo li. De ve ria
receber, a 16, o ban que te anun ci a do, mas hou ve adi a men to. Foi a Londres,
por três dias, ver as fi lhas me no res. Qu e i xa va-se, em car ta à fi lha Ca ti ta,
do frio e da chu va em Lon dres, e, em Pa ris, “do gran de in cô mo do dos
con vi tes para jan ta res e pas se i os”.

Naque la épo ca, Armand Fal liè res era o pre si den te da Re pú blica,
e, des de ou tubro de 1906, cha ma ra Ge or ges Cle men ce au para a presi dên cia 
do Con se lho. O pri me i ro mi nisté rio Cle men ce au era de gran des
homens: Ge ne ral Pic quart, na Gu er ra; Bri and, no Inte ri or; Ca il la ux, nas
Finan ças. A pas ta do Tra ba lho, en tão cri a da, es ta va en tre gue ao so ci a lista e
fu tu ro pre si den te da Re pú bli ca, Vi vi a ni.

A 10 de de zem bro, foi ho me na ge a do pelo mi nis tro do Bra sil,
Ga bri el de To le do Piza12 e es po sa. Foi uma bri lhan te re cep ção. O pre si -
den te fez-se re pre sen tar por um ofi ci al. Rui Bar bo sa, en tão em ba i xa dor
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na Con fe rên cia de Haia, com pa re ceu com a es po sa e a fi lha. Os prin ci -
pa is che fes de mis sões es tran ge i ras es ta vam pre sen tes: da Ale ma nha,
dos Esta dos Uni dos, da Itá lia, da Su í ça, da Bél gi ca, de qua se toda a
Amé ri ca La ti na. A lis ta de bra si le i ros era ex ten sa, e mos tra quan tos pa -
trí ci os re si di am em Pa ris, ou ali es ta ci o na vam.

Entre os mais co nhe ci dos, além de Rui e fa mí lia, com pa re ce ram
La u ro Mül ler, Fran cis co Pas sos, Car los Sam pa io, Ge ne ral Argo lo, Li neu de
Pa u la Ma cha do, To bi as Mos co so e o Mar quês de Bar ral, fi lho da que ri da de 
Pe dro II. Mu i tos en con tra vam-se em com pa nhia das fa mí li as.

No dia 14, teve lu gar um al mo ço re a li za do no Café Ri che,
pre sen te o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Paul Dou mer.

Doumer era en tão um dos mais pres ti gi o sos po lí ti cos da
Terceira Re pú bli ca, e le vou ao má xi mo a car re i ra, tra gi ca men te in ter rom pi da.

Em 1907 já ti nha sido de pu ta do, mi nis tro das Fi nan ças e
gover na dor-geral da Indo chi na. Na que le mes mo ano, em se tem bro,
esteve no Bra sil, onde foi re ce bi do pelo Ba rão do Rio Bran co e mu i to
feste ja do nos me i os po lí ti cos. De po is foi se na dor e pre si den te do Senado,
mais duas ve zes mi nis tro das Fi nan ças e afi nal ele i to, em 1931, pre si dente
da Re pú bli ca. Em maio de 1932 o Pre si den te Dou mer foi as sas si na do
por um ter ro ris ta rus so, quan do ina u gu ra va uma ex po si ção de li vros de 
escri to res com ba ten tes.13

O gran de ban que te, lon ga men te pre pa ra do, re a li zou-se dias
depois, a 21, no Ho tel Continen tal (hoje Inter continen tal), na Rua Castiglione.

Pre si diu à mesa Stép hen Pi chon, mi nis tro das Re la ções Exte -
ri o res. Pi chon, dos mais de di ca dos ami gos de Cle men ce au, vol tou à pasta
do Exte ri or quan do o che fe re as su miu o po der, du ran te a Pri me i ra
Guerra. Suas relações com Ro dri gues Alves de vi am ser an ti gas, pois
Pichon che fi ou a le ga ção da Fran ça no Bra sil, en tre 1896 e 1898, quando
aque le era mi nis tro da Fa zen da de Pru den te.

Foi um jantar consagrador para o prestígio do ex-pres i dente
e do seu país. En tre numerosas personalidades francesas e brasileiras,
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grande emoção que cercou o acontecimento em toda a Europa.



várias já referidas anteriormente, ali se achavam o representante de
Armand Fallières; o Ministro do Comércio Gaston Doumergue,
depois pres i dente da República; o governador-geral do Banco de
França; diretores de grandes bancos, como o de Paris et Pays-Bas e o
Comptoir d’Escompte; parlamentares franceses e alguns brasileiros (en tre os
quais Antônio Prado e Demétrio Ribeiro), vários dirigentes de entidades 
representativas da produção econômica. Uma banda militar executou a
Marselhesa e o Hino Nacional Brasileiro. Depois de falarem Piza e outro
orador, Pichon tomou a palavra, como ministro dos Estrangeiros e
como antigo ministro no Rio de Ja neiro. O entusiástico discurso de Pichon 
sobre o Brasil era uma espécie de compromisso pela revogação da cir cu lar
de 1875, que punha entraves à emigração francesa.

O pres i dente brasileiro leu, em francês, o discurso de
resposta. Depois de repartir, com alguns dos ex-colaboradores
presentes, a glória do seu governo, fez a ap o lo gia da República brasileira 
e do seu surto de civilização. Crédito firmado, receita em expansão,
higiene pública vitoriosa, grande porto na cap i tal, política externa
conduzida firmemente, como demonstrava nossa representação em
Haia, indústria em crescimento, tudo fazia do Brasil um país “que não
se encontrava em atraso, en tre os que se esforçavam pelo progresso”.

Abor da com fran que za a va lo ri za ção do café, omi tin do
natural men te suas re ser vas ao pla no e pro cu ran do de fen dê-lo aos olhos
do es tran ge i ro.

Não evi ta de cla ra ções re a lis tas so bre a fra gi li da de da nos sa
mo e da-papel in con ver sí vel:

“Os fundos de resgate e garantia funcionam normalmente, 
mas (e isto foi sempre minha opinião e hoje é a de todo
meu país) impõe-se o abandono desse mau re gime e a
entrada no da conversão metálica. Como sabeis, a tarefa
não é fácil. Mas, por meio de orçamentos equilibrados, de
economia nas despesas, da paz e trabalho no in te rior, de
ordem e método na administração, chegaremos seguramente
ao objetivo.”

Eram suas idéias, sua orientação de senador, ministro e pres i dente, 
que Rodrigues Alves tinha agora autoridade para reafirmar.
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Na bu co, que lhe co mu ni cou es tar acom pa nhan do de Was hing ton
o no ti ciá rio so bre sua vi a gem, felici tou-o pe las ma ni fes ta ções de Pa ris, e
Rodrigues Alves, no dia 26, es cre veu-lhe agra de cen do os cu i da dos de
velho ami go.

Na que le fim de ve rão, Ro dri gues Alves fez ex cur sões pela
Fran ça, uma de las em com pa nhia de Paul Dou mer.

Re ce an do pro va vel men te o frio de Pa ris, di ri giu-se, de po is do
Na tal, para a Itá lia. Em Roma, se gun do es cre veu à fi lha, foi ob se qui a do
“com gran des fes tas” e en con trou mu i tos bra si le i ros ami gos.

Em mar ço de 1908, es ta va no sul da Fran ça, em Nice. E
confi den ci a va or gu lho sa men te: “A Ave ni da dos Ingle ses,14 tão afa ma da, 
é re al men te bo ni ta, mas as nos sas não fi cam in fe ri o res.”

Re cor da va com sa tis fa ção a sua Ave ni da Be i ra-Mar, a sua
praia de Bo ta fo go. Em ju nho, vol tou a Lon dres, hos pe dan do-se, des sa
vez, no Sa voy. Ali es ta vam ami gos bra si le i ros, en tre os qua is Antô nio
Pra do e seu gen ro Afon so Ari nos. Ma ni fes ta ale gria pelo nas ci men to
“da nova ne ti nha” Anah, de se jan do que ela “cres ça fe liz”.15

Em 8 de ju nho, es ta va em Co lô nia, na Ale ma nha. A 9, en con -
tra-se em Essen, para vi si tar as usi nas Krupp. Fi cou hos pe da do na luxuosa
re si dên cia da fa mí lia Krupp, re cep ção que lhe va leu, mais tar de, du ran te
sua úl ti ma pre si dên cia em São Pa u lo, em meio à guer ra mun di al, ru des
ata ques par ti dos de um fi lho de Ran gel Pes ta na, que não es que ce ra os
res sen ti men tos pa ter nos. 

Na pri ma ve ra e ve rão de 1908, ex cu si o nou lon ga men te pela
Ale ma nha, Áus tria, Ho lan da e Bél gi ca, e, em se gui da, pas sou um mês
em Lon dres, na com pa nhia das fi lhas.

Na Itá lia, foi re ce bi do pelo rei, como re la tou, alu din do à
conver sa que com ele teve so bre a sua de sas tro sa sen ten ça na ques tão
com a Ingla ter ra.

Em agos to, es ta va de novo em Pa ris, pre pa ran do a vi a gem de
vol ta. Embar ca ria com as qua tro fi lhas, pois re ti ra ra as duas me no res do 
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co lé gio in glês. De 3 de se tem bro de 1908 há uma car ta sua a Afon so
Pena, cum pri men tan do-o pela ina u gu ra ção da Expo si ção Na ci o nal do
Rio de Ja ne i ro e co mu ni can do-lhe seu re gres so “em fim de ou tu bro”.
Par tiu, de fato, no dia 30 da que le mês, che gan do a 16 de no vem bro pelo 
novo e ad mi ra do pa que te in glês Ara gua ia, o mes mo em que o pre si -
dente ar gen ti no Roca apor ta ra, me ses an tes, no Rio. O de sem bar que
de Rodri gues Alves e sua fa mí lia não se fez no Cais Pha roux, como era
hábito, mas na en se a da de Bo ta fo go. A Expo si ção Na ci o nal, na Urca,
dera lu gar a um ser vi ço ma rí ti mo de trans por tes na que la en se a da.
Rodrigues Alves e as fi lhas vi e ram até o pa vi lhão de re ga tas de Bo ta fogo, 
em es ca ler da Ma ri nha, re ma do por ma ri nhe i ros. O Fon-Fon! de di cou
uma re por ta gem ilus tra da ao fato, na edi ção de 21. A bor do fo ram
recebê-lo, en tre ou tros ami gos, seus ex-colaboradores Seabra, La u ro
Mül ler, Bulhões e Pas sos. Rio Bran co, mu i to gor do, não se ar ris ca va a
aven turas ma rí ti mas, mas es pe ra va-o no pa vi lhão, e com ele foi, de
carro,16 até a Rua Se na dor Ver gue i ro. Em Bo ta fo go, ha via-se for ma do
grande mas sa po pu lar, que, em cor te jo a pé, cer cou os car ros e
acom panhou-os até a re si dên cia do ex-presidente. Re pe tia-se, em me nor,
na che ga da da Eu ro pa, a ma ni festação que re ce beu na sa í da do go ver no. 
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era de onze carros para dois automóveis. Em 1908, só três senadores tinham
transporte próprio: Rui Barbosa, Pinheiro Machado e Antônio Azeredo. Todos os 
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o gaúcho gostava de mudar com freqüência. Carlos Peixoto, presidente da Câmara,
andava a pé, de bonde ou no automóvel do Catete.
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Ca pí tu lo Se gun do

Afas ta men to po lí ti co – Re si dên cia em Gu a ra tin gue tá.

A par tir de seu re gres so da Eu ro pa, Ro dri gues
Alves não exer ceu man da to po lí ti co até ser ele i to, pela ter ce i ra e úl ti ma
vez, para o go ver no de São Pa u lo, em 1912.

O pe ríodo de cin co anos e meio que trans cor reu en tre o
termo da pre si dên cia da Re pú bli ca e o iní cio do go ver no es ta du al foi
aquele em que mais lon ga men te se man te ve afas ta do dos pos tos po lí ticos,
em toda sua vida pú bli ca.

Afas ta men to dos pos tos, po rém, não sig ni fi ca va dis tân cia da
vida po lí ti ca.

Nas ele i ções fe de ra is, de mar ço de 1909, o úni co pos to a que
ele po dia as pi rar, que era o de se na dor por São Pa u lo, foi ocu pa do por
Cam pos Sa les, que so bre ele ti nha ine gá vel pre ce dên cia como re pu bli ca -
no, como ex-presidente do Es ta do e como ex-presidente da Re pú bli ca.
O cam pi ne i ro foi ele i to a 3 de ou tu bro e re co nhe ci do a 17 de
novembro de 1909. Vi nha com ple tar, na sé ti ma le gis la tu ra, o man da to
de Lo pes Cha ves, fa le ci do na que le ano. Assim sen do, o seu pe ríodo de via



durar até ja ne i ro de 1913. Cam pos Sa les foi re e le i to em 30 de ja ne i ro de
1913, mas mor reu em ju nho da que le ano, sen do subs ti tu í do por Adol fo
Gor do. Ro dri gues Alves en con tra va-se en tão no go ver no do Esta do.

Com a pre co ci da de que era a mar ca da ques tão su ces só ria na 
Pri me i ra Re pú bli ca, o nome de Ro dri gues Alves co me çou a ser fa la do
para uma nova pre si dên cia, des de fins de 1908, quan do de seu re gresso
da Eu ro pa.

Ro dri gues Alves não de se ja va ani mar tais bo a tos, nem mes mo 
par ti ci par de con ver sas no meio fe de ral. Iso la-se em Gu a ra tin gue tá, para 
onde par tiu pou co de po is da vol ta. Seu pla no era de vi ver na ci da de
onde nas ce ra. A casa da Se na dor Ver gue i ro ser via para abri gá-lo nas
oca siões em que vi nha ao Rio. Mas pas sa va a ma i or par te do tem po no
seu vale na tal do Pa ra í ba, en tre a ve lha casa e a ve lha Fa zen da das Três
Bar ras. Era pla no as sen ta do des de a Eu ro pa. A 23 de ou tu bro de 1908,
es cre ven do a Na bu co, de Pa ris, anun cia-lhe o re gres so imi nen te ao Bra -
sil e diz que “vai re si dir” em Gu a ra tin gue tá.

Gos ta va de sua ci da de, da man são fa mi li ar tão li ga da a toda a
sua vida. A lo ca li za ção de Gu a ra tin gue tá, a meio ca mi nho en tre Rio e
São Pa u lo, com con du ção fá cil e diá ria pela Cen tral do Bra sil, era ide al.

Con gres sis tas e ho mens de im pren sa cos tu ma vam fa zer escala
na ci da de, in for man do-o e pro cu ran do ou vir suas opi niões. Ele escutava,
fa la va pou co, ob ser va va a evo lu ção do pa no ra ma po lí ti co, nem
sempre com oti mis mo. Olha va os seus in te res ses de fa zen de i ro, dedica va-se
com o des ve lo de sem pre à fa mí lia, e, ve mos pe las suas no tas, ocu pava
o tem po em le i tu ras, co i sa que, na vida in ten sa, pou co pu de ra fa zer.
Foi nos pe río dos de 1909 a 1912, e de 1916 a 1918, que Ro dri gues
Alves mais leu. Ro man ces clás si cos, po e tas con sa gra dos, es tu dos
histó ri cos, bi o gra fi as, eis o que trans pa re ce de suas no tas em ma té ria
de le i tu ra.

A 20 de ja ne i ro de 1909, re a li zou-se o ca sa men to da fi lha,
Celina, com o Dr. José Jo a quim Car do so de Melo Neto. A casa do avô,
ago ra sua, em que tam bém se dera o seu ma tri mô nio, en fe i tou-se toda.

“O ato ci vil [ano ta ele] teve lu gar às 9h30min da ma nhã
na sala de vi si tas e o re li gi o so às 10 ho ras, na ca pe la ar ma da na
sala de jantar. O al tar fi cou mu i to bem de co ra do, com as alfaias
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man dadas pela Can de lá ria, do Rio. Foi ce le bran te o
Arcebis po Dom Du ar te Le o pol do, aju da do pelo seu secretário
e mes tre-de-cerimônias. O Pa dre João,1 as sis tiu tam bém. O
casa men to teve lugar an tes da mis sa, fa zen do o ar ce bis po um
belo dis cur so.”

O al mo ço de 80 pes so as foi em casa do ir mão, Vir gí lio. Os
no i vos segui ram para São Pa u lo em trem es pe ci al, em com pa nhia do
arce bis po e con vi da dos.

Assim cor ria a vida man sa men te, em Gu a ra tin gue tá.
No país, po rém, as águas po lí ti cas en cres pa vam-se e o céu

ame a ça va tor men ta.

1 Pa dre João Fi lip po, du ran te lon gos anos vi gá rio de Gu a ra tin gue tá.
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Fa cha da da casa do Con se lhe i ro Ro dri gues Alves em
Guaratinguetá. Cor te sia do
Pro fes sor José Luís Pa sin



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

Ca pí tu lo Ter ce i ro

Cri se po lí ti ca – Mor te de Afon so Pena – Can di da tu ras pre si den ci a is.

Em ou tro es tu do de di ca do à Pri me i ra Re pú bli ca tra ta mos 
lon ga men te da cri se po lí ti ca na ci o nal de fla gra da em fins de 1908, que
cul mi nou com a mor te do pre si den te Pena, em ju nho do ano se guin te.

Não vol ta remos ao exa me da que le an gus ti o so pe río do da
histó ria re pu bli ca na.1

Aqui faremos so men te uma re ca pi tu la ção su cin ta dos epi sódios
mais mar can tes, de for ma a que se en ca de i em os fa tos com a vida de
Ro dri gues Alves.

A ele i ção de Afon so Pena, já o vi mos, ti nha obe de ci do a
inte res ses que, no fun do, eram con trá ri os à pes soa e à po lí ti ca do candi -
da to. Pi nhe i ro Ma cha do, o dono do Blo co, só ace i tou a can di da tu ra
mi neira, que aca bou im pon do, para der ro tar Ro dri gues Alves e São
Paulo. Mas, pa ra do xal men te, Afon so Pena sur gia como ex pres são de
um mo vi men to de re pu bli ca nis mo ra di cal que em nada se pa re cia com 
ele, mo nar qui sta li be ral e mo de ra do. O Ma re chal Her mes (não es queçamos 

1  Um estadista da República, vol. II,  cap. XIII. 



que ti nha sido pro mo vi do ao pos to su pre mo por Ro dri gues Alves), já
em fins do qua triê nio in ci di ra em ma ni fes ta ções de in dis ci pli na, que
não vi e ram a pú bli co pelo tra ba lho su a só rio de Pi nhe i ro. Ro dri gues
Alves, po rém, era in for ma do das in con ve ni en tes de cla ra ções da in ten -
ção do co man dan te do pri me i ro dis tri to do Exér ci to, e as ano ta va no
seu ca der no.

O Jar dim da Infân cia, ao de sa fi ar im pru den te men te Pi nhe i ro 
Ma cha do, con tri bu iu para a cri se. Por inex pe riên cia e fal sa se gu ran ça,
os jo vens lí de res da que le mo vi men to, prin ci pal men te os ami gos in se -
pa rá ve is Car los Pe i xo to e Ja mes Darcy, pre si den te e lí der da Câ ma ra,
ame a ça vam o do mí nio de Pi nhe i ro Ma cha do no Se na do, con fi an tes no 
apo io de Afon so Pena, no Ca te te, e de João Pi nhe i ro, no Pa lá cio da
Liber da de.

As ci sões na Ba hia e no Rio Gran de fo ram com ple tan do o
qua dro da cri se. A úl ti ma pôs fren te a fren te o Blo co e o Jar dim de
Infân cia, no cho que en tre Pi nhe i ro Ma cha do e Ja mes Darcy, do qual o
pri me i ro saiu vi to ri o so, en quan to o se gun do se viu for ça do a re nun ci ar
ao man da to e à vida po lí ti ca, em 28 de de zem bro de 1907. O Blo co ten -
tou evi tar a re e le i ção de Car los Pe i xo to para pre si den te da Câ ma ra, em
maio de 1908, sem re sul ta do. Afon so Pena deu mão fir me ao jo vem
che fe mi ne i ro. A der ro ta do Blo co, no im por tan te epi só dio da pre si dên -
cia da Câ ma ra, con so li dou apa ren te men te a si tu a ção. Mas a vi tó ria era
no fun do ilu só ria.

A 25 de ou tu bro, João Pi nhe i ro mor reu em Belo Ho ri zon te,
de sa ban do a mais for te viga de sus ten ta ção do do mí nio mi ne i ro.

O de sa pa re ci men to do pre si den te de Mi nas im pli ca va, an tes
de tudo, em es va zi ar o qua dro su ces só rio. João Pi nhe i ro se ria qua se
inevi ta vel men te can di da to à su ces são de Pena, dan do a Mi nas a se qüência
de po der que São Pa u lo usu fru í ra em três pe río dos.

Afon so Pena co me teu en tão o gra ve erro de sus ci tar a can di -
da tu ra de Davi Cam pis ta. O mes mo erro fora co me ti do por Ro dri gues
Alves com o nome de Ber nar di no, mas aqui a par ti ci pa ção do pre si dente
era re fle xa; obe de cia, na ver da de ao co man do de Ti bi ri çá.

Pena agiu com ini ci a ti va e res pon sa bi li da de pes so a is. Foi o
prin ci pal cul pa do pelo de sas tro so fra cas so, que lhe cus tou a vida.
Aban do na do por São Paulo, e, de po is, pelo seu pró prio Esta do,
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Afonso Pena viu-se, de re pen te, cer ca do ape nas pela jo vem guar da do
Jar dim da Infân cia. A pró pria si tu a ção mi ne i ra ne ga ra-lhe es tri bo, na
hora de mon tar.

De fato, fo ram Bias For tes e Fran cis co Sa les que, por ma ni -
fes ta ções pú bli cas, tor na ram ex tre ma men te di fí cil o pro gres so da
candi da tu ra Cam pis ta. Se guem-se en tão os cos tu me i ros e con fu sos
concha vos de pró ce res, nos qua is sur gem vá ri os no mes, com mais
insis tên cia os de Rio Bran co e Her mes da Fon se ca, sen do que este,
desde o co me ço do ano, era lem bra do em re u niões pú bli cas, por ofi ciais
do Exér ci to.

No dia 12 de maio, ani ver sá rio do Ma re chal, sua can di da tu ra
foi lan ça da, em vi o len to dis cur so do Ca pi tão Jor ge Pi nhe i ro. No da 14,
Afon so Pena, ven do des va ne ci da a can di da tu ra Cam pis ta, pe diu ao mi -
nis tro da Jus ti ça, Ta va res de Lira, que co or de nas se uma so lu ção sa í da de 
gran des no mes, en tre os qua is Ro dri gues Alves, Cam pos Sa les e Qu in ti -
no Bo ca i ú va.2

Mas na que le mes mo dia, no des pa cho co le ti vo, Her mes leu 
a Lira o seu pe di do de de mis são, que for ma li zou jun to a Afon so
Pena no dia 18, em car ta a que não fal ta ram ve la das ame a ças. Na
véspera, dia 17, ofi ci a li za ra-se a can di da tu ra do Ma re chal em re u nião
na casa de Pi nhe i ro Ma cha do. Fran cis co Sa les deu-lhe o apo io de
Minas, sen do es co lhi do para, em com pa nhia de Pi nhe i ro, le var a notí cia ao
pre mi a do.

Can di da to ofi ci al a 19, Her mes teve a ho mo lo ga ção do seu
nome em apres sa da e tran si da Con ven ção de con gres sis tas, re u ni da no
dia 22. Era o fim do do mí nio mi ne i ro.

Pe i xo to re nun ci a ra à pre si dên cia da Câ ma ra a 17, sen do
subs ti tu í do por Sa bi no Bar ro so, que sim bo li za va a sub mis são do
PRM, jun ta men te com Ven ces lau Brás, es co lhi do vi ce-presidente.

O Blo co es ta va vi to ri o so, o Jar dim da Infân cia li qui da do. E
Afon so Pena na mes ma si tu a ção de Ro dri gues Alves em 1905. A 14 de
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ju nho, me nos de um mês mais tar de, o pre si den te ra la do de des gos tos e
de si lu sões, mor reu no Pa lá cio do Ca te te.

O bar co re pu bli ca no fi ca va, ago ra, sob o co man do frá gil de
Nilo Pe ça nha. Pela pri me i ra vez, des de 1889, o go ver no era en tre gue a
um ho mem que não saía do Exér ci to, nem de um gran de Esta do, e que,
além de tudo, não go za va de es pe ci al au to ri da de po lí ti ca.

A prin cí pio, Nilo não se en qua drou no sis te ma her mis ta, tan to
as sim que o Esta do do Rio foi um dos três au sen tes da con ven ção de maio.

Se gun do tudo in di ca, pro cu rou ain da en con trar uma so lu ção,
e pen sou tam bém em Ro dri gues Alves. Com esse fim ten tou uma son -
da gem, em Gu a ra tin gue tá. O ex-presidente for ne ce-nos cu ri o sos da dos
a res pe i to, na nota que to mou no seu re fú gio, no dia 23 de ju lho:

“Tive aviso do Rio, de meu filho, que o Medeiros Al bu -
quer que viria conversar comigo. Chegou pelo rápido, à 1½;
fui recebê-lo na estação. Passou a tarde, jantou e às 9
horas foi para o ho tel, para esperar o trem noturno de São
Paulo. Veio conversar sobre candidaturas presidenciais.
Sabia por um amigo que o Nilo, se tivesse a certeza de que
teria o apoio do fu turo governo para a sua direção política e
vida futura, abandonaria o nome do Her mes, e, com sua
atitude, a opinião dos Estados se modificaria. Se ele
pudesse, por sua conta, assegurar que, no novo governo,
seria ele (Nilo) o diretor da política na Câmara e no Senado, 
etc. etc., estava certo do êxito. Estendeu-se nestas idéias,
que achava de grande alcance, uma vez que tinha sido
abandonada a outra, de embaraçar os meios do governo no
Congresso, para forçá-lo a entrar em algum acordo.
Disse-lhe que havia uma preliminar decisiva: é que eu não
queria ser candidato. Isto mesmo havia dito ao Cassiano e
ao Rubião,3 ao chegar da Europa. Expus-lhe, então, qual era a 
situação do meu espírito, absolutamente indisposto para a
atividade neste momento. Se pudesse aceitar a indicação, o
alvitre sugerido não me agradava, porque não compreendo tais 
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subordinações e o meu temperamento repeliria tais conchavos.
Nunca trabalhei na política e desacordo com o Nilo4 e
penso, mesmo, que as nossas idéias não combinam, nem os 
processos de vida política. Não me parece que ele [Medeiros]
ficasse muito contente de me ouvir, o que eu não estranhei,
porque ele é dos que não acreditam que se não queira ser
pres i dente da República. É possível que, mais tarde, me
resolva a entrar em atividade no meu Estado. Disse-lhe ainda
que meu filho, no Rio, estava informado do meu
pensamento e ficou de lá procurá-lo. Creio bem que isto
foi apenas meio de encerrar a conversação. Disse-me que já
tinha feito as pazes com o Rui e que, se fosse eleito o Her mes,
iria para a Europa. Só precisava da garantia de 3.000 francos
por mês, para lá viver. Pouco adiantou sobre os trabalhos
para a convenção que vai se realizar em agosto. O nome do
Rio Branco era talvez o único que poderia ser aceito por
todos, mas ele continuava a recusar...”

A ten ta ti va de en vol vi men to só ti nha im por tân cia por que a
son da gem par tia do ocu pan te do Pa lá cio do Ca te te.

Nilo Pe ça nha não per ten cia à es co la po lí ti ca que Ro dri gues
Alves res pe i tas se. O emis sá rio tam bém não lhe me re cia con fi an ça, apesar
de sem pre ter se mos tra do seu ami go. E a tra ma, en fim, além de ingênua
não lhe pa re cia cor re ta.

Mu i to in te res san te, pelo pa no ra ma ge ral que tra ça da si tu a ção, 
é a car ta es cri ta a Ro dri gues Alves pelo Se na dor ca ri o ca To más Del fi no, 
a 19 de ju lho. Dela são os tre chos que se se guem:

“O Dr. Pena teve du rante todo o tempo que governou
um ponto vulnerável que o deixava mal aos olhos dos
imparciais [....]. Pareceu um apressado, um ardente, digamos 
mesmo, pelo mando [....]. Ainda ouço o discurso do Dr.
Murtinho, no banquete das candidaturas, dizendo que a
coligação era isto, era aquilo, era um rosário de coisas e ia
governar com aquele programa. Ora, logo, imediatamente,
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na resposta ao Dr. Murtinho, o Dr. Pena não pareceu ter
ouvido o que era a coligação, o que ela impunha e proclamava. 
A seguir fez o seu ministério, sem dar-lhe o caráter partidário
claro e firme, e, depois, no banquete em Minas, em resposta 
ao Dr. Pinheiro Machado, que era outra afirmação
semelhante à do Dr. Murtinho, e significava também uma
reclamação pelo compromisso tomado pelo candidato à
presidência, repeliu a reclamação empregando uma
linguagem tão nobre e tão elevada, quanto inesperada e
inconseqüente... Assim continuou o seu governo [....].
Longe estava a coligação da candidatura do Dr. João
Pinheiro, da sucessão dessa candidatura pela do Dr. Davi
Campista, dos atos do Dr. Peixoto Filho que, este, até, não
há muito tempo, quando veio tomar assento no Congresso
este ano, afirmou que não via necessidade de partidos para o
bom governo da República. Em suma, os coligados, nem
pessoal [sic] nem por idéias, tiveram no Dr. Pena o seu
homem. Ao contrário, muitas vezes, sobretudo du rante a vida
do Dr. João Pinheiro, poderiam considerá-lo o seu maior
inimigo. Por último não reclamavam mais que governasse com 
eles, gritavam que o pres i dente da República não devia fazer o
seu sucessor, e com este princípio brilhando para o povo,
para os ambiciosos, para os trêfegos, conseguiram a crise
governamental que se resolveu pela candidatura Her mes [....]. 
A candidatura do Dr. Davi Campista sofreu os mais duros
golpes do Dr. Afonso Pena e do próprio Dr. Davi Campista,
cujos dotes brilhantes de orador e, sobretudo, de ironista
prejudicaram o homem de Estado [....]. Eu persisto na
convicção de que o seu nome é o mais conveniente para
candidato neste momento. É o único que tem a aceitação geral
dos elementos conservadores, em que as no vas instituições
se apóiam. No meu espírito tenho fundado este dilema, de
que penso que não se sairá: – ou Her mes ou Rodrigues
Alves [....]. Não quero dizer que só pudesse surgir a sua
candidatura da Convenção de agosto, e só devesse surgir desse 
modo. Pode ser uma candidatura – ainda pode nesta hora
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ser – de acordo e conciliação por várias maneiras. Os
acontecimentos vão se precipitando, e cada dia que passa
neste país novo, em plena fermentação so cial, democrática,
financeira e até mesmo literária e científica, tem um aspecto
diverso. É pena que não possamos talvez ter à frente da
República quem pudesse guiá-la na paz para a prosperidade.
Precisamos caminhar rapidamente, apressar-nos com energia
e ordem. A nação tem mais aspirações, desejos e veleidades
do que forças. Que pode fazer um pres i dente que nunca se
dedicou aos problemas principais do país, que nunca tratou
as matérias administrativas, que é limitado nos recursos da
inteligência, sem prática e especialista por dever de ofício?
E mais sinto, muito mais. Mas isto me basta para ver que
tenho razão quando não posso me acomodar com a
candidatura Her mes [....]. Persisto no meu dilema, Her mes 
ou Rodrigues Alves, bem entendido que, en tre as duas
[candidaturas] sou em absoluto pela sua. E creio que se
consultarmos a opinião, a boa, a sensata, patriótica,
esclarecida e imparcial, diria o mesmo.”

Jun to à car ta, que é lon ga, Ro dri gues Alves con ser vou a
minuta da se guin te res pos ta:

“19 de agos to de 1909.
Ami go Dr. To más Del fi no.
[....].
A sua car ta úl ti ma fez ain da amá ve is re fe rên ci as ao meu

nome, com apre ci a ção que mu i to me des va ne ce ram.
O meu ami go sabe, en tre tan to, por car tas an te ri o res, qual é

a mi nha ati tu de e o es ta do do meu es pí ri to nes te mo men to.
Pois os fa tos a que se re fe riu na sua car ta, e os ou tros

que vi e rem como con se qüên ci as re a is vi rão me con ven cer
da ne ces si da de de não aban do nar aque la ati tu de, na qual
sin to o de ver de me con ser var.

É cedo para formar juízo completo dos grandes
acontecimentos políticos da administração Pena. Os seus ami gos
falavam sempre do entusiasmo das suas expansões logo que

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do presidencialismo  201



se tornou candidato à presidência da República. Eu
procurava explicar esse contentamento pela grande
confiança que tinha em si e a esperança de poder realizar as
excelentes idéias do seu governo. Mas o programa da
coligação, o discurso de Belo Horizonte, a candidatura
Campista e os grandes episódios de última hora sugerem
reflexões que um homem pru dente não deve expressar,
aguardando elementos para apreciar bem e sem injustiças
tais acontecimentos.

Não sei se já lhe dis se uma vez: a nos sa edu ca ção po lí ti ca
é mu i to fra ca e o per so na lis mo, a va i da de e o afer ro a pe que -
nos in te res ses de zona não de i xam que o es pí ri to dos ho -
mens po lí ti cos se ele ve à al tu ra dos gran des in te res ses na ci o -
na is, além de que o im pre vis to en tra por es sas e ou tras ra zões 
na mar cha e so lu ção dos ma i o res acon te ci men tos [....]”.

A res pos ta de Ro dri gues Alves, re cu san do fos se o seu nome
en vol vi do no pro ces so su ces só rio, era sin ce ra. O ex-pre si den te as pi ra va
pro va vel men te a vol tar ao Ca te te. Des de que che ga ra da Eu ro pa via os
jor na is e re vis tas fa la rem, com nos tal gia, do seu “glo ri o so go ver no”.
Mas não se de i xa ria en vol ver em aven tu ras. Sa bia que, para vol tar ao Ca -
te te, o ca mi nho mais cur to pas sa va por São Pa u lo. Daí o seu de sa ba fo, ao
re la tar a en tre vis ta ha vi da com Me de i ros e Albu quer que: “É pos sí vel
que, mais tar de, me re sol va a en trar em ati vi da de no meu Esta do.” Foi o 
que fez. Vol tou ao go ver no pa u lis ta em 1912, para re co me çar a mar cha
para o Ca te te, que a mor te in ter rom peu.

A in si nu a ção de Nilo Pe ça nha, fe i ta por in ter mé dio de Me de i ros 
e Albu quer que, e o vago con vi te de To más Del fi no não po di am, re al men te, 
ser le va dos à sé rio. Ou tra co i sa, bem di fe ren te, era a co mu ni ca ção cons tan -
te da se guin te car ta de Rui Bar bo sa, que se des ven ci lha va de Pi nhe i ro Ma -
cha do e da can di da tu ra Her mes des de 19 de maio:

“Rio, 12 de agos to de 1909. Re ser va da.
Ex.mo  ami go Dr. Ro dri gues Alves.
Consultado por membros da Junta Nacional5 sobre a

candidatura que melhor corresponda, na eleição presidencial
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de março, às aspirações nacionais empenhadas na manutenção 
da ordem civil, respondi que, na série das mais convenientes,
políticas e eficazes, a de V. Exª, a meu ver, pesadas todas as
circunstâncias atuais, é a primeira. Ouvida com aplauso esta 
minha opinião aos ami gos que ma pediram e abraçaram,
não pude recusar o encargo, a mim muito grato, de escrever 
a V. Exª, indagando se podemos contar com a fortuna do
seu assentimento, em sendo adotado o seu nome pela
convenção de 22 do corrente.

De sem pe nhan do-me des ta in cum bên cia, peço a V.
Exª li cen ça para jun tar aos vo tos des ses ami gos a ex pres -
são dos meus mais ins tan tes de se jos, acre di tan do que V.
Exª não evi ta rá uma oca sião tão ver da de i ra men te pa trió -
ti ca de ser útil à nos sa ter ra na tal. O seu pas sa do o obri ga 
a não re cu sar este sa cri fí cio ao país, num ple i to em que o
pres tí gio do seu nome se ria mais um gran de pe nhor de
vi tó ria da boa ca u sa. Ele i to já uma vez por um par ti do,
sê-lo-ia V. Exª ago ra pela na ção, em cuja com pa nhia não
se sabe qual ma i or hon ra seja, se a de ven cer, ou de ser
ven ci do. Com a mais alta es ti ma, de V. Exª co le ga e ami -
go afe tu o so e obri ga do. Rui Bar bo sa.”

José Mar ce li no ten tou, su ces si va men te, ob ter o as sen ti men to 
de Rio Bran co e de Rosa e Sil va, mas não teve êxi to. O mo vi men to em 
fa vor de Rio Bran co ex tra va sou os con cha vos po lí ti cos e pro vo cou
ma ni fes ta ções po pu la res no Rio. O Ba rão, po rém, li qui dou-o indo pes -
so al men te à re si dên cia de Her mes na Rua Gu a na ba ra (atu al Pi nhe i ro
Ma cha do) pe dir-lhe que ace i tas se a can di da tu ra! Ca pan gas ar ma dos,
sob co man do do já re fe ri do Pin to de Andra de, o agi ta dor da re vol ta da 
va ci na, agre di am na rua os su pos tos ad ver sá ri os do Ma re chal. So men te 
en tão pen sou-se em Ro dri gues Alves, cuja can di da tu ra não foi, as sim,
a pri me i ra, como as se ve rou Rui.

A res pos ta de Ro dri gues Alves a Rui Bar bo sa, foi a se guin te:

“Gu a ra tin gue tá, 13 de agos to de 1909.
Ex.mo ami go Dr. Rui Bar bo sa.
Meu fi lho foi por ta dor da car ta re ser va da de V. Exª de

12 do cor ren te, na qual teve a bon da de de me co mu ni car
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que, con sul ta do por mem bros da Jun ta Na ci o nal so bre a
candi da tu ra que me lhor cor res pon da, na ele i ção pre si den cial
de mar ço, às as pi ra ções na ci o na is em pe nha das na ma nu tenção
da or dem ci vil, V. Exª res pon de ra que, na sé rie das mais
con ve ni en tes, po lí ti cas e efi ca zes, pe sa das to das as cir cuns -
tân ci as atu a is, a mi nha era a pri me i ra, não po den do V. Exª
re cu sar, aos ami gos que ace i ta ram essa opi nião, a ta re fa de
sa ber se po de rão con tar com o meu as sen ti men to, se for
ado ta do o meu nome pela con ven ção de 22 do cor ren te.

Fi quei ex tre ma men te des va ne ci do com a hon ra des sa
co mu ni ca ção e a be ne vo lên cia com que V. Exª se re fe ria ao
meu nome, sen do pro fun do o pe sar de não po der aqui es cer 
à lembran ça de V. Exª que os dig nos mem bros da Jun ta
tive ram a ge ne ro si da de de aca tar.

Des de que di ri gi o go ver no, to mei a re so lu ção de me
afas tar da ati vi da de po lí ti ca. É es cu sa do in di car a V. Exª a
sé rie  de mo ti vos que têm in flu í do no meu es pí ri to para
ado tar essa ati tu de, e nela me con ser var.

Cons tan do-me, ao re gres sar da Eu ro pa, que se fa la va no 
meu nome como can di da to pos sí vel à su ces são pre si den ci al, 
pre ve ni, sem de mo ra, os meus ami gos,6 de que de vi am ar re -
dar qual quer in di ca ção que por ven tu ra apa re ces se nes se
sen ti do. Os fa tos po lí ti cos sub se qüen tes, em vez de me
acon selha rem ou tra nor ma de con du ta, for ta le ce ram a
convic ção de que não pos so, nem devo, aban do nar aque le
pro pó si to. Peço, pois, a V. Exª e aos ilus tres mem bros da
Jun ta que me re le vem o pe sar de não po der, ain da com
sacri fí cio, cor res pon der aos seus vo tos ge ne ro sos, anu in do
a uma in di ca ção tão hon ro sa para mim.

Afas ta do do mo vi men to po lí ti co, não te nho o es pí ri to
pre pa ra do para en trar em ati vi da de no atu al mo men to, e,
em tais condi ções, é im pos sí vel ace i tar os en car gos e as
respon sa bi li da des de uma can di da tu ra.
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Apre sen to a V. Exª e aos mem bros da Jun ta a ex pres são 
do meu pro fun do re co nhe ci men to, mu i to agra de ci do
especial men te a V. Exª de quem sou, com o mais ele va do
apreço, afe tu o so ami go e co le ga ad mi ra dor. F. P. Ro dri gues 
Alves.”

Nin guém pode as se gu rar que a ace i ta ção de Ro dri gues Alves
mu das se a face das co i sas. Mi nas já ti nha ade ri do à can di da tu ra Her mes, 
com Ven ces lau (o “Judas Ven ces lau”, como foi en tão cha ma do) na
vice-presidência. A Ba hia di vi di ra-se, com Se a bra na li de ran ça da can di -
da tu ra Her mes. O Rio Gran de era uma trin che i ra inex pug ná vel. Em São 
Pa u lo, o gru po hostil ao go ver no Ro dri gues Alves, gru po po de ro so,
entrara no dis po si ti vo her mis ta. To dos os ou tros Esta dos ha vi am ade rido,
in clu si ve o do Rio de Ja ne i ro, quan do Nilo sen tiu a in vi a bi li da de da sua
ten ta ti va. O pró prio Rui, no fi nal da sua car ta, mos tra cla ra men te que
não es pe ra va a vi tó ria, ao fa lar-lhe da hon ra de ser der ro ta do.

Foi nes se am bi en te, dez dias an tes de se re u nir a con ven ção
oposi ci o nis ta, que Rui se lem bra ra dele. Era ine vi tá vel a re cu sa. Os co li ga dos
da Jun ta ten tam ain da demovê-lo, ape lan do para a in ter ces são do pre si den te
de São Pa u lo, Albu quer que Lins, que não ace i ta ra o nome de Her mes. Mas
Ro dri gues Alves ha via to ma do uma ati tu de de fi ni ti va.7

Rui Bar bo sa deve ter vis to, de re pente, a tre men da sé rie de
erros po lí ti cos que vi nha co me ten do des de 1905, jun gin do-se à che fia
secun dá ria de Pi nhe i ros e Aze re dos. O de sas tro so fu tu ro do país, pro vo cado 
pela mes qui nha po lí ti ca do Blo co, que aju da ra a fun dar, deve ter
apa recido aos seus olhos, na que les mo men tos, como num cla rão.

Foi en tão que Rui se le van tou em toda a sua ci cló pi ca es ta tu ra 
de in te li gên cia e co ra gem. Ergueu-se e, so zi nho, en fren tou a bor ras ca.
Para isso es que ceu as pró pri as con tra di ções, rom peu com ami gos,
recon ci li ou-se com ini mi gos e ati rou-se, sa ben do-a per di da, à mais
extra or di ná ria luta po lí ti ca da Re pú bli ca.
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Li vro IX

Ca pí tu lo Pri me i ro

Go ver no Her mes da Fon se ca – Can di da to à pre si dên cia de São Pa u lo.

GOVERNO HERMES DA FONSECA

A 15 de no vem bro de 1910, o Ma re chal Her mes da
Fon se ca em pos sa va-se em um go ver no que, des de os pri me i ros dias, se
mos tra va che io de gran des di fi cul da des.

Her mes con ta va com ine gá vel e gran de ma i o ria no meio po lí -
ti co, mas vi nha mu i to en fra que ci do no seio da opi nião, aba la da pela
Cam pa nha Ci vi lis ta.

Na que le tem po de ele i ções “a bico de pena” não era pos sí vel
di zer-se que Rui sa í ra vi to ri o so do ple i to, por que pra ti ca men te este não
exis tia na ma i or par te do in te ri or, do mi na do pe los che fe tes lo ca is, re pre -
sen tan tes das oli gar qui as es ta du a is.

Mas se, em ter mos de vo tos, não se po dia dis cu tir a sé rio a
vi tó ria do Ma re chal (e isto foi re co nhe ci do em ex ce len te ar ti go do
Jornal do Co mér cio), cer to era tam bém que, pela pri me i ra vez, o ver bo de
Rui Bar bo sa le van ta ra toda a eli te pen san te e des com pro me ti da do país
con tra os há bi tos vi ci o sos do sis te ma ele i to ral. Daí o des pres tí gio do
gover no, ao lado da sua vi tó ria.



O mi nis té rio do Ma re chal fi cou as sim cons ti tu í do: Exte ri or,
Rio Bran co; Jus ti ça, Ri va dá via Cor re ia, re pre sen tan te do Rio Gran de do
Sul e, pes so al men te, de Pi nhe i ro Ma cha do; Fa zen da, Fran cis co Sa les, o que
vi nha a ser o prê mio da sub mis são mi ne i ra; Vi a ção, José Jo a quim Se a bra,
es co lhi do para mar car o aban do no de Rui pelo ofi ci a lis mo ba i a no; Agri cul -
tu ra, Pe dro de To le do, re pre sen tan te do gru po hos til a Ro dri gues Alves no
PRP; Gu er ra, Ge ne ral Dan tas Bar re to e, Ma ri nha, Almi ran te Mar ques de
Leão. Pos te ri or men te hou ve mo di fi ca ções: o ga ú cho Bar bo sa Gon çal ves
veio para a Vi a ção, em subs ti tu i ção a Se a bra, ele i to go ver na dor da Ba hia.
Dan tas Bar re to de i xou a pas ta da Gu er ra para ser go ver na dor de Per nam -
bu co, sen do subs ti tu í do pelo Ge ne ral Mena Bar re to, o qual tam bém se de -
mi tiu, por que não pôde ser pre si den te do Rio Gran de do Sul, sen do su ce -
di do pelo Ge ne ral Ves pa si a no de Albu quer que.

Para que se pos sa bem en ten der a si tu a ção de São Pa u lo,
quan do, em meio ao qua triê nio pre si den ci al (1912), se deu a su ces são de 
Albu quer que Lins, será útil um rá pi do re tros pec to dos acon te ci men tos.

Com Albu quer que Lins, com pa nhe i ro de cha pa de Rui, a
gran de ma i o ria dos di ri gen tes do PRP apo i ou o ci vi lis mo. Alguns, con -
tu do, se gui ram a can di da tu ra de Her mes, ho mens como Gli cé rio e o
gen ro Her cu la no de Fre i tas, Ro dol fo Mi ran da, Pe dro de To le do, Ra fa el
Sam pa io e Ma nu el Vi la bo im.

O dó cil Nilo Pe ça nha fi ze ra do mais au da ci o so dísco lo do
per re pis mo, Ro dol fo Mi ran da, seu mi nis tro da Agri cul tu ra, e este apo io
fe de ral aju dou mu i to os her mis tas na vo ta ção que ti ve ram em São Pa u lo.

Albu quer que Lins re ti rou-se do Go ver no a 1º de no vem bro de
1909, para se de sin com pa ti bi li zar, pas san do-o ao Vi ce-Presidente Fer nan do 
Pres tes, que o exer ceu até pas sa do o ple i to de 1º de mar ço de 1910.

Ro dri gues Alves es ta va, en tão, ri go ro sa men te afas ta do, quer
da si tu a ção es ta du al, quer da fe de ral.

Ele se gui ra para a Eu ro pa, em 1907, es tre me ci do com Ti bi riçá,
que não lhe per do a va seu de sa po io à Ca i xa de Con ver são. Nem fora
ouvido na ele i ção de Albu quer que Lins, e, a não ser a ma nu ten ção de
seu fi lho Fran cis co na ban ca da fe de ral, nada ti ve ra do go ver no do
Estado, que, pra ti ca men te, o ig no ra va.
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O ape lo de Rui, em agos to de 1909, fora nor mal. Nem ele
po dia ace i tar ser o can di da to de luta, nem os ou tros es pe ra vam que ace i -
tas se. Seu nome, para o pró prio go ver no do Esta do, sur giu como eta pa
de um pro ces so. Con ti nu a ria afas ta do, em Gu a ra tin gue tá.

Qu an do da pos se de Her mes, de via es tar no Rio, ou para lá
foi logo de po is por que a 23 de no vem bro com pa re ceu com Cam pos
Sales, ao Ca te te, a cha ma do do pre si den te, para acon se lhá-lo no gra ve
caso da re vol ta do ma ri nhe i ro João Cân di do.

A si tu a ção de São Pa u lo era de li ca da, em face do go ver no que 
se ina u gu ra va.

Gran de Esta do, pi lar do re pu bli ca nis mo his tó ri co, for ta le za
da políti ca dos go ver na do res, com o seu PRP fora do qual não ha via
salvação, São Pa u lo, por uma des sas cu ri o sas re vi ra vol tas do des ti no,
alinha ra o seu ofi ci a lis mo ao lado da opo si ção. Como em toda par te, o
ofi ci a lis mo ali ven ce ra. Por isso mes mo os re sul ta dos do ple i to fe de ral,
em São Pa u lo, eram for te men te fa vo rá ve is ao ci vi lis mo.

Rui saiu com 82.884 vo tos, en quan to Her mes não pas sou de
25.551. De qual quer ma ne i ra a di fe ren ça era con si de rá vel, e o her mis mo 
tri un fan te no país pas sou a apo i ar seus re pre sen tan tes em São Pa u lo,
che fi a dos pelo De pu ta do Ro dol fo Mi ran da, ho mem au da ci o so, re i vin di -
can te e sem mu i ta es co lha de pro ces sos, pelo que se ob ser va do seu
com por ta men to pos te ri or.

A an ti ga dis si dên cia de 1901, en ca be ça da por Pru den te, não
acom pa nhou o her mis mo. Di vi diu-se, fi can do a sua par te mais pres ti giosa 
ao lado do ci vi lis mo, in clu si ve o seu gran de ór gão de ex pres são, que era
O Esta do de S. Pa u lo, di ri gi do por Jú lio Mes qui ta.

Embo ra pou co ex pres si vo na ci o nal men te, o her mis mo pa u lista
era pe ri go so den tro do Esta do, por que que ria con quis tar po si ções
apoiado pelo PRC (Par ti do Re pu bli ca no Con ser va dor) de Pi nhe i ro
Ma cha do.

Por ou tro lado, Pi nhe i ro ti nha con tas a ajus tar com o PRP,
que sem pre lhe bar ra va as as pi ra ções pre si den ci a is, e as ti nha prin ci pal -
men te com Ro dri gues Alves, cujo go ver no, como vi mos, com ba te rá
aber ta men te.
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Não se po de ria es pe rar nada de bom, para o su ces sor de
Albu quer que Lins.

O pla no de Pi nhe i ro Ma cha do e do seu PRC não pe ca va por
fal ta de au dá cia e am bi ção. Vi sa va, des de logo, o pró prio go ver no do
Esta do para o her mis mo, na su ces são de Albu quer que Lins. O nome in -
di ca do era o do pró prio Ro dol fo Mi ran da.

O gran de trun fo her mis ta de São Pa u lo re si diu na ex plo ra ção
das vi o lên ci as pra ti ca das pela ma i o ria ci vi lis ta, vi to ri o sa nas ele i ções
esta du a is. Essas vi o lên ci as exis ti am, pois o PRP nun ca foi par ti do de
usar lu vas de pe li ca. De ve-se re cor dar que a po lí ti ca de pu nho de fer ro
do PRP nos mu ni cí pi os vi nha pres ti gi a da com a enor me vi tó ria nas urnas.
Mas Pi nhe i ro e seus ami gos (o ca u di lho nun ca per mi ti ria que al guém se
in trome tes se no Rio Gran de) re sol ve ram for çar a mão e in ter vir
mi li tarmen te no Esta do.

O pró prio mi nis tro da Gu er ra, Mena Bar re to, em car ta de 24
de de zem bro de 1914, lida por Rui Bar bo sa no Se na do, con fes sou que
“in ter ven ção no Esta do de São Pa u lo foi pro je ta da, tan to que, na qua li -
da de de mi nis tro da Gu er ra, tive or dem do pre si den te da Re pú bli ca de
no me ar uma ex pe di ção de for ças mi li ta res, a fim de se gui rem para ali”.
A in ter ven ção fe de ral, re cla ma da ar den te men te por Ro dol fo Mi ran da e
Pe dro de To le do, não se con cre ti zou pela co ra jo sa re sis tên cia dos pa u lis -
tas. Ro dol fo Mi ran da en con tra ra apo io em Aze re do, Nilo e ou tros, para
os seus so nhos, mas o Ba rão do Rio Bran co era ir re du ti vel men te con trá -
rio à in ter ven ção no gran de Esta do, cu jas con se qüên ci as pre via. Em São 
Paulo mes mo, Albu quer que Lins pre pa rou re sis tên cia ar ma da, com apo io
de Alti no Aran tes, se cre tá rio do Inte ri or, Was hing ton Luís, che fe de
Polí cia, e Co ro nel Ba lagny, che fe da mis são fran ce sa de ins tru ção da
Polí cia Mi li tar. Se ria a guer ra ci vil. O go ver no fe de ral teve de re cu ar.

A base do PRP era mu i to for te. Exclu í dos os re ne ga dos do
her mis mo, man ti nha-se a união im pos ta pelo ris co co mum, união que
co me ça va a se fir mar com a vol ta dos dis si den tes ao seio do par ti do, em 
1908, no fim do go ver no Ti bi ri çá, atra vés do cha ma do Con gra ça men to.

Foi esta base for ta le ci da pela ne ces si da de de paz, em face do
pe ri go que a todos ame a ça va, que, em 1912, le vou Ro dri gues Alves, pela 
ter ce i ra vez, à pre si dên cia de São Pa u lo.
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Ha via po rém algo que co me ça va a fra que jar na que le ho mem
for te: a sa ú de. Des de 1910 sur gi ram os pri me i ros sin to mas de de clí nio fí si -
co, que iri am se acen tu ar du ran te o exer cí cio do ter ce i ro man da to pa u lis ta.

A 1º de ja ne i ro de 1910 Ro dri gues Alves es cre veu, do Rio, ao
seu “caro Na bu co”, em Was hing ton. É a sua úl ti ma car ta àque le ami go,
que em bre ve mor re ria. O tom pa re ce pes si mis ta, qua se tris te. De no ta va 
re ce io pela si tu a ção na ci o nal, agi ta da pela cam pa nha pre si den ci al que
ter mi na va, e, ao mes mo tem po, de mons tra va pre o cu pa ções com a sa ú de 
e a mor te.

Não era da pró pria mor te que fa la va, mas da de Afon so Pena, 
o ve lho com pa nhe i ro de am bos, que se fora. À re fe rên cia ao fa le ci men -
to de Pena jun ta vam-se apre en sões so bre o fu tu ro po lí ti co e as que i xas
so bre a pró pria sa ú de.

Con ta que es ti ve ra do en te em Gu a ra tin gue tá e que ne ces si ta -
va “de re pou so mu i to pro lon ga do”.

So bre Pena, es cre veu:

“Foi re al men te de plo rá vel a mor te do Pena. De i xou-nos
em uma situ a ção ex tre ma men te de li ca da. É pos sí vel que,
feita a ele i ção para pre si den te a 1º de mar ço, vol vam to dos à
cal ma que tan to ca re ce mos, para que o país não per ca o ter re -
no já con quis ta do.”

Afon so Pena, Jo a quim Na bu co e Ro dri gues Alves mal
passavam os três dos ses sen ta anos. A vida pú bli ca, po rém, os es go ta ra 
prema tu ra men te, com suas exi gên ci as e ten sões.

Uma das in di ca ções de que pros se guia in te lec tu al men te vá li do 
es ta va na cons ciên cia cla ra de que não mais po dia pres tar os ser vi ços
que os ami gos es pe ra vam. Às ve zes que re pe tiu isso, e a for ma por que
o fa zia in di cam sin ce ri da de.

A ele i ção de 1º de mar ço de 1910 não trou xe a Ro dri gues
Alves, afas ta do dos pos tos po lí ti cos, qual quer com pro me ti men to. Fi cou
à mar gem da ba ta lha, ob ser van do os fa tos e ano tan do-os oca si o nal mente
nos seus ca der nos.

Não es con de, na que les de sa ba fos ín ti mos, seu des gos to com
os ru mos que to ma va o país, nem sua má opi nião de cer tos fi gu ran tes
da cena po lí ti ca.
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“Car los de Laet e Ma re chal Her mes,

Estra nhan do eu um dia ao Dr. Oli ve i ra Bor ges (F. de P.)1

a ati tu de do Dr. Laet na im pren sa, em de fe sa do Ma re chal
Her mes, e aos bo a tos de que, as sim pro ce dia ele, para ob ter 
a re in te gra ção de pro fes sor do gi ná sio2 e uma for te in de ni -
za ção, dis se-me o Dr. Bor ges que ou vi ra da Ba ro ne sa de
Lo re to que o Laet ti nha essa lin gua gem por cál cu lo po lí ti co, 
por que con ta va com o Ma re chal para a res ta u ração da
Monar quia, que de via se ope rar pelo mes mo pro ces so por
que se fez a Re pú bli ca. Com pre en de-se bem. Tra ba lha va
para um cer to fim que lhe apro ve i ta va, mas pro cu ra va,
junto aos corre li gioná ri os, man ter a li nha de cor re ção
partidá ria. Mo liè re de fi niu com sa be do ria essa cas ta de gente.”

Naque le mês de ja ne i ro se guiu para São Pa u lo, a fim de
conhe cer uma nova ne ti nha, fi lha do Pro fes sor Car do so de Melo. Re tor -
nan do a Gu a ra tin gue tá con ti nu ou aten to aos acon te ci men tos.

A 20 de fe ve re i ro te le gra fou ao Se na dor Ber nar di no de Cam pos, 
no Rio, pe din do-lhe que des fi zesse uma in tri ga ve i cu la da pelo Diá rio de
Notí ci as, en tre ele e Rui Bar bo sa, se gun do a qual o De pu ta do her mis ta
German do Hass lo cher te ria de cla ra do que Ro dri gues Alves ha via dito ao
Ba rão do Rio Bran co: “Ba rão, você não en fe i te este ho mem [Rui]. Ele é
mu i to bom para fa zer con fe rên ci as em Haia. Aqui se ria uma des gra ça.”

O te le gra ma a Ber nar di no, ano ta o seu sig na tá rio, foi pu blicado
em to dos os jor na is.

A po lí ti ca do go ver no Her mes des cam ba va o pe río do das
“sal va ções”.

Vis ta com ma i or dis tân cia, essa fase ofe re ce uma sig ni fi ca ção
mais co or de na da, que es ca pa va ao ob ser va dor con tem po râ neo. O
proces so usa do para a con quis ta do po der nos Esta dos era, sem dú vi da,
o em pre go da for ça ar ma da con tra as ins ti tu i ções le ga is. Re pe tia-se, com 
a di fe ren ça do tem po, a onda de de po si ções dos go ver na do res pelo
Exér ci to, a que o país as sis ti ra no go ver no de Flo ri a no.
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Mas, ago ra, ha via, nos Esta dos, apo io po pu lar àque le des lo ca -
men to das oli gar qui as en ra i za das. O fe nô me no da união da for ça armada
com a mas sa, con tra as insti tu i ções, ti nha fe i to as re pú bli cas
latino-americanas cem anos an tes. É o mes mo fe nô me no que apa re ceu,
na nos sa ge ra ção, nos pa í ses ára bes e ne gros da Áfri ca, e em al gu mas
na ções do Extre mo Ori en te. Rom pi do o qua dro le gal, ape sar da bru ta li -
dade e do pri ma ris mo das “sal va ções”, não po de mos de i xar de re co nhecer
a exis tên cia, den tro de las, de um cer to ape lo po pu lar.

A ló gi ca da ali an ça en tre os mi li ta res e o povo nos Es ta dos
che gou ao pon to de que al gu mas “sal va ções” fos sem di ri gi das con tra
Pi nhe i ro Ma cha do. O se na dor ga ú cho pa ga va o pre ço da sua li de ran ça
nas ins ti tu i ções po lí ti cas ci vis.

Anti pi nhe i ris tas fo ram, pelo me nos, as can di da tu ras de
Clodo al do da Fon se ca (pri mo de Her mes), em Ala go as; a de Dan tas
Bar re to, mi nis tro da Gu er ra, em Per nam bu co; e a do Ca pi tão Ge tú lio
dos San tos, no Espí ri to San to, con tra Je rô ni mo Mon te i ro, ami go
dedicado do se na dor rio-grandense. O mais que este con se guia, como no
caso do Espí ri to San to, era ele ger um ter ti us. Can di da to dele não vin ga va 
mais, como an tes.

Dan tas Bar re to en trou no Pa lá cio das Prin ce sas, em Re ci fe,
em um ras tro de san gue.

Em Ala go as, Her mes che gou a opor-se aos de síg ni os do
primo-irmão, que Pi nhe i ro não ace i ta va. Mas o pró prio pre si den te
perde ra o con tro le da si tu a ção.

As di nas ti as re pu bli ca nas fo ram ca in do. No Ama zo nas, desabou 
a dos Néri; no Pará, a dos Le mos. A agi ta ção mos trou que nem os
maiores Es ta dos es ta vam li vres da ame a ça. São Pa u lo irá en fren tá-la
reso lu ta men te, a par tir das pre li mi na res da su ces são de Albu quer que
Lins.

Se Her mes per dia o co man do dos mi li ta res, Pi nhe i ro Ma chado
sen tia es ca par-lhe das mãos a li de ran ça das for ças ci vis, con gre ga das no
seu Par ti do Re pu bli ca no Con ser va dor.

O re co nhe ci men to de po de res dos de pu ta dos, ele i tos para a
le gis la tura de 1912, já se fez em fran ca re bel dia con tra ele. É bem pro vável
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que o gran de lí der amar gas se con si go mes mo o rumo que dera ao
Bloco, de po is da mor te de Pena.

As ano ta ções de Ro dri gues Alves, du ran te todo o de cor rer
da que la an gus ti a da fase, prin ci pal men te a par tir de fins de 1911, in di cam 
sua an gús tia de ve lho po lí ti co e es ta dis ta, pelo rumo dos acon te ci men -
tos.

Com o tí tu lo “Opi nião do Ge ne ral Qu in ti no so bre os pre si -
den tes ci vis”, Ro dri gues Alves re pro duz no seu ca der no o amar go
depoimen to de Qu in ti no Bo ca i ú va, pa tri ar ca e mo de lo dos re pu bli ca nos 
his tó ri cos, apa re ci do em A Impren sa, de 15 de no vem bro de 1911, data
em que se co me mo ra va o vi gé si mo se gun do ani ver sá rio da que da da
mo nar quia, des ta can do os se guin tes tó pi cos:

“[....] Pru den te de Mo ra is, o ter ce i ro pre si den te, foi o go ver no 
ma lé fi co que as con tin gên ci as da oca sião pre pa ra ram. Acre di ta va-se que
a paz da Re pú bli ca es ta ria em um go ver no ci vil, como um res ga te da
naci o na li da de após o re gi me mi li tar de Flo ri a no. Gran de erro... Pru dente,
que era um ho mem de ex ce len tes qua li da des, mas um es pí ri to li mi ta do e 
va i do so, acre di tou-se o pre des ti na do para li ber tar a Re pú bli ca das pre -
ten di das gar ras do mi li ta ris mo. E aí o ti ve mos, ati ran do-se à lou cu ra da
de no mi na da re a ção ci vil, que mer gu lhou o país em um des cré di to la -
men tá vel. Fe liz men te, mais uma vez é o Exér ci to que man tém a dig ni da -
de re pu bli ca na e nos sal va da con fla gra ção ge ral, ace i tan do pa tri o ti ca -
men te a si tu a ção cri a da, sem fa zer a con tra-reação que se ria des cul pá vel, 
após a dis so lu ção do Clu be Mi li tar e o fe cha men to da Esco la, e a des peito
do sa cri fí cio de tan tos ci da dãos. Hoje, ob ser va dos es ses fa tos à luz de
um crité rio se re no, nada há que pos sa jus ti fi car es ses des va ri os, e a crí tica
me nos se ve ra não de i xa sem con de na ção ir re me diá vel esse pe río do que
vai de 1894 a 1898.

“O go ver no se guin te é o do Dr. Cam pos Sa les, e ine ga vel -
men te foi de ru des tran ses para o país. É sa bi do que o seu nome sur giu
como uma so lu ção para o que se cha ma va o caso pa u lis ta – em sa tis -
fação ao Sr. Gli cé rio, a quem o atu al Mi nis tro Se a bra de sar ma ra na Câmara, 
de ge ne ral em che fe... das 21 bri ga das po lí ti cas. A si tu a ção eco nô mi ca
era en tão de plo rá vel: o Esta do se via à be i ra da fa lên cia, pro cu ran do o
novo go ver no de be lar a si tu a ção com me di das fi nan ce i ras que fo ram
cer ta men te ra zoá ve is em tais cir cuns tân ci as. Mas, se ou tros er ros lhe são 
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Qu in ti no Bo ca i ú va e Pi nhe i ro Ma cha do sa in do do Pa lá cio do
 Ca te te.  Ca re ta. Co le ção Plí nio Doy le



per doá ve is, dois há da ad mi nis tra ção Cam pos Sa les que ja ma is a li vra rão 
das mais se ve ras re ser vas. O pri me i ro de les foi a ina u gu ra ção da po lí ti ca 
dos go ver na do res, que es cra vi zou a União aos Esta dos, em tro ca de fa -
vo res que es tes pu des sem pres tar ao po der cen tral. Os de plo rá ve is re -
sul ta dos de tal po lí ti ca aí os ve mos atu al men te de nor te a sul, com o im -
pé rio ge ral das oli gar qui as; e digo eu de nor te a sul, por que não é so -
men te o re gi me in de co ro so de fa mí li as, que cons ti tui as oli gar qui as;
há-os igual men te nos ou tros Esta dos, onde o con lu io dos com pa dres
ex plo ra em seu pro ve i to as van ta gens da ad mi nis tra ção pú bli ca, de que
o povo se vê se gre ga do em toda a par te [....].

“[....] A ou tra gran de fal ta do Sr. Campos Sa les foi dar ao
Cate te o di re i to de de sig nar o su ces sor pre si den ci al, isto con tra o mais
co me zi nho prin cí pio de mo crá ti co. Su ce deu as sim com o Sr. Ro dri gues
Alves, chefe de Esta do fe i to por esse seu pre de ces sor, no meio da
pasmace i ra ge ral. De cer to que não po dia con tar com as sim pa ti as
repu bli ca nas esse con se lhe i ro mo nar quis ta que fora o ma i or ener gú meno
opo si tor da pro pa gan da. Mas, às ve zes, na vida dos Esta dos, su ce de que
se che ga a re sul ta do sa tis fa tó rio por des vi os es tre i tos. A pró pria pla ta -
for ma do Sr. Ro dri gues Alves, em que ele se mos tra va re sol vi do a
empre en der os me lho ra men tos da ca pi tal, ia fe rir de mor te o ar ti go da
Cons ti tu i ção que pro í be ex pres sa men te a apli ca ção dos di nhe i ros da
União em obras mu ni ci pa is. Entre tan to, as sim de cla rou que fa zia e fê-lo
de fato, o Sr. Rodri gues Alves, e nem por isto se pode ne gar os be ne fí ci os
so bre vin dos após a sua ad mi nis tra ção e re sul tan tes des ses me lho ra mentos
le va dos a efe i to.

“O Sr. Afon so Pena, can di da to sur gi do de uma con ci li a ção, e
que se pre ten dia um es co lhi do do povo, nada de i xou que mo ti ve a grati dão 
bra si le i ra. Fe liz men te para ele e para o país, so bre ve io a sua mor te em
mo men to opor tu no. Se ria hoje im pos sí vel ima gi nar a que per tur ba ção
nos le va ria o su ces sor do Sr. Ro dri gues Alves, se não o tem a mor te
arre ba ta do.

“Por úl ti mo, o Sr. Nilo Pe ça nha, moço, en tu si as ta, tra zen do
para o go ver no bri lhan tes pro je tos, pode ter um ou ou tro ato que mereça a 
cen su ra da aná li se; o que é evi den te, po rém, é que a sua ad mi nis tra ção
foi fe cun da em ser vi ços de real uti li da de pú bli ca.
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“Qu an to ao go ver no do Sr. Ma re chal Her mes... Fa la re mos
talvez de po is, da qui a três anos, se for mos vi vos.”

Junta men te com a en tre vis ta de Qu in ti no, Ro dri gues Alves
regis trou no seu diá rio ín ti mo a opi nião pu bli ca da no mes mo jor nal por
outro “his tó ri co”, Sam pa io Fer raz, igual men te pes si mis ta, e que no fun do
vi nha apo i ar a po lí ti ca das “sal va ções”. A en tre vis ta de Qu in ti no foi um
me lan có li co can to do cis ne do ve lho lí der re pu bli ca no, fa le ci do em 1912.

O de sen can ta do pa tri ar ca de um re gi me que tan to lhe de via e
que nun ca o ace i tou como che fe ver da de i ro, des ti la va me lan co li ca men te 
o fel das suas frus tra ções.3

Pre si din do o Se na do, em 1910, fora cúm pli ce da far sa do re -
co nhe ci men to, cur van do-se a Pi nhe i ro, ape sar dos pro tes tos ca u da lo sos
de Rui Bar bo sa. Todo o ata vis mo di ta to ri al da que le des cen den te de ar -
gen ti nos emer gia ago ra, no cre pús cu lo da vida, quan do não mais po dia
du vi dar da sua inu ti li da de or na men tal.

Foi este tris te fim do pa tri ar ca da Re pú bli ca que o elo qüen te
Bar bo sa Lima co men tou, em dis cur so fe i to a 19 de ju lho de 1915, com
es tas ex pres sões:

“O ima cu la do Qu in ti no Bo ca i ú va, tor tu ra do na sua alma 
cân di da, pa tri ar ca de sin te res sa do e dig no da Re pú bli ca, le va do 
pre ma tu ra men te ao tú mu lo pelo cho que ter rí vel [....] en tre a
sua cons ciên cia e a bru ta li da de da re a li da de a que es ta va jun -
gi do den tro do PRC.”

Ao lado do tes te mu nho de Qu in ti no, A Impren sa es tam pa o de
Sam pa io Fer raz, mais rude ain da, e mais gros se i ro, em re la ção aos três
presi den tes pa u lis tas. A me nor im por tân cia do per so na gem dis pen sa-nos
de trans cre ver tre chos da que le amon to a do de in com pre en sões. Ro dri gues
Alves é par ti cu lar men te vi sa do. Ele co men ta os ata ques de Sam pa io Fer raz
com esta sen ten ça la cô ni ca: “No dia se guin te, 16, A Impren sa pu bli ca uma
re ti fi ca ção do ho mem. Pa re ce que é dado a be bi das...”

No mes mo no vem bro es cre veu este tó pi co so bre o Juiz
Godo fre do Cu nha, gen ro de Qu in ti no Bo ca i ú va:
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“No tas cu ri o sas – Um tipo de juiz no Su pre mo Tri bu nal...
Um dos ju í zes pre sen tes in ter pe lou o Sr. Go do fre do

Cunha se apla u dia o ato do go ver no de sa ca tan do a sen tença
do Tri bu nal.4 ‘Eu defen do o go ver no, achan do que ele fez
bem de sa ca tan do a de ci são do Su pre mo Tri bu nal.’ De po is
de trans cre ver o tó pi co, Ro dri gues Alves ajun tou es tas
palavras: “Que juiz!”

Ou tros apon ta men tos se se guem, con tra o Su pre mo, con tra
polí ti cos, con tra, em suma, o am bi en te de gra dan te em que o país
afundava.

Esta nota me re ce ser trans cri ta:

“A casa do Ma re chal.

O Diá rio Ofi ci al de 17 de de zem bro de 1911 pu bli cou a
lis ta das pes so as que con tri bu í ram para a com pra da casa da 
Rua da Gu a na ba ra,5 a fa vor do Ma re chal, por oca sião do
pri me i ro ani ver sá rio do seu go ver no. A subs cri ção
elevou-se a 193.700$000. A casa cus tou 140. O dis tin ti vo e
cha ve de ouro 2:650$000. Hou ve um sal do de 20:137$415 
que foi en tre gue à Irmã Pa u la, como do na ti vo que terá o
nome D. Orsi na da Fon se ca.6 A pri me i ra con tri bu i ção é de
10 con tos, de ‘ami gos e ad mi ra do res do Esta do de São Paulo’, 
en vi a da pelo Dr. Ro dol fo Mi ran da. A co mis são execu ti va:
Fron tin, Co ro nel Pes soa, Dr. J. Pi res Fer re i ra, Dr. Alfre do
Bar ce los, Ra fa el Pi nhe i ro, Te nen te-Coronel Joaquim Iná cio,
Ma nu el dos Reis, Dr. Hum ber to Antu nes, Flo ri a no de Bri -
to, Te nen te-Coro nel João Ber nar di no Cruz So bri nho,
Tenen te Pal mí rio Ser ra Pul qué rio. O Cor re io da Ma nhã e o
Diá rio de Notíci as es tig ma ti zam o ato. As tes te mu nhas da
escri tu ra: Fron tin, Pes soa, Co ro nel Ma nu el dos Reis. Isto é:
o di re tor da Cen tral, o co man dan te da Bri ga da Po li ci al e o
fun ci o ná rio do ga bi ne te do mi nis tro da Vi a ção.”
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No aconche go da sua casa, no Rio ou Gu a ra tin gue tá,
Rodrigues Alves vai co le ci o nan do pé ro las. Acom pa nha aten ta men te as
ma no bras de Pi nhe i ro Ma cha do. Se gue-lhe os pas sos nas vi a gens ao Sul,
recolhe as suas pa la vras em dis cur sos, en tre vis tas, te le gra mas, “no tí ci as
cu ri o sas [como diz] que re tra tam bem o ca rá ter do ca u di lho”.

A Ba hia se es tor cia de ba i xo dos obu ses, e Rio Bran co mor ria
um pou co por ca u sa dis to? Não, opi na va Pi nhe i ro. “A ci da de não foi
bom bar de a da; fo ram ape nas bom bar de a dos os edi fí ci os onde es ta vam
en trin che i ra das as for ças da Po lí cia.”

As guar ni ções de pu nham go ver na do res, im pu nham can di datos 
nos Es ta dos do Nor te? Não, in sis tia Pi nhe i ro, “não há in ter ven ção
alguma até ago ra; a União não in ter ve io em um só Es ta do...”

Dan tas Bar re to che ga va ao Pa lá cio das Prin ce sas so bre cor pos
de ad ver sá ri os aba ti dos pela me tra lha fe de ral? Não, pro cla ma va Pi nhe i ro:
“em Re ci fe [....] quan do mu i to, po dia ter ha vi do al gu ma pres são mo ral.”

Ació li fu gia de For ta le za, Mal ta es ca pa va de Ala go as, Rosa e
Silva pu nha-se a sal vo no Re ci fe... Rui Bar bo sa cla ma va no de ser to.
Pi nhe i ro Ma cha do fin gia con ser var um do mí nio que não ti nha mais. As
“sal va ções” o vi nham su pe ran do, en quan to a es pé cie de fas cí nio, que
sua ga lan te ria cri a va na opi nião, ia se es bo ro an do. Re fu gi a do no Rio
Gran de, a ca mi nho das Mis sões, o ga ú cho mis si o ne i ro te le gra fou a
Hermes, a 29 de ja ne i ro de 1912, nes te ter mos:

“VOSSO TELEGRAMA DE HOJE COMPLETA A
SATISFAÇÃO QUE TENHO GOZADO NO SEIO DA TERRA

AMADA, ONDE SOIS CONSIDERADO O PRIN CI PAL ESTEIO
DA PUREZA DO RE GIME FEDERATIVO CON TRA AS
TENTATIVAS REACIONÁRIAS. TÃO ACLAMADO O VOSSO
NOME QUÃO APRECIADA A AÇÃO SEGURA E EFICAZ QUE
HAVEIS EMPREGADO, NA REPRESSÃO DOS DESVIRTUADORES
DA OBRA REPUBLICANA. AFETUOSAS SAUDAÇÕES. ÀS

VOSSAS ORDENS EM S. LUÍS.”

Poucos dias depois, em nome da “pureza do re gime federativo”
a metralha incendiava a Bahia, matando populares inocentes, sob a
proteção de Seabra, o “Caim”, o “Cara calçada de bronze” dos tropos
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ruianos. E o Barão, vendo golpeada a terra de seu pai, morria tristemente, 
en tre as ruínas daquele governo que ele imaginara forte, expressivo da
sua idéia de soberania e poder nacional, governo que ele cobriu com a
sua glória e ajudou a instalar com sua autoridade.

Ro dri gues Alves, ve lho er mi tão po lí ti co, es con di do no seu
can to, se gue ano tan do no seu ca der no. Aque le ano de 1911 era, para
São Pa u lo, uma en cru zi lha da do des ti no. De via ser in di ca do o can di da to 
do PRP à pre si dên cia do Es ta do, para o qua triê nio a ini ci ar-se em 1912.

O Esta do fun da dor da Re pú bli ca, o Esta do que, logo de po is
dela, du ran te o go ver no de De o do ro, con se gui ra con ser var-se sob a
auto ri da de ci vil e que, a par tir de Flo ri a no, ti nha, por três qua triê ni os,
fir ma do no país o prin cí pio ci vi lis ta, via-se ago ra ame a ça do de per to
pelas “sal va ções”.

A ele i ção de Her mes plan ta ra, nos acam pa men tos do PRP,
a ban de i ra do par ti do de Pi nhe i ro Ma cha do. A votação ob ti da pelo
Mare chal fora pon de rá vel, se se le vas se em con ta o fato de que o pre siden te
es ta du al figurava na cha pa ci vi lis ta, e que o par ti do do mi nan te não
deixara de em pre gar os pro ces sos ha bi tu a is de pres são. Esta do rico e
adi an ta do, São Pa u lo pos su ía uma es tru tu ra de po der que não di fe ria
mu i to da exis ten te nos Es ta dos nor des ti nos. Era a mes ma oli gar quia do
di nhe i ro e das po si ções her da das des de 1889. Os me lho res ho mens,
como Ro dri gues Alves, não de i xa vam de ser ex pres sões des sa oli garquia.

Seria in gê nuo su por que as mes mas ca u sas não ge ras sem
conse qüên ci as se me lhan tes. As “sal va ções” não eram uma im pro vi sa ção 
sem base. Re pre sen ta vam um pro ces so so ci o ló gi co de fi ni do: a luta da
ofi ci a li da de jo vem, com apo io ou in di fe ren ça das clas ses po pu la res, para 
des lo car a aris to cra cia re pu bli ca na e ins ta lar-se nas suas po si ções.

Essa trans fe rência do po der era mu i to mais di fí cil em São
Paulo do que nos Esta dos do Nor te, mas era im pos sí vel evi tar-se a sua
ten ta ti va.

A po lí cia mi li tar de São Pa u lo era mais nu me ro sa do que a
tro pa fe de ral, e seu ar ma men to não lhe era, pro va vel men te, in fe ri or.
Além dis so, des de al guns anos, vi nha ela sen do ins tru í da por uma mis são
mi litar fran ce sa. Se o dis po si ti vo do mi nan te es ti ves se uni do, o her mismo
não ten ta ria a aven tu ra. Mas as am bi ções dos dis si den tes pa u lis tas
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consti tu íam um ele men to novo, de ação im pre vi sí vel, sen do de no tar-se 
que a cor ren te her mis ta con ta va com ho mens há be is e pres ti gi o sos.

Só a can di da tu ra de um gran de nome e a união com ple ta do
PRP po de ri am de fen der São Pa u lo do des co nhe ci do.

CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DE SÃO PAULO

De ve-se fa zer jus ti ça aos po lí ti cos de en tão. Como ao tem po
dos go ver nos de De o do ro e Flo ri a no, eles sou be ram, em 1912, evi tar
que o Es ta do sa ís se da ór bi ta cons ti tu ci o nal e ci vil.

Me re ce des ta que es pe ci al a ati tu de dos an ti gos dis si den tes,
que obe de ci am à li de ran ça de ho mens como Jú lio Mes qui ta, Sam pa io
Vi dal, Adol fo Gor do ou Mo ra is Barros. A ve lha dis si dên cia de Pru dente, 
re for ça da pelo pres tí gio do gran de jor nal O Esta do de S. Pa u lo, logo
perce beu o pe ri go da in sis tên cia em uma se gun da can di da tu ra den tro do 
PRP e veio re u nir-se à cor ren te do mi nan te, em tor no do nome de
Rodri gues Alves.

Este pro ce deu, no epi só dio, com aque la ha bi li da de, pru dên cia 
e des pren di men to que, ao lado da fir me za, com pu nham o con jun to das
suas qua li da des po lí ti cas, sem pa ra le lo en tre os ho mens do tem po.

De ca den te na sa ú de, mas aler ta de es pí ri to, Ro dri gues Alves
mos trou, en tão, a me di da do que ele sem pre fora: o gran de po lí ti co com 
a di men são de es ta dis ta.

Qu an do se co me çou a cu i dar da su ces são, em me a dos de
1911, ha via dois no mes à fren te das co gi ta ções, o do Vi ce-Presidente
Fer nan do Pres tes, sus ten ta do pelo ex-Presidente Jor ge Ti bi ri çá e sua
cor ren te, e o de Ola vo Egí dio Sou sa Ara nha, lan ça do pela dis si dên cia,
com o apo io de Albu quer que Lins. Ola vo Egí dio era se cre tá rio da
Fazen da des te úl ti mo, e pas sa va por ter sido au to ri da de no pla no va lo ri -
zador do café, do qual Ro dri gues Alves di ver gi ra. Fer nan do Pres tes,
vice-presidente do Es ta do, exer ce ra o go ver no com acer to, du ran te a
Cam pa nha Ci vi lis ta.

Em nota de 27 de agos to, es cri ta do Rio, que tem a ex ten são
de um pe que no re la tó rio, Ro dri gues Alves for ne ce da dos mi nu ci o sos
so bre os bas ti do res da tra ma su ces só ria.
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Re ce be ra, na Rua Se na dor Ver gue i ro, o De pu ta do Cin ci na to Bra ga,
que lhe trou xe ra car ta do seu ami go Ru bião Jú ni or. As in tri gas e boatos
gras savam no meio po lí ti co lo cal. Her cu la no de Fre i tas es pa lha ra a no tí cia de
que os três gran des che fes – Ro dri gues Alves, Fran cis co Gli cé rio e Ber nar di no
de Cam pos – ti nham se fi xa do no nome de Pres tes. Ru bião e seus ami gos se
alarmaram por ve rem em Pres tes “um can di da to da Light, aves so à idéia pos sível 
da encam pa ção das es tra das de fer ro pelo Esta do”. Re co nhe ci am as
boas quali da des de Pres tes, mas eram de opi nião que ele “não po de ria ter a
inde pen dên cia ne ces sá ria para exer cer o car go”. A si tu a ção era tan to
mais delicada, ajun ta va Cin ci na to, quan to o pre si den te Lins pa re cia ini bi do de
re cu sar o nome de Pres tes, por que acha va ser do agra do de Ti bi ri çá.

No de cor rer da con ver sa, que o Con se lhe i ro vai re cor dan do mi u -
da men te, abre-se, de re pen te, a luz para o seu nome. Com efe i to, Cin ci na to
alu de a um diá lo go de Jú lio Mes quis ta com Albu quer que Lins, no qual o
chefe dis si den te afir ma ra ao pre si den te: “O se nhor sabe qual é a mi nha
ati tude jun to ao Ro dri gues Alves; pois eu o ace i to para pre si den te, de po is da
ele i ção.” Era, vi si vel men te, uma con ces são, qua se uma con cor dân cia da dis si -
dên cia. Mas Albu quer que Lins não es que ce ra o Con vê nio de Ta u ba té.
Respon deu: “Não, este não, há em ba ra ços de or dem eco nô mi ca.” Mes qui ta
lem brou Cam pos Sa les. “Tam bém este não”, foi a res pos ta do pre si den te.

Ou tros no mes vi e ram à ba i la, mas Albu quer que Lins não pa re cia 
in te res sa do: “Tra ba lhem vo cês, res pon deu ele, ou çam os ami gos.” Para
bom en ten de dor pa re cia que o re ca do a Ro dri gues Alves es ta va dado. A
dis si dên cia, pelo seu ele men to mais com ba ti vo e mais for te, o di re tor-pro -
pri e tá rio de O Esta do de S. Pa u lo, pro me tia sus ten tá-lo. Ele não deixou de
rece ber o re ca do, mas sem aço da men to, son dan do sin ce ra men te a pos si bi li -
da de de ou tra so lu ção. Sua ex pe riên cia de via di zer-lhe ao ou vi do, na que le
mo men to, que só a re nún cia era ca paz de tra zer-lhe o su ces so.

Albu quer que Lins su ge ri ra, afi nal, a Mes qui ta, que a Co missão
Exe cu ti va do PRP sub me tes se à sua apre ci a ção um elen co de no mes,
en tre os qua is re fe riu Ber nar di no, Ti bi ri çá, Ro dri gues Alves, Fer nan do
Pres tes, Adol fo Gor do, Ce sá rio Mota, Ola vo Egí dio e Ru bião Jú ni or a
fim de que ele, o pre si den te, fi zes se a in di ca ção de fi ni ti va.

Em res pos ta a tudo isso, Ro dri gues Alves opi nou. Pri me i ro,
res ta be le ceu a ver da de dos fa tos. Gli cé rio o pro cu ra ra com a no tí cia de que
Albu quer que Lins que ria in di car Pres tes, mas ne ces si ta va da concordância
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dele, Ro dri gues Alves, de Ber nar di no e do pró prio Gli cé rio. Rodri gues 
Alves con cor dou logo, pes so al men te, com Pres tes, mas su ge riu a Cin ci -
na to que ou vis se Ber nar di no e Ru bião. (Sa bia que Ru bião havia de se ba ter 
pelo seu nome, em vez do de Pres tes. Não dis se isto na nota, mas pa re ce 
evi den te.) Ro dri gues Alves re gis tra mais este pas so, de re lance: “Dis se ao
Cin ci na to que tan to o Her cu la no e Gli cé rio, como o Ber nar di no, fa la -
vam com sim pa tia no meu nome, pa re cen do-me que, ven do a cor ren te
se en ca mi nhar para o Pres tes, jul ga vam de ver me dar al gu ma explica ção, 
as sim uma es pé cie de con do lên ci as7 – fa lei eu, gra ce jan do.” Estava dado o re ca -
do de vol ta.

Mas, como sem pre, Ro dri gues Alves não co lo ca va a es co lha
do seu nome como ex clu den te de ou tra so lu ção, mais com pa tí vel com
as cir cuns tân ci as, sem pre mu tá ve is, da po lí ti ca fe i ta por pe que nos
grupos. Por isso, com ple tou a con ver sa acon se lhan do Cin ci na to a ou vir
Ber nar di no de Cam pos so bre a vi a bi li da de da can di da tu ra de Fer nan do
Pres tes, pre fe ri da por Albu quer que Lins. De cla rou que “não par ti lha va
dos re ce i os con tra ele, e ter mi nei di zen do que o ma i or mal que nos
po dia acon te cer era nos mos trar mos de su ni dos no atu al mo men to e
inca pa zes de uma de li be ra ção har mô ni ca; que era pre ci so evi tar isto a
todo tran se, em be ne fí cio do nos so Es ta do”.

Esta era, sem dú vi da, a ati tu de acon se lha da pela sua ex pe riên -
cia e o seu amor a São Pa u lo. A bre cha aber ta pelo her mis mo só po de ria 
ser re pa ra da com a mais com ple ta união do PRP. Sem ela, com o apa re -
ci men to de am bi ções e dis pu tas, a au to no mia de São Pa u lo es ta ria ime -
di a ta men te ame a ça da. Era pu e ril su por-se que os gran des Es ta dos es ta -
vam aci ma do pe ri go. Com eles, o jogo era mais ar ris ca do, mas sem pre
pos sí vel. Mi nas es ca pa ra por que a su ces são se fi ze ra jun ta men te com a
fe de ral, e o Pre si den te Bu e no Bran dão en con trar-se-ia no po der até
1914. No Rio Gran de, tam bém, a vi ta li ci e da de de Bor ges de Me de i ros, a 
lideran ça de Pi nhe i ro Ma cha do e a for ça da Bri ga da Mi li tar não per mitiam
a “pres são mo ral”, que Pi nhe i ro con si de ra va ace i tá vel em Per nam bu co.

São Pa u lo era, em 1911 e 1912, o úni co dos três gran des
Estados que po de ria so frer uma in ves ti da “sal va do ra”. A for ça re la tiva do 
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PRC pa u lis ta, ávi do de po der, não po dia ser ne gli cen ci a da, como pon to
de con cen tra ção de tal in ves ti da.

A ponde ra ção fi nal de Ro dri gues Alves, na con ver sa com
Cinci na to Bra ga, tra du ziu a jus te za do seu pen sa men to so bre a con jun -
tu ra. Ele ace i ta ria, pra ze ro so, qual quer nome que sus ci tas se essa união,
mas, no ín ti mo, de via per ce ber que o úni co pos sí vel era o dele pró prio.
E as sim acon te ceu.

Aos ses sen ta e três anos, o ve lho pa u lis ta, sem am bi ções mas
com de ve res a cum prir, ace i tou a can di da tu ra. O en ca mi nha men to dela
era ma té ria que de pen dia da sua ex pe ri en te ha bi li da de. A Cin ci na to ele
reco men dou que ou vis se Ber nar di no (co i sa que o ou tro não que ria fazer) e 
Ru bião. É que ti nha suas ra zões. Ru bião lan çou o nome nos ca u cus.
Bernar di no e Gli cé rio apo i a ram. Era di fí cil a Albu quer que Lins re cu sar,
sobretu do de po is do apo io de Jú lio Mes qui ta. Hou ve ain da um in cidente
que qua se põe tudo a per der.

A de ci são ain da não fora ofi ci a li za da e o Co mér cio de São Pa u lo
se pre pa ra va para dar o ‘fu ro’ jor na lís ti co, a 7 de se tem bro de 1911. Na
no i te de 6, ha via es pe tá cu lo no Te a tro Mu ni ci pal. Tita Ruf fo can ta va a
Boê mia, de Puc ci ni. Nos cor re do res (ou pro me no irs, como en tão se di zia, à
fran ce sa), Ru bião foi in for ma do de que, no mes mo dia 7, sa i ria no Cor re io
Pa u lis ta no, órgão ofi ci al do PRP, a in for ma ção de que não ha via ne nhum
nome as sen ta do. A nota ti nha sido so li ci ta da pela dis si dên cia, a fim de
dar a im pres são de li ber da de de es co lha, por par te da Con ven ção.
Bernar di no de Cam pos, con si de ran do-a sem im por tân cia, au to ri zou-a.

Mas, como nos co chi chos do Con gres so de Vi e na, os ini ci a -
dos de li be ra ram nos cor re do res da ópe ra. Ru bião, Alfre do Pu jol, Cân di -
do Ro dri gues e o jo vem lí der Was hing ton Luís, en tre dois dós de pe i to
de Tita Ruf fo, acha ram a co i sa mu i to gra ve. Se sa ís se a no tí cia, o Con se -
lhe i ro de Gu a ra tin gue tá ia sen tir-se des pres ti gi a do, quem sabe se pu bli -
ca ria uma nota di zen do que não era can di da to? O cal do ame a ça va
entor nar. Si tu a ção gra vís si ma. Um de les, sem des pir a ca sa ca (como
João da Ega acon se lhou ao Cru ges) cor reu à re da ção, sus pen deu a nota
na pá gi na e vol tou ao pro me no ir para alí vio dos ami gos an si o sos. Essa
cena de ópe ra não che ga a ser de ope re ta. Era re al men te as sim, a po lítica
da que le tem po. Do mí nio de uma eli te que co nhe cia, nos mo men tos
pró pri os, as re gras do ca va lhe i ris mo e da su ti le za.
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Sen tin do a inu ti li da de de qual quer es for ço que vi es se a obs tar
a can di da tu ra vi to ri o sa, os her mis tas in cli na vam-se por um acor do que
lhes ga ran tis se a so bre vi vên cia como gru po. As ba ses des se acor do
cons tam do se guin te do cu men to, es cri to com a le tra de Ru bião:

“Para evi tar que se pro pa gue ao Esta do de São Pa u lo a
agita ção po lí ti ca que la vra em di ver sos pon tos do país, agita ção
que, além de abrir uma tu mul tu o sa e de plo rá vel so lu ção de
con ti nu i da de na tra di ci o nal cor du ra das nos sas lu tas par ti dá -
ri as, cer ta men te in ter rom pe rá, tam bém, com pre ju í zos incal -
cu lá ve is, a atu al, in ten sa e ani ma do ra ex pan são de todas as
nossas for ças eco nô mi cas, dis cu tiu-se e for mou-se o
seguin te acor do en tre os di re to res dos dois par ti dos em que
se di vi de a opi nião pa u lis ta: 1º) o Par ti do Re pu bli ca no
Conser va dor não ple i te ia a ele i ção pre si den ci al; 2º) o Par tido Re -
pu bli ca no man tém a can di da tu ra do Dr. Ro dri gues Alves à
pre si dên cia do Esta do e a do Dr. Car los Gu i marães à vi -
ce-presidência; 3º) nas pró xi mas ele i ções fe de ra is, o Par ti do Re -
pu bli ca no não dis pu ta rá ao Par ti do Re pu bli ca no Con ser va dor
uma re pre sen ta ção exa ta men te pro por ci o nal ao seu ele i to ra do;
4º) o Par ti do Re pu bli ca no apo i a rá to dos os atos do gover no 
do Ma re chal Her mes que não fo rem con trá ri os à letra e ao es -
pí ri to das leis fun da men ta is da União e do Esta do; 5º) o mes mo
com pro mis so as su me o Par ti do Re pu bli ca no Con ser va dor em
re la ção ao go ver no do Esta do.”8

O acor do era a ca pi tu la ção do PRC pa u lis ta. O pre si den te
ace i to era o seu mais for te ad ver sá rio; o vi ce-presidente, em bo ra vin do
da dis si dên cia, ti nha sido fiel à sua ala ci vi lis ta. O res pe i to ao re sul ta do
das ur nas era ir re le van te, dada a gran de ma i o ria do PRP. E, co i sa im por -
tan te, o do cu men to con de na as ile ga li da des do go ver no fe de ral, con de -
na ção de cer ta for ma ra ti fi ca da pela con cor dân cia dos her mis tas.

No dia 16 de se tem bro, Ru bião vi si ta ra Car do so de Alme i da
na sua re si dên cia do Lar go do Arou che, para co mu ni car-lhe o as sen ta -
men to da can di da tu ra do Con se lhe i ro. No dia se guin te o Co mér cio de São
Pa u lo es tam pou mi nu ci o sa re por ta gem a res pe i to.
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Rodri gues Alves en con tra va-se no Rio, quan do re ce beu o
tele gra ma:

“TEMOS SATISFAÇÃO COMUNICAR CONVENÇÃO
PARTIDO, PRESENTE OITENTA REPRESENTANTES, POR
UNANIMIDADE DE VOTOS ADOTOU NOME V. EXª E DO
DR. CARLOS GUIMARÃES PARA CANDIDATOS PARTIDO A
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE ESTADO, ELEIÇÃO 1º
DE MARÇO FUTURO. NOSSAS FELICITAÇÕES E AFETUOSOS 
CUMPRIMENTOS. BERNARDINO DE CAMPOS, JORGE
TIBIRIÇÁ, RUBIÃO JÚNIOR, ADOLFO GORDO. 28 DE
SETEMBRO DE 1911.”

São Pa u lo con fir ma va a união ante a ame a ça. Adol fo Gor do,
cu nha do de Pru den te e fun da dor, com ele, da dis si dên cia de 1901, dava
o aval des sa uni da de do PRP.

O her mis mo mi li ta ris ta re ce bia uma gra ve ad ver tên cia. A não
ser numa ten ta ti va de em pre go da for ça, de re sul ta dos du vi do sos, nada
impe di ria mais Ro dri gues Alves de vol tar a pre si dên cia pa u lis ta, que deixara 
em 1902 pela pre si dên cia da Re pú bli ca.9

De Rui Bar bo sa veio este des pa cho: “Com São Pa u lo e V. Exª
vi va men te me con gra tu lo pela ins pi ra da es co lha de sua can di da tu ra.
Ninguém a apla u di rá com mais con fi an ça, nem fará mais vo tos pela
veri fi ca ção dos be ne fí ci os que dela es pe ra a na ção.”

Ro dri gues Alves as sim res pon deu aos qua tro por ta-vozes da
Con ven ção:

“Aca bo de re ce ber a vos sa hon ro sa co mu ni ca ção, de
ha ver sido apro va do pe los mem bros da Con ven ção, por
una ni mi da de de vo tos, a in di ca ção do meu nome para
candidato do par ti do ao car go de pre si den te do Esta do no
pró ximo qua triê nio, e do Dr. Car los Gu i ma rães para a
vice-presidência. Apla u din do sin ce ra men te a in di ca ção do
Dr. Car los Gu i ma rães, cu jos do tes ele va dos de es pí ri to
apre cio e res pe i to, agra de ço, com vivo re co nhe ci men to, a
gran de dis tin ção com que fui hon ra do. E, se o voto da
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Con ven ção ti ver a con sa gra ção das ur nas, hei de pro cu rar
cor res pon der a tão dig ni fi can te con fi an ça. Apre sen to os
meus afe tu o sos cum pri men tos. 29 de se tem bro de 1911.”

Nem uma pa la vra so bre o go ver no fe de ral. Só men ci o na o
par tido, o Esta do e a con fi an ça a que pro cu ra ria cor res pon der. Seu
passado era pe nhor da se re na ener gia com que cos tu ma va de sem pe nhar
as mis sões que lhe eram con fi a das. Ago ra abria-se um novo e es cu ro
perío do de pro vas, que, aos ses sen ta e três anos, ele ia en fren tar em mais 
uma en cru zi lha da de sua car re i ra.

So bre a Con ven ção e o seu es ta do de es pí ri to, as sim se reporta
Ro dri gues Alves nos seus ca der nos:

“Acom pa nhei os tra ba lhos pre li mi na res da Con ven ção,
com in te res se cal mo de quem está afas ta do do mo vi men to,
mas de se jo so de uma so lu ção dig na e har mô ni ca. Via o meu
nome fre qüen te men te en vol vi do nas in tri gas das can di da tu -
ras, mas, fran ca men te, não acre di ta va que, em tor no dele, se
re u nis sem to das as in fluên ci as po lí ti cas do Es ta do, con di ção
pre li mi nar in dis pen sá vel para que eu me re sol ves se a sair da -
que la ati tu de de afas ta men to. Vá ri os no mes eram in di ca dos
pe los di ver sos agru pa men tos e eu os acha va dig nos, to dos, da 
in ves ti du ra da pre si dên cia, não me con for man do ab so lu ta -
men te com a idéia de dis pu tar a qual quer de les a pri o ri da de
de uma in di ca ção.”
De po is de re la tar no va men te os fa tos do sur gi men to do seu

nome (can di da tu ra Pres tes e Egí dio e con fluên cia para a dele pró prio),
jun ta có pia da car ta que en vi ou a Ru bião, de po is de as sen ta do o nome.
Des sa car ta são os se guin tes tre chos:

“É na tu ral que a in di ca ção do meu nome não agra de,
aqui, a al guns ho mens po lí ti cos, que olham de re vés nos so
Esta do e nos fa zem a afron ta de pre ten de rem tu te lar a sua
dire ção po lí ti ca. No tam-se já os pri me i ros si na is des sa ir ri tação,
que não de vem tal vez ser des pre za dos, e não é di fí cil man ter
a boa li nha de cor re ção par ti dá ria, des vi an do es co lhos já
desco ber tos, e fu gin do a em ba ra ços que nos po dem
incomo dar no fu tu ro. Há mu i tos no mes, que eu cre io bem
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não sus ci ta ri am as des con fi an ças que o meu des per ta, e cor -
res pon de ri am per fe i ta men te aos in te res ses do nos so Esta do.
Peço que re fli ta mu i to com os ami gos, fran ca e aber ta men te,
sem o mí ni mo re ce io de me mo les ta rem com qual quer de li be -
ra ção em que o meu nome te nha de ser atin gi do. Falo com a
ma i or sin ce ri da de e fi ca rei mu i to con ten te de ir au xi liá-los na
sus ten ta ção de qual quer dos nos sos ami gos. Pas sou, para
mim, o tem po da va i da de das po si ções e eu, se me con for mo
com pra zer com a idéia de um sa cri fí cio em fa vor do nos so
Esta do, te ria gran de des gos to de ser em ba ra ço a qual quer
outra so lu ção, que pos sa ser me lhor no mo men to. Falo ao
ami go e com o co ra ção aber to.”

O do cu men to re fle te as me lho res qua li da des hu ma nas de
Ro dri gues Alves. Sua na tu ral am bi ção, co mum a to dos os po lí ti cos, era
sem pre su je i ta a prin cí pi os de pa tri o tis mo e des pren di men to. Em 1902, na
car ta a Cam pos Sa les, em hora de ci si va de sua vida, ali nha ra ar gu men tos 
se me lhan tes, que con vi da vam o ami go à li vre re fle xão, an tes de ofi ci a li zar
sua es co lha. Ago ra, no de clí nio, não eram di ver sos seus sen ti men tos.
Ace i ta va o pos to para ser vir ao Esta do e aos ami gos, tal vez o de se jas se, mas
sem pre com es ses in tu i tos. Enfa ti za va as di fi cul da des e se dis pu nha a
co la bo rar em ou tra so lu ção. Sen tin do-se fi si ca men te fra co, seu des pren di men to
era por ven tu ra mais ins tan te do que no vi gor de 1902.

Ro dri gues Alves es ta va cer to nos seus re ce i os.

Na ver da de, o acor do con sen ti do pe los her mis tas de São Pa u lo
não foi re co nhe ci do pelo PRC fe de ral. Pi nhe i ro Ma cha do não he si tou em
ma ni fes tar pu bli ca men te a sua hos ti li da de. Pas san do por São Pa u lo, de po is
da Con ven ção, a ca mi nho da sua ha bi tu al es ta ção em Po ços de Cal das, dis se
crip ti ca men te aos jor na lis tas: “Vou para a guer ra.” A mes ma co i sa re pe tiu a
Cas si a no Nas ci men to, que trans mi tiu a fra se a Ro dri gues Alves.

So bre Pi nhe i ro e sua ati tu de na que le mo men to, Ro dri gues
Alves es cre veu vá ri os co men tá ri os de gran de in te res se. Se gun do eles, o
lí der ga ú cho exigira, no dia 20 de se tem bro, que O País re ti fi cas se um arti go 
favo rá vel a Ro dri gues Alves pu bli ca do na que le dia. Como o jor nal re cu sas se,
im pôs-lhe a pu bli ca ção de uma nota, sob a epí gra fe “Escre ve-nos emi nen te
po lí ti co”, re di gi da por ele pró prio. Em tal nota, com dis far ce trans pa rente, 
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de po is de ata car pes so al men te a Ro dri gues Alves, afir ma va que a sua
can di da tu ra “no atu al mo men to po lí ti co, não re pre sen ta se não um duro
gesto de hos ti li da de, nas ci do da po lí ti ca do mi nan te em São Pa u lo, contra a
po lí ti ca re pre sen ta da pelo go ver no fe de ral”.

La u ro Mül ler, por sua vez, in for mou a Ro dri gues Alves de
que o des con ten ta men to de Pi nhe i ro Ma cha do era pro fun do. Che ga ra a
que rer in ter vir den tro do PRP, para que fos se es co lhi do o nome pre fe rido
pe los dis si den tes, Ola vo Egí dio.

De po is de ali nhar to dos es ses fa tos, Ro dri gues Alves pros seguiu
nos seus apon ta men tos:

“O ge ne ral não acre di ta va que a mi nha can di da tu ra
estives se ace i ta re al men te por to dos, e di zi am os seus ín ti mos
que nem o Cam pos Sa les nem o Albu quer que Lins es ta vam
com pro me ti dos. Ve ri fi cou o con trá rio, logo que che gou a São
Paulo, mas, ain da as sim, re fe rem os jor na is que, em con fe rência
com o Albu quer que Lins, che gou a lhe di zer: ‘Então, você foi
ven ci do?’ ‘Não – res pon deu o pre si den te – nem po dia ser, por -
que ado to o pen sa men to do meu par ti do de não in ter vir, como
pre si den te, na es co lha de can di da tos.’ De Cal das o gene ral
fa lou por meio de uma in ter vi ew que con ce deu a um dos jor na is
her mis tas, A Tar de. Essa en tre vis ta teve lar ga pu blici da de.”

Pas sa a re su mir tó pi cos da en tre vis ta:

“Não dis se que a can di da tu ra Ro dri gues Alves fora
uma solu ção ade qua da... A can di da tu ra Ro dri gues Alves é mais
fá cil de ser de mo li da que ou tra qual quer. Elei to ral men te é natural
que se jac te de mais for te [....] mas [....] quan to à opi nião re -
pu bli ca na é ta re fa não difícil com ba tê-la com eficácia e su ces so.”

De po is de ou tras afir ma ções sem pre pro vo ca do ras, Pi nhe i ro
Ma cha do con ti nu a va, se gun do as no tas de Ro dri gues Alves:

“O Ma re chal Her mes não pode ser in di fe ren te aos ris cos a
que es tão ex pos tos, em São Pa u lo, os bra vos cor re li gi o ná ri os que
pela sua vi tó ria se ba te ram, e acredito que pro vi dên ci as se rão
toma das para im pe dir a continua ção de semelhan te cha ci na.”
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Pi nhe i ro Ma cha do e sua fa mí lia (es po sa e so bri nha) no sa lão 
 prin ci pal da sua man são no Mor ro da Gra ça.  Ca re ta.

 Co le ção Plí nio Doyle



Alu dia a con fli tos ha vi dos du ran te a cam pa nha ci vi lis ta, de
que re sul ta ram mor tes. De po is de in si nu ar a in ter ven ção, Pi nhe i ro fa lou 
na can di da tu ra do PRC (Ro dol fo Mi ran da), pois o acor do ain da não
fora fe i to. Em se gui da faz esta alu são agres si va a Ro dri gues Alves:

“Nes te mo men to vemos, fren te a fren te, em ple no
domí nio do re gi me re pu bli ca no, o per se gui do de São Simão, nas 
al vo ra das da pro pa gan da pela re pú bli ca10 e o pro côn sul mo -
nár qui co e re a ci o ná rio, in cum bi do en tão de cor tar cer ce as
ma ni fes ta ções dos pa la di nos re pu bli ca nos.”

Pi nhe i ro se re fe ria aqui ao ato de Ro dri gues Alves, Pre si den te 
de São Pa u lo em 1887, sus pen den do a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Si mão. 
Pre ci sa me lhor a re fe rên cia, di ri gin do-se ao re pór ter:

“Veja você o que são as sur pre sas do des ti no! Estão hoje
ao lado do Dr. Ro dri gues Alves al guns dos re pu bli canos que,
com Ro dol fo Mi ran da, so fre ram a guer ra que lhe moveu o
an ti go pre si den te da Pro vín cia de São Pa u lo.”

Ter mi na Pi nhe i ro as se gu ran do a so li da ri e da de pes so al de
Her mes aos seus ami gos de São Pa u lo.

No epi só dio, o pre si den te da Re pú bli ca apa re ce como Pilatos
no cre do. Des de o co me ço da Re pú bli ca os ga ú chos viam com
grande des con fi an ça o pre do mí nio fe de ral de São Pa u lo, e, a par tir
do go ver no Afon so Pena, o su ce dâ neo de tal pre do mí nio, que era a
ali an ça mi ne i ro-pa u lis ta. Pi nhe i ro che fi a ra, por meio do Blo co, a
orga ni za ção da can di da tu ra Afon so Pena, para im pe dir a de São Paulo,
com Ber nar di no.

Ligara-se, desde cedo, a Her mes e aos militares (não esqueçamos
que Her mes nascera no Rio Grande), com o fito de quebrar a aliança dos
mineiros e paulistas. Mais tarde tudo fará para ser candidato na sucessão 
de Her mes, e o Rio Grande só aceitará Venceslau por não poder
impedi-lo. A volta de Rodrigues Alves ao governo de São Paulo indicava 
o ressurgimento do seu nome, em segunda etapa, para ocupar de novo o 
Catete. Era o que Pinheiro, experiente e astuto, não po dia aceitar. A

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do presidencialismo  231

10 O mesmo Rodolfo Miranda.



morte do caudilho, em 1915, afastou um grande obstáculo à coordenação
de forças em torno de Rodrigues Alves, em 1917. Mas, em 1912, a resistência
de Pinheiro estava no auge.

Ro dri gues Alves dá, de po is, uma idéia do am bi en te:
“Com a pas sa gem do Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do para

Cal das e a pu bli ca ção da sua en tre vis ta, o par ti do her mis ta
acir rou a luta pela im pren sa. Os as sas si na tos ocor ri dos nos
últimos tem pos e já dis cu ti dos e ex pli ca dos no Esta do volta ram 
à baila, para mos trar que os her mis tas es ta vam sem ga ran tias.
Ti nha-se dado em So ro ca ba, por mo ti vos par ti cu la res, o
assas si na to do Dr. Fer re i ra Bra ga, no ti ci an do os jor na is que
o Ma re chal Her mes man da ra à fa mí lia ca lo ro so te le gra ma
de pê sa mes, e foi esse o pon to de par ti da para dis cus são
dos cri mes e fal ta de se gu ran ça no Esta do. De po is... a pro -
pó si to de ins tru ções para exer cí ci os de me tra lha do ras... veio 
a de ba te que o Esta do ha via im por ta do por con tra ban do...
vá ri as me tra lha do ras, ‘ar mas de guer ra’, e que os exer cí ci os
de nun ci a vam hos ti li da de con tra a União... Mais tar de...
come çou a cor rer o bo a to de le van te da For ça Po li ci al... Todos
esses fa tos, per ver sa men te ex plo ra dos, cri a ram uma situação
mu i to de pri men te para o Esta do, anun ci an do-se por toda
par te que o go ver no do Ma re chal Her mes ia in ter vir à for ça 
em São Pa u lo para ga ran tir a si tu a ção dos seus cor re li gi onári os.
Inter vém ou não in ter vém – era o tema for ça do dos jor na is
po lí ti cos, dos te le gra mas, das con ver sa ções [....].”

O rela tó rio de Ro dri gues Alves é ex ten so. A de fe sa da
autono mia do Esta do foi fa ci li ta da pela co o pe ra ção do ir mão do Marechal, 
o De pu ta do Fon se ca Her mes (Jan go te), que agia como de le ga do pes so al 
do pre si den te.

Qu an do se ope rou o mo vi men to das for ças fe de ra is dentro do
Estado, nos quin ze dias que se se gui ram à Con ven ção do PRP, Fonseca
Her mes in ter ve io para apa zi guar. Impe diu que o ir mão presi den te
en vi as se um te le gra ma vi o len to a Albu quer que Lins, e narrou esse fato a
depu ta dos pa u lis tas. Albu quer que Lins es cre veu, en tão, uma car ta su a sória
e digna a Her mes, “ex pli can do a ati tu de pa cí fi ca do Esta do”. Era a
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prime i ra vez, ajun ta Ro dri gues Alves, que o pre si den te pa u lis ta se di ri gia 
di re ta men te ao da Re pú bli ca. “Cons ta [acres cen ta o Con se lhe i ro] que o
pre si den te res pon deu no mes mo tom”.11

A si tu a ção fe de ral era ins tá vel. A 12 de no vem bro de 1911, O
País, do Rio, pu bli cou uma car ta do Ma re chal a Albu quer que Lins em ter -
mos mu i to ás pe ros. Alu dia “à luta te naz, vi o len ta e agres si va” que os seus
cor re li gi o ná ri os so fri am no Esta do e ad ver tia que os não ia aban do nar.
No fim afir ma va que não se ria ele o au tor de per tur ba ções na vida de São 
Paulo, mas ter mi na va en vi an do um lem bre te a Ro dri gues Alves (“o su cessor
de V. Exª”, como es cre via, sem lhe de cli nar o nome), para que man ti vesse,
“den tro das nor mas cons ti tuci o na is, a har mo nia in dis pen sá vel à ação
fecun da de am bos os go ver nos”. Essas pa la vras pren di am-se às an te riores,
so bre a de fe sa dos cor re li gi o ná ri os, e le va ri am às exi gên ci as que, de po is,
fa ria aos go ver nan tes pa u lis tas.

Ro dri gues Alves, ano tan do o epi só dio, des ven da-lhe os an te -
ce den tes. Con ta que Her mes ti nha es cri to, a prin cí pio, uma car ta cor di al, 
na qual anun ci a va ha ver sus ta do qual quer nova re mes sa de tro pas para
São Pa u lo e fa zia ao nome do fu tu ro pre si den te pa u lis ta “re fe rên ci as diretas 
e mu i to li son je i ras”. Ajun ta que o “Dr. Fon se ca Her mes deu co nhe ci -
men to des ta res pos ta a vá ri os de pu ta dos pa u lis tas e o Jor nal do Co mér cio
es cre veu um edi to ri al a res pe i to”.

A car ta do pre si den te da Re pú bli ca te ria sido, po rém, in ter cep ta da 
por Pi nhe i ro Ma cha do e Qu in ti no Bo ca i ú va, que con ven ce ram o Ma re chal
de subs ti tuí-la pela ou tra, ame a ça do ra, pres su ro sa men te pu bli ca da pelo País.

Em dezem bro a pres são au men tou. No dia 6, Ro dol fo Mi randa, 
tru cu len to che fe do her mis mo em São Pa u lo, en vi ou a Pe dro de To le do,
pa u lis ta e mi nis tro da Agri cul tu ra de Her mes, um des pa cho agres si vo e
pro vo ca dor. Afir ma que os par ti dá ri os do go ver no pa u lis ta que ri am
“cobrir-se com um fal so man to de au to no mia para im pu ne men te
violen tar o mais sa gra do que exis te em uma Re pú bli ca, qual é o di re i to
de voto”. Fa zen do coro a tais ex pres sões, o jor nal São Pa u lo, ór gão do
her mis mo, não he si ta va em pu bli car, no dia 8, o se guin te edi to ri al:

“Em Esta dos, como o nos so, em que o go ver no pre ga
fran ca men te a se pa ra ção [....], em que o re gi me fe de ra ti vo
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foi subs ti tu í do por uma oli gar quia in fa man te, en ten de mos
que a in ter ven ção fe de ral é, não só le gí ti ma, como im pres -
cin dí vel e, até, ine vi tá vel, para re por São Pa u lo den tro da
Cons ti tu i ção que nos rege.”

“Que gran des far sis tas e tra tan tes!” – ajun ta Ro dri gues Alves,
após trans cre ver esse tre cho de ci nis mo po lí ti co.

Mas não se in ti mi da va. No dia 12 de ja ne i ro, par tiu do Rio pelo 
no tur no, che gan do a São Pa u lo na ma nhã de 13, re ce bi do com ex tra or di -
ná rio en tu si as mo po pu lar. No dia 16, com pa re ceu ao ban que te re a li za do
no sa lão do Clu be Ger mâ nia, para le i tu ra do seu pro gra ma. Foi uma fes ta 
polí ti ca im po nen te, com cen te nas de par ti ci pan tes. Ro dol fo Mi ran da
retirara, dias an tes, a sua can di da tu ra ao go ver no do Esta do e che ga ra-se a 
um en ten di men to, ne go ci a do por Fon se ca Her mes, que vi e ra do Rio.

O bom bar de io da Ba hia agi ta ra os es pí ri tos e os seus dra má ti cos 
re sul ta dos ti nham in ti mi da do o go ver no fe de ral. O san gue ba i a no es ta va
quente ain da, e a in dig na ção po pu lar com essa bru ta li da de fa zia os
hermistas te me ro sos. A 23, Ro dri gues Alves vi a jou para Gu a ra tin guetá,
sauda do en tu si as ti ca men te nas es ta ções in ter me diá ri as, in clu si ve pe las no vas 
“so ci e da des an ti in ter ven ci o nis tas”, em for ma ção por todo o Esta do.

A in ter ven ção, que che gou a pa re cer as sen ta da, co me çou a se
des va ne cer.

“Di zem que o Dr. Fon se ca Her mes, me lhor ori en ta do
que os ou tros par ti dá ri os do Ma re chal, pôs-se ao lado do
Estado, con tra ri an do as vis tas do Ge ne ral Pi nhe i ro Machado. A
agitação pas sou, e o Ma re chal foi de cla rar que ‘não ha ve ria
inter ven ção’ pelo jor nal do ir mão, a Fo lha do Dia.”

“Di zem”, es cre via o pru den te po lí ti co. E ar gu men ta:

“Pi nhe i ro não po dia es tar con for ma do com a de ci são
dos pa u lis tas a meu res pe i to. Esta, que era a mi nha im pressão,
era tam bém a do Dr. La u ro Mül ler, que dis se ao Oscar ser
esse o pla no do Pi nhe i ro.”12

O Ba rão do Rio Bran co, em bo ra mem bro do go ver no,
transmitia a Ro dri gues Alves in for ma ções úte is. Uma de las re fe ria-se ao
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Major Assis Bra sil.13 Este ofi ci al con du zia ma no bras in ter ven ci o nis tas
na guar ni ção fe de ral de São Pa u lo, che gan do a de sa fi ar para um du e lo o
Co ro nel Ba lagny, da mis são mi li tar fran ce sa, que ins tru ía a Po lí cia
Militar do Esta do e que, como vi mos, aju da ra a pre pa rar a re sis tên cia.

“Disse-me o Barão do Rio Branco [relata Rodrigues
Alves, escrevendo no Rio] que conseguiu fosse chamado ao Rio 
esse oficial e retirado da guarnição de São Paulo, mas que
voltou logo ali, a pedido do Rodolfo [Miranda] para instrutor
das linhas de tiro no in te rior do Estado. E lá ainda esse oficial, 
que me disse o barão ser compadre14 do Marechal a fazer
in ter views muito inconvenientes.”

Re ser va do, ca u te lo so, dis si mu la do quan do se im pu nha, que
pensa ria o Ba rão do fu tu ro da que la Re pú bli ca que, no fun do, des prezava?
Instin ti va men te vol ta ra-se para Ro dri gues Alves, o che fe an ti go, vin do,
como ele, do Impé rio. Se ma nas mais tar de mor re ria. E mor re ria um
pou co por ca u sa do dra ma vi vi do pela ter ra de seu pai.

O bom bar de io da Ba hia cons ter na ra, tam bém, Ro dri gues
Alves. Co men ta, nas suas no tas, a ses são de 9 de mar ço do Su pre mo
Tri bu nal. Se gun do ele, o Mi nis tro André Ca val cân ti, ao se de cla rar pela
ino por tu ni da de de uma in ter ven ção, “pro vo cou gran de hi la ri da de”.

“Falou depois, longamente, o juiz Epitácio. Discurso
apaixonado, mais de político do que de juiz. Terminou concitando o 
Cônego Galrão a não ter medo de assumir o governo [....] e que, se
lhe faltasse garantias, viesse então pedi-las ao Tri bu nal! Grande artista.”
Segundo o Diário de Notícias do dia 10, Epitácio perorou du rante cerca
de duas horas. Concluía o jornal: “E assim, escudado na imunidade
de que goza em virtude do seu cargo, fez cruéis acusações ao Dr.
Aurélio Viana e ao Cônego Galrão, acoimando-os de covardes e,
mesmo, criminosos.”

As ma ni fes ta ções de de sa gra do con tra André Ca val cân ti, que
pro vo ca ram a re a ção do com ba ti vo Epi tá cio, eram fun da das. Aque le
mi nistro, an tes se quer de ou vir os re que ren tes do ha be as cor pus, cha ma do
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para pres tar in for ma ções, sa cou do bol so o voto es cri to de ne ga tó rio, e
leu-o.

As no tas de Ro dri gues Alves, na que les dias que an te ce de ram
sua pos se em São Pa u lo, de nun ci am a cons ter na ção em que se acha va,
ante a po lí ti ca na ci o nal.

No banquete de 16 de ja neiro, em São Paulo, lera sua plataforma. 
Era um documento cuidadoso, politicamente neutro. Fala em assuntos
econômicos e sociais, no café, na indústria incipiente, no mal que eram
as greves operárias, no progresso da cap i tal. Não ataca nem defende o
governo fed eral. Ignora-o.

Che gou afi nal, de po is de tan tas ame a ças, o ple i to de 1º de
mar ço. O re gis tro de Ro dri gues Alves é la cô ni co:

“A ele i ção de pre si den te do Esta do teve lu gar a 1º de março 
de 1912. Cor reu mu i to bem. A opo si ção, em ge ral, se abs te ve,
mas hou ve al guns que com pa re ce ram. O re sul ta do ge ral acu sa já 
um to tal de 96.000 vo tos, fal tan do al guns co lé gi os.”

A 17 de abril foi a apu ra ção. Ro dri gues Alves teve, de fato,
93.944 vo tos, en quan to o can di da to her mis ta, Ro dol fo Mi ran da, não
pas sou de 1.845.

Mu i tos ele i to res pa u lis tas, que haviam vo ta do em Her mes,
davam ago ra seu apo io a Ro dri gues Alves. Isso fica cla ro por meio da
com pa ra ção dos dois re sul ta dos.

Apu ra do o ple i to, con fir ma da a união de São Pa u lo em tor no
do seu ilus tre fi lho, Rui Bar bo sa, sem pre ge ne ro so em tais mo men tos,
te le gra fou-lhe a 18 de abril.

“DO MEU LEITO DE DOENÇA CUMPRO O DEVER DE
SAUDAR EM V. EXª O DIGNO ELEITO DA OPINIÃO
VIRTUALMENTE UNÂNIME DO POVO PAULISTA, ESPERANDO
QUE DEUS LHE INSPIRARÁ A CONSCIÊNCIA DO GRANDE
PAPEL RESERVADO A SÃO PAULO, NA EXTREMA CRISE
ATUAL DAS NOSSAS INSTITUIÇÕES.”

Ro dri gues Alves não po dia se ex pri mir com a mes ma ener gia.
Esta va ago ra pre so ao ofi ci a lis mo fe de ral. Sua res pos ta é in co lor:

“CORDIAIS AGRADECIMENTOS E V OTOS MUITO SINCE ROS 
PELO RESTABELECIMENTO SUA SAÚDE.”
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Ca pí tu lo Se gun do

Pre si den te de São Pa u lo – São Pa u lo e o go ver no fe de ral 
– A ati tu de de Gli cé rio – Mo de ra ção de Ro dri gues Alves.

PRESIDENTE DE SÃO PAULO

R  odri gues Alves for ne ce por me no res so bre a sua
investi du ra no go ver no pa u lis ta. Ano tou:

“De Gu a ra tin gue tá es cre vi ao Dr. Ru bião para con vi dar
os Drs. Alti no Aran tes, Sam pa io Vi dal, Pa u lo de Mo ra is e
Joaquim Mi guel para meus se cre tá ri os. Ante ri or men te ha via
es ta do na que la ci da de o Dr. Ru bião, a quem ouvi so bre a
futu ra or ga ni za ção do go ver no, e por ele, que ti nha re ce bido o
meu pe di do de ou vir o Dr. Ber nar di no, fo ram lem bra dos
aque les no mes. Qu an to ao Alti no, o pri me i ro que fa lou-me
sem sua con ser va ção foi o Ellis, de po is o Arnol fo em nome
de al guns ami gos do Con gres so. Os ou tros lem bra dos por
aque la for ma. A 26 de abril par ti em trem es pe ci al de Gu a ra -
tin gue tá, com o Oscar e as me ni nas. Fes tas nas es ta ções e
bom aco lhi men to na ca pi tal. O Dr. Lins trou xe-me no seu
lan dô. Hos pe da mo-nos na Ro tis se rie.”



Pos se de Ro dri gues Alves no seu ter ce i ro go ver no pa u lis ta. Acha-se na
 par te es quer da en tre Ber nar di no de Cam pos e Albu quer que Lins.

Ca re ta. Co le ção Plí nio Doy le



No dia 27 es cre veu da que le ho tel a Gli cé rio:

“Che guei a 26 para aguar dar a pos se no go ver no do
Esta do. Con vi dei para meus se cre tá ri os no go ver no os Drs.
Alti no Aran tes, Sam pa io Vi dal, Pa u lo de Mo ra is e Jo a quim
Mi guel, cer to que se rão bons com pa nhe i ros de tra ba lho e
ami gos le a is.”

O Esta do de S. Pa u lo, ór gão da an ti ga dis si dên cia, que vol ta ria à 
opo si ção no fim do qua triê nio, fez pre ce der a pos se de Ro dri gues Alves 
de am plo no ti ciá rio. Jú lio Mes qui ta ti nha sido fa tor im por tan te na
conso li da ção da can di da tu ra. Assim co me ça o jor nal a sua re por ta gem:

“O Sr. Dr. Albu quer que Lins trans mi te hoje a pre si dência
do Esta do ao Sr. Dr. Ro dri gues Alves, ele i to pela qua se
unani mi da de do povo pa u lis ta.”

De po is de acen tu ar a im por tân cia do fato para a po lí ti ca
estadual, acres cen ta o jor na lis ta, pro va vel men te o pró prio di re tor:

“Mu i to mais im por tan te, po rém, se nos re ve la, se o ob ser -
var mos den tro do qua dro atu al da vida po lí ti ca do país. Então o
seu des ta que é o de um cla rão, de luz in ten sa num fun do ne gro e
con fu so, re al ce, aliás, que não qui sé ra mos ver tão con tras ta do, por 
mais que ame mos o nos so tor rão pa u lis ta. A ver da de, porém,
é que a luta pela su ces são pre si den ci al, em al guns Estados da Re pú -
bli ca, tem fe i to o país re cu ar ver go nho sa men te a um regi me
de vi o lên ci as e sel va ge ri as, que pa re cia ha ver para sem pre de sa pa -
re ci do des ta par te da Amé ri ca.”

So bre Ro dri gues Alves, ve lho ad ver sá rio, as pa la vras do jor nal 
não são me nos ex pres si vas:

“O novo pre si den te, Sr. Dr. Fran cis co de Pa u la Ro drigues
Alves, leva para o go ver no as me lho res es pe ran ças do povo 
pa u lis ta. A sua lon ga vida pú bli ca, o tato e a sa ga ci da de
polí ti ca de que tem dado as me lho res pro vas, a sua ação na
pre si dên cia da Re pú bli ca, as si na la da por ser vi ços de ver dade i ra
bene me rên cia, já nos as se gu ra vam um pe río do de go verno à

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do pre si den ci a lis mo 239



al tu ra da im por tân cia po lí ti ca do nos so Esta do e do pa pel que 
lhe está re ser va do no pro gres so ge ral do país.”
Todo o novo go ver no é, em se gui da, lou va do pelo O Esta do de 

S. Pa u lo. Re al men te, os no mes dos co la bo ra do res di re tos de Ro dri gues
Alves eram dig nos de con fi an ça. O Vi ce-Presidente, Car los Gu i ma rães,
era li ga do à dis si dên cia, e já ha via ocu pa do a se cre ta ria do Inte ri or. O
Se cre tá rio des ta pas ta, Alti no Aran tes, era, como re co nhe cia o gran de
jor nal, “uma bri lhan te in te li gên cia” e “co nhe ci da ca pa ci da de de estudo”. 
A tais qua li da des de ve mos as sen tir ain da que Alti no (que ocu pa ra a pas ta
do Inte ri or por quin ze me ses no go ver no Albu quer que Lins), tor na ra-se 
co nhe ci do, den tro e fora do Esta do, pela sua no tá vel ação par la men tar
na Câ ma ra Fe de ral. Para a Fa zen da, vi nha Jo a quim Mi guel, re pu bli ca no
his tó ri co, com no tó ria atu a ção nos glo ri o sos tem pos da im plan ta ção do
novo re gi me, depois vol ta do para as ati vi da des pro du to ras. Na Jus ti ça
ficou Ra fa el Sam pa io Vi dal, de Cam pi nas, ta len to so mem bro do Con gresso
es ta du al, onde se des ta ca va pe los seus es tu dos em vá ri os se to res. Fi nal -
men te a Agri cul tu ra foi en tre gue a Pa u lo de Mo ra is Bar ros, da ve lha
estir pe do pri me i ro pre si den te ci vil, Mo ra is Bar ros, que fora pre fe i to de
Pi ra ci ca ba, a ci da de da fa mí lia, e sua ad mi nis tra ção pas sa va por ter sido
mo de lar para todo o Bra sil.

 Os se cre tá ri os, à ex ce ção de Jo a quim Mi guel, pou co pas savam
dos qua ren ta anos, e Alti no an da va na casa dos trin ta.

 A Pla téia, jor nal fun da do no fim do Impé rio, trou xe o seu
tes temunho so bre a car re i ra de Ro dri gues Alves, des de en tão, na Pro víncia, 
no Es ta do e na União. Go ver nar São Pa u lo, di zia o jor nal, era res pon sa -
bi lidade pró pria de um ho mem da que la ex pe riên cia glo ri o sa, e o go verno
de São Pa u lo, nas cir cuns tân ci as em que ele o as su mia, da ria ori gem a
no vos ser vi ços em fa vor do país.

 Na hora em que a Fe de ra ção e o pró prio re gi me pa re ci am
des mo ro nar-se, o mais im por tan te Es ta do da Fe de ra ção dava bri lhan te
exem plo de re sis tên cia le gal e or dem pú bli ca, ao le var ao go ver no aque le 
filho que era en tão, sem dú vi da, ao lado de Rui Bar bo sa, uma das maiores
fi gu ras da vida pú bli ca do país.

 A can di da tu ra, a ele i ção e a pos se pro vo ca ram ma ni fes ta ções
di re tas de re go zi jo vin das de todo o Es ta do. Entre elas, des ta ca-se esta
car ta, es cri ta por um jo vem po lí ti co do tem po:
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“São Pa u lo, 3 de mar ço de 1912. Exmo Sr. Con se lhe i ro
Ro dri gues Alves. Meus res pe i to sos cum pri men tos. Peço per -
mis são a V. Exª para trans mi tir mi nhas sin ce ras fe li ci ta ções
pelo bri lhan te re sul ta do das ele i ções que, con sa gran do mais
uma vez o nome de V. Exª, trou xe ram a vi tó ria de fi ni ti va de
São Pa u lo. Com o mais ele va do res pe i to, subs cre vo-me de V.
Exª ad mi nis tra dor e cri a do aten to obri ga dís si mo. Jú lio Pres tes.”

A pos se, no dia 1º de maio, foi uma con sa gra ção.  Enor me
multi dão aglo me rou-se nas ime di a ções do pa lá cio di an te do qual a
Força Pú bli ca for ma va com to dos os seus efe ti vos dis po ní ve is.

Ro dri gues Alves, que se en con tra va na Ro tis se rie Sport sman,
to mou ali, em com pa nhia do fi lho, Oscar, de Alti no e de Car los
Guimarães, a car ru a gem de apa ra to, que vi nha cer ca da por um pi que te
de lan ce i ros, di ri gin do-se à as sem bléia, en tre mas sas de povo. A ses são
foi aber ta à uma hora da tar de, re ple tos o re cin to e as ga le ri as. O pre si -
den te pres tou com pro mis so sob gran des acla ma ções, sen do de se no tar
a pre sen ça de toda a ofi ci a li da de da guar ni ção fe de ral.

As fes ti vi da des cul mi na ram no ve lho Pa lá cio do Go ver no,
sede do po der ci vil des de os tem pos da Co lô nia. Toda a pra ça e ruas
próxi mas re gur gi ta vam com imen so con cur so do povo en quan to o
palácio mos tra va-se flan que a do pela nu me ro sa tro pa mi li tar es ta du al.

Dias após a pos se, mor reu-lhe o ve lho pai. Deve ter sido um
tris te mo mento para o fi lho, mais que se xa ge ná rio. Sua afe i ção pelo
geni tor e ami go era pro fun da. To dos os dias, quan do se en con tra va em
Gu a ra tin gue tá, ia vê-lo, no so bra do da pra ça, a pou cos pas sos da sua
man são. “Seu” Do min gos es tre me cia o fi lho ilus tre. Des de moço de no -
ta ra pre fe rên cia em seu fa vor. Foi o úni co a es tu dar no Impe ri al Co lé gio 
D. Pe dro II, a gra du ar-se na Fa cul da de do Lar go de S. Fran cis co. Fora o
úni co a quem ofe re ce ra uma vi a gem à Eu ro pa, que o fi lho re cu sou,
alegan do que não que ria one rar o pai, em pre ju í zo dos ir mãos. Ago ra
ia-se o ve lho e ele mal po dia re co lher-se na sua lem bran ça. Na nota do
seu pu nho com que se abre este li vro, lê-se, a pro pó si to do fa le ci men to
do pai: “Eu aca ba va de to mar pos se do go ver no do Esta do.” O apon ta men to
so bre o fato, es cri to além da que la nota, é este: 
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“Mor te de meu pai. A 5 de maio, às 4½ da ma nhã, faleceu 
em Gu a ra tin gue tá. Qu an do par ti es ta va de pé, de po is de uma
lon ga e gra vís si ma en fer mi da de. Mas pa re cia-me que ain da
ha via de vi ver. Re ce bi o te le gra ma de avi so, do meu mano
Antô nio, na Ro tis se rie, onde ain da es tou hos pe da do. Às 7 da
no i te par ti com as me ni nas, o Oscar, o Vir gí lio e outros
paren tes e ami gos para Gu a ra tin gue tá, para as sis tir ao en ter ro
no dia se guin te, às 9 ho ras da ma nhã. Che ga mos à me ia-noite
e ve la mos jun to o cor po até o en ter ra men to. Con du zi ram o
cor po, na sa í da, os Drs. Alti no Aran tes e Jo a quim Mi guel,
meus se cre tá ri os, que fo ram co nos co a Gu a ra tin gue tá, eu, o
Vir gí lio, Edu ar do So bri nho e Au gus to Reis. O en ter ro foi
muito con cor ri do. Os dois se cre tá ri os pas sa ram a no i te em
casa. Às 2 ho ras da tar de re gres sa mos, che gan do à ca pi tal às 7 
da no i te. O Dr. Fron tin man dou me dar trem es pe ci al para a
ida e para a vol ta.”

Assim per de ra o pai, o por tu gue si to da Cor re lhã, che ga do à corte
do Impé rio, na Re gên cia de Fe i jó, com al guns vin téns de pra ta no bol so.
Com seu acen to mi nho to, sua pro bi da de la bo ri o sa, vi ve ra a cam pa nha de
Ro sas, a guer ra de Ló pez, a al for ria dos pre tos. Já en tão acom pa nha va de
lon ge o fi lho, na pre si dên cia da Pro vín cia. De po is vi e ra a Re pú bli ca
dos ge ne ra is, a luta da Arma da, o ca bo clo Flo ri a no (que an da ra ali por
perto, na es ta ção de Ro se i ra), a su bi da dos pa u lis tas, a gló ria do fi lho. E
“seu” Do min gos con ti nu a va, como um tron co eu ro peu en ra i za do no Vale
do Pa ra í ba. No trem, de vol ta do en ter ro, o fi lho do ve lho por tu guês de via
ir pen san do em tudo isso. Ele tam bém, no ín ti mo, sen tia-se ve lho,
com ba lido. Mas o de ver cha ma va-o, um de ver apa ga do e tris te.

SÃO PAULO E O GOVERNO FEDERAL

O Ma re chal Her mes, na ca pi tal da Re pú bli ca, de via sen tir que 
as tro pe li as e as “sal va ções” en con tra ri am efi caz re sis tên cia na que le
governo es ta du al, a re sis tên cia da le ga li da de pres ti gi a da pelo povo e pelas
ar mas. A Igre ja tam bém co lo ca ra-se ao lado do si tu a ci o nis mo. O bis po
de Ri be i rão Pre to, au to ri za do pe los co le gas, es cre veu a Pi nhe i ro Ma chado,
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adver tin do-o con tra o ris co de vi o lên ci as. O se na dor res pon deu ne gando
tais in ten ções, que, no en tan to, afir ma va nos dis cur sos.

Aque la es pé cie de paz ar ma da foi man ti da à cus ta de es tre i ta
vi gi lân cia po lí ti ca. As re la ções do go ver no pa u lis ta com o fe de ral eram
de li ca das, e, den tro do sis te ma vi gen te, anô ma las. O PRP, do mi nan te no 
Esta do, era, in dis far ça da men te, opo si ci o nis ta ao gru po go ver nan te da
Re pública. Não po di am ser es que ci das nem a can di da tu ra de Albu querque
Lins à vi ce-presidência, com Rui Bar bo sa, nem as ten ta ti vas in fru tí fe ras
de in ter ven ção em São Pa u lo. O PRC, par ti do ofi ci al, chefiado por
Pinhe i ro Ma cha do, ti nha jun to a Her mes um só re pre sen tan te de São
Pa u lo, o Mi nis tro Pe dro de To le do. Só a ex pe riên cia e a au to ri da de de
Ro dri gues Alves po de ri am con du zir o bar co en tre os tra i ço e i ros es co -
lhos. Na que les tran ses, que fo ram os mais ar ris ca dos da sua lon ga vida,
o ve lho po lí ti co pro ce deu de for ma ex tre ma men te há bil: agia com a
maior pru dên cia, não ace i tan do ne nhum con se lho de ex ces so, ne nhu ma
pro vo ca ção. Suas re la ções ofi ci a is com Her mes eram as mais cor re tas.
Mas nun ca o seu go ver no tran si giu em pon tos fun da men ta is. E, nas
notas ín ti mas, po de mos acom pa nhar o mis to de apre en são e cu i da do
com que ele se guia os acon te ci men tos na es fe ra fe de ral.

Em abril, dias an tes da pos se, Ro dri gues Alves es te ve na fá bri ca
mi li tar de Pi que te, es ta be le ci men to fe de ral, onde foi mu i to bem re ce bi do
pelo co ro nel co man dan te. De vol ta a Gu a ra tin gue tá pas sou amá vel te le grama 
a Her mes, que lhe res pon deu no mes mo tom, ter mi nan do seu des pa cho
por di zer que “sa u da va afe tu o sa men te” o seu an ti go che fe.

A 15 de abril, Álva ro de Car va lho es ti ve ra em Gu a ra tin gue tá
com más no tí ci as. Fon se ca Her mes lhe in for ma ra que o ir mão pre si dente,
de po is de ma ni fes tar in ten ções con ci li a tó ri as para com o novo go ver no
pa u lis ta, mu da ra ra di cal men te, após ter re ce bi do uma car ta de Pi nhe i ro
Machado, que des can sa va em Cam pos. O pró prio Fon se ca Her mes
rece be ra tam bém mis si va de Pi nhe i ro “fa lan do mu i to mal de São Pa u lo
e dos pa u lis tas”.

La u ro Mül ler, por seu turno, acon se lha va mo de ra ção,
“tolerân cia e bom es pí ri to de har mo nia”, para com o go ver no fe de ral.
Mas Pi nhe i ro Ma cha do não pa re cia con ci li a dor. Ma no bran do por trás
dos bas ti do res, pro cu ra va re ar ti cu lar os dis si den tes em tor no do PRC,
manten do as sim a ci zâ nia den tro da po lí ti ca pa u lis ta.
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Ano ta Ro dri gues Alves:

“É uma bal búr dia esta po lí ti ca. Sen te-se que há o propósi to
de des ban car o Pi nhe i ro, mas to dos têm medo de
demonstra rem a des co ber to e se li mi tam a fa zer esse jogo de
ati tu des e com bi na ções.”

A si tu a ção tor nou-se mais in qui e tan te, em me a dos de 1912,
quan do o gru po do mi nan te co me çou a ar ti cu lar a can di da tu ra de Pi nhe i ro 
Macha do para a pre si dên cia da Re pú bli ca. Nada de mais ame a ça dor poderia
pa i rar so bre São Pa u lo.1

A pri me i ra no tí cia que Ro dri gues Alves teve da tra ma foi-lhe
tra zi da pelo Se na dor go i a no Gon za ga Ja i me, que o vi si tou na ma nhã de
18 de ju nho.

Pi nhe i ro co me ça va a aje i tar a sua can di da tu ra, e para isso ia
se ser vin do de ami gos de di ca dos, nos me i os es ta du a is e fe de ral. No
Pará, já con ta va com o pres tí gio tra di ci o nal dos Le mos e, no Ama zo -
nas, com o dos Né ris. Logo de po is des ta co mu ni ca ção, e como já
havia acon te ci do em ou tras opor tu ni da des, a au to ri da de de Pi nhe i ro
des mo ro na va ante o avan ço das “sal va ções”. Mas, no ce ná rio fe de ral,
prin ci pal men te no Con gres so, sua von ta de im pe ra va. O re co nhe ci -
men to de po de res, no iní cio da le gis la tu ra, fez-se sob as suas or dens.
Ro dri gues Alves re co men da ra à ban ca da pa u lis ta que vo tas se nos que
hou ves sem sido ele i tos. Mas o PRP di vi diu-se, sob a atra ção de Pi nheiro.
O caso Antu nes Ma ci el, ma ra ga to ele i to no Rio Gran de, foi tí pi co.
Pinhe i ro conde nou-o. Ro dri gues Alves que ria sus ten tá-lo, por in ter médio 
do re la tor Cin ci na to Bra ga. Esse vi a jou para a Eu ro pa e pas sou o caso
a Álva ro de Car va lho, que mu dou de rumo. Álva ro, ami go fiel de
Rodri gues Alves, pre fe riu tran si gir. Inu til men te o pre si den te es cre veu
ao lí der Ga leão Car va lhal, re co men dan do a ver da de ele i to ral como
úni co cri té rio. Álva ro, que com pa re ce ra à casa de Pi nhe i ro, na fes ta de
seu ani ver sá rio, aca bou con cor dan do com a “de go la” de Antu nes
Maci el. Elói Cha ves, ou tro fiel ami go, acom pa nhou-o. Acha vam melhor
pro te ger São Pa u lo, co me ten do em bo ra in jus ti ças. O ve lho che fe não
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con cordou. Escre veu, a 18 de maio, uma car ta de so li da ri e da de a Maciel
e to mou uma nota que i xo sa no seu diá rio. Ele não ce de ria.2

Rodrigues Alves, pelo respeito e autoridade que todo o país
lhe reconhecia, foi se tornando elemento decisivo nas veladas escaramuças
políticas que se seguiram.

Dos figu ran tes do iní cio da Re pú bli ca, pou cos res ta vam e
nenhum, no mo men to, po dia dis pu tar-lhe a pri ma zia.

Cam pos Sa les car re ga va o peso das re a ções pro vo ca das pela sua
pre si dên cia e era um iso la do, mes mo em São  Pa u lo. Qu in ti no Bo ca i ú va
não pas sa va de fi gu ra sim bó li ca. Seu pres tí gio efe ti vo nun ca fora dos
maiores, desde que as ins ti tu i ções se ha vi am fir ma do, e, ago ra, sua
submis são ao her mis mo ti ra va-lhe qual quer in fluên cia, pois não par ti cipava 
re al men te do sis te ma que apo i a va.

Borges de Medeiros, senhor feu dal do Rio Grande, era
intocável no seu Estado, mas pouco valia fora dele. Minas perdera, com
João Pinheiro e Afonso Pena, seus últimos patriarcas nacionais. Os
mineiros antigos que restavam, Bias Fortes, Fran cisco Sales, não eram
personalidades federais. O novo líder que surgira, Carlos Peixoto, fora
destruído em 1909. Os outros – en tre eles o próprio Venceslau Brás –
só se destacariam mais tarde. 

Rui Bar bo sa con ti nu a va sua car re i ra de equí vo cos e de sen cantos. 
Sua gló ria na ci o nal che ga ra ao auge, de po is da Ré pli ca, da Con fe rên cia de 
Haia e Campanha Ci vi lis ta. Mas sua in fluên cia po lí ti ca era re la ti va.
Serviam-se dele, mas ele não ser via para nin guém. Nos do cu men tos
ínti mos dos per so na gens da épo ca, quan do se tra tou da su ces são do
Ma re chal, ou da de Ven ces lau Brás, qua se sem pre as re fe rên ci as a Rui
são para acen tu ar a in va li da de do seu nome. 

Da Ba hia para o Nor te não ha via nin guém, nem po de ria haver,
na que le re gi me de gran des Esta dos. 

Ro dri gues Alves apa re cia, pois, no meio em trans for ma ção,
den tro do qual ve lhas li de ran ças se ex tin gui am, e as no vas ain da não se
fir ma vam, como fi gu ra do mi na do ra. Ele de um lado: do ou tro, Pi nhe i ro
Ma cha do. E ele, na ver da de, mais for te do que Pi nhe i ro. 
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Sua au to ri da de só fi ze ra cres cer, na me di da em que a obra do
seu go ver no ia ad qui rin do dis tân cia his tó ri ca. A ela so ma va-se o po der
po lí ti co ine ren te ao go ver no de São Pa u lo, sem es que cer o fato de que
seu man da to ia su pe rar, em dois anos, o do pre si den te da Re pú bli ca. Se
a do en ça não o in va li das se (como es pe ra vam se cre ta men te os seus ini migos)
nada se po de ria fa zer no Bra sil sem ele. 

As  re la ções en tre o Esta do e a União, no ter re no po lí ti co,
eram o ma i or pro ble ma de Ro dri gues Alves, no prin cí pio do seu ter ce i ro 
go ver no pa u lis ta. 

Os fa to res com po nen tes da si tu a ção apre sen ta vam gran de
com ple xi da de e, não raro, sen sí vel con tra di ção. 

Os mais visíveis eram os dois blocos nitidamente antagônicos,
o PRC de Rodolfo Miranda, grupo pequeno mas aguerrido, e o PRP
que não era só de Rodrigues Alves. 

A di vi são do tra di ci o nal par ti do, fun da dor da Re pú bli ca, era
exa ta men te o pon to mais de li ca do das di fi cul da des que cer ca vam o
presi den te pa u lis ta. 

Como che fe do go ver no – ex pe ri en te, res pe i ta do, e duro quando 
se fa zia mis ter, – sua ação era, sem dú vi da, pre pon deran te, mas nun ca
decisi va, como a de Pi nhe i ro Ma cha do no meio fe de ral. Ro dri gues Alves
ti nha jun to a si, e nem sem pre con si go, ho mens pres ti gi o sos do par ti do,
como Cam pos Sa les, Ber nar di no de Cam pos e Fran cis co Gli cé rio, sem 
fa lar nas for ças lo ca is do tipo de Jor ge Ti bi ri çá, Fer nan do Pres tes e
Albuquer que Lins. 

Todos es ses ho mens ti nham suas per so na li da des, seus in te resses
e pontos de vis ta. Mas não par tia de les a ma i or di fi cul da de. Esta se
encon tra va na ação dos an ti gos dis si den tes, re u ni dos no apris co do par tido
di an te da ame a ça co mum de in ter venção, mas sem pre por ta do res de
velhas am bi ções e an ti gos res sen ti men tos. 

A ATITUDE DE GLICÉRIO – MODERAÇÃO  DE
 RODRIGUES ALVES

Cu ri o sa men te, a pri me i ra di fi cul da de que Ro dri gues Alves
teve de en fren tar, nas re la ções com o go ver no fe de ral, foi a re vi ra volta na 
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po sição do Se na dor Gli cé rio. O ve lho che fe re pu bli ca no era res pe i ta -
do como exí mio es tra te gis ta po lí ti co e, sen do em bo ra pes so al men te
dis cu ti do, go za va do aca ta men to de vi do a sua lon ga tra je tó ria. Não
se po dia es que cer que fora pro pa gan dis ta e ele men to mar can te do
movi men to re pu bli ca no, nos seus pri mór di os; per ten ce ra ao Go verno
Pro vi só rio e che fi a ra o Con gres so com Pru den te; en fren ta ra a luta
com este e con se gui ra so bre vi ver. 

Mais tar de, Gli cé rio fun da ra o Bloco com Pi nhe i ro (foi ele,
mes mo, o cri a dor do nome), ali an do-se em São Pa u lo aos ad ver sá ri os de 
Ro dri gues Alves e men to res da can di da tu ra Afon so Pena. Com Pi nhe i ro 
per ma ne ce ra uni do, in te gran do-se no her mis mo, en quan to São Pa u lo
apo i a va Rui.

Agora, numa das suas sur pre en den tes re vi ra vol tas, vi nha
alinhar-se na opo si ção e, no co me ço da ses são de 1912, rom peu ba te ri as 
con tra o go ver no fe de ral, no Se na do. 

As in ten ções mo de ra do ras de Ro dri gues Alves não po di am
re ce ber bem o novo ra di ca lis mo de Gli cé rio. O pre si den te es ta va dispos to
a não se atre lar ao car ro po lí ti co do her mis mo, mas não podia, sem
sacrifi car os in te res ses do povo pa u lis ta, con cor dar em que o PRP
envere das se pela opo si ção. Suas con si de ra ções so bre a ati tu de de Gli cério,
embora ex ten sas, me re cem ser trans cri tas, por que es cla re cem os costumes
po lí ti cos do tem po: 

“Os dis cur sos do Gli cé rio no Se na do, nas ses sões des te
ano (1912), as su mi ram tal ca rá ter de vi o lên cia con tra o go verno, 
e no ta da men te con tra o Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do, que
todos os po lí ti cos co me ça ram a se im pres si o nar, re ce an do, de 
re pen te, qual quer con tur ba ção na vida do Esta do. O Ge ne ral
Gli cé rio não se en ten deu co mi go an tes de as su mir aquela
atitude, e dis se ram-me, mes mo, que ha via fi ca do res sen ti do
com a or ga ni za ção do go ver no do Esta do, que i xan do-se de
não ter sido ou vi do. Aliás, eu não ouvi a nin guém. Qu an do
in cum bi o Dr. Ru bião de con vi dar os atu a is se cre tá ri os para
meus au xi li a res de go ver no, cons tou-me que esse ami go in formou
da mi nha re so lu ção aos che fes po lí ti cos que aqui se acha vam.
Fe i ta a es co lha, co mu ni quei-a por car ta ao Car va lhal, para dar
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Fran cis co Gli cé rio, pró cer da Re pú bli ca. Ca ri ca tu ra de Raul.
O Ma lho. Co le ção Álva ro Co trim



 ciên cia aos co le gas da Câ ma ra, ao Gli cé rio e ao Ellis:
este me dis se que não re ce beu essa co mu ni ca ção. 

Em 26 de ju nho tive uma car ta do Gli cé rio, ex pli can do a 
sua con du ta, o seu com pa re ci men to a re u niões de opo si ci o -
nis tas, a co mis são de or ga ni za ção de um cen tro de re sis tên cia
con tra os des man dos do go ver no, e a sua po si ção no Se na do.

‘Estou agin do, dis se ele, por mi nha con ta, ser vin do,
segun do o meu con ce i to, à Cons ti tu i ção e à li ber da de, sem
sacri fi car os prin cí pi os em que se fun dam a or dem po lí ti ca e a 
or dem mo ral no con jun to das ins ti tu i ções. Cre io es tar fir me -
men te, sin ce ra men te ser vin do à na ção bra si le i ra, tan to quan to 
me per su a do es tar ex pri min do o sen ti men to ge ral da opi nião
pú bli ca. Esti ma rei mu i to que nos sos pa trí ci os, e com eles os
che fes do nos so par ti do em São Pa u lo, não de sa pro vem a
minha con du ta. Mas, se ape sar do es ta do do meu es pí ri to, a
opi nião de les me for ad ver sa, não te rei o me nor cons tran gi mento
em res pe i tá-la, pro curando sem pre evi tar que des ta mi nha
atitude re sul tem qua is quer in con ve ni en tes que per tur bem a
obra co mum da si tu a ção go ver na men tal de São Pa u lo’.”3 

Tra tan do-se de um caso po lí ti co im por tan te, Ro dri gues Alves
con vo cou Ber nar di no de Cam pos e, por ele, deu co nhe ci men to da car ta de
Gli cé rio à Co mis são Cen tral do PRP ma ni fes tan do, ao mes mo tem po, a
sua ma ne i ra de pen sar a res pe i to. Com a con cor dân cia da Co mis são, ex pôs
sua opi nião na car ta de res pos ta a Gli cé rio, no tá vel do cu men to de sa bedoria
po lí ti ca que va mos trans cre ver, uti li zan do a mi nu ta por ele con ser va da:

“São Pa u lo, 16 de ju lho de 1912.

Gli cé rio. –  Demo rei a res pos ta de sua car ta por que,
tratan do-se nela de  ne gó cio, que in te res sa à po lí ti ca de nos so
Esta do, en ten di que os ami gos da Co mis são Cen tral de vi am
ter co nhe ci men to dos seus ter mos. Como você sabe, an tes de 
co me ça rem os tra balhos le gis la ti vos que, no cor ren te ano
tinham de ser pre ce di dos do ser vi ço de li ca do do re co nhe ci mento
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de po de res, os nos sos com pa nhe i ros, di plo ma dos e ele i tos,
pro cu ram se in for mar dos che fes e di re to res da po lí ti ca do
Esta do, qual de via ser aí a ati tu de de les, de po is da luta ar den te
em que to dos es ti ve mos en vol vi dos, por oca sião da ele i ção
pre si den ci al. A opi nião do par ti do foi que, pas sa do o perío do
da gran de cri se e ten do sido cum pri do o nos so de ver na
sustenta ção do prin cí pio que nos le vou às ur nas, não ha via
razão para que não anu ís se mos em acom pa nhar uma pro metida 
ten dên cia de pacifi ca ção que, nos di zi am, só po de ria se gene -
ra li zar, se não fôs se mos nós, pa u lis tas, hos tis a esse movi men to. 
Ora, você não ig no ra os pe ri gos que cor re mos em cer to
momen to e como os gran des in te res ses do Esta do es ti ve ram
amea ça dos em bru tal per tur ba ção. Daí a idéia de não
concor rermos para acir rar ódi os ou pa i xões, e, ao con trá rio, a
de influ ir mos dig na men te para que a má qui na go ver na men tal
fun ci o ne sem em ba ra ços, em bo ra con ti nu an do a man ter os
compro mis sos de nos sa an te ri or con du ta. Daí, ain da o con selho 
aos ami gos da repre sen ta ção ge ral4 para cumpri rem o seu
dever com isen ção, sem li ga ções par ti dá ri as ou de agru pa -
men tos, sem pro vo ca rem atri tos que pro du zam exa cer ba ção
de âni mos, es tu dan do e dis cu tin do as ques tões de or dem
econô mi ca e ad mi nis tra ti va, vo tan do com li ber da de, e, para
os ca sos polí ti cos gra ves, que ocor res sem, pro cu ran do ou vir os
amigos do Esta do. Foi um con se lho pru den te e bom, que
todos têm se gui do com ex ce len te com pre en são do seu al can -
ce e com alto cri té rio. Não há ra zão, de mi nha par te, para o
modificar, quan do te nho so bre os om bros as res pon sa bi lidades
do go ver no do Esta do que pre ci sa de paz com ple ta para o
seu tra ba lho, e sé ri os pro ble mas da ad mi nis tra ção. Não se
pode di zer que so mos ego ís tas, as sim pro ce den do, como às
ve zes me pa re ce que bus cam in si nu ar os que pen sam que o
nos so lu gar deve ser sem pre nas li nhas pe ri go sas, pois que
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tudo quan to fi zer mos em pro ve i to do nos so Esta do, há de
refle tir be ne fi ca men te em fa vor da União. Você to mou ou tro
ca mi nho, en ten den do que cum pria as sim me lhor o seu de ver, 
cer to de es tar sen do apla u di do pela na ção e na cren ça de que,
agin do por con ta pró pria, não com pro me tia a res pon sa bi li da -
de dos che fes po lí ti cos do Esta do. A um mes tre do re gi me
não se rei eu quem ve nha dar li ções de con du ta par la men tar,
mas re fli ta nos con se lhos que da qui le va ram os nos sos ami -
gos e di ga-me se, no es ta do atu al dos âni mos, esse ca mi nho
não po de rá le var à re vol ta con tra os po de res consti tu í dos,
solu ção de sas tra da e fa tal que cum pre a todo tran se evi tar. É
pre fe rí vel, como mal me nor, aguar dar, seja qual for a in ten si -
da de do so fri men to, o ter mo le gal dos maus go ver nos. Re fli ta 
mais, se num dado mo men to, não po de re mos ser acu sa dos de 
pou co sin ce ros nos nos sos in tu i tos, ado tan do, na Câ ma ra dos 
De pu ta dos, em nome do par ti do po lí ti co do Esta do, uma
nor ma de pro ce der que está em com ple to de sa cor do com a
que se gue, no Se na do, um dos ilus tres che fes des se par ti do?
Pen se ain da na si tu a ção em que terá de fi car o Cam pos Sa les,
ex-presiden te da Repú bli ca, se na dor do Esta do e de le ga do do 
atu al go ver no, se ti ver de ou vir, de um seu com pa nhe i ro de
re pre sen ta ção, ma ni fes ta ções po lí ti cas de caráter pes so al e
violen to con tra o che fe do Esta do... É pos sí vel, meu ami go,
que qual quer de nós, sem as res pon sa bi li da des po lí ti cas que
nos aca bru nham, fos se le va do a se ex pan dir li vre men te na
apre ci a ção de al guns atos do go ver no, su je i tos à jus ta cen su ra. 
Mas pen se em tudo quan to es tou di zen do e você co nhe ce
melhor do que eu, e es tou cer to que há de agir, sem de i xar
mal o nos so Esta do e os seus com pa nhe i ros de re pre sentação,
pro cu ran do e se guin do a fór mu la que os homens de sua
expe riên cia sa bem sem pre en con trar, para fu gir a di fi culdades,
que não se es con dem a olhos me nos perspicazes.”

Os re pu bli ca nos his tó ri cos, como Gli cé rio, sem pre con fun diram 
opo si ção com re vo lu ção. A idéia de que a ma nu ten ção das ins ti tu i ções
é sem pre a me lhor so lu ção para qual quer cri se po lí ti ca, nun ca se
enra i zou na men ta li da de dos ve te ra nos da re pú bli ca. O pro ce di mento
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po lí tico con tra di tó rio não é com pa tí vel com o in te res se das fac ções
con fli tan tes no for ta le ci men to das ins ti tu i ções. Essa é a li ção má xi ma da 
Re pú bli ca nos Esta dos Uni dos, que os pre ten sos se gui do res da Amé ri ca 
La ti na nun ca pu de ram apren der. A car ta de Ro dri gues Alves a Gli cé rio
é uma li ção po lí ti ca, ha u ri da não na cul tu ra mas na ex pe riên cia, e poderia,
ain da hoje, ser vir de mo de lo aos bra si le i ros.

Gli cé rio, as tu to e ver sá til, pa re ce ter con cor da do com a li nha
mo de ra da. A 1º de ou tu bro, es cre veu a Ro dri gues Alves opi nan do so bre 
a ma ne i ra de se exe cu tar o acor do, se gun do o qual se ri am ga ran ti dos, no 
Con gres so es ta du al, lu ga res para a mi no ria her mis ta. Para Ro dri gues
Alves, a me di da não era ve xa tó ria, vis to que, quan do pre si dente da
Repú bli ca, as se gu ra ra, em 1904, o di re i to da re pre sen ta ção às mi no ri as.
Gli cé rio não re cu sa va o acor do. Re co men da va pru dên cia na ace i ta ção
dos ad ver sá ri os, e pon de ra va: “um acor do fun da do no res pe i to de fato à 
re pre sen ta ção da mi no ria nos põe a co ber to da sus pe ita de es tar mos
fazendo um con lu io com o go ver no im po pu lar do Ma re chal”. E acres centa:
“Re fli ta qua is não se rão os es for ços em pre ga dos por ele [Her mes] para
apro xi mar-se do pre si den te de São Pa u lo, so bre tu do quan do este é o
Ro dri gues Alves [....]. Ele re fe riu ao Aze re do o teor da car ta que lhe
escre veu, e, pe din do para o fato a má xi ma re ser va, pon de rou-lhe: ‘Olhe
–  eu nem ao Pi nhe i ro co mu ni quei co i sa al gu ma’.”

Essa car ta de Her mes a Ro dri gues Alves tem a sua pe que na
his tó ria, que pre ci sa ser re la ta da, para com ple tar o qua dro das di fí ce is
re la ções en tre São Pa u lo e a União.

Em 29 de se tem bro, o pre si den te pa u lis ta es cre veu a Gli cé rio:

“ Agora uma nota con fi den ci al. Re ce bi, on tem, uma carta
ín tima do Ma re chal so bre a con ve niên cia de um acor do político, 
no Esta do, com os ami gos dele. Fala em nos sa velha ami za de,
no apa zi gua men to das lu tas, no meu es pí ri to de to le rân cia
[....] e su ge re a idéia de uma apro xi ma ção, ga ran tin do por
exem plo o go ver no, nas pró xi mas ele i ções do Estado, àque les
seus ami gos, o ter ço da Câ ma ra e do Senado. Os ele i tos vi ri am
co la bo rar com o go ver no. De vez em quan do sur gia aqui uma 
des tas fór mu las de com bi na ção, mas ago ra ela vem do alto,
em bo ra em ter mos mu i to amis to sos. Res pon di ao Ma re chal
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que ia pro cu rar ou vir a opinião dos che fes do Par ti do Re pu -
blicano do Esta do, para fi car ha bi li ta do a dar-lhe res pos ta
ul te ri or. Di ga-me você alguma co i sa so bre isto com pos sí vel
ur gên cia.”

A fa tia pre ten di da era gros sa. Um ter ço da re pre sen ta ção
fixado an te ci pa da men te, sem le var em con ta a pro por ção ex pres sa no
ple i to. Se ria uma ca pi tu la ção do pre si den te pa u lis ta, de po is da gran de
vitória ele i to ral. Cor res pon dia à sub ver são das ins ti tu i ções, que ele
conde na ra nos seus con se lhos a Gli cé rio. Cor res pon de ria, tam bém, a
algo de mais gra ve: ao aban do no da jus ta re pre sen ta ção das mi no ri as,
es ta be le ci da du ran te a sua pre si dên cia pela lei Rosa e Sil va, em tro ca de
um cam ba la cho po lí ti co, ar bi trá rio e sem fun da men to ele i to ral.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Ter ce i ro

Ro dri gues Alves e a Câ ma ra – Ten ta ti va fi nal do PRC.

RODRIGUES ALVES E A CÂMARA

Se, no Se na do, Pi nhe i ro Ma cha do pro cu ra va si mu lar acor do, na
Câ ma ra o seu jogo era mais os ten si vo. As pri me i ras es ca ra mu ças ocor -
re ram dias após a pos se de Ro dri gues Alves, no clás si co epi só dio do
reco nhe ci men to de po de res, no qual a pre po tên cia do che fe ga ú cho só era
li mi ta da pela au to de fe sa das duas gran des ban ca das de Mi nas e São Pa u lo.

O pro ble ma em 1912 era de li ca do, pois di zia res pe i to ao pró -
prio ter re i ro do cha ma do “chan ce ler dos po tre i ros”, apo do que apli ca ra
Rui Bar bo sa a Pi nhe i ro Ma cha do, em dis cur so no Se na do, du pla men te
pe jo ra ti vo: ao pró prio Pi nhe i ro e à ban ca da ga ú cha.

A 4 de maio, o lí der pa u lis ta, Ga leão Car va lhal, es cre veu a
Ro dri gues Alves uma car ta de que foi por ta dor Cân di do Mota. Expu nha 
o lí der:



“O caso mais im por tan te no re co nhe ci men to de poderes
é o da ele i ção no Rio Gran de do Sul, do dis tri to no qual o
Con se lhe i ro [Antu nes] Ma ci el1 foi vo ta do, jul gan do-se ele
ele i to. O Cin ci na to Bra ga, se gun do me cons ta, en tre gou os
pa péis, por ter de par tir para a Eu ro pa, de i xan do de emi tir
pa re cer. O Se na dor Pi nhe i ro Ma cha do faz ques tão do re co -
nhe ci men to do can di da to dele, aliás di plo ma do pela jun ta
apu ra do ra. Os com pa nhe i ros aqui es tão he si tan tes na ati tu -
de que de ve mos as su mir, pois hoje foi sor te a do o Álva ro de 
Car va lho para a co mis são que deve es tu dar a ele i ção do Rio 
Gran de do Sul. Tor na-se in dis pen sá vel a opi nião sua, para
que pos sa mos fir mar a nos sa ori en ta ção. Como de ve mos
pro ce der? De ve mos se guir o cri té rio da jus ti ça ou o cri té rio
da con ve niên cia po lí ti ca? De ve mos hos ti li zar o Pi nhe i ro,
pois ele re ce be o pa re cer con trá rio ao can di da to go ver na -
men tal como um ato de hos ti li da de?”

A res pos ta de Ro dri gues Alves é ou tro do cu men to de dig ni -
da de pes so al e sa be do ria po lí ti ca. Sua mo de ra ção não se con fun de com
a sub ser viên cia ou pu si la ni mi da de. Esta va, é cer to, ini ci an do o go ver no
es ta du al, e sen tia as res pon sa bi li da des que lhe ha via tra zi do a con fi an ça
do povo pa u lis ta. Mas o aban do no dos prin cí pi os re pre sen ta ria a de si lusão, 
no Esta do e no país, quan to à sua li de ran ça. Sem jac tân cia, nem de sa fio, 
de ci diu pela re sis tên cia, dan do-lhe uma no tá vel for ma de pru dên cia e
res pe i to pe los ami gos do Rio:

“São Pa u lo, 12 de maio de 1912.
Ami go Car va lhal.

Re ce bi sua car ta por in ter mé dio do nos so ami go Dr.
Cân di do Mota, com quem con ver sei de ti da men te so bre a
ele i ção do Con se lhe i ro Ma ci el pelo Rio Gran de. Tive, depois,
oca sião de me en ten der so bre o mes mo as sun to com os
nos sos ami gos Car do so, Elói e Sar men to...2
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Não me sur pre en dem as di fi cul da des que es tão en con -
tran do no tra ba lho do re co nhe ci men to de po de res. Foi
sem pre um as sun to di fí cil, e, na atu a li da de, pe no so pe las
ame a ças cons tan tes aos di re i tos que pa re ci am e pa re cem in -
con tes tá ve is. Te nho as ma i o res sim pa ti as pela ca u sa das mi -
no ri as, e por tan to, do Con se lhe i ro Ma ci el, que, além de ser
um ho mem de gran de mé ri to, tem sido um ele men to de or -
dem aí e, a meu ver, na po lí ti ca do Sul. Não pos so mes mo
com pre en der como os di re to res da po lí ti ca não têm fa ci li ta -
do a sua en tra da no Par la men to. O meu cri té rio, na tu ral -
men te, em ma té ria de re co nhe ci men to de po de res, é o da
jus ti ça, e me re pug na acon se lhar que se pri ve do di re i to de
re pre sen ta ção quem o re ce beu do cor po ele i to ral nas ur nas.
Ouvi do Cân di do Mota que ha via es tu da do a ele i ção do Rio 
Gran de e que ti nha por in con tes ta do o di re i to de Ma ci el.
Dis se-me o Sar men to que era essa tam bém a opi nião do
Cin ci na to, que não dera o pa re cer so bre as ele i ções por que
não es ta ria aqui para de fen dê-lo pe ran te a Câ ma ra. Ouvi
depois, de ou tros ami gos, que o Cin ci nato ti nha opi nião
dife ren te, isto é, que a ele i ção não fora fa vo rá vel ao Ma ci el.
Não sei onde está a ver da de so bre esta in for ma ção, mas pen -
so que se tra ta de um caso que não é lí qui do e no qual, por -
tan to, o voto da mi no ria deve pre va le cer.3 Con fio em que os
nos sos ami gos hão de agir com o ha bi tu al cri té rio e a ne ces -
sá ria co e são. É pro vá vel que a ati tu de da ban ca da, seja ela
qual for, não agra da rá, mas nin guém po de rá se que i xar de nós, 
se nos li mi tar mos ao nos so voto, com isen ção e no bre za, sem
a pre o cu pa ção de or ga ni zar for ças para com ba ter al gum dos
gru pos que do mi nam na po lí ti ca, mas sim ples men te ten do em
vis ta o cum pri men to do nos so de ver. Pro ce den do com essa
ele va ção, al gum dia se fará jus ti ça ao nos so es for ço.”

Os de sa cer tos dos que do mi na vam o go ver no fe de ral ha vi am
le va do, em me a dos de 1912, o país a um cli ma de exal ta da agi ta ção.
Na tu ral men te isso vi nha re per cu tir na Câ ma ra, e na po si ção de São Paulo,
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que, além de ser o ma i or Esta do era o úni co go ver no opo si ci o nis ta da
Fe de ra ção. Ro dri gues Alves, cuja sa ú de co me ça va a de cli nar, ti nha de
jun tar aos cu i da dos da ad mi nis tra ção pa u lis ta os em ba ra ços da po lí ti ca
na ci o nal. A 26 de ju lho, es cre via a Car va lhal dan do con ta de lon ga
entre vis ta que ti ve ra com o De pu ta do Pru den te de Mo ra is Fi lho, na
qual a cri se po lí ti ca cres cen te fora lon ga men te de ba ti da.

“Estou acom pa nhan do com in te res se [diz] o mo vi men -
to da opi nião. A at mos fe ra daí foi sem pre mu i to car re ga da
con tra os go ver nos e, in fe liz men te, não há ra zões para que
a tem pe ra tu ra po lí ti ca seja mais mo de ra da.”

De po is de lou var a con du ta in de pen den te e ca u ta da ban ca da, 
ajun ta:

“Com essa ati tu de fi ca re mos ha bi li ta dos para, no mo -
men to opor tu no, au xi li ar mos as me lho res cor ren tes que se
for mem para tra tar da es co lha do fu tu ro pre si den te e con -
cor rer mos para não ser per tur ba da a vida nes te Es ta do, o
que me pa re ce deve ser ma i or4 pre o cu pa ção dos nos sos re -
pre sen tan tes [....]. É pos sí vel que o Par ti do Con ser va dor te -
nha, como você diz, o pen sa men to de nos iso lar.  É na tu ral
que nos te nha ain da de ob ser va ção. Mas é pru den te aguar -
dar os acon te ci men tos, por que, se exis te essa ten dên cia, há
uma ou tra que de sen vol ve es for ços para ter a nos sa co la bo -
ra ção [....]. A si tu a ção aí é, eu con fes so, mu i to de li ca da, mas
foi para po der en fren tá-la que se cri a ram os ho mens re fle ti -
dos e mo de ra dos e eu es pe ro que hão de to dos bem cum -
prir o seu de ver.”

Qu an do o lí der se in ti mi da va, como no caso da ele i ção de
Ma ci el, o pre si den te o es ti mu la va. Qu an do o lí der se exal ta va, o pre si -
den te o con ti nha.

Ou tro tes te mu nho des sa pru den te con ten são apa re ce nos
con selhos da dos por Ro dri gues Alves no epi só dio da pro pos ta de
impeach ment apre sen ta da con tra Her mes.
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Car va lhal es cre veu ao pre si den te pe din do ins tru ções, mas
avan çan do sua opi nião, que era no sen ti do de que a de nún cia fos se objeto 
de de li be ra ção pela Câ ma ra ou, pelo me nos, que se des se li ber da de à
ban ca da de São Pa u lo para vo tar como en ten des se. O re cur so do
impeach ment é, como sa bem to dos os es tu di o sos do Di re i to Cons ti tu cional, 
um me canismo po lí ti co ine fi caz, que só ser ve para agra var pa i xões e
acender cri ses.

Ro dri gues Alves, na res pos ta a Car va lhal, da ta da de 28 de
setem bro, de mo ra-se em con si de ra ções con vin cen tes. Ele, que de fendia
sem pre uma po si ção de in de pen dên cia, re cu sa va-se a en trar na que la
via de re ta li a ções ino pe ran tes. As ra zões que ale ga são as mais
proceden tes:

“Po de ria pa re cer [es cre ve] que ha ven do a ban ca da se
ma ni fes ta do já con tra al guns atos do atu al pre si den te, como 
os que se pren dem ao Con se lho Mu ni ci pal e à in ter ven ção
nos Esta dos, que cons ti tu em pon to de acu sa ção na de nún -
cia, não fi ca rá bem aos re pre sen tan tes pa u lis tas vo tar por
uma con clu são  da que la na tu re za,5 sem in cor rer na cen su ra
de in co e ren tes. Não pen so as sim. Esses atos, con tra os quais
to dos nos pro nun ci a mos, são de fato ir re gu la res ou ile ga is,
mas a res pon sa bi li da de de les está co ber ta pelo Con gres so,
que os tem apro va do. E nada im pe de que con ti nu e mos a
afir mar a di ver gên cia com o go ver no, nes ses e nos ou tros
pon tos, de i xan do de lado a ação cri mi nal, para só fa zer mos
va ler o voto po lí ti co ou par la men tar.”

A tais razões de ine gá vel pro ce dên cia ju rí di ca jun ta vam-se
outras, de es tra té gia po lí ti ca:

“Entra mos aqui em um pe río do, não se pode di zer de
con gra ça men to, mas de apa zi gua men to de pa i xões po lí ti cas. 
Re ce be mos emis sá ri os, ini ci a mos con fa bu la ções, le va mos
to dos os dias a fa lar em ces sa ção de hos ti li da des... e eu não
vim se não para au xi liá-los nes se tra ba lho... e, quan do pa re ce 
que a cal ma ten de a se res ta be le cer, que a agi ta ção tem perdido
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a sua ra zão de ser, que os tra ba lhos do Esta do se nor ma li -
zam, vol ta mos nós a re a que cer o ca lor das pa i xões, di zen do 
ao país que o pre si den te deve res pon der cri mi nal men te por
seus atos? É pre ci so pen sar nas con se qüên ci as des sa ati tu -
de. Não é na tu ral, que cri a da aque la si tu a ção, pos sa mos
con ti nu ar no tra ba lho de apa zi gua men to tão bem ini ci a do.
Na hora em que nos dis tan ci a mos do go ver no, por aque la
for ma, pa re ce que fi ca rão ro tos os pon tos de apro xi ma ção e 
vol ta re mos ao pe río do das agi ta ções. Con vi rá isso? Que
van ta gens nos ad vi rão des sa con du ta? [....]”.

Ele vi e ra como candi da to de re sis tên cia, mas se ria tam bém
– e este era o seu de ver –  um pre si den te pa ci fi ca dor.

De fato, a de nún cia não foi con si de ra da ob je to de de li be ra ção 
pela Câ ma ra. A ban ca da pa u lis ta vo tou a fa vor da de ci são, com a úni ca
ex ce ção de Pru den te de Mo ra is Fi lho, que fez bri lhan te de cla ra ção de
voto.

A mes qui nha ria da mai o ria do meio po lí ti co da épo ca não
deixou de apre sen tar a ati tu de conci li a tó ria do pre si den te pa u lis ta como
deter mi na da por ba i xos mo ti vos. Ro dri gues Alves, se gu ro no go ver no de
São Pa u lo, acha va que de via aguar dar a su ces são de Her mes, pre pa ran do
uma ele i ção pa cí fi ca, com um nome res pe i ta do. Essa po si ção de pru dên cia
e equi lí brio já fora por ele ma ni fes ta da em ou tras oca siões e opor tu ni da des. 
Pois, da que la vez, seus im pe ni ten tes ini mi gos logo pro pa la ram que as sim
pro ce dia ao pre ço da no me a ção do gen ro, Ce sá rio Pe re i ra, para juiz de
Dire i to no Rio de Ja ne i ro. Ce sá rio de mi ti ra-se do am bi ci o na do car go de
pro cu ra dor da Re pú bli ca quan do do des res pe i to do go ver no ao jul ga men to 
do Su pre mo Tri bu nal, no caso do Con se lho Mu ni ci pal.

De po is subme teu-se a con cur so, foi clas si fi ca do, e veio a
ingres sar na ma gis tra tu ra, car re i ra a que se de di cou com todo em pe nho
e cor re ção, até o fim da vida.

Mas sua no me a ção foi logo apre sen ta da como bar ga nha, o
que le vou o so gro a ano tar:

“Esta car ta [a car ta a Car va lhal, já trans cri ta] foi co nhe -
ci da da im pren sa e um dos jor na is alu diu à cir cuns tân cia de
ha ver sido no me a do juiz de Di re i to o Ce sá rio, pre ten den do
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ma li ci o sa men te li gar uma co i sa à ou tra. Não tive a me nor
inter ven ção nes ta no me a ção, di re ta ou in di re ta, nem mesmo
era simpá ti co à re en tra da do Ce sá rio na car re i ra, nes te
momen to.”

TENTATIVA FINAL DO PRC

No de cor rer de 1912, Ro dri gues Alves, que ain da se en con trava
em re gu lar es ta do de sa ú de, foi con so li dan do gra da ti va men te sua
posição no go ver no de São Pa u lo.

Dois ele men tos con cor re ram de for ma pre do mi nan te para
esse re sul ta do: a fir me za do pre si den te, no pe río do da can di da tu ra e
logo após a pos se, e, uma vez em pos sa do, a sua ação con ci li a tória e
mode ra da. Igno rou as ame a ças do Ca te te mas pro cu rou es ta be le cer,
com o mes mo, re la ções nor ma is. Era o que lhe com pe tia fa zer, em defesa
dos in te res ses do Esta do e da nor ma li da de das ins ti tu i ções.

De sua par te, o go ver no fe de ral, per ce ben do que es ta va su pe -
ra da a fase das ten ta ti vas de in ter ven ção, pro cu rou ou tro ca mi nho para
sa tis fa zer as pre ten sões do gru po her mis ta de São Pa u lo. Esse ca mi nho
se ria um acor do po lí ti co, com dis tri bu i ção ca ma rá ria de pos tos.

O Ma re chal Her mes, que ser vi ra de por ta-voz das ame a ças,
apa re cia ago ra como ara u to da paz.

Com data de 24 de se tem bro de 1912, es cre veu a Ro dri gues Alves 
uma car ta, pro va vel men te ins pi ra da e tal vez da la vra de Pi nhe i ro Ma cha do, na 
qual, de po is de re fe rir-se à ve lha ami za de en tre am bos, su ge ria uma com po si -
ção po lí ti ca para o ple i to es ta du al imi nen te, que de ve ria re no var a Câ ma ra e o 
Senado pa u lis tas. A pro pos ta ci fra va-se na ga ran tia da ele i ção de dez de pu tados 
e dois se na do res es ta du a is a se rem in di ca dos pelo PRC.

Re ce bi da a car ta, Ro dri gues Alves pe diu ao seu Se cre tá rio
Altino Aran tes que fos se dar co nhe ci men to dela a Ber nar di no de Campos,
que se en con tra va em Gu a ru já, e so li ci tou di re ta men te, no Rio, a opinião
de Gli cé rio. O Ma re chal de via es tar sen do – como ano tou Rodri gues
Alves – “atro pe la do pe los ami gos”, pois, en quan to se pro ces sa vam
aque las con sul tas, o Al mi ran te Tefé, so gro de Her mes, te le gra fou a
Oscar Ro dri gues Alves, che fe da Casa Ci vil, ur gin do pela res pos ta.
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Esta veio em car ta de Ro dri gues Alves, de 10 de ou tu bro, da
qual ex tra í mos os se guin tes tre chos:

“Havendo prestado a maior consideração à car ta de V. Exª, 
de 24 do mês pas sa do, que tanto me honrou, entendi que,
para bem corresponder ao pensamento que a inspira,
cumpria ouvir previamente, com a discrição e reserva
necessárias [....] a opinião dos diretores do Partido
Republicano do Estado, pois que os assuntos de ordem eleitoral 
devem obedecer, de preferência, à ação dos homens políticos.

Peço a V. Exª que me releve a franqueza de o dizer, mas
tenho como certo de que o maior mal de que está sofrendo o
re gime republicano provém do pouco respeito tributado à
verdade eleitoral e dos excessos e irregularidades praticados
pelos poderes verificadores. É nat u ral que me possa ser
atribuído qualquer quinhão de responsabilidade nesses desvios; 
sempre, entretanto, que me tem cabido alguma parcela de
poder hei procurado concorrer para atenuar a intensidade do
mal, que é antigo; e V. Exª não ignora que foi no período em
que juntos trabalhamos, que o Congresso votou, com esse
pensamento, a atual lei eleitoral da República.

Trouxe para este Estado a mesma preocupação,
exagerando talvez a sua importância. E, quanto mais vou
envelhecendo na vida pública, mais me convenço de que,
nesta ordem de idéias, os governos terão cumprido o seu
dever com o máximo proveito, se se limitarem a assegurar a 
cada um o seu direito de voto, se não consentirem que esse
direito possa ser anulado por qualquer forma, e se
interferirem apenas para aconselhar e guiar os chefes
políticos, com respeito a essa situação.

Os par ti dá ri os de to das as agre mi a ções hão de se sen tir
per fe i ta men te ga ran ti dos com a prá ti ca leal des tes prin cí pi os.
Ora, ven ci da a gran de cri se po lí ti ca, pro du zi da pela úl ti ma
ele i ção pre si den ci al, e, acal ma das as pa i xões, to dos com pre -
en de ram aqui que os in te res ses do Esta do e os da Re pú bli ca
im pu nham aos ele men tos partidá ri os, como aos ór gãos
oficiais, a ne ces si da de de uma ação con tí nua, jus ta, mo de rada
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e to le ran te, para que a apro xi ma ção dos re pu bli ca nos pu -
des se ir se ope ran do dig na men te, sem ve xa mes nem res sen -
ti men tos para qual quer dos an ti gos con ten do res. Foi essa a
fór mu la que os po lí ti cos en con tra ram para esse tra ba lho de
apa zi gua men to e de apro xi ma ção, que se tem re a li za do no
Esta do com êxi to ma ni fes to. E tão bem in di ca da foi que,
ante as ra zões que a acon se lha ram, to das as idéi as do acordo, 
ba se a das em ar ran jos ou com bi na ções ele i to ra is, sur gi das
aqui mais de uma vez, têm sido aban do na das, como im pro -
fí cu as e des va li o sas para o re gi me [....]”.

Atra vés des sa apre ci a ção ge ral e pre li mi nar, fi ca va cla ro que
São Pa u lo não se in cli na va à bar ga nha po lí ti ca, pre fe rin do fa zer a pa ci fi -
ca ção in ter na atra vés de ga ran ti as au tên ti cas ofe re ci das aos ad ver sá ri os.
A idéia apa re ce com mais for ça em ou tro tre cho da car ta:

“O que tem pa re ci do, pois, con ve ni en te aos di ri gen tes
da po lí ti ca, para o fim de pro vo car uma har mo nia com ple ta, 
é que não de ve mos nos afas tar da que las nor mas, as se gu rando
a continu i da de de uma ação eqüi ta ti va e to le ran te, ou se
trata de as sun to de ad mi nis tra ção, ou de or dem ele i to ral.”

Logo em se gui da veio a res pos ta fran ca e ne ga ti va:

“A idéia que ocor reu ao es pí ri to es cla re ci do de V. Exª
com o pen samen to de di ri mir con ten das po lí ti cas do Estado,
isto é, a de ga ran tir o go ver no, des de já, aos ami gos de
V. Exª, o ter ço  nas pró xi mas ele i ções para o Con gres so,
não con se guiu im pres si o nar fa vo ra vel men te os di ri gen tes
do nos so par ti do [....]”.

Ro dri gues Alves faz, de po is, uma ex po si ção sin té ti ca do sis tema
ele i to ral do Esta do, para de mons trar que a mi no ria her mis ta, uni da e
atu an te, te ria fa tal men te pos tos no fu tu ro Con gres so. Afir ma pe remp to -
ri a men te que sua ação pes so al será no sen ti do de as se gu rar a li su ra do
ple i to e os di re i tos da mi no ria, de acor do com suas re a is pos si bi li da des.
Assim pro ce den do, ajun ta, “pen so que pres ta re mos à Re pú bli ca um
con cur so leal e dig no e a apro xi ma ção de to dos os ele men tos se fará por 
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si mes ma, in de pen den te de com bi na ções, mas se fará pelo pro ces so único 
que não ames qui nha, que não de pri me e a nin guém vexa”.

As ele i ções es ta du a is ti ve ram lu gar a 1º de mar ço de 1913 e
Ro drigues Alves cum priu es cru pu lo sa men te o que avan ça ra ao
Marechal.

Re u ni da no Pa lá cio dos Cam pos Elí si os, a co mis são cen tral
do PRP, para de ci dir so bre o ple i to, foi-lhe co mu ni ca da a apre sen ta ção
da cha pa com ple ta para a Câ ma ra (que se re no va va toda) e de dois
nomes para as duas va gas exis ten tes no Se na do. Ro dri gues Alves
concor dou com a pri me i ra me di da, por que a lei ele i to ral do Esta do,
insti tu in do o voto cu mu la ti vo, as se gu ra va à mi no ria a ele i ção dos
deputados que cor res pon des sem aos vo tos de que dis pu nham. Mas
impugnou a apre sen ta ção dos dois se na do res, por que, sen do a ele i ção
majo ri tá ria, sem voto cu mu la ti vo, só a lis ta in com ple ta ga ran tia a minoria.
A única so lu ção se ria a apre sen ta ção de um só can di da to para que
fossem cum pri dos os prin cí pi os que ha via sus ten ta do pe ran te o pre si -
den te da Re pú bli ca. A situ a ção era di fí cil, pois os can di da tos apre sen -
tados eram os an ti gos pre si den te e vi ce-presidente do Esta do, Albu querque 
Lins e Fer nan do Pres tes. Tal era a sua au to ri da de que a co mis são
curvou-se e Pres tes foi sa cri fi ca do em be ne fí cio do can di da to da opo sição.
Como acen tu ou Rodri gues Alves na con ver sa – de que to mou nota –,
“São Pa u lo de via dar esse exem plo à Fe de ra ção.”
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Livro X

Ca pí tu lo Pri me i ro

Aspec tos da Admi nis tra ção – A de fe sa do café – De mis são do  se cre tá rio da Fa zen da.

ASPECTOS DA ADMINISTRAÇÃO – A DEFESA DO CAFÉ

Pou cos dias de po is de ter as su mi do o go ver no do Esta do, em
maio de 1912, Ro dri gues Alves de fron tou-se com um gra vís si mo proble ma:
a de fe sa do café de São Pa u lo, ar ma ze na do em Nova Ior que, ame a ça do
de se qües tro pelo go ver no nor te-americano.

As ame a ças vi nham de an tes, mas con cre ti za ram-se nos dias
ini ci a is da sua ad mi nis tra ção.

De cli na va o go ver no re pu bli ca no do Pre si den te Wil li am H.
Taft (mar ço de 1909 a mar ço de 1913) e as ele i ções des te úl ti mo ano
deci di ri am da per ma nên cia dos re pu bli ca nos no po der, por mais um
qua triê nio, ou da sua subs ti tu i ção pe los de mo cra tas.

Con si de ra ções ele i to ra is e ou tras ra zões de po lí ti ca in ter na
levaram mem bros da ad mi nis tra ção a uma an si o sa cam pa nha de po pu la ridade, 



que, afi nal, foi inú til, pois Taft não se re e le geu em 1913, e o governo da
União pas sou aos de mo cra tas, na pes soa de Wo o drow Wil son.

Entre as me di das con si de ra das mais im por tan tes, na que la
caça ao fa vor po pu lar, co lo cou-se o es for ço pela ba i xa dos pre ços do
café, já in cor po ra dos aos há bi tos de to dos os la res ame ri ca nos.

O Bra sil pro du zia, na épo ca, em nú me ros re don dos, ses senta 
por cen to do café mun di al, e os Esta dos Uni dos con su mi am cer ca de
qua ren ta por cen to do café bra si le i ro, sen do o con su mo mun di al de 18
mi lhões de sa cas de 60 qui los.

O pla no de va lo ri za ção do Con vê nio de Ta u ba té en con tra -
va-se em ple na exe cu ção.

O em prés ti mo de 15 de mi lhões de li bras, le van ta do pe los
três Esta dos ca fe e i ros, bem como todo o me ca nis mo do con vê nio haviam
sido apro va dos, no go ver no Afon so Pena, pela lei de 9 de de zem bro de
1908. O em prés ti mo de 15 mi lhões foi tomado, a prin cí pio, pe los
banque i ros fran ce ses (So cié té Gé né ra le) e in gle ses (Henry Schrö der) na
base de 5 mi lhões para os pri me i ros e 10 mi lhões para os se gun dos.
Mais tar de os fran ce ses ven de ram 2 mi lhões de li bras, em par tes igua is,
aos ban que i ros ame ri ca nos J. P. Mor gan e First Na ti o nal City Bank. O
em prés ti mo era ga ran ti do pela taxa es pe ci al de 3% ouro, co bra da por
saca de café ex por ta do aos pre ços do con vê nio, e pelo va lor do pró prio
café com pra do pelo go ver no pa u lis ta, ar ma ze na do nos por tos ame ri ca -
nos e eu ro pe us. O pro du to da taxa, meio de li qui da ção do em prés ti mo,
era en tre gue a câm bio fixo à casa ex por ta do ra The o do re Wil le & Cia.,
de San tos, que fun ci o na va como agen te dos dois pri me i ros ban cos ci ta -
dos. Os tí tu los fo ram en tre gues a es tes ao tipo de 93% do va lor no mi -
nal, cor res pon den do a di fe ren ça à co mis são dos ban que i ros pelo lan ça -
men to. Além dis so, os ban que i ros ti nham co mis são so bre o pa ga men to
par ce la do dos ju ros e amor ti za ções, bem como com pen sa ção por to das
as des pe sas, tais como anún ci os, te le gra mas, cor res pon dên cia pos tal e
outras. Fi nal men te, os go ver nos in te res sa dos se obri ga vam a não con tratar
qual quer ou tra ope ra ção de cré di to so bre o café, an tes da exis ten te
encon trar-se sal da da.

Ainda em de zem bro de 1908, o go ver no de São Pa u lo conclui
novo acor do, com o Ban co Schrö der e a So cié té Gé né ra le. Por tal acordo
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cri ou-se uma Co mis são Exe cu ti va do em prés ti mo, com pos ta de sete
membros, dos qua is qua tro eram in di ca dos por Schrö der, dois pela Socié té 
Gé né ra le e um pelo go ver no de São Pa u lo. Em 1912, o re pre sen tan te
pa u lis ta era o es cri tor Pa u lo Pra do, só cio, com o pai, Con se lhe i ro Antô -
nio Pra do, de for te casa de ex por ta ção de café. Com pe tia à Co mis são
pa gar aos ban que i ros o ser vi ço de ca pi tal e ju ros do em prés ti mo, bem
como as de ma is obri ga ções, e efe tu ar a li qui da ção do es to que do café,
por con ta do go ver no de São Pa u lo, à me di da que o pro du to fos se li be -
ra do pelo pa ga men to que ga ran tia, pa ga men to este, con vém re cor dar,
pro ve ni en te da apli ca ção da taxa de ex por ta ção de 3% ouro. A Comis -
são era re mu ne ra da na base de 1% so bre o pro du to das ven das do café.
As suas re u niões pe rió di cas eram re a li za das em Lon dres.

Com os re cur sos do em prés ti mo, o go ver no de São Pa u lo
com prou gran de quan ti da de de café, re ten do par te para man ter o pre ço
e ven den do ou tra para sa tis fa zer os ser vi ços do em prés ti mo. Qu an do se 
de ram as ocor rên ci as que nar ra mos, ha vi am sido com pra das per to de 11 
mi lhões de sa cas, das qua is en con tra vam-se ar ma zen das, à dis po si ção da 
Comis são, per to de 7 mi lhões, em Nova Ior que, Ha vre, Antu ér pia,
Londres, Ro ter dã, Bre men, Tri es te e Mar se lha. Em prin cí pi os de 1912,
fo ram ven di das 700.000 sa cas do go ver no de São Pa u lo, sen do 400.000
em Nova Ior que e 300.000 na Eu ro pa. Os pre ços se man ti nham es tá veis,
nas ba ses pre vis tas no Con vê nio de Ta u ba té.

A pres são nor te-americana con tra o café bra si le i ro fa zia-se
sen tir, já o dis se mos, des de an tes da pos se de Ro dri gues Alves no go verno
pa u lis ta.

Em mar ço e abril de 1907, o go ver no bra si le i ro, por in ter médio
do seu Em ba i xa dor Jo a quim Na bu co, im pe diu que o Se na do dos Estados
Uni dos apro vas se um im pos to es pe ci al so bre o café. Mas o resul ta do
não pa re cia de fi ni ti vo. Ro dri gues Alves ano tou:

“Em 11 de abril de 1909, dis se-me J. Na bu co:1 pen so
que o im pos to so bre o café es ta rá sem pre, de ora em di an te,
na or dem do dia, vis to a fi na li da de da co bran ça, o cres cen te
de fi cit do Te sou ro, e, tam bém, o in te res se dos es pe cu la do res.”
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Esses es pe cu la do res de ti nham gran de quan ti da de de café
impor ta do, além da que le per ten cen te ao go ver no pa u lis ta, e iri am ga nhar
for tu nas, se gun do Na bu co, com a al te ra ção dos pre ços de vi da ao im pos to.
Isto im pe diu a cri a ção ime di a ta do im pos to, mas que vi ria mais tar de,
por que a opi nião ame ri ca na era hos til ao Bra sil, pelo fato de o nos so
país ter o seu gran de com pra dor nos Esta dos Uni dos e os seus gran des
ven de do res na Eu ro pa.

Em fe ve re i ro de 1911, o De pu ta do Nor ris, re pre sen tan te do
Ne bras ka, apre sen tou pe di do de in for ma ções so bre a pos si bi li da de dos
Esta dos Uni dos re ta li a rem con tra o Bra sil nos im pos tos al fan de gá ri os,
vis to que, se gun do ele, o au men to de pre ço do café tra zia um pre ju í zo
anu al de 35 mi lhões de dó la res ao povo ame ri ca no.

O Encar re ga do de Ne gó ci os, Ri nal do de Lima e Sil va (que
ocupou a em ba i xa da até a no me a ção de Do mí cio da Gama como su cessor 
de Na bu co), con se guiu ate nu ar a pro po si ção, que de i xou de con ter
referên cia di re ta ao nos so país.

O go ver no dos Esta dos Uni dos op tou, en tão, pelo re cla mo
de van ta gens fis ca is bra si le i ras para a im por ta ção dos seus pro du tos, o
que era ra zoá vel, em bo ra tal me di da pro vo cas se pro tes tos da Argen ti -
na, quan to ao tri go, e de cer tos pa í ses eu ro pe us. As van ta gens para as
im por ta ções ame ri ca nas pas sa ram a fi gu rar nas nos sas leis anu a is de
or ça men to.

A 15 de maio de 1911, o Ba rão do Rio Bran co es cre veu ao
Presiden te de São Pa u lo, Albu quer que Lins, uma car ta con fi den ci al,
infor man do-o de que o go ver no nor te-americano ha via so li ci ta do, na
an te vés pe ra, ao nos so re pre sen tan te em Was hing ton, in for ma ções so bre 
os pre ços de ven da, nos Esta dos Uni dos e na Eu ro pa, de 1.200.000
sacas de café. As in for ma ções des ti na vam-se a uma co mis são de in quérito
da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes.

A 16 de maio de 1912, dias de po is de em pos sa do no go ver no
pa u lis ta, Ro dri gues Alves en vi ou a La u ro Mül ler, novo mi nis tro do
Exte ri or, o se guin te te le gra ma, re di gi do do seu pu nho, mas as si na do
pelo se cre tá rio da Fa zen da:

“DESDE O ANO PAS SA DO QUE NOS ESTADOS UNIDOS 
SE FORMOU UMA CORRENTE CONTRÁRIA AO PLANO DA
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VALORIZAÇÃO DO CAFÉ DO BRASIL, QUE NOS TEM

AMEAÇADO COM A CRIAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE ESSE
PRODUTO. NOTÍCIAS RECENTES TÊM NOS INFORMADO
DE QUE UMA COMISSÃO DO CONGRESSO DAQUELE PAÍS IA

PROSSEGUIR NO SEU INQUÉRITO SOBRE A VALORIZAÇÃO,
NATURALMENTE COM O MESMO PROPÓSITO DE CRIAÇÃO
DAQUELAS TAXAS... PENSANDO QUE ESTA QUESTÃO

TENDE A RENASCER, COM GRANDES AMEAÇAS PARA OS
INTERESSES ECONÔMICOS DO NOSSO PAÍS E DESTE
ESTADO, O SR. PRES I DENTE ME INCUMBIU DE DAR PARTE 

A V. EXª E DESSA OCORRÊNCIA, O QUE TERÁ OCASIÃO
DE FAZER DIRETAMENTE, LOGO QUE RECEBA
INFORMAÇÕES QUE ESPERA DOS MERCADOS DO

EX TE RIOR.”

Aba i xo do ras cu nho, Ro dri gues Alves acres cen tou:

“Hoje man dei, em car ta par ti cu lar, esta mi nu ta, que
pode ser vir de base à co mu ni ca ção que o Dr. Jo a quim
Miguel tem de fa zer, con fir man do o seu te le gra ma.”

No dia 19, o pre si den te es cre veu esta car ta ao mi nis tro:

“Ami go Dr. La u ro.

As no tí ci as que nos têm vin do dos Esta dos Uni dos
estão alar man do os in te res ses co mer ci a is pre sos ao pla no de 
va lo ri za ção do café. Re ce io que as pre ten sões ele i to ra is em
jogo, ali, nes te mo men to, pos sam tra zer al gu ma per tur bação
nos ne gó ci os, afe tan do os in te res ses da União e os nos sos.
Sabe quan to é in ten sa a luta ele i to ral na que la pra ça. Hoje os 
te legramas avan çam que o go ver no pen sa em pro i bir a
venda do café bra si le i ro, lá de po si ta do.”

De po is de re fe rir-se a Do mí cio da Gama e a Ri nal do de Lima 
e Sil va acres cen ta:

“Ve nho pe dir-lhe a bon da de de cha mar a aten ção de les,
ins tan te men te, para esta ques tão, de modo que o go ver no
ame ri ca no sin ta que o nos so não está de sin te res sa do dela.
Re fe ri-me ao Dr. Lima e Sil va por que te nho à vis ta uma
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car ta do fi na do Rio Bran co ao meu an te ces sor, mos tran do
os ser vi ços que ele nos pres tou em Was hing ton so bre o
café da va lo ri za ção.”

Rodrigues Alves pedia, pois, a Lauro Müller a intervenção
diplomática do governo brasileiro, único que poderia exercê-la, e,
para encorajá-lo, mostrava que o Barão havia entrado no assunto.
Domício chegara a procurar o Ministro da Justiça (Gen eral At tor ney)
Geor ges Wickershman, e este lhe prometera aviso prévio, quanto a
qualquer medida.

Mas nada pôde im pe dir a ação ofi ci al do go ver no Taft. Su bi -
tamente, sem ne nhum avi so, um pro cu ra dor fe de ral, em nome do mi nistro
da Jus ti ça, re que reu ao tri bu nal dis tri tal de Nova Ior que uma sé rie de
me di das que vi sa vam  apli car ao café bra si le i ro, ali ar ma ze na do, de
propri e da de do go ver no de São Pa u lo, as dis po si ções pe na is da fa mo sa
lei Sher man, de 1890, destina da a com ba ter as com bi na ções co mer ci a is 
lesi vas ao in te res se pú bli co (lei an ti trus te).

Se gundo a pe ti ção, o tri bu nal era so li ci ta do a or de nar o
seqüestro do café de São Pa u lo (950.000 sa cas) e, em se gui da, a pro mover 
sua ven da “de tal ma ne i ra e nas quan ti da des que im pe di rão uma res tri ção
do co mér cio ex ter no e in te res ta du al do café nos Esta dos Uni dos”.

Com a ven da ju di ci al, mes mo de par te do es to que, os ne gó cios 
normais fi ca ri am sus pen sos e a ten dên cia ba i xis ta sur giria, pois os
poderes pú bli cos bra si le i ros não mais po de ri am re ter os pro du tos, nem
man ter os pre ços. A re per cus são nos mer ca dos eu ro pe us se ria ine vi tá vel 
e im pre vi sí vel a si tu a ção da nos sa la vou ra ca fe e i ra, com gran des quan ti -
da des de café sen do ven didas aba i xo do cus to da pro du ção.

Assim, o go ver no nor te-americano in ten tou um pro ces so
judicial para im pe dir a exe cu ção de leis bra si le i ras que vi sa vam à pro te ção
do pro duto bá si co de nos sa eco no mia, e isto nos Esta dos Uni dos, onde, 
segun do o ad vo ga do que ali foi con tra ta do, me di das aná lo gas ti nham sido 
exe cu ta das para im pe dir a que da de pre ços do al go dão do Sul.

Logo se or ga ni zou a re a ção bra si le i ra. Os mem bros do Comitê 
Exe cu ti vo do Café põem-se em cam po. De Lon dres te le gra fou Schröder;
de Nova Ior que, o gran de im por ta dor Sielc ken; de Pa ris faz o mes mo
Paulo Pra do.
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Cabe aqui uma digressão a respeito de Herman Sielcken,
personagem que teve grande importância nos negócios internacionais
do café. O livro de Wil liam Ukers All About Cof fee mostra como a
história do comércio cafeeiro mundial é em grande parte feita por
manipuladores do produto na Europa e nos Estados Unidos. O
primeiro desses chamados “reis do café” foi Benjamin Green Ar nold,
que se instalou em Nova Iorque no ano de 1836, exatamente quando o
café do Vale do Paraíba começava a levantar a economia brasileira,
arruinada pela queda da mineração. Ar nold foi o primeiro pres i dente da
Bolsa do Café da metrópole americana. O último comerciante que teve
o título de “rei do café” foi exatamente Sielcken. Nascido em
Hamburgo em 1847, naturalizou-se cidadão americano, mas morreu na
Alemanha, du rante a guerra, em 1917, na sua principesca propriedade
de Baden-Baden, para onde regressara pouco an tes de irromper o
conflito. Aos vinte anos veio para Costa Rica, e de lá para São Fran cisco,
onde aprendeu o idioma inglês. Foi com pra dor de algodão no sul dos
Estados Unidos, depois fixou-se em Nova Iorque. Falando inglês e
espanhol (aprendido em Costa Rica), além do alemão nativo, começou, no
meado do século, a vir à América do Sul, a negócios. Em 1881 já era então
considerado o melhor conhecedor de café nos dois continentes. Seus
êxitos no ramo fizeram-no temido em Wall Street, entrando em
enormes especulações de várias naturezas, mas a coluna mestra da sua
enorme fortuna continuava a ser a cultura cafeeira do Brasil. Quando
em 1907-1908 definiu-se a política da valorização, Sielcken contribuiu
mais do que ninguém para sua aplicação nos Estados Unidos. Eliminou,
aos poucos, os concorrentes e tornou-se, na prática, o manejador do
mecanismo dos estoques oficiais brasileiros en tre os milhares de firmas
compradoras nos numerosos Estados da União americana. Chegou a
oportunidade com que sonhava, acentua o seu biógrafo: a de dominar o
comércio do café como um colosso. Acentua Ukers: “Ele foi um
gigante comercial, com a agudeza militar de um Bis marck [....]. Sua
política no café era de ferro e sangue. Não admitia interferências nos seus
planos e não escolhia processos ao tratar com homens ou governos.”

Foi um homem dessa têmpera que, levado pelos seus
enormes interesses em jogo, aliou-se ao Brasil na defesa do café valorizado,
como membro que era do Comitê da Valorização. No entanto, dentre
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todos os componentes dessa comissão, os despachos mais enérgicos, na 
hora da crise, foram os de Paulo Prado. O representante de São Paulo
neles alude ao “inaudito proceder do governo dos Estados Unidos” e
reclama “a mais enérgica ação” do nosso governo, acentuando que “não 
há tempo a perder”. Os telegramas de Prado se sucedem, informando e
aconselhando. Só a ação diplomática seria eficaz, segundo pensava o
nosso advogado, Jo seph Choate, grande figura do foro americano.
Recomenda entendimento com Sielcken, mas insiste sobretudo na ação
pronta e enérgica. Lauro Müller, por sua vez, avisado por Domício,
moveu-se com presteza. Proposta que foi a ação, mandou instruções a
Wash ing ton e telegrafou, no dia 20, a Rodrigues Alves pedindo-lhe que
enviasse um representante seu ao Rio.

No mes mo dia, Ro dri gues Alves en vi ou ao Rio o Se cre tá rio
da Fa zen da, Jo a quim Ma nu el, in cum bin do-o de acom pa nhar La u ro em
tudo que se fi zes se mis ter. Ain da no dia 20, Do mí cio in ter pe lou, em
Was hing ton, o mi nis tro da Jus ti ça. Este lhe dis se que os mem bros da
Comis são Exe cu ti va do Con vê nio de Ta u ba té pro ce di am como par ti cu lares,
ex ce den do as ins tru ções do go ver no de São Pa u lo, o que era evi den te -
men te fal so, como de mons tra va a pró pria in ter ven ção di plo má ti ca.

Do mí cio logo ar gu men tou nes se sen ti do e pon de rou que o
as sun to era de Di re i to Inter na ci o nal, e não de or dem in ter na. O ministro
res pondeu que ia con sul tar o se cre tá rio de Esta do (mi nis tro do Exte rior).
Do mí cio pe diu en tão a Ro dri gues Alves que fos se con fir ma do o ca rá ter
oficial da Co mis são. O pre si den te logo ace deu, com o se guin te despacho a 
La u ro:

“Rogo-lhe dig nar-se de cla rar ao em ba i xa dor em
Washington que o Co mi tê de Va lo ri za ção do Café é ór gão
des te Estado, tem agi do e con ti nu a rá a agir de acor do com as
instruções do go ver no de São Pa u lo, que tem apro va do os
seus atos.”

No dia se guin te, Do mí cio da Gama pro cu rou o Se cre tá rio
de Esta do, Phi lan der C. Knox, a fim de ofi ci a li zar a ação do Co mi tê
Exe cu ti vo. Eis o cu ri o so te le gra ma, em que dá con ta da en tre vis ta:
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“COMO DE COSTUME, SECRETÁRIO DE ESTADO

IGNORAVA O ASSUNTO, MAS MOSTROU SURPRESA QUE O

MINISTRO DA JUSTIÇA TENHA PROCEDIDO, EM MATÉRIA

DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESTADO, SEM

CONSULTAR ESTE. MANIFESTOU PESAR PELO INCIDENTE, 

DO QUAL DIZ ELE SER TÃO INOCENTE COMO CRIANÇA

RECÉM-NASCIDA.”
No dia 23, o em ba i xa dor vol tou a Knox, “por que dito

secretá rio sem pre fin ge ig no rar, ou re al men te ig no ra, os as sun tos das
con fe rên ci as di plo má ti cas”.

Enquanto isso, Jo a quim Mi guel pro cu ra va o Pre si den te Hermes
da Fonseca, em nome de Ro dri gues Alves. O Ma re chal, no dia da
entrevis ta, que foi a 23, es cre veu de pró prio pu nho a Ro dri gues Alves.
O bondo so Her mes apres sa-se em “tran qüi li zar o es pí ri to” do seu
antigo che fe, pro me te-lhe apo io fir me pelo Ita ma ra ti e con clui afir mando:
“Bre ve os re ce i os de V. Exª, que são tam bém os meus e de toda a na ção, 
es ta rão, cer ta men te, dis si pa dos.”

Ro dri gues Alves res pon deu, afe tu o so e agra de ci do, a 27.
No dia 24, a con ver sa de Do mí cio com o se cre tá rio de Estado

foi sé ria. O em ba i xa dor co nhe cia o fun do po lí ti co do in ci den te e alu diu
à pos si bi li da de do go ver no bra si le i ro re a gir, com me di das ta ri fá ri as.
Horas de po is, Knox te le fo na va à em ba i xa da e in for ma va que o seu colega
da Justi ça re cu sa va-se a in ter vir ex-officio, e que so men te o tri bu nal
decidi ria.

Com efe i to, a 25 pros se guiu o pro ces so em Nova Ior que, e
Do mí cio teve ou tra en tre vis ta com Knox. Infor ma: “De cla rei que [....] só
me res ta pas sar nota de pro tes to, por de i xa rem sub me ter a ju í zo pro pri e -
da de de cla ra da men te per ten cen te a um Es ta do bra si le i ro, res pon den do
como ga ran tia de um em prés ti mo da União.” Asse gu rou que os ter mos
da nota não de i xa ri am dú vi da nos Esta dos Uni dos, do “res sen ti men to
que o go verno bra si le i ro ex pe ri men ta ante tra ta men to ina mis to so e
injusto (un fa ir), pro va de que a fa la da ami za de en tre nós é ape nas
uni late ral”.

Deu-se, en tão, a in ter ven ção de um ilus tre ame ri ca no e ver da -
de i ro ami go do Bra sil: Eli hu Root. O ex-secretário de Es ta do, que
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Eli hu Root, ex-secretário de Esta do, ad vo ga do do Bra sil no caso
 do café. Foto da re vis ta Re nas cen ça.

 Co le ção Plí nio  Doy le



conhe cia Ro dri gues Alves des de que vi si ta ra o nos so país em 1906,
“mos trou-se escanda li za do com o pas so im pru den te do mi nis tro da
Justi ça” e pro me teu fa lar-lhe.

Daí por di an te, Root, com seu gran de pres tí gio, co lo cou-se ao 
lado dos bra si le i ros.

A im pren sa do Rio e São Pa u lo abriu logo co lu nas ao as sun to. 
No dia 24, o Jor nal do Co mér cio pu bli cou, como pri me i ra vá ria, o tex to da
lei Sher man e acen tu ou que ela não se apli cava ao caso. Lem bra va o
jornal que só de po is de vá ri os anos de po lí ti ca de de fe sa do café, o
gover no nor te-americano se lem bra va da sua exis tên cia. Pa re cia ha ver
outras ra zões na ten ta ti va tar dia. A Impren sa, o Co mér cio de S. Pa u lo e ou tros
ór gãos trou xe ram, na que les dias, in for ma ções e opi niões so bre o as sun to.

A 25, o go ver no foi in for ma do de que a de ci são do tri bu nal
nos se ria pro va vel men te fa vo rá vel.

No dia 27 de maio, fa lan do em um ban que te da So ci e da de
Pan-Americana, na pre sen ça do se cre tá rio de Es ta do, o em ba i xa dor bra -
si le i ro pro fe riu um dis cur so co ra jo so e ob je ti vo, pon do os pon tos nos ii. 
Knox, pri me i ro ora dor da no i te, le van tou hi nos à ami za de con ti nen tal a
pro pó si to do Ca nal do Pa na má (de onde che ga ra ha via pou co), cuja
cons tru ção an da va em cur so. Em se gui da, le van tou-se o em ba i xa dor
bra si le i ro, sa u da do “com uma gran de ova ção”. A Impren sa, jor nal ca ri o ca 
de Alcin do Gu a na ba ra, pu bli cou, na edi ção de 25 de ju nho, em pri me i ra 
pá gi na, am plo no ti ciá rio so bre o dis cur so de Do mí cio. O ban que te re u -
nia mais de 500 co men sa is e re a li za va-se em hon ra do Con se lho Di re tor 
da União Pan-Americana.

Do mí cio co me çou de cla ran do que o seu ami go John Bar ret,
ele men to de prol na or ga ni za ção, o acon se lhara a fa zer na que la no i te “o
dis cur so da sua vida”. E ele o fez, de fato, como de mons tra os tre chos
que pas sa mos a trans cre ver:

“As mi nhas es pe ran ças em uma nova era para as nos sas
re la ções co mer ci a is aca bam de so frer um sé rio gol pe, por
ver que os Esta dos Uni dos en dos sam uma dou tri na um tan -
to ar bi trá ria e re vo lu ci o ná ria, se gun do a qual eles pa ga rão
pe los pro du tos de ou tras na ções, não os pre ços que es tas
pe dem, mas, sim, o pre ço que o co mer ci an te ame ri ca no
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qui ser pa gar. Esta é uma nova dou tri na, que os Esta dos
Uni dos pa re cem dis pos tos a tor nar efe ti va, até mes mo com
sa cri fí cio das an ti gas re la ções de ami za de in ter na ci o nal.”

E ter mi na com es tas ex pres sões de tom inu si ta do em ce ri mônia 
como aque la:

“Destarte nós, os sul-americanos, temos ainda muito
que aprender a respeito dos novos métodos americanos nas 
relações com as nações estrangeiras, da mesma forma que
os americanos do norte estão ainda por conhecer os
caminhos que vão ter aos nossos corações.”

Sa li en tou o cor res pon den te da Impren sa que, “se gun do no ti ci a -
ram os jor na is do dia ime di a to [....], o re sul ta do de tão pa trió ti co dis cur so 
foi a de li be ra ção do Mi nis tro do Exte ri or, Sr. Knox, de acon se lhar o
pre si den te Taft a man dar ces sar o pro ces so in ter no ins ta u ra do con tra o
nos so café e le var a ques tão para o ter re no di plo má ti co”.

No dia 28 de maio, seguinte ao discurso, o tri bu nal de Nova
Iorque julgou, por unanimidade, improcedente a temerária ação.

O Estado de S. Paulo do dia 29 estampou longo e substancioso
noticiário, no qual é transcrito artigo publicado na Amer i can Re view of  Re views,
contendo fortes críticas aos manejos puramente políticos do governo Taft,
interessado em “obter a primazia na convenção presidencial”.

Ro dri gues Alves es cre veu, a 21 de ju lho, de pró prio pu nho, a
Do mí cio da Gama, apro van do e agra de cen do o seu pro ce di men to. No
dia 3 de se tem bro o em ba i xa dor res pon deu ao pre si den te, que i xan do-se
de La u ro:

“A apro va ção de V. Exª  é, para mim, um prê mio e um 
valioso apo io mo ral. Esse apo io fal tou no mo men to crí tico e
con ti nua a fal tar-me. De po is de um se gun do te le gra ma
des con ten te (o pri me i ro fora para de sa pro var o meu
discur so no ban que te pan-americano) [....] nun ca mais recebi
res posta te le grá fi ca às mi nhas co mu ni ca ções so bre o assun to.
Isso des de fins de maio. A mi nha cor res pon dên cia com o
mi nis tro é uni la te ral, o que me põe na mais em ba ra ço sa
das po si ções.”
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Domício estende-se defendendo o seu discurso, explicando a
sua posição e discorrendo sobre a orientação que lhe parecia mais acertada 
nas nossas relações com os Estados Unidos. Para ele os americanos
eram ami gos do Brasil, e os nossos interesses, em muitos pontos,
concorriam. Cumpria, porém, de fender com firmeza os interesses brasileiros, 
nos casos em que divergissem dos americanos. Domício insistia em que, 
nesse ponto, seu pensamento se ajustava e não se afastava do pensamento
do Barão do Rio Branco:

“Nunca procedi senão de acordo com o Barão ou em
har mo nia com o seu pensamento político. E ele já tinha
começado a re bater as excessivas exigências americanas e
observar quanto às suas incorreções de forma (nota  à embaixada 
americana, de 18 de dezembro de 1911, a propósito do
concurso para aquisição de submarinos). Agora parece que tudo 
isso, que o próprio interesse americano aconselha, está errado.”

Logo após o jul ga men to, Knox pe diu re al men te a Taft que
sustas se qual quer ou tra me di da con tra o café, mas o pre si den te não de ci diu 
nada, en quan to o mi nis tro da Jus ti ça con ti nu a va seus ma ne jos hos tis.

No dia 30 de maio, La u ro Mül ler pre ve niu Ro dri gues Alves
de que, ape sar da de ci são ju di ci al, os ris cos con ti nu a vam.

Elihu Root aconselhou Domício a passar uma nota de
reclamação à secretaria de Estado, cujos termos ele próprio, Root,
forneceu. A nota foi enviada. Além dis so o ilustre Root procurou Taft,
no dia 2 de junho, pedindo-lhe que recebesse Domício. A audiência teve 
lugar no dia 6, e o embaixador informou: 

“Obser vei que o pro ces so, con ti nu an do sob qual quer
for ma con tra agen tes do Es ta do, por atos que ti ves sem sua
apro va ção, se ria pra ti ca men te con tra ele e pro lon ga ria o
atu al mal-estar en tre nós. Instei pela su pres são de fi ni ti va do 
pro ces so, ain da que ape nas o sus pen des sem, e pa ra ceu-me
aba la do quan do lhe fa lei na uti li da de ma i or de con ser var
boas re la ções co nos co.”

O Pre si den te Taft pro me teu es tu dar pes so al men te o as sun to,
com o se cre tá rio de Es ta do.
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A so lu ção en con tra da (de ca rá ter se cre to, se gun do in for ma
um tele gra ma) foi a ven da de todo o es to que ar ma ze na do em Nova
Iorque, no pra zo de seis me ses, de sis tin do o go ver no ame ri ca no de
qualquer ação, des de que o es to que se ex tin guis se. Embo ra os des pachos
não in for mem, pa re ce ób vio que o café se ria ven di do aos pre ços do
mer ca do sus ten ta do, que eram os de cor ren tes do Con vê nio de Ta u ba té.
O acor do se fez no dia 9.

A decisão ju di cial invalidou as esperanças de se obter, por
aquela via inamistosa, a baixa do café, mas não levou o governo americano 
a desistir do seu objetivo.

A exe cu ção do acor do se cre to en tre os dois go ver nos foi
inter pre ta da de ma ne i ra di fe ren te, por um e ou tro, cri an do novo pro ble ma.

Antes que se es go tas se o pra zo de seis me ses, as sen ta do no
acor do de 9 de ju nho, vol tou o go ver no Taft ao pla no que só apa ren te -
men te aban do na ra.

O já re fe ri do De pu ta do Nor ris, re pre sen tan te do Esta do de
Ne bras ka, apre sen tou pro je to que, se apro va do, tor na ria im pos sí vel o
me ca nis mo de de fe sa do café bra si le i ro. O mais gra ve era que o pro je to
pro vi nha, de fato, do mi nis té rio da Jus ti ça, con for me in di ca esta nota de 
Ro dri gues Alves, de 7 de fe ve re i ro de 1913:

“O pro je to de lei Nor ris, em bo ra não te nha a pa la vra
‘ca fé’ é ela bo ra do e in ten ta do pu ra men te como uma me di da 
con tra o Bra sil. So bre isto não pode ha ver a mí ni ma dú vi da, 
vis to que foi o pro cu ra dor-geral2 que o ela bo rou, e tan to
ele como o De pu ta do Nor ris de cla ra ram de públi co que a
lei ti nha por fim ata car o café.”

O Itama ra ti, com a mes ma ener gia de an tes, agiu no caso
dupla men te. De um lado, Do mí cio da Gama con se guiu que fos se emen -
da da a lei na Co mis são Ju di ciá ria da Câ ma ra dos Re pre sen tan tes, ate nu -
an do, se não anu lan do suas dis po si ções uni la te ra is. Por ou tro lado, no
Se na do bra si le i ro, La u ro Mül ler fez apro var, em 1912, para a lei de or ça -
men to de 1913, um dis po si ti vo pelo qual as re du ções adu a ne i ras, que
vinham sen do con ce di das aos pro du tos im por ta dos dos Esta dos Unidos,

278 Afon so Ari nos 

2 Ministro da Justiça, ou General Attorney.



ficavam con di ci o na das às “fa ci li da des co mer ci a is” dis pen sa das aos nossos
pro dutos na que le país. Era a pos si bi li da de de anu la ção das van ta gens
par ti cu la res, con ce di das com jus ti ça ao nos so me lhor com pra dor. O
Gover no de Was hing ton não de i xa ria de aten tar para isso.

Mas o ata que con tra o pro du to bra si le i ro era fe i to em dois
flan cos.

No dia 12 de no vem bro, La u ro Mül ler es cre veu a Ro dri gues
Alves car ta con fi den ci al, na qual dava no tí cia de novo pro ces so ins ta u ra -
do em Nova Ior que pelo pro cu ra dor da Re pú bli ca, pro ces so des ta vez
di ri gi do con tra os mem bros da Co mis são Exe cu ti va do Con vê nio de
Tauba té, to ma dos como pes so as fí si cas, como se não re pre sen tas sem o
po der pú bli co bra si le i ro. Ao mes mo tem po, o go ver no nor te-americano
anun ci a va sua in tenção de sus tar o novo pro ces so, caso o nos so go ver no
se dis pu ses se a ven der todo o estoque de café, até abril de 1913, no
mercado li vre.

Essa car ta de La u ro era ex pli ca ti va de uma nota do Emba i xa dor
Edwin Mor gan, da ta da de 11 de no vem bro, na qual o di plo ma ta de cla ra va
que a exi gên cia do mer ca do li vre vi nha do mi nis tro da Jus ti ça, o qual
descon fi a va de Si elc ken, e acha va que ele po de ria mo no po li zar o es to que.
O mi nis tro pa re cia não com pre en der a ques tão bá si ca, vin da des de o prin -
cí pio. Os pre ços es ta vam ga ran ti dos por lei bra si le i ra, e não por Si elc ken, a
ven da do es to que, como pre ten dia ago ra o go ver no nor te-americano, iria
ca u sar enor me dano à eco no mia bra si le i ra, sem as van ta gens para o con su -
midor e com o en ri que ci men to dos es pe cu la do res ame ri ca nos, que
compra ri am em gros so o café na ba i xa para re ven dê-lo a va re jo, aos pre ços
do mer ca do de con su mo.

No dia 14, Ro dri gues Alves res pon deu a La u ro Mül ler. Per cebia
o pe ri go de con ti nu ar aque la luta. Con cor da va em li qui dar o es to que
(como pre vis to no acor do se cre to), mas nun ca no mer ca do li vre, o que
se ria para nós um de sas tre e para os co mer ci an tes ame ri ca nos a for tu na, 
visto que o pre ço não caía para o con su mi dor. Da sua car ta cons tam estes
ex pres si vos tre chos:

“Desde que o governo americano fez-nos a afronta de
um processo violento e injusto, para servir aos interesses
comerciais do seu país, compreendemos, aqui, que era mis ter
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reg u lar de uma vez aquele depósito, para podermos melhor
reg u lar as nossas relações comerciais com o ex te rior [....]. O 
governo americano está servindo aos interesses do grupo
baixista do seu país – nosso empenho, porém, é servir de
elemento ponderador na disposição cautelosa do estoque de 
café, para que essa baixa não venha perturbar a nossa vida
econômica [....]. Parece-me que, com o compromisso de
nos esforçarmos pela liquidação do depósito de café de
Nova Iorque, deverá o governo americano se dar por
satisfeito. Conhece as minhas idéias sobre a valorização.3

Pois bem, os incidentes ocorridos são de tal ordem, que
pergunto às vezes a mim mesmo se teríamos acertado com
a política que andamos desenvolvendo nos Estados Unidos, 
desde o tempo do Rio Branco.”

Em nota do dia 16, entregue a Lauro Müller e por este ao
Embaixador Mor gan, a situação ficou perfeitamente clara. O Estado de São 
Paulo faria a liquidação “em mercado legítimo”, mas não “em leilão público 
à mercê dos torradores de café e sem benefício para os consumidores
americanos”. O leilão público  “importaria num crack geral nos mercados
de café, com graves prejuízos para estes e para São Paulo, tudo em fa vor
apenas dos intermediários de Nova Iorque, porque o consumidor
americano tem sido estranho aos benefícios dos preços baixos de café”.

O Embaixador Mor gan, segundo Joaquim Miguel informou
do Rio, achou a nota “muito razoável”. Mas o governo dos Estados Unidos
continuou a interpretar os acontecimentos de acordo com a sua obstinada
opinião. A 7 de dezembro, a embaixada norte-americana no Rio entregou
ao Itamarati uma nota cominatória, cujo teor, dada a sua gravidade, foi
enviado a Rodrigues Alves por portador es pe cial, o Secretário Hélio Lobo.

A tran scri ção da pri me i ra par te des se do cu men to es cla re ce,
por si só, a ir re du tí vel po si ção ame ri ca na:

“O At tor ney Gen eral dos Estados Unidos da América estava
disposto a aceitar a proposta sugerida pelo ministério das
Relações Exteriores, em seu me mo rial de 16 de novembro
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próximo pas sa do, até que teve insinuação [sic] de que o estoque 
de café valorizado, atualmente em Nova Iorque, seria
transferido a um forte sindicato de pessoas associadas com a
valorização. Man i festo é que o controle desse estoque por um
sindicato dessa ordem frustraria o propósito do governo de
São Paulo de liquidar as 950.000 sacas em mercado legítimo.
Só no caso da venda se efetuar sem a interposição de 
semelhante sindicato, existirá uma base satisfatória sobre a qual
o proposto acordo possa assentar. O governo do Brasil
reconhecerá à primeira vista esse fato evidente por si mesmo.”

 Não é necessário insistir sobre o significado de tal colocação
do problema. O memorando brasileiro de 16 de novembro, já o vimos,
destina-se precisamente a recusar a venda direta, em leilão, porque isto
seria levar os preços de roldão. E só a Comissão Executiva do
Convênio, agindo como representante de São Paulo, poderia proceder à 
venda de forma ponderada (como disse Rodrigues Alves), evitando o
crack. O cavalo-de-batalha do ministro norte-americano era o fato de
comerciantes de café participarem da Comissão que devia dispor sobre
a venda. Mas isto decorria do acordo para a execução do Convênio,
feito en tre São Paulo e os credores. Era matéria da nossa competência,
sobre a qual o governo americano nada tinha que opinar. A questão
voltava, pois, ao ponto de partida. Os Estados Unidos consideravam
um truste privado aquilo que afirmávamos ser um agente do poder
público. Terminava a nota norte-americana reclamando uma “solução sem
delonga”. Ora, a exigência ali contida mostrava que aquilo que os americanos 
chamavam “mercado legítimo” era exatamente o que os brasileiros
consideravam “mercado livre”, isto é, a venda sem o controle da comissão. 

Vejamos, agora, a série de notáveis documentos com que o
velho pres i dente de São Paulo reagiu con tra a injustiça do governo
norte-americano. Vê-se, através deles, que Rodrigues Alves mantinha
íntegra a sua fibra de homem de Estado. O primeiro documento é uma
car ta do dia 8:

“Ami go Dr. La u ro,
Agra deço mu i to as in for ma ções que man dou por in termédio
do Sr. Dr. Lobo [....]. Des de que me con ven ci de que o
gover no dos Esta dos Uni dos es ti ma ria a ex tin ção do estoque
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do nos so café de po si ta do em Nova Ior que, o meu em pe -
nho tem sido de ir ao en con tro des se de se jo, apro ve i tan -
do-me da opor tu ni da de da ven da anu al au to ri za da por nos -
sos con tra tos. Nada te mos al te ra do nas prá ti cas se gui das
an te ri or men te, tan to nos mer ca dos da Eu ro pa como dos
Esta dos Uni dos, agin do com per fe i ta li su ra e nos ter mos
con sa gra dos pe las leis do co mér cio e cos tu mes de todo o
mun do. Em vir tu de da que les con tra tos o go ver no de São
Pa u lo está obri ga do a pôr à ven da, pe los cu i da dos do Comitê,
em pú bli cos le i lões ou por ofer tas la cra das, uma cer ta por ção 
de café, anu al men te. Ora, obri gan do-se a fa zê-lo, com relação
ao es to que de Nova Ior que, até abril pró xi mo, como sugeriu
o go ver no da que le país, só por mu i to im per ti nên cia se
poderá in sis tir na con ti nu a ção das nor mas a que tem es ta do 
su je i to o Esta do de São Pa u lo. O me mo ri al do Attor ney
Gene ral está ir ri tante. A sua res pos ta foi for mu la da em termos 
dig nos, com os qua is es tou de acordo [....]. Sabe que não
de se jo, por for ma alguma, cri ar di fi cul da des ao go ver no da
União, mas há sem pre um limite para certas exi gên ci as, e
de ve ras é me lhor ser ví ti ma da insolên cia do que tran si gir
com ela, em dano do bom nome do país.”

Em des pa cho de 15 de de zem bro, La u ro Mül ler que i xa va-se
amar ga men te de Si elc ken, di zen do que ele pros se guia no pro ces so ju di -
ci al (o se gun do in ten ta do pelo go ver no nor te-americano), com pre ju í zo
das ne go ci a ções  di plo má ti cas em cur so. Exi gia ins tru ções de Ro dri gues
Alves, para que Si elc ken sus tas se qual quer me di da. Ro dri gues Alves
aten deu, mas, em te le gra ma de 16, de fen deu Si elc ken e cri ti cou “a ir ri ta -
ção e in jus ti ça do go ver no ame ri ca no”. No te le gra ma do mes mo dia 16,
re me ti do à em ba i xa da em Was hing ton, La u ro Mül ler pa re cia não ace i tar 
to tal men te as su ges tões do pre si den te paulista. De po is de in sis tir na
desis tên cia de Si elc ken de cla rou que ha via te le gra fa do a Ro dri gues
Alves, “cuja ati tu de é igual à nos sa pe din do ur gen tís sima in ter ven ção
junto a Si elc ken para que re ti re pe di do de con ti nu a ção do pro ces so”. Ora, 
nada dis so era exa to. No seu te le gra ma ao Ita ma ra ti, de 16, já re fe ri do,
Rodri gues Alves, de po is de cri ti car o go ver no ame ri ca no, es cre veu:

282 Afon so Ari nos 



La u ro Mül ler, na fase do seu ma i or  pres tí gio po lí ti co.
Re nas cen ça. Co le ção Plí nio Doy le



“Pen so que Si elc ken e seus com pa nhe i ros não fo ram in -
for ma dos das di li gên ci as das chan ce la ri as, na par te que lhes
pu des se in te res sar, pre su min do que o seu emi nen te ad vo ga -
do Cho a te acon se lhou o pros se gui men to do pro ces so, em
vis ta dos em ba ra ços cons tan tes que o go ver no ame ri ca no, a 
des pe i to das pro mes sas de pôr ter mo ao pro ces so, está
criando para co lo ca ção do nos so café, o que se gu ra men te
em ba ra ça rá a ex tin ção do  es to que exis ten te.”

Para mar car bem que se su je i ta va a uma de ci são fe de ral bra sile i ra, 
com a qual não es ta va de acor do, Ro dri gues Alves re ma tou o te le gra ma
com es tas de cla ra ções: 

“Como V. Exª  já deu ins tru ções ao nos so em ba i xa dor
sobre o de sa gra dá vel in ci den te, o meu se cre tá rio da Fa zenda
vai te le gra far no sen ti do de se cun dar os seus es for ços.”

O ter ce i ro do cu men to é o mais im por tan te, pois nele Ro drigues
Alves, em ex pan são re ser va da a um ve lho ami go, como La u ro Mül ler,
diz re al men te o que lhe pa re cia de ver ser dito. Tra ta-se de uma car ta
pes so al, res pos ta ín ti ma que se se guiu ao te le gra ma ofi ci al de 16. Está
da ta da de 17, e con tém os se guin tes pe río dos: 

“Recebi ontem o seu telegrama com as instruções que
mandou ao nosso embaixador em Wash ing ton. Não tenho
tido surpresas com os incidentes ocorridos a propósito do
pleito que o governo americano intentou con tra o Comitê
da Valorização envolvendo, em princípio, o Estado de São
Paulo. Comecei, entretanto, a duvidar do acerto de nossa
direção na política internacional, e já em cartas particulares
tenho feito referências a essa situação do meu espírito. É
possível que ande errado e que tenha, mesmo, sido vítima
da irritação que me tem causado a violência daquele
processo. O governo norte-americano tem estado ao
serviço dos interesses de uma certa classe de negociantes de 
café, que pleiteiam a baixa do preço desse produto. Como
viu em Sielcken o elemento mais forte con tra a sua atitude, ao 
passo que nos vem entretendo, lenta  e hipocritamente, com 
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um ajuste, para a terminação do processo, com base na
extinção do estoque de nosso café em Nova Iorque,
desconfiando que Sielcken poderia ser agente de colocação
desse estoque nos diferentes centros de consumo, vai a
todo momento criando dificuldades para esse trabalho,
imputando-nos ainda a formação de sindicatos e outros
artifícios comerciais, de tal sorte que a nossa posição tem
sido a de ir transigindo, dia a dia, cedendo, cada vez maiores
vantagens aos consumidores, para podermos cumprir, com
prejuízos que vão cre scendo e não sei até onde chegarão, o
nosso empenho de eliminação daquele estoque [....]. Depois 
que ouvi as declarações que confiou ao Dr. Lobo, portador
do célebre me mo rial, que eu chamei apenas de irritante,
quando há dias escrevi, fiquei certo de confiar na sua ação e 
de ajudá-lo a vencer as dificuldades que vão surgindo: é
dever de brasileiro, an tes de ser o de amigo. Não quero
mais sa ber  qual poderá ser a soma de prejuízos que daí
nos advirá. Devo dizer, entretanto, ao meu amigo, que
aquele me mo rial foi uma arrogância dificilmente suportável
[....].” 

O des ti no ha via co lo ca do Ro dri gues Alves em si tu a ção penosa,
na ques tão do café. Na pre si dên cia da Re pú bli ca ele não fora sim pá ti co
ao pla no de valo ri za ção, e se opu se ra fron tal men te ao em prés ti mo
contra í do para ga ran ti-lo. Ago ra, como pre si den te de São Pa u lo, com pe -
tia-lhe de fen der as me di das com que não con cor da ra. Seu de ver era este, 
pois do con trá rio re sul ta ri am im pre vi sí ve is da nos à eco no mia de São
Pa u lo e do Bra sil.

Nos Estados Unidos, a pressão continuava. O ministro da
Justiça reiterava, nos jornais, comunicados hostis aos direitos do Brasil, e,
agora, obtivera que fosse sustado o processo ju di cial, cujos resultados
sabia que não lhe seriam favoráveis. Que fazer? Como impedir o
apossamento e a dissipação do valor que garantia o empréstimo a que nos 
obrigáramos? Para os norte-americanos, 15 milhões de libras não seriam
muita coisa; para nós seria um encargo insuportável, se secassem as fontes 
de renda destinadas ao seu pagamento: a taxa-ouro e o preço do café.
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Por felicidade nossa, os vendedores, que eram também
interessados na manutenção da garantia do empréstimo, conseguiram
promover a venda de grande parte do estoque, a preços convenientes,
em ja neiro de 1913. 

A 3 daquele mês, Lauro Müller, que se refizera do momento
de valicação em face da car ta do antigo chefe, informou que se encaminhava 
um acordo pelo qual “o processo seria cancelado e o café vendido
gradualmente, comercialmente mas não em leilão”.

No dia 5, pe dia ins tru ções a Ro dri gues Alves e des men tia
boatos ba i xis tas, pu bli ca dos pela Ha vas. Deu, tam bém, ins tru ções a
Domício, para re i te rar a li ga ção en tre o acor do so bre o café e as van tagens
adu a ne i ras dos Esta dos Uni dos. Já no dia 13, Pa u lo Pra do co mu ni cou a
Ro dri gues Alves a ven da “de mais de 750.000 sa cas, a 52 di fe ren tes
com pra do res, em 20 di ver sos Es ta dos da União”. No dia 15, Do mí cio
avi sa va que vol tá va mos a do mi nar a si tu a ção. 

No dia 7 de fevereiro, Rodrigues Alves, em Guarujá, anota
novos da dos. Tinham sido vendidas 931.000 sacas em 33 cidades de 20
Estados. E acrescenta: “Queira ou não o governo americano, a venda
está perfeita.”

Na mensagem enviada ao Congresso do Estado de São Paulo, 
em 1913, vazada em linguagem oficial, os acontecimentos são narrados com
exatidão, mas com cuidado. Reconhecia o valor do excepcional cliente
que era o povo americano, o seu alto nível de vida, o vol ume das suas
compras e a ausência de impostos que taxassem o café. Mas não deixava de
advertir que não se devia “confiar demais [....] no sentimentalismo dos
nossos ami gos, quando se torna intensa, en tre eles, a pressão dos grandes
interesses comerciais e orçamentários”. Na mesma mensagem, outras
considerações importantes eram feitas sobre o café, destinadas a orientar a 
fixação razoável dos seus preços sem artifícios. En tre elas sobressaíam a
técnica da produção e a boa comercialização do produto, sobretudo pela 
graduação dos embarques durantes o ano, evitando-se a concentração
das remessas nas colheitas, que provocavam o jogo da baixa. O mais
importante resultado da vitória brasileira, con tra as tentativas
americanas de 1912 e 1913, foi, porém, a possibilidade de, com o
produto da venda dos estoques aos preços fixados na valorização, poder 
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o governo de São Paulo fornecer recursos para a liquidação do grande
empréstimo fed eral de 15 milhões de libras, feito no governo Afonso
Pena. Daí poder o pres i dente de São Paulo acentuar na sua mensagem
que, sendo embora um Estado dentro de uma Federação, “poucos os
países que seriam senhores de situação financeira igual a essa e que,
neste momento, gozassem de tal crédito”.

DEMISSÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

Os proble mas do café de ter mi na ram, em fins de 1913, a
demis são do Se cre tá rio Jo a quim Mi guel, sen do subs ti tu í do pelo se cretário
do Inte ri or, Ra fa el Sam pa io Vidal. Para o lu gar des te foi no me a do o
Depu ta do Elói Cha ves.

Ro dri gues Alves re la tou o in ci den te em nota que me re ce ser
trans cri ta, em tre chos, por que re ve la o cu i da do em de fen der a cor re ção
do seu go ver no.

A ca u sa da de mis são foi o in su ces so do se cre tá rio em evi tar a
ba i xa do mer ca do do café, no fim de 1913. Ro dri gues Alves con fi a ra-lhe 
a res pon sa bi li da de das me di das, mas o seu es ta do de sa ú de não era bom 
(li cen ci ou-se pou co de po is) e não lhe per mi tia acom pa nhar de per to as
pro vi dên ci as. O pre si den te acres cen ta, po rém:

“O que me con tra ri ou pro fun da men te foi a lem bran ça,
que teve, de in cum bir de ne gó ci os de café, por con ta do
go ver no, à Casa Alves &   To le do de que fa zem par te [....]
meu so bri nho Dr. José Mar ti ni a no e meu mano Vir gí lio. E
aliás, por mais de uma vez, ha via pre ve ni do de que me de -
sa gra da ria o con cur so des tes nos ne gó ci os do go ver no. A
im pren sa ten tou ex plo rar o fato, pen san do que eu era tam bém
só cio da casa. Qu an do veio o pe di do de de mis são não va -
ci lei em con ce dê-lo, por que tal con du ta me ha via des
 gos ta do, não obs tan te a afe i ção pes so al que ti nha pelo Dr.
Jo a quim Mi guel.”
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do

A PREFEITURA DE SÃO PAULO

A expe riên cia de Ro dri gues Alves quan to aos pro -
blemas do Rio de Ja ne i ro, que en fren tou e re sol veu de 1902 a 1906,
leva ram-no a pre o cupar-se mu i to de per to com a ad mi nis tra ção da capital
de São Paulo. O pre fe i to era o Ba rão de Du prat que, con jun ta men te
com a Câmara Mu ni ci pal, pos su ía am plos po de res, nos ter mos das leis em
vigor. Exis te uma car ta do pre si den te ao pre feito, da ta da de 18 de
novem bro de 1912, que mos tra até que pon to Ro dri gues Alves uti li za va
sua for ça mo ral para a boa ad mi nis tra ção da ci da de. É uma mis si va
bas tan te longa, de oito pá gi nas, reche a da de re fle xões, con se lhos,
alusões e prece den tes e ci ta ções de leis. Par tin do da afir ma ti va de que
São Paulo se ria “em pou co tempo uma das gran des cidades da Amé ri ca”,
Rodrigues Alves for nece, sem me lin drar o pre fe i to, uma sé rie de in di -
cações, so bre a ma ne i ra de ad mi nis trá-la. Algu mas opi niões se ri am válidas
ainda hoje, quan do São Pa u lo, tor na da me tró po le não so men te ame ri cana,
mas mun di al, en con tra-se, pela im pre vi dên cia de tan tos go ver nos, em
situação re co nhe ci da men te di fí cil. Alu din do aos pla nos do pre fe i to, e aos
seus de se jos de re cor rer ao cré di to ex ter no, o pre si den te, que en fren ta ra
a re vo lu ção ur ba na ca ri o ca, ob ser va, com re la ção à ca pi tal paulis ta, que



convi nha “acom pa nhar com cu i da do o seu for te de sen vol vi mento e
dotá-la dos apa re lhos in dis pen sá ve is para o bom fun ci o na men to dos
ser vi ços que to dos os dias es tão cres cen do”. Pros se gue: “Fe liz men te,
esse pro ces so vai se apu ran do por si mes mo, de sor te que a ação dos
po de res pú bli cos deve tender an tes a re gu lar do que pre ci pi tar o já
extra or di ná rio cres ci men to. Não obs tan te o au men to con tí nuo da ren da 
da mu ni ci pa li da de, ela será sem pre aca nha da para o cus te io das múl tiplas
exi gên ci as da ad mi nis tra ção a seu car go.”

Os melhoramentos aparentes não o atraíam especialmente;
mas pensava nos serviços invisíveis: “Os serviços que se relacionam
com a limpeza e a higiene da cidade [....] vão nos custar grandes sacrifícios
e é mis ter encará-los de frente, larga e ativamente, para acabar as justas
impaciências da população. Além desses há outros reclamos, aos quais é
preciso prestar a máxima atenção para não sermos perturbados pelas
surpresas do movi men to.” Agora fala da especulação imobiliária, e dos seus 
riscos futuros: “Não convirá, mesmo, acumular construções em uma
cidade onde elas se renovam sem cessar e tudo tende a encarecer – a
propriedade imóvel, o ma te rial e a mão-de-obra. Os valores atuais já
são, a meu ver, exagerados, e é curioso que, quanto mais os poderes locais
se esforçam para dar expansão aos melhoramentos da cidade, em benefício
do público e dos proprietários, mais estes buscam explorar, em seu
proveito, maiores vantagens, às vezes verdadeiras extorsões, fundando-se
na valorização decorrente daquele esforço.” Ainda não havia o recurso da
contribuição de melhoria. A solução que preconizava era, porém, enérgica:
“Con tinuo a pensar que essa situação é devida, em grande parte, à falta de
uma lei de desapropriação que, sem prejudicar o proprietário em suas justas 
pretensões, auxilie eficazmente a administração mu nic i pal e a do Estado.
Sem essa providência os poderes públicos estarão sempre à mercê de
exigências descabidas a exageradas  [....].”

Na parte fi nal da car ta-relatório opõe-se discretamente ao plano
de um empréstimo externo, sem adequado planejamento.

Os receios da desordenada urbanização de São Paulo, gigante
com pés de barro, sem transportes, sem esgotos, sem serviços é, em maior, o 
mesmo quadro atual de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. A car ta de
Rodrigues Alves representa pru dente documento de advertência sobre a
necessidade de se assegurar uma in fra-estrutura ao desenvolvimento urbano.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Li vro XI

Capítulo Primeiro

A can di da tu ra de Ven ces lau Brás – Ação de Ro dri gues Alves.

Em nos so ou tro es tu do sobre a Pri me i ra Re pú bli ca,1

trata mos do sur gi men to da can di da tu ra mi ne i ra, na su ces são do Pre siden te 
Her mes, fo ca li zan do es pe ci al men te o de sen vol vi men to do epi só dio nos
qua dros po lí ti cos de Mi nas Ge ra is. No pre sen te tra ba lho im põe-se ou tra 
vi são do pro ble ma: o da par ti ci pa ção de São Pa u lo e de Ro dri gues Alves 
na sua so lu ção.

Mos tra mos no li vro an te ri or que o in dis far çá vel in su ces so do
go ver no do Marechal deu em re sul ta do o sur gi men to do pro ble ma
suces só rio mais cedo do que ha bi tu al men te ocor ria: em fins de 1912,
mal com ple ta dos seis me ses da pos se de Ro dri gues Alves na pre si dên cia 
pa u lista. As dé mar ches pro ces sa ram-se ini ci al men te em con ci liá bu los
restri tos, ins pi ra dos por Pi nhe i ro Ma cha do, e vi sa vam sus ci tar o nome
de Rui Bar bo sa, des de que este de sis tis se dos seus pla nos de re vi si o nismo
cons ti tu ci o nal. A ma no bra era há bil, pois, se lo gras se êxi to, aba fa ria a

1 Um estadista da República, vol. II, cap. XVIII.



voz do mais elo qüen te e aguer ri do ad ver sá rio da si tu a ção, ao mes mo
tem po em que di mi nu i ria o seu pres tí gio.

Rui não mor deu a isca, e, a 25 de ja ne i ro de 1913, con ce deu
en tre vis ta ao O Impar ci al do Rio de Ja ne i ro (jor nal do J. E. de Ma ce do
So a res), lan çan do o nome de Ro dri gues Alves. Re pe tia o ges to de 1909,
quan do, an tes de ace i tar pes so al men te a luta ci vi lis ta, con vi dou o seu
velho co le ga de Aca de mia, em nome da Jun ta Na ci o nal, para en car nar a
can di da tu ra de opo si ção.2 O pen sa men to de Rui era mais o de uti li zar a
re sis tên cia que São Pa u lo sou be ra man ter con tra o go ver no fe de ral, des -
de 1910, do que a pes soa do seu pre si den te, a quem não de i xa va de
prestar gran des ho me na gens. Rui, na en tre vis ta, cen su ra va o con for mismo
pa u lis ta em não im pug nar o re co nhe ci men to de Her mes, mas elo giava
a ener gia com que o Esta do de fen de ra sua au to no mia. Qu an to a Rodrigues
Alves, ele já con si de ra ra sua ele va ção ao po der es ta du al, em 1912, como
um fato na ci o nal. Ago ra ti ra va as con se qüên ci as. Como em 1909,
Rodrigues Alves re cu sou, em 1913, ace i tar o en car go, para o qual não
tinha con di ções.

De Gu a ru já, onde se en con tra va, es cre veu ao ami go, no dia 6
de fe ve re i ro, esta car ta:

“Ex.mo co le ga e ami go Dr. Rui Bar bo sa.
Li, com o in te res se que os seus tra ba lhos sem pre me

des per tam, a en tre vis ta que O Impar ci al pu bli cou em 25 de
jane i ro pró xi mo fin do, e muito cor di al men te agra de ço as
gene ro sas re fe rên ci as que fez a meu nome nes se do cu men to
no tá vel. Se ria, em ver da de, gran de hon ra para mim po der
con tar, em ple i to de tan ta im por tân cia, com o seu po de ro so
apo io. Sin to, po rém, que me vai fal tan do o vi gor para as
gran des res pon sa bi li da des da ad mi nis tra ção, ten do, além disso, a
con vic ção de que o meu nome, co nhe ci da a de li ca da si tu a ção
polí ti ca do país, não vi ria acal mar, como é ne ces sá rio, a agi tação
que está per tur ban do a vida na ci o nal. Cre ia, en tre tan to, que,
afas ta da a idéia da can di da tu ra, é mu i to sin ce ro o meu
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reco nhe cimen to pela ex ces si va bon da de da que las re fe rên ci as. 
Com o ma i or apre ço e con si de ra ção, seu co le ga afe tu o so e
ami go ad mi ra dor. F. P. Ro dri gues Alves.”

Res pos ta de Rui:

“Rio, 9 de fe ve re i ro de 1913.
Aca bo de re ce ber sua car ta de 6 do cor ren te, por cuja

ama bi lidade lhe fico mu i to obri ga do. Só a sua mo dés tia lhe
pode ria di tar as ex pres sões de re co nhe ci men to com que me
agra de ce o meu ju í zo a seu res pe i to, na en tre vis ta com O
Imparcial. Nes sa apre ci a ção, ou tra co i sa não fiz que ren der jus tiça 
ao seu mé ri to, as sim como, na in di ca ção de sua can di da tu ra,
me li mi tei a ser eco do sen ti men to ge ral. De plo ro su ma men te a 
sua res pos ta. Mas peço li cen ça para não a con si de rar como
defi ni ti va, e nu trir a es pe ran ça, con fi an do em seu ci vis mo, de
que ele, com o tem po e a re fle xão, ain da o de mo va das es cu sas
que ago ra nos opõe. Sem pre com o ma i or apre ço e con si deração,
seu co le ga aten to ami go e ad mi ra dor, Rui Bar bo sa.”

Uma in da ga ção que aco de ao dis tan te ob ser va dor de hoje é o
fato de Ro dri gues Alves não ter sus ten ta do, na que le mo men to, a can di -
da tu ra de Rui que, pela se gun da vez, le van ta va a sua.

O se na dor da Ba hia en con tra ria, por es tra nho que pa re ça,
mu i to me nor re sis tên cia no dis po si ti vo do mi nan te do que o pre si den te
de São Pa u lo. O PRP e tal vez o her mis mo con si de ra ri am seu nome com 
menos di fi cul da de do que o do mo nar quis ta dos Cam pos Elí si os. Segun do 
cor reu na oca sião, o Ma re chal Her mes, a quem não fal ta vam qua li da des
mo ra is, te ria de cla ra do a Pi nhe i ro que não se opo ria à ele i ção do seu
impi e do so opo si tor, se isto con vi es se ao Bra sil. O obs tá cu lo ma i or estava
no pró prio Rui, para quem a apro xi ma ção com o ofi ci a lis mo se ria uma
hu mi lha ção ini ma gi ná vel. Rui não po dia ace i tar o ofi ci a lis mo, e este não 
po dia ace i tar Ro dri gues Alves. As duas hi pó te ses eram in viá ve is. Sua
can di da tu ra co me ça ria por atra ves sar as for ças ca u di nas da re vi são
consti tu ci o nal.

Ain da em fe ve re i ro apa re ceu, ra pi da men te, a can di da tu ra de
Fran cisco Sa les, mi nis tro da Fa zen da, fa vo re ci da por al guns che fes mine i ros. 
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A im prensa com ba teu-a logo, re cor dan do o caso da cu nha gem das moedas 
de pra ta na Ale ma nha, que to ma ra, in jus ta men te, vi sos de es cân da lo.
Rui Bar bo sa con tri bu iu para aba far a can di da tu ra, com lon go dis cur so
no Se na do, so bre o caso da pra ta. No fi nal do mês, Pi nhe i ro Ma cha do
le vou o PRC a um veto aber to ao nome de Sa les. Isto se ria pago, com
ju ros, pe los mi ne i ros, me ses de po is.

O PRC e os ami gos pes so a is de Pi nhe i ro, Aze re do à fren te,
le van ta ram en tão, em prin cí pi os de 1913, nome do che fe ga ú cho. Este,
que co man da va a ma no bra na som bra, re pe tiu, para fa ci li tá-la, o ges to
de 1905, e lan çou o nome de Cam pos Sa les. O pro pó si to trans pa ren te
era di vi dir os pa u lis tas, o que di fi cul ta ria uma so lu ção con ser va do ra.
Mas o alvo real era o nome do che fe do PRC. Nin gúem se ilu dia.

Ro dri gues Alves era in for ma do de tudo, por car ta de ami gos,
como Gli cé rio e Ama ro Caval cân ti. Este úl ti mo, em bo ra afas ta do da
ativi da de (ou por isto mes mo), via as co i sas com gran de lu ci dez. De po is 
de re fe rir as al ter na ti vas da can di da tu ra de Pi nhe i ro Ma cha do, o mis té rio 
em que este se man ti nha, en quan to os ou tros agi am em seu nome,
Ama ro ajun ta va:

“Entre tan to sa be-se, mu i to à pu ri da de, meu bom ami go, 
mes mo en tre os que, com en tu si as mo, man da ram re ca do para 
os Es ta dos, da can di da tu ra Pi nhe i ro.”

E con clui:
“Você é o úni co nome, ain da ago ra,3 ca paz de uma solução

na ci o nal. Esti vesse eu na po lí ti ca ati va do mo men to, bem
pode ria adi an tar mais a res pe i to.” (Car ta de 23 de abril.)

Os di ri gen tes pa u lis tas, em face da nova si tu a ção, con sul taram a
Cam pos Sales, o qual de cla rou que só con cor da ria se fos se “uma solução
con ci li a tó ria, evi tan do per tur ba ção e luta”. O seu pa ren te Pá dua Sa les,
di ri gen te do PRP, le vou esta res pos ta con di ci o nal a Ro dri gues Alves. Na 
ver da de, o nome de Cam pos Sa les não con ci li a va São Pa u lo, onde as
resis tên ci as le van ta das pela po lí ti ca fi nan ce i ra do seu go ver no ain da não
se ha vi am ar re fe ci do. Ber nar di no de Cam pos, Albu quer que Lins, Ti bi riçá,
Ru bião Jú ni or, La cer da Fran co e Car los Gu i ma rães (vice-presidente do 
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Esta do) inter pre ta ram a de cla ra ção de Cam pos Sa les como sen do de
desis tência, sa li en tan do ape nas que São Pa u lo “ve ria com agra do” a
candi da tu ra, caso pu des se a mes ma con ci li ar as cor ren tes.

João Mangabeira, no seu livro sobre Rui Barbosa, veicula o
boato injusto, que então se espalhou, de que o nome de Cam pos Sales
fora torpedeado por Rodrigues Alves. A versão era infundada, como em 
breve mostraremos e Mangabeira chegou a afirmar que, para o pres i dente
paulista, três nomes compunham uma “lista tríplice de indesejáveis”:
Pinheiro Machado, Rui Barbosa e Cam pos Sales. Quanto a Pinheiro, é
certa a afirmativa, certa e mais que compreensível; quanto a Rui, nada a
prova; quanto a Cam pos Sales, falsa, como vamos provar.

O pró prio Ro dri gues Alves nos es cla re ce a res pe i to, em
depoimen to ín ti mo, ir re fu tá vel, no qual se que i xa de Ber nar di no. Eis o
que cons ta de uma pá gi na sua:

“Qu an do se fa lou na can di da tu ra de Cam pos Sa les para
su ces sor do Ma re chal Her mes, ace i tei a in di ca ção des se nome 
com a má xi ma le al da de e me es for cei, quan to pude, para que
fos se ace i ta. Pois cons tou-me que al guns ami gos4 se que i xa ram
da ação do go ver no do Esta do, pre ten den do con ven cer Cam pos 
Sales que eu fin gia sim ples men te de se jar a sua can di da tu ra e
anda vam eles, de um lado para ou tro, simulando um gran de
tra ba lho po lí ti co, quan do não fa zi am se não pertur bar o meu
es for ço. Cam pos Sa les foi, em tem po, pre venido a tal res pe i to. À 
casa do Ber nar di no iam eles, fre qüen te mente, levar no tí ci as ou
pe dir-lhe que te le gra fas se, nes te ou naque le sen ti do, ao che fe
do PRP.”

De po is des tes pe río dos, Ro dri gues Alves es ten de-se em queixas
con tra Ber nar di no. Hermes e Pi nhe i ro cer ca vam-no de agra dos e
atenções in te res se i ras. Pi nhe i ro foi es pe rá-lo na Es ta ção da Cen tral, e
le vou-o de car ro ao ho tel, con vi dan do-o de po is para al mo çar e jan tar
em sua casa.

“Dis se-lhe nes sa oca sião [es cre ve Ro dri gues Alves] que eu
não te ria co ra gem para tan to. – Mas o que fa ria você, re pli cou
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ele, se fosse como eu pro cu ra do por tal for ma? Mu dei de
atitude, para que a con ver sa não des li zas se para mau ca mi nho.”

A sin ce ri da de de Ro dri gues Alves, no apo io ao nome de Campos
Sa les, fica com pro va da pela in sis tên cia com que per sis tiu nos es for ços. As
di ver gên ci as quan to ao ex-presidente fun da vam-se em um pre tex to,
alimen ta do por Pi nhe i ro Ma cha do: a es co lha do vi ce-presidente.

Ten do se co lo ca do fora da com pe ti ção, Ro dri gues Alves ain da 
ten tou o apo io de Mi nas para Cam pos Sa les, mas a exi gên cia des te de
par ti ci par da in di ca ção do vi ce-presidente (ele imi ta va aqui o cos tu me
dos Esta dos Uni dos) tor nou in viá vel o ca rá ter con ci li a tó rio da sua
candi da tu ra, con si de ra do es sen ci al. A cha pa Cam pos Sa les-Venceslau
Brás foi re cu sa da pela Co li ga ção,5 e a cha pa Cam pos Sa les-Bueno Brandão
não foi ace i ta pelo PRC.

Era evi den te que o lan ça men to do pa u lis ta pelo ga ú cho era
ape nas uma ma no bra de co ber tu ra. Ro dri gues Alves, em te le gra ma de 2
de abril a Bu e no Bran dão, ain da ten tou sal var o nome de Cam pos Sa les,
lem bran do o de La u ro Mül ler para vi ce-presidente. Pe dia des cul pas pela
in sis tên cia, “mas che io de apre en sões pelo fu tu ro da pá tria, eu não me
aca nho de pro cu rar am pa rar-me com o pres tí gio de V. Exª e do gran de
Esta do de Mi nas, para pres tar mos ao Bra sil o gran de ser vi ço de lhe dar
paz e tran qüi li da de”. Não hou ve se gui men to, em bo ra Pi nhe i ro dis ses se
ace i tar a so lu ção.

Du ran te os me ses de abril, maio e ju nho, Ro dri gues Alves
ain da se di ri giu a Bu e no Bran dão, pro pon do ou tras so lu ções que pu des -
sem sal var a can di da tu ra de Cam pos Sa les. A 6 de abril, te le gra fou a
Aze re do, “aju da do pelo Dr. Cam pos Sa les, que está mu i to in te res sa do
no as sun to”, se gun do in for mou, no mes mo dia, a Bu e no Bran dão. Mas
a 11 de maio, os re pre sen tan tes de Mi nas (Ri be i ro Jun que i ra), da Ba hia
(Má rio Her mes), de Per nam bu co (José Be zer ra) e do Esta do do Rio
(Raul Fer nan des) en vi a ram car ta a Pi nhe i ro Ma cha do, opon do-se ao
nome de Cam pos Sa les. São Pa u lo, que tam bém per ten cia à Co li ga ção,
não en trou, como se vê, na jo ga da.
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A 24 e 29 de maio, e a 14 de ju nho, Ro dri gues Alves ain da
pedia o auxí lio do pre si den te mi ne i ro, para aju dar a de sem ba ra çar o
impasse da vi ce-presidência. Mas era evi den te que nada ven ce ria os
pretex tos for ma is. Como bem di zia o ex pe ri en te Otá vio Man ga be i ra,
em polí ti ca, as di fi cul da des de for ma aco ber tam sem pre re sis tên ci as de
fundo. De qual quer ma ne i ra, fica pa ten te a do o equí vo co do ou tro
Manga be i ra, ao acu sar Ro dri gues Alves de ser hos til à can di da tu ra do
seu com pa nhe i ro po lí ti co e co es ta du a no.

O que es ta va con ti nu an do, por de ba i xo de tudo, era o tra ba -
lho per ti naz pela can di da tu ra de Pi nhe i ro Ma cha do. Des de an tes do
afas ta men to de Cam pos Sa les (que em bre ve mor re ria) o nome do che fe 
do PRC vi nha sen do ar ti cu la do com for ça. Daí o en vol vi men to de
Bernar di no, que teve um fi lho no me a do pre tor no Rio, e de Gli cé rio,
este atra vés do seu gen ro Her cu la no de Fre i tas, que nun ca se des li ga ra
do her mis mo. “Tipo aca ba do de am bi ci o so in gra to”, ano tou Ro dri gues
Alves so bre Her cu la no, quan do ele foi no me a do mi nis tro da Jus ti ça de
Her mes, em 11 de agos to de 1913, para subs ti tu ir a Ri va dá via Cor re ia,
que pas sa ra para a pas ta da Fa zen da,6 pos to aque le que Her cu la no aceitou
“sem con sul tar nin guém e ali está obe de cen do ce ga men te aos exi gen tes
pa trões, fa zen do para São Pa u lo so men te o que in te res sa a es tes”.

A can di da tu ra do lí der ga ú cho sur giu para va ler. O Se na dor
Aze re do es cre veu a Ru bião Jú ni or, con sul tan do-o, e ao PRP, so bre “a
apre sen ta ção do nome do Ge ne ral Pi nhe i ro”. Se ria “uma de fe sa con tra
o re vi si o nis mo da Cons ti tu i ção” (que ma ta ra a far sa do lan ça men to de
Rui) e, tam bém, “o gran de pe ri go que nos ame a ça, o mi li ta ris mo do
Gene ral Dan tas [Bar re to]”.

Aze re do ofe re cia, as sim, a São Pa u lo, o can di da to te o ri ca men te 
per fe i to, con cor de com as de cla ra ções do seu pre si den te: an ti-revisionista
e an ti mi li ta ris ta.

Ru bião res pon deu, em nome de Ro dri gues Alves. Res pon deu
sem dis far ces. São Pa u lo não ace i ta ria ja ma is Pi nhe i ro Ma cha do. Eram
mu i to re cen tes suas ame a ças con tra a au to no mia do Esta do. Pi nhe i ro
de via usar sua au to ri da de para “pro mo ver a apre sen ta ção de um nome
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que vi es se acal mar os es pí ri tos e tra zer a tran qüi li da de de que tan to
care ce mos”.7

Co me ça, en tão, a de li ne ar-se a so lu ção mi ne i ra, que aca ba ria
vi to ri o sa.

O prin ci pal ar tí fi ce da can di da tu ra mi ne i ra foi o pre si den te
de Mi nas, Jú lio Bu e no Bran dão, ho mem pou co ins tru í do mas do ta do
de ex cep ci o nal fi gu ra po lí ti ca, cuja in fluên cia nos acon te ci men tos na ci o nais
per du rou, gra ças ao pres tí gio do PRM, até a re vo lu ção de 1930.
Vice-presidente do Esta do, com João Pi nhe i ro, as su mi ra o go ver no
por mor te des te, em 1908, ten do con se gui do, nos pou cos me ses que
du rou seu man da to in te ri no, até a ele i ção de Ven ces lau Brás, que
com ple tou o qua triê nio, im por-se pela to le rân cia, in te li gên cia e ha bi -
li da de de ati tu des. Essa con du ta va leu-lhe a es co lha para pre si den te
efe ti vo, na su ces são de Ven ces lau que, an tes de as su mir a vi -
ce-presidência da Re pú bli ca, com Her mes, a 15 de no vem bro de
1910 pas sou a pre si dên cia do Esta do a 7 de se tem bro a Jú lio Bu e no
(como em Mi nas era mais co nhe ci do) no Pa lá cio da Li ber da de.

Ao mes mo tem po em que son da va os pa u lis tas so bre o nome 
de Pi nhe i ro Ma cha do, o Se na dor Aze re do fa zia o mes mo com os
mineiros.8

A 18 de ja ne i ro de 1913, o ex pe ri en te ma to-grossense escre veu, 
de Pe tró po lis, uma car ta muito je i to sa, che ia de ro de i os, em que
ainda não des co bria o jogo, mas o pre pa ra va. Lem bra va vá ri os nomes
para a pre si dên cia, como o do pró prio Bu e no, o de Ven ces lau, o de
Sa les, o de Sa bi no Bar ro so e o de Bias For tes, en tre os mi ne i ros.
Fora de Mi nas, in clu ía Pi nhe i ro Ma cha do, “che fe do nos so par ti do”,
Nilo, La u ro Mül ler, Cam pos Sa les e Bor ges de Me de i ros. Para com -
ple tar o ra ma lhe te, che ga va aos “ad ver sá ri os”: Rui e Rodrigues Alves.
Como se vê, o ex ces so de no mes cor res pon dia à au sên cia de qualquer
de les. A não ser o de Pi nhe i ro, úni co des ta ca do com a menção de
che fe do par ti do.
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A 2 de fe ve re i ro, em nova car ta, ain da de Pe tró po lis, Aze re do
con ta va a seu modo os con ta tos que man ti ve ra com os po lí ti cos de São
Pa u lo. Di zia que os pa u lis tas não as pi ra vam ao pos to e que es ta vam
“pron tos para co la bo ra rem co nos co na es co lha dos can di da tos, uma vez 
que não se jam mi li ta res e que pos sam fa zer a fe li ci da de do país”. Pi nheiro
es ta ria in clu í do no es que ma, quan do era cer to que o seu nome já ha via
sido re cu sa do por Ro dri gues Alves. A re fe rên cia, des ta vez, é di re ta: “É
cer to que o nos so ami go Pi nhe i ro Ma cha do con ti nua achan do que não
quer nem ace i ta a sua can di da tu ra, en tre tan to a com bi na ção me pa re ce
fe li cís si ma, como bem dis se o Ma re chal.”

Azeredo passa a ar tic u lar a chapa Pinheiro Machado-Bueno
Brandão. Procura animar a este, em car ta de 12 de fevereiro (de Petrópolis),
dizendo que de São Paulo vinha recebendo “excelentes notícias”, o que
não era verdade. Segundo ele, a chapa Pinheiro-Bueno era “aceita com
entusiasmo”.

Bu e no Bran dão es cre ve a 17 de fe ve re i ro. Sua car ta, para
quem sou bes se ler nas en tre li nhas, era ne ga ti va. Di zia que, ape sar do seu 
apre ço por Pi nhe i ro, te ria que con sul tar a Co mis são Exe cu ti va do PRM, 
“para po der pro nun ci ar-se com a res pon sa bi li da de do par ti do que hoje
re pre sen ta a qua se una ni mi da de da opi nião mi ne i ra”.

A can di da tu ra de Cam pos Sa les con ti nu a va, como um jogo de 
su per fí cie, en quan to o pre pa ro da de Pi nhe i ro pros se guia, em águas
mais fun das. A úl ti ma apre sen ta ção do ex-presidente foi com Ven ces lau
para vice, mas o nome des te não lo grou aco lhi men to dos Esta dos da
Coli ga ção, à ex ce ção de São Pa u lo. De fato, em 15 de ju nho, Ro dri gues
Alves ain da te le gra fa va a Bu e no Bran dão co mu ni can do que os di ri gentes
do PRP “ACEITAM A INDICAÇÃO, CONFIANDO EM QUE A FÓRMULA
CAMPOS SALES-VENCESLAU BRÁS PONHA TERMO DEFINITIVO À CRISE
QUE NOS ESTÁ PERTURBANDO.”

Mas pou cos dias de po is, a 28 de ju nho, o gran de cam pi ne i ro
mor ria no Gu a ru já, po bre, de si lu di do, amar gu ra do tal vez pe las in jus ti ças 
e de cep ções da vida.

Rodri gues Alves po dia re fe rir-se ao ami go, como fez na
mensa gem do ano se guin te (1914), la men tan do com sin ce ri da de o seu
de sa pa re ci men to. Ha via di ver gi do do seu an te ces sor, mais de uma vez,
princi pal men te nos dois úl ti mos anos do seu qua triê nio. Mas, ago ra, tinha a 
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cons ciên cia tran qüi la. Qu an do se abriu a opor tu ni da de da vol ta do
campine i ro à che fia da na ção, fez o quan to lhe era pos sí vel para
ajudá-la. Sin ce ro de via ser o seu pe sar pela mor te do ho mem que o elevara
à Cons ti tu in te, à pas ta da Fa zen da, à se na to ria, ao go ver no de São Pa u lo 
e ao da Re pú bli ca. Os seus com pa nhe i ros do Impé rio iam de ser tan do:
Pru den te, Na bu co, Rio Bran co e, ago ra, Cam pos Sa les. Ele pró prio e
Rui já pa re ci am so bre vi ven tes de tem pos es que ci dos. A mor te do ami go 
co lo ca va em ter mos no vos a su ces são.

Na que la mar cha con fu sa de avan ços e re cu os, uma po si ção
só li da ia se cons tru in do em si gi lo: o en ten di men to en tre São Pa u lo e
Minas.

Des de abril que a ma no bra se en ca mi nha va, à mar gem dos
acon te ci men tos mu tá ve is e sem sa í da.

Em abril, Bu e no Bran dão des can sa va na sua ci da de de Ouro
Fino, pró xi ma à fron te i ra pa u lis ta. Ro dri gues Alves, apro ve i tan do a
discri ção do am bi en te, man dou lá o De pu ta do Cin ci na to Bra ga, lí der da
sua ban ca da fe de ral. Na car ta de re co men da ção ao pre si den te mi ne i ro,
di zia que Cin ci na to iria “con ver sar so bre a si tu a ção po lí ti ca tão de li ca da
do mo men to, e me i os de re sol vê-la com ma i or pro ve i to para a Re pú bli ca”.

Rodrigues Alves estava na época, já o vimos, empenhado ainda 
na solução Cam pos Sales, mas não se iludia sobre os empecilhos que
encontrava, mesmo nos arraiais pinheiristas, que fingiam sustentá-la. Sua 
experiência e lucidez o induziam a ir examinando a possibilidade de
outra solução – provavelmente mineira – que fosse capaz de evitar o
único desenlace para ele intolerável: a eleição de Pinheiro Machado.

A fi na li da de bá si ca do “pac to de Ouro Fino”, como al guns
che ga ram a de no mi nar aque le en ten di men to po lí ti co, era afas tar o nome 
de Pi nhe i ro, ve la da ou aber ta men te. Na car ta de 29 de abril ao Se na dor
Gli cé rio, Ro dri gues Alves Fi lho des ven da esse se gre do, ao in for mar que
Cin ci na to trou xe ra de Bu e no  Bran dão a im pres são de que Mi nas nun ca
ace i ta ria o nome de Pi nhe i ro Ma cha do para pre si den te, mas que,
também, não po dia ace i tar “de for ma al gu ma a vi ce-presidência”.

Na ver da de, vol tan do de Ouro Fino, Cin ci na to es cre veu a
Bueno Bran dão, a 3 de maio: “Co mu ni quei ao Dr. Ro dri gues Alves a
atitude que Mi nas as su mi ria con tra a can di da tu ra do Ge ne ral Pi nhe i ro
Ma cha do: man ten do nós, en tre tan to, dis cre ta re ser va so bre o caso.”
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Mas a co i sa trans pi ra ra, como era ine vi tá vel, e os ami gos de
Pi nhe i ro de ci di ram lan çar, de qual quer for ma, o nome do con dot ti e re. Foi
o que Cin ci na to co mu ni cou ao pre si den te mi ne i ro, en quan to Ro dri gues
Alves Fi lho se en ten dia com Gli cé rio, em car ta de 1º de maio, acen tu ando
que Aze re do in for ma va que o Pre si den te Her mes apo i a va ofi ci al men te a 
ini ci a ti va do PRC, a qual se ria lan ça da “de qual quer for ma” (car ta de
Ro dri gues Alves Fi lho).

À bon en ten de ur un de mi-mot suf fit. Se Mi nas aju da va no veto ao
can di da to go ver nis ta e se re cu sa va a vi ce-presidência é por que as pi ra va
ao Ca te te, eis o que deve ter en ten di do, des de logo, Ro dri gues Alves.

Os pa u lis tas, já en tão uni dos aos mi ne i ros para o que des se e
vi es se, pe di am a es tes que to mas sem co nhe ci men to da fir me po si ção
ban de i ran te na re u nião dos di ri gen tes do PRM, a re a li zar-se em Belo
Ho ri zon te a 4 de maio. A po si ção de São Pa u lo era co nhe ci da e ir re tra -
tá vel: 1 – re cu sa va o nome de Pi nhe i ro; 2 – ace i ta va a in di ca ção de um
paulis ta (Cam pos Sa les) tra zi do por Mi nas ou com seu apo io; 3 – ace i tava 
um nome mi ne i ro, apo i a do por ou tros Esta dos.

No dia 4 de maio, a velha Tarasca (Comissão Executiva do
PRM) procedeu na então pequena cap i tal mineira à reunião que ficou
famosa na história da Primeira República, tão importante quanto a
outra, de anos depois, em que se opôs à candidatura de Júlio Prestes. O
nome de Pinheiro Machado tinha sido levado oficialmente pelo Ministro 
Fran cisco Sales, representando o Presidente Her mes. A Comissão,
presidida por Bias Fortes e integrada pelo Senador estadual Antônio
Mar tins, pelo Senador fed eral Bueno de Paiva (primo e amigo de Bueno
Brandão) e pelos Deputados federais Sabino Barroso, Ribeiro Junqueira, 
Álvaro Botelho e Fran cisco Bressane, diz a ata, “resolveu unanimemente
não aceitar a candidatura do Gen eral Pinheiro Machado, conforme a
consulta que lhe foi feita”. O senador e os deputados federais ficaram
credenciados para representar Minas junto ao governo fed eral e aos dos
Estados, “no sentido de se adotar uma candidatura à presidência da
República, que mereça o apoio da opinião nacional”.

Como não po dia de i xar de acon te cer, Fran cis co Sa les, no dia
9, pe diu de mis são da pas ta da Fa zen da, para a qual foi trans fe ri do Ri va -
dá via Cor re ia, sen do no me a do para a Jus ti ça um her mis ta de São Pa u lo,
Her cu la no de Fre i tas, gen ro de Gli cé rio. Her cu la no, em bo ra po lí ti co
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pau lis ta, era nas ci do no Rio Gran de do Sul e ho mem da con fi an ça de
Pi nhe i ro. Os pa u lis tas re ce bi am, as sim, o con tra gol pe da sua união com
os mi ne i ros.

Dois dias an tes da mor te de Cam pos Sa les, os ele men tos da
Co li ga ção vol tam a pen sar em Ro dri gues Alves. De pu ta dos que re pre -
sen ta vam Mi nas (Ri be i ro Jun que i ra), Ba hia (Má rio Her mes), Esta do do
Rio (Raul Fer nan des), Per nam bu co (José Be zer ra)  e Ce a rá (Mo re i ra da
Rocha), es cre ve ram a Ru bião Jú ni or “ape lan do para o pa tri o tis mo do Sr.
Con se lhe i ro Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves, a fim de que aqui es ça 
S. Exª à in di ca ção do seu nome para a pre si dên cia da Re pú bli ca”. Mas
Rodri gues Alves não po de ria ace i tar, a não ser como can di da to de con ci liação,
o que era ob vi a men te im pos sí vel. De fato, Pi nhe i ro Ma cha do su fo cou a
ten ta ti va no nas ce dou ro, ao opor-lhe, pu bli ca men te, o seu veto.

Mor to Cam pos Sa les, apa re ceu a rá pi da can di da tu ra de Rui
Bar bo sa, mais uma vez frus tra da, pela fal ta de base po lí ti ca. A pre tex to
deste epi só dio, João Man ga be i ra in cor re em novo en ga no, como o come ti do 
a pro pó si to de Cam pos Sa les, que já re ti fi ca mos. Eis, em re su mo, os
fatos.

O Se na dor Bu e no de Pa i va e os De pu ta dos Sa bi no Bar ro so,
Álva ro Bo te lho e Fran cis co Bres sa ne ti nham fi ca do cre den ci a dos pelo
PRM, na re u nião de 4 de maio, para en ca mi nhar, jun to aos go ver nos
federal e dos Esta dos, uma can di da tu ra que me re ces se o apo io da opinião
na ci o nal. Vi mos isto há pou co. Em con ver sa, no Rio, com o seu co le ga
Se na dor Gli cé rio, Bu e no de Pa i va dis se que al guns da que les de le ga dos
do PRM ace i ta ri am a cha pa Rui-Glicério. Evi den te men te, a son da gem
não obe de cia à de le ga ção re ce bi da, pois esta di zia res pe i to a tra ta ti vas
jun to aos go ver nos fe de ral e es ta du a is. De acor do com a téc ni ca ha bi tu al 
no tem po, Bu e no de Pa i va de se ja va pro va vel men te a boa von ta de de Rui
para o nome mi ne i ro, que o PRM já es ta va ar ti cu lan do, e a ação fa vo rável
do ex pe ri en te Gli cé rio, quan do fos se pre ci sa. Inte res sa do no caso, pois
se ria uma hon ra ser vi ce-presidente com Rui, Gli cé rio foi com Ga leão
Car va lhal à Rua São Cle men te, na mes ma no i te, e co mu ni cou ao ilus tre
ba i a no o que se dera. Rui, cuja am bi ção era sem pre in gê nua, não viu a
fragi li da de de tudo aqui lo, a fal ta de base po lí ti ca e de au to ri da de da quelas
afirma ti vas de meia con ver sa e logo se em pe na chou, fun da do na posição
da Ba hia e nos ha bi tu a is apla u sos da opi nião não po lí ti ca.
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Em 1919, de po is de mor to Ro dri gues Alves, na sua cam pa nha 
pre si den ci al con tra Epi tá cio, eis como Rui re la tou o epi só dio em dis cur -
so pro fe ri do na ca pi tal de São Pa u lo:

“À cha pa Rui-Glicério fal ta va ape nas a aqui es cên cia da
Co mis são Exe cu ti va do par ti do aqui9 para onde o Se na dor
Gli cé rio vi ria, com esse in tu i to, no dia sub se qüen te, como de
fato veio. Re u ni da a Co mis são, vin gou, no seu seio, por três
contra dois vo tos, a cha pa or ga ni za da. O Con se lhe i ro Ro drigues 
Alves, po rém, de cla rou que so bres ta va na de li be ra ção,
adiando-a para daí a 24 ho ras. No pra zo dado ce le brou a
Comissão a sua as sen ta da. Mas o Con se lhe i ro não com pa receu:
man dou por si um dos seus fi lhos e este, de sem bol san do um
pa pel, mos trou nele a có pia de um te le gra ma, que seu ilus tre
pai, na que la data, ex pe di ra ao Sr. Ven ces lau Brás, ofe re cen -
do-lhe a can di da tu ra pre si den ci al. A esse so pro eva po rou-se a 
ma i o ria da Co mis são, anu lou-se o voto do par ti do, que ela
repre sen ta va, des man chou-se a re so lu ção as sen te, man dou-se
a Coli ga ção pas se ar, e te ve-se des trin ça do o in ci den te sem
bulha nem ma ti na da. Eis como se faz, no Bra sil, um pre si dente,
pelo ar bí trio de um ho mem.”

João Man ga be i ra, no seu pa ne gí ri co de Rui, glo sa este tre cho
e in sis te no veto (mais um) de Ro dri gues Alves ao nome de Rui. Ora,
isto é tão fal so quan to seu pre ten di do veto a Cam pos Sa les, pou co antes.
Aliás Rui Bar bo sa, nes te dis cur so, mos tra-se num dos seus mo men tos
mais in fe li zes. Fa lan do me nos de três me ses de po is da mor te de Ro dri -
gues Alves, não he si ta em lan çar so bre a me mó ria do ami go de tan tos
anos uma acu sa ção de per fí dia e des le al da de, que não há exa ge ro em
qua li fi car de im pi e do sa.

Ro dri gues Alves Fi lho, em car ta ao Jor nal do Co mér cio, con tes -
tou a ve ra ci da de dos fa tos re la ta dos por Rui e en dos sa dos por João
Man ga be i ra. Não hou ve tal re u nião em que se apro vou o nome de Rui,
nem a ou tra em que um dos fi lhos do Con se lhe i ro (nem se diz qual era
ele!) de sem bol sou o te le gra ma do pai, ofe re cen do o tro no pre si den ci al a 
Ven ces lau.
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Tudo in ven ci o ni ce, ca ra mi nho las de tem po de can di da tu ras,
às qua is a cre du li da de fá cil de Rui (quan do ele es ta va em ca u sa) abria
larga men te os ou vi dos. (Já em ou tra pas sa gem, vi mos a sur pre sa e a mágoa 
de Ro dri gues Alves, ao sa ber que o an ti go co le ga acre di ta va em dito
torpe que lhe ha vi am atri bu í do, se gun do o qual Rui ti nha o seu pre ço.)
No caso con cre to, a ati tu de de Rui era mais cen su rá vel, pois, no dis curso
profe ri do no Se na do, em 13 de no vem bro de 1914, an te vés pe ra da
posse de Ven ces lau, ele pró prio se van glo ria de ter con tri bu í do para a
can di da tu ra mi ne i ra. Veja o le i tor como Rui con ta a his tó ria em 1914, e
com pa re com a sua ver são de 1919:

“Só então, de Belo Horizonte, pela iniciativa dos ami gos 
políticos do nobre vice-pres i dente da República10 [....] foi
então que surgiu, por essa iniciativa, a candidatura de
Venceslau Brás, encontrando no concurso de São Paulo e no
concurso da Coligação.”

Aqui o ora dor é in ter rom pi do por apar tes de apro va ção e
pros se gue:

“Foi des se modo que se er gueu essa can di da tu ra, e
erguen do-se na si tu a ção em que as cir cuns tân ci as, a esse tempo,
se afi gu ra vam, era, des de o seu co me ço, uma can di da tu ra qua se 
tri un fan te no mun do po lí ti co.”

E, levado pelo entusiasmo da narrativa, que tinha por fim
desmentir a primazia, reclamada por Pinheiro, na preparação da
candidatura de Venceslau, o orador vai mais longe, para ressaltar o seu
próprio papel na montagem da solução que, anos depois, é levado a
falsear lamentavelmente, quando Rodrigues Alves e Pinheiro não o
podiam contestar. Veja-se mais este trecho do discurso de 1914:

“Ergui da essa can di da tu ra [....] com as sim pa ti as do grande
Estado mi ne i ro, com o apo io da nu me ro sa e vas ta re pre sentação
desse Esta do, ele men tos que ti nham, en tão, o nome de
Coliga ção, com o apo io dos po de ro sos ele men tos da opi nião
naci o nal, que eu, in con tes ta vel men te, re pre sen to, essa can dida tu ra 
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não en con tra va di an te de si, na po lí ti ca bra si le i ra, re sis tên cia
ca paz de tri un far.”
Esta era a ver da de. A fal si da de es ta va na ver são for ji ca da de

1919. Infe liz men te não cabe ou tra pa la vra para de sig nar a ver são ve i culada
por Rui Bar bo sa de po is da mor te de Ro dri gues Alves.

Os fa tos hoje do cu men ta dos do as sen ta men to do nome de
Ven ces lau Brás, por ini ci a ti va de Mi nas, com o con cur so pos te ri or da
po lí ti ca pa u lis ta, são os que se se guem.

Qu an do o De pu ta do Cin ci na to Bra ga, emis sá rio de Ro dri gues 
Alves, en con trou-se, em fins de abril, com o Pre si den te Bu e no Bran dão, 
na ci da de de Ouro Fino, a can di da tu ra Cam pos Sa les ain da exis tia, mas
era di fí cil. O que fi cou as sen ta do de po si ti vo, na que le en con tro, fo ram
duas co i sas. Em pri me i ro lu gar, Mi nas e São Pa u lo mar cha ri am uni dos
para a su ces são e, em se gun do, Mi nas não ace i ta ria a vi ce-presidência,
que duas ve zes lhe fora ofe re ci da por Ro dri gues Alves, nas pes so as de
Ven ces lau Brás e de Bu e no Bran dão. Mi nas não ace i ta va a vice, mas
nada dis se so bre a pre si dên cia, o que já era uma meia afir ma ti va.

Os pri me i ros cu i da dos dos mi ne i ros fo ram no sen ti do de ate nu ar, 
jun to ao Ma re chal Her mes e ao PRC, o gol pe do veto a Pi nhe i ro Ma cha do.

A carta de Aze re do a Jú lio Bu e no, de 18 da que le mês, era um
ro sá rio de que i xas e acu sa ções. Fala em bru ta li da de, des cor te sia e in to le -
rân cia dos mi ne i ros. A mis si va de Her mes, no dia 7, não é tão rís pi da,
mas mu i to seca e do ri da. A res pos ta do pre si den te mi ne i ro é dig na mas
con ci li a do ra. O ar gu men to cen tral era o de que a de ci são ha via sido
polí ti ca e não pes so al.

Na ver da de, a po si ção de Her mes e Pi nhe i ro, em 1913, era
tão fra ca quan to a de Ro dri gues Alves em 1905, ou a de Afon so Pena
em 1909. O Ca te te não con se gui ria fa zer o seu su ces sor. O úni co caminho
que res ta va ao PRC era acom pa nhar a cor ren te mais for te. E foi o que
aca bou fa zen do.

O veto de Mi nas cin di ra o PRC em cujo seio con so li dou-se
a dis si dên cia da co li ga ção, for ma da pe los par ti dos ofi ci a is de Mi nas, São 
Paulo, Per nam bu co (Dan tas Bar re to) e Esta do do Rio (Oli ve i ra
Botelho), com as sim pa ti as de Ala go as (Clo do al do da Fon se ca, pri mo de 
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Hermes) e Ce a rá (Fran co Ra be lo). Pi nhe i ro já não pas sa va de che fe
nominal de um exér ci to di vi di do, cuja ma i o ria es ca pa va ao seu co man do.

No dia 8 de ju lho, Sa bi no Bar ro so, pre si den te da Câ ma ra,
foi com Ta va res de Lira en con trar-se com Pi nhe i ro, em casa de
Fonseca Her mes. Alu diu fran ca men te ao nome de Vences lau. Pi nhe i ro
ficou de pen sar, mas, na mesma no i te, em um ba i le ofe re ci do por
Lauro Mül ler no Ita ma ra ti, o lí der ga ú cho co mu ni cou ao che fe
mineiro que o PRC ace i ta va Ven ces lau.11

No dia 9, pela ma nhã, Pi nhe i ro co mu ni cou a Her mes a escolha
do can di da to – pa pam ha be mus – dis se ele – ao pre si den te que, como de
há bi to, con cor dou.

No mes mo dia 9, já ci en te da ca pi tu la ção do PRC, Bu e no
Bran dão te le gra fou a Ro dri gues Alves:

“ACREDITANDO SER AINDA POSSÍVEL UM ACORDO

PARA SOLUÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE À SUCESSÃO
PRESIDENCIAL EM TORNO DO NOME DO DR. VENCESLAU
BRÁS, PEÇO A V. EXª A GENTILEZA DE RESPONDER-ME,
CASO NÃO JULGUE INCONVENIENTE, COMO O ESTADO DE
SÃO PAULO, DE CUJA POLÍTICA É O MAIS AUTORIZADO
EXPOENTE, RECEBERÁ ESSA SOLUÇÃO.”

O te le gra ma foi re for ça do por ou tro, de Bias For tes, pre si -
den te do PRM, trans mi ti do no dia 10:

“COMO PRESIDENTE DO PRM, E CONHECEDOR DO
GRANDE PATRIOTISMO DE V. EXª, VENHO LEMBRAR O
NOME DO DR. VENCESLAU COMO CANDIDATO DE
CONCILIAÇÃO, EVITANDO ASSIM AS CONSEQÜÊNCIAS
FUNESTAS DE UMA LUTA ESTÉRIL, PARA A ESTABILIZAÇÃO

DO REGIME.”

O ape lo a São Pa u lo foi acon se lha do, no Rio, a Sa bi no Bar roso,
por Álva ro de Car va lho. Álva ro de Car va lho lem brou a Sa bi no que,
além de Bu e no Bran dão, tam bém Bias For tes de via te le gra far, como
ex-colega de tur ma de Ro dri gues Alves. O Vi ce-Presidente Urba no
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Santos, re pre sen tan te do Nor te, foi lem bra do por Pi nhe i ro Ma cha do.
As difi cul da des para o pro vi men to do pos to de sa pa re ci am com o acordo
em tor no do nome de Ven ces lau Brás.

Pou cos dias an tes, a 4 de ju lho, Ro dri gues Alves ti nha en vi a do 
sua men sa gem anu al ao Con gres so pa u lis ta. O do cu men to, pela ex ten -
são e va ri e da de dos as sun tos, mos tra va que São Pa u lo era um país a go -
ver nar. Na par te po lí ti ca, o pre si den te, de po is de tra çar o elo gio de
Cam pos Sa les, re cém-falecido, la men ta a con fu são e a de sor dem ca u sa -
das pe las au sên cia de par ti dos e pela fal ta de lí de res au tên ti cos, for ma -
dos na Re pú bli ca. Era o que es ta va ven do, na que les an gus ti o sos dias.
Qu an to a si, de cla ra que nada de se ja va e só es ta va in ter vin do no es for ço 
de pa ci fi car. Sua ação pró xi ma veio con fir mar tudo isso. Ve lho lí der,
for ma do no Impé rio, não he si tou em pôr-se ao ser vi ço dos no vos
coman dan tes, cri a dos na Re pú bli ca, pro cu ran do co or de nar-lhes a ação.

Ao te le gra ma de Bu e no Bran dão, res pon deu, pres to, no dia:

“ESTÁ EM MEU PODER O TELEGRAMA DE V. EXª DE
ONTEM. HOJE OU AMANHÃ PODEREI INFORMAR AOS
DIRETORES DO PARTIDO DO ESTADO DA COMUNICAÇÃO
DE V. EXª E TRANSMITIREI LOGO O RESULTADO DESSA
CONFERÊNCIA.”

No dia 12 Ro dri gues Alves re u niu a di re ção do PRP no palácio
(lá se re a li za vam as re u niões sem pre que o pre si den te com pa re cia) e o
re sul ta do foi trans mi ti do ao pre si den te de Mi nas nes te des pa cho da
mes ma data:

“O Esta do de São Pa u lo deseja sin ce ra men te que os
elemen tos po lí ti cos do país en con trem uma fór mu la con ci li a -
tó ria que, pon do ter mo às agi ta ções do mo men to, nos ga ran ta 
con tra pos sí ve is per tur ba ções da or dem. O nos so es for ço tem 
sido in va ri a vel men te nes se sen ti do. Des de que V. Exª, em
nome do gran de Esta do de Mi nas, acha pos sí vel um acor do
para a so lu ção re fe ren te à su ces são pre si den ci al em tor no do
nome do ilus tre Dr. Ven ces lau Brás, ve nho di zer a V. Exª que 
o Esta do de São Pa u lo re ce be rá bem essa so lu ção. É este o
pen sa men to dos che fes que di ri gem a po lí ti ca do Esta do, e o
meu, pes so al men te.”
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Mi nas e São Pa u lo uni dos era meio ca mi nho an da do para a
so lu ção do im pas se. O res to vi ria por si.

Oli ve i ra Bo te lho ace i ta pelo Esta do do Rio, no dia 15; Dan tas
Bar re to, por Per nam bu co, no dia 14; Clo do al do da Fon se ca, por Ala go as, 
no dia 13, des de que Ro dri gues Alves con cor das se; Fran co Ra be lo, pelo
Ce a rá, no dia 14. O Rio Gran de do Sul já se ha via ma ni fes ta do pela voz
de Pi nhe i ro.

No dia 14 de ju lho, Ven ces lau Brás já po dia en vi ar a Bu e no
Bran dão este te le gra ma mo des to e dig no na sua dis cri ção:

“RECEBI TELEGRAMA ACEITAÇÃO SÃO PAULO HONRA 

MINAS NA PESSOA DE UM DOS SEUS MAIS OBSCUROS
FILHOS. MUITOS ABRAÇOS AO QUERIDO AMIGO.”

O que Bor ges de Me de i ros e Pi nhe i ro Ma cha do mais te mi am
ti nha acon te ci do, pelo jogo ine vi tá vel das for ças con ser va do ras. Para di -
vi dir São Pa u lo, os ga ú chos fun da ram a dis si dên cia her mis ta e che ga ram 
a ten tar a in ter ven ção fe de ral. Em 1905 Pi nhe i ro con se guiu o que vi sa -
va, di vi din do a po lí ti ca do Esta do e im pon do, com o Blo co, o nome de
Afon so Pena. Des ta vez, viu o fe i ti ço vi rar con tra si. São Pa u lo uni do
im pu nha-lhe ou tro mi ne i ro.

Que a ade são de Bor ges e Pi nhe i ro à can di da tu ra mi ne i ra foi
forçada, pro va-o Jo seph Love,12 em ar ti go pu bli ca do na Re vis ta do Instituto
His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro (vol. 286), ba se an do-se em pa péis par ti culares
do ar qui vo de Bor ges de Me de i ros. Em te le gra ma de 18 de maio, Pi nheiro
cen su ra “a in só li ta ati tu de” de Mi nas, re cu san do a can di da tu ra ga ú cha e
in sis te no nome de Cam pos Sa les, que iria frag men tar a co a li zão con trá -
ria ao PRC de Es ta dos “con gre ga dos numa obra de ódi os e in te res ses
su bal ter nos”. Em 7 de ju lho, com a mor te de Cam pos Sa les, dias an tes,
Pi nhe i ro ain da re pe le a pos si bi li da de de can di da tu ra de acor do e ajun ta
que “não po de mos [....] pen sar mais no nome de Ven ces lau”. Mas no
dia 22, re co nhe ce que era im pos sí vel evi tar a vi tó ria mi ne i ra, ape sar da
“gran de re lu tân cia de ami gos nos sos, de se jo sos de ir mos à pe le ja haja o
que hou ver”.

308  Afon so Arinos

12 Joseph Love é autor do excelente livro Rio Grande do Sul and Brazilian regionalism,
1882-1930, editado em 1971 pela Stanford University Press.



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

Capítulo Segundo

Enfer mi da de de Ro dri gues Alves – Seu afas ta men to
 do go ver no – Sua in fluên cia po lí ti ca.

Em nota re fe ren te ao ano de 1913, Ro dri gues Alves alude
ao es ta do fí si co de ca den te em que se sen tia:

“Fiz duas es ta ções em Gu a ru já, sem gran de pro ve i to para a
minha sa ú de. Ao con trá rio, sem pre que che ga va a esta ca pi tal re a pa re ciam
ou se agra va vam os in cô mo dos.” A prin cí pio con fes sou os in cô mo dos
como “li ge i ra en fer mi da de”, mas fi cou em Gu a ru já um mês e meio,
acom pa nha do da fa mí lia e do aju dan te-de-ordens, Ca pi tão Le je u ne. A
en fer mi da de não era li ge i ra; era a vida que co me ça va a se ex tin guir.

Nos dias de hoje, com os re cur sos no vos da hi gi e ne e da geria -
tria, não se pode di zer que, aos ses sen ta e cin co anos, um ho mem se
apre sen te va le tu di ná rio. Mas, no prin cí pio do sé cu lo, ou tras eram as
con di ções de vida e ain da se con si de ra va, como en tre os ro ma nos, que a 
ve lhi ce mar ca va a casa dos ses sen ta.



A 30 de ju nho de 1912, dois me ses de po is de se em pos sar no
go ver no de São Pa u lo, Ro dri gues Alves es cre via a Ca ti ta (Ana), sua fi lha
mais ve lha:

“Há mu i tos dias que não es cre vo. Ando pre gui ço so: não 
sei se é o frio de São Pa u lo ou a ve lhi ce que anda me
deixan do as sim. Espe ro que isso pas sa rá.”

Não pas sou. Ao con trá rio, ra re a vam os pe río dos de me lho ra,
o es ta do fí si co ia sem pre de cli nan do, ain da que sem pre ju í zo da men te e 
da fi bra. O que mais o abor re cia era a fra que za das per nas, con se qüência
na tu ral de toda uma vida sem exer cí ci os.

De Gu a ru já, que i xa-se de ina pe tên cia. Os fi lhos man da -
vam-lhe frutas-de-conde e era o que mais lhe ape te cia. A fa mí lia e os
ami gos mais ín ti mos se alar ma vam. Espa lha va-se que o Con selheiro
estava mu i to mal. O di ag nós ti co era o de “ane mia per ni ci o sa”, mo lés tia
mal co nhe ci da, a exi gir lon go tra ta men to. Os ini mi gos pas sa ram en tão a 
ve i cu lar bo a tos cru éis, in clu si ve o da mor te pró xi ma. Tão fun da (e tão
ba i xa) vai a pa i xão po lí ti ca en tre nós. Na ver da de, sua sa ú de era frá gil.
Des de que de i xou a pre si dên cia da Re pú bli ca, fa la va em fra que za, em
“restos da be ri bé ri”. Sen tin do-se in ca pa ci ta do para as fun ções e
esperan do res ta be le cer-se com re pou so e tra ta men to, Ro dri gues Alves
licen ci ou-se da pre si dên cia a 11 de ou tu bro de 1913, pas san do o gover no a 
Car los Gu i ma rães. Só vol ta ria ao pos to em 4 de ja ne i ro de 1915.

Li cen ci a do, re co lhe-se a Gu a ra tin gue tá, de onde, no mês de
no vem bro, es cre veu à fi lha:

“Eu vou me lho ran do aos pou cos: as per nas têm fi ca do
mais for tes e o exa me de san gue está sen do de bom agou ro. 
Em vis ta dessas me lho ras pa re ce ao Dr. Va la dão1que o
melhor é ir me for ta le cen do aqui, para pro cu rar de po is os
Po ços de Cal das. Nes te sen ti do ia ou vir os mé di cos daí.”

Sua pre o cu pa ção  com a sa ú de era vi sí vel. A 27 de de zem bro, 
em carta de bo as-festas para a fi lha, o gen ro e as ne ti nhas, ma ni fes ta
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esperan ças: “Eu es pe ro que o ano novo co me ce res ti tu in do por com pleto 
a mi nha sa ú de. Pa re ce que já é tem po.”

Ama ro Ca valcân ti, ve lho com pa nhe i ro e ami go de sem pre,
convida ra-o para tes te mu nha de ca sa men to da fi lha com o Dr. José Li nhares 
(fu tu ro pre si den te in te ri no, em 1945, quan do da de po si ção de Var gas).
Respon de ra agra de cen do. Seu es ta do de sa ú de não lhe per mi tia vi a jar.

Mi guel Pe re i ra, ir mão do gen ro Ce sá rio e, no mo men to, es trela
da me di ci na na ci o nal, es cre via-lhe man dan do re ce i tas e fa zen do re co -
men da ções para os seus acha ques.

De Gu a ra tin gue tá trans fe re-se para o Rio e, na Rua Se na dor
Ver gue i ro, cer ca do pela fa mí lia, ini ci ou um lon go pe río do de re pou so e
tra ta men to. Cu i da va-se prin ci pal men te de for ta le cer-lhe o or ga nis mo
de bi li ta do e, tan to quan to pos sí vel, for çá-lo a um re gi me de des can so.

As fi lhas e até as ne tas me ni nas se des ve la vam. A me nor des tas, 
Anah, en tão com cin co anos, lem bra-se do avô sen ta do na ca de i ra de
balan ço, no sa lão de bi lhar, todo vestido e de pin ce-nez, len do jor na is e
rece ben do ami gos. Fi ca va ao lado do avô, ou sa íam jun tos, de au to mó vel,
“para ver se ha via na vi os no por to”. Apos ta vam dez tos tões, mas a me ni -
na in for ma va-se, an tes, pelo jor nal, por in ter mé dio do Ca pi tão Le je u ne,
aju dan te-de-ordens. Ga nha va sem pre do avô, que pa gava, fin gin do-se
enga na do. Anah fi ca va na co zi nha, jun to com a ne gra ve lha, ho ras es que -
ci das, amas san do ba li nhas de “tu ta no” com açú car, para o avô co mer.

Não ti nha ne nhum medo dele, das suas bar bas, do seu ar afá -
vel mas seco. Não; não ti nha ne nhum medo do Con se lhe i ro, do Pre si -
den te, de quem tan tos se nho res se apro xi ma vam com mos tras de te mor. 
Encos ta va-se na ca de i ra de ba lan ço, apo i a da nos seus jo e lhos, da va-lhe
co mi da, ba las de tu ta no, cal do de rã, afa ga va-lhe os ca be los. Não; ela
não ti nha ne nhum medo da que le avô ve lhi nho, que os ou tros chamavam
de Con se lhe i ro.

Mas este sa bia que não es tava bem. Até os apon ta men tos que
to ma va, ha via tan tos anos, não lhe in te res sa vam mais. Encer ran do uma sé rie
de les, es cre veu esta nota de nun ci a do ra do seu de sâ ni mo, da sua fra que za:

“Ten do se acen tu a do o meu es ta do de en fer mo, in ter -
rom pi es tas no tas. Pos so ape nas re cor dar, um pou co sem
or dem, al guns fa tos de que me re cor do [sic].”
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

A guer ra eu ro péia  – Acu sa ções con tra Ro dri gues Alves.

Duran te todo o ano de 1914, afas ta do do po der e da
administra ção, mas não da po lí ti ca, Ro dri gues Alves acom pa nha va
atenta men te, pe los jor na is e pe las con ver sas com os nu me ro sos e va riados
visi tan tes, os acon te ci men tos na ci o na is e in ter na ci o na is. Estes se
des penha ri am, em me a dos do ano, na ca tás tro fe da gran de guer ra.

A guer ra eu ro péia não po dia de i xar de ser re ce bi da, por ele,
com a ma i or apre en são. Nos dias da eclo são, a 14 de agos to de 1914,
Ro dri gues Alves es cre veu a Car los Gu i ma rães, seu vi ce-presidente e
subs ti tu to no go ver no de São Pa u lo:

“Estou acom pa nhan do com in te res se o mo vi men to
eco nô mi co e fi nan ce i ro do país, e mu i to pre o cu pa do com
as di fi cul da des que es tão sen do cri a das pela guer ra eu ro péia. 
O nos so Esta do, por suas con di ções es pe ci a is de ri que za e
tra ba lho, há de so frer a re per cus são des se for mi dá vel acon -
te ci men to; e as di ver gên ci as que te mos sido for ça dos a
man ter com o go ver no fe de ral e a má von ta de que ob ser vamos 
quan do se tra ta de nos sos in te res ses re cla mam de nossa par te
uma ação mais vi gi lan te [....]. Nin guém sabe até onde irão
os efe i tos da guer ra e é sempre pru den te, em oca siões de
cri se des ta or dem, con tar com o pior.”



Seus con selhos eram no sen ti do de que Car los Gu i ma rães
tomasse as mais se ve ras me di das no to can te às des pe sas pú bli cas. O
crédito de São Pa u lo, es sen ci al ao seu pro gres so, não po de ria fi car à
mer cê dos im pre vis tos da guer ra: “os em ba ra ços atu a is, a gra vi da de dos
que po dem so bre vir”.

Os em ba ra ços a que se re fe ria o pre si den te pren di am-se so bre tudo
aos es to ques de café pa u lis ta, armaze na dos nos por tos do Ha vre e de
Hambur go. A guer ra en tre a Fran ça e a Ale ma nha co lo ca va o pro du to brasi le i ro, 
ne ces sá rio às for ças mo bi li za das, em imi nen te ris co de re qui si ção, com gra ves 
re per cus sões no cré di to de São Pa u lo, pois o pa ga men to do em prés timo da
va lo ri za ção con ti nu a va pre so à ga ran tia dos de pó si tos de café.

Era na tu ral que, pre o cu pa do an tes de tudo com as suas
respon sa bi li da des de pre si den te do Esta do, de que só apa ren te men te se
des pi ra, e apro ve i tan do o con tí nuo pro gres so de sua sa ú de, que era sen -
sí vel em me a dos do ano, Ro dri gues Alves não qui ses se as su mir ati tu des
radica is em fa vor dos ali a dos, que eram as do mi nan tes na opi nião bra sile i ra.
Daí lhe vi e ram as acu sa ções de ger ma nó fi lo, com que o per se guiam os
seus ini mi gos, e que ti ve ram bas tan te di vul ga ção.

Essas acu sa ções fo ram de po is re u ni das em um li vro es cri to por
Nereu Ran gel Pes ta na, com o pse u dô ni mo de Ivan Su bi roff, A oli garquia
paulis ta, co le tâ nea de ar ti gos pu bli ca dos n’O Esta do de S. Pa u lo.

Embo ra es cri tos a par tir de fe ve re i ro de 1919, mu i tos des ses
ar ti gos de com ba te re fe rem-se ao se gun do go ver no de Ro dri gues Alves
em São Pa u lo.

Não há dú vi da de que o li vro de Ran gel Pes ta na tem no tá vel
in te res se, não so men te pe las qua li da des de es cri tor e po le mis ta, como
por da dos im por tan tes que ofe re ce (e com pro va) re la ti vos à in fluên cia
do po der eco nô mi co no PRP e na ad mi nis tra ção de São Pa u lo.

De res to essa in fluên cia era ine vi tá vel. São Pa u lo, com o seu
enorme pro gres so, ini ci a va, na que les anos, a pas sa gem da eco no mia 
agrícola para a eco no mia in dustri al. Os fa zen de i ros de café e seus
advo ga dos, que fo ram os re da to res do ma ni fes to de 1870 e os governan tes 
civis de São Pa u lo e do Bra sil nos pri me i ros de cê ni os do re gi me re pu bli cano, 
es ta vam sen do su ce di dos pe los pi o ne i ros da in dústria, prin ci pal mente a
hidro e lé tri ca e a têx til, sem es que cer ou tras, como a de lou ças e ma te riais
de cons tru ção, como o vi dro.
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Os nomes tradicionais da lavoura paulista, os grandes senhores 
do café, plantadores e exportadores, apareciam agora na posição de
capitães da nova indústria. Mas eram os mesmos de antigamente, como
o ilustre Antônio Prado, exportador de café, mas fabricante de vidros,
ou Rodrigues Alves, que, dos cafezais do Vale do Paraíba e da terra roxa, 
passara a participar de fábricas de tecidos. Outros eram filhos,
sobrinhos, genros dos antigos patriarcas, eram os jovens Cam pos, filhos
de Bernardino; os jovens Rodrigues Alves, filhos, sobrinhos e genro do
Conselheiro; os jovens Morais Barros, sobrinhos de Prudente; e assim
novos líderes que iam surgindo na política e nos negócios, Álvaro de
Carvalho, Elói Chaves, Altino Arantes, Olavo Egídio. O próprio O
Estado de S. Paulo, estuário da campanha con tra a “oligarquia paulista”,
era, ele próprio, uma fortaleza dessa oligarquia financeira e conservadora.
Sua indústria era a do jornal, que – honestamente, deve-se reconhecer –
trazia rios de dinheiro aos Mesquitas, descendentes do patriarca Cerqueira
César, sucessores do patriarca Rangel Pestana.

O de sen vol vi men to es pe ta cu lar de São Pa u lo não po de ria
disso ci ar a po lí ti ca do po der eco nô mi co.

Neste par tic u lar, São Paulo não po dia ser comparado a qualquer 
Estado do Brasil, mas aos Estados Unidos da América, onde a
democracia capitalista não pode funcionar sem ser intérprete dos
interesses e contradições do poder econômico.

Não se pode, por tan to, ne gar a pro ce dên cia da li ga ção da fa mí lia 
do pre si den te com in te res ses eco nô mi cos na ci o na is e in ter na ci o na is da quele
pe río do. Ne reu Ran gel Pes ta na, por ta dor tar dio dos ve lhos res sen ti men tos
pa ter nos, mos tra-o de for ma ir re tor quí vel. O que ele não mos tra, con tu do,
é que o Pre si den te Ro dri gues Alves te nha, pes so al men te, pra ti ca do qualquer
ato ou en tra do em qual quer tran sa ção dig na de cen su ra. Ro dri gues Alves
era um re pre sen tan te da sua clas se, a clas se rica de São Pa u lo. Mas seu ina to 
e in vul ne rá vel es pí ri to pú bli co o fa zia sem pre ver o in te res se ge ral, mes mo
quan do de fen dia in te res ses con ser va do res. Daí o fato ine gá vel de ser um
progres sis ta; tal vez, aos qua se se ten ta anos, o po lí ti co mais progressis ta do
seu tem po.

Aliás, Nereu Ran gel Pes ta na, que não lhe pou pa o ir mão, os
filhos, os so brinhos e os ami gos; que des ven da as li ga ções en tre al guns
deles e em pre sas ale mãs à pro cu ra de pro te ção, além de ou tras tran sa ções
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cen su rá ve is, nun ca de i xa de re co nhe cer a ina ta cá vel pro bi da de do ho mem
que de mi tia o seu se cre tá rio por ca u sa de fa vo res con ce di dos a um ir mão
dele, pre si den te. Era o mes mo ho mem que en fren ta ra os ban cos es tran geiros 
e os mi li o ná ri os na ci o na is, como mi nis tro da Fa zen da de Pru den te.

O ger ma no fi lis mo pre ten di do de Ro dri gues Alves é acen tuado
em vir tu de da sua vi a gem à Ale ma nha, da hos pe da gem pe los Krupp
(com re fe rên ci as men ti ro sas a jói as ofe re ci das às fi lhas do pre si den te).
Aliás, em 1908, o pró prio Ba rão do Rio Bran co pas sa va por ger ma nó filo,
e o era, se gu ra men te, mais que Ro dri gues Alves.

As ca u te las de Ro dri gues Alves, no iní cio da gran de guer ra,
de vem-se prin ci pal men te à sua obri ga ção de sal var o café de São Pa u lo
(e do Bra sil), de po si ta do nos por tos das na ções be li ge ran tes. Isto, que
adi an te será de mons tra do, não po dia ser, evi den te men te, do co nhe ci -
men to do exal ta do re da tor d’O Esta do de S. Pa u lo.

Car los de Cam pos, Alti no Aran tes, Álva ro de Car va lho, Elói
Cha ves, Jú lio Pres tes, Fran cis co e Oscar Ro dri gues Alves, Car do so de
Melo, Ola vo Egí dio e ou tros são acu sa dos de ne gó ci os dis cu tí ve is por
Ivan Su bi roff. Jor na lis tas co nhe ci dos como os di re to res do Cor re io da
Ma nhã e d’O Impar ci al já ha vi am, an te ri or men te, lan ça do lama so bre o
pró prio Con se lhe i ro, mas, como ne nhu ma pro va ajun ta vam às in jú ri as,
pou ca im por tân cia ti nham os seus es cri tos.

Qu an to ao pa u lis ta Ne reu Ran gel Pes ta na, seus sen ti men tos
de jus ti ça e de res pe i to para com o com pa nhe i ro de ge ra ção de seu pai 
trans pa re cem mais de uma vez no li vro fe i to para de ne grir os po lí ti cos
pa u lis tas.

Fa lan do, por exem plo, da re sis tên cia de Ro dri gues Alves aos
ma ne jos de po de ro sas com panhias con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co,
escre ve que es ses atos cons ti tu í ram “o me lhor ser vi ço por ele [Ro dri gues
Alves] pres ta do ao povo de São Pa u lo”. Em ou tro ar ti go, de po is de fa zer
o elo gio tam bém de Pru den te e Cam pos Sa les, Ivan Su bi roff acen tua:

“Ro dri gues Alves, mes mo na pre si dên cia do Esta do
como na da Re pú bli ca, ten do au to ri za do gran des ne gó ci os,
cri a do ex ce len tes em pre sas, fe i to es plên di das con ces sões,
em ne nhu ma de las seu nome fi gu rou, nem se lhe ar ti cu laram
acu sa ções de sa i ro sas.”
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Li vro XII

Ca pí tu lo Pri me i ro

O Go ver no Ven ces lau Brás – Po lí ti ca do més ti ca.

O GOVERNO VENCESLAU BRÁS

Duran te o ano de 1914, Ro dri gues Alves pro cu rou res ta -
be le cer sua sa ú de a fim de vol tar ao go ver no.

A 14 de agos to, es cre via a Car los Gu i ma rães:

“Ain da não es tou com ple ta men te res ta be le ci do, mas
sem pre com a es pe ran ça de que os ares des ta ci da de [Rio]
me hão de logo res ti tu ir a sa ú de an ti ga.”

E a 18 de ou tu bro re i te ra, ao mes mo des ti na tá rio: “Vou pas sando 
re gu lar men te.”

De fato, as me lho ras se acen tu a vam, no seu es ta do ge ral. Os
ami gos ob ser va vam isso, e se ale gra vam com a pro ba bi li da de de sua
volta à ati vi da de po lí ti ca.



As per nas es ta vam mais fir mes, e ele ini ci ou, a con selho
médico, um pro gra ma de lon gas ca mi nha das a pé. Ia  apo i a do na sua
ben ga la de cas tão cur vo de mar fim e anel de ouro, hoje em nos so po der. 
Fazia-se acom pa nhar pelo fi lho Fran cis co, que re si dia tam bém em Senador 
Ver gue i ro, e des ci am am bos pela pra ia do Fla men go, cujo mo vi men to
de transe un tes e ve í cu los es ta va lon ge de ser o que ago ra é. As ca mi nhadas 
du ravam bas tan te, até que lhe vi es se a fa di ga e, en tão, to ma va o au tomóvel
que os se guia pela pra ia, gui a do pelo fiel mo to ris ta Luís, an ti go co che i ro 
de car ros, no Pa lá cio do Ca te te.

Quem ia ou vi nha da ci da de di mi nu ía a mar cha, para ob ser var 
o ve lho pre si den te, ca mi nhan do ao lon go da pra ia, cons tru í da no seu
nun ca es que ci do go ver no. Mu i tos o sa u da vam e ele er guia in va ri a vel -
men te o cha péu em agra de ci men to.

O in te res se pe las ques tões ad mi nis tra ti vas do Es ta do e pe las
da po lí ti ca fe de ral, in te res se re ve la do pe las car tas que es cre via aos ami -
gos e ho mens pú bli cos, mos tra a con so li da ção gra da ti va da sua sa ú de.

Nu me ro sas são, tam bém, as no tas que es cre veu no pe río do
de afas ta men to, co men tan do fa tos e per so na li da des, às ve zes com rude
fran que za. Acom pa nhou a po lê mi ca es can da lo sa en tre Rui e o Ge ne ral
Ves pa si a no de Albu quer que, mi nis tro da Gu er ra. O ge ne ral ape lou para
“os sen ti men tos de brio e dig ni da de” de Rui “se por aca so exis tis sem” e 
o se na dor res pon deu com gran de vi o lên cia.

Ao apro xi mar-se a pos se de Ven ces lau Brás, es pa lha ram-se
bo a tos de gra ves per tur ba ções, com ame a ças de de sor dens des ti na das a
im pe dir a trans mis são do po der. Fa la va-se em in ter ven ção mi li tar, para
co i bir as ma ni fes ta ções po pu la res con tra o go ver no de Her mes, que
che ga va ao fim. Estas ma ni fes ta ções to ma vam, re al men te, ca rá ter gra ve.
No Rio ha via cho ques en tre es tu dan tes e popula res, de um lado, e
capan gas ar ma dos do go ver no, co man da dos pe los co nhe ci dos Ser ra
Pul qué rio e Pin to de Andra de, aque le as sas si na do al gum tem po de po is
por um ho mem a quem es bo fe te a ra em lo cal pú bli co.

Na Câ ma ra e no Se na do, os ata ques a Her mes e Pi nhe i ro
toca vam a ex tre mos de vi o lên cia. Na re pre sen ta ção po pu lar des ta ca -
vam-se, en tre os opo si ci o nis tas, Iri neu Ma cha do, Pe dro Mo a cir e Ma u rício
de La cer da. No Se na do, a ve lha sala im pe ri al re bo a va com a voz
vingado ra de Rui.
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No dia 7 de no vem bro, o Jor nal do Co mér cio no ti ci ou uma reunião,
ha vi da na vés pe ra, en tre ge ne ra is e ou tros co man dan tes de cor pos,
sendo a mesma pre si di da pelo Ge ne ral Sou sa Agui ar. Dos de ba tes e
deci sões, en vi ou-se a se guin te co mu ni ca ção à im pren sa:

“O Ex.mo Sr. Ge ne ral Sousa Agui ar, ins pe tor da 9ª
Região, im pres si o na do com os fa tos que se es tão de sen -
rolan do e que afe tam gran de men te o pres tí gio da clas se
militar, a qual tem mais de uma vez sido atin gi da nas afrontas
que uma gran de tur ma de de so cu pa dos tem ten tan do ati rar
con tra a pes soa do Ex.mo Sr. Ma re chal Pre si den te da Re pú -
bli ca, che fe su pre mo das for ças de mar e ter ra, es ten den -
do-se, mes mo, tais afron tas fí si cas e mo ra is a vá ri os ofi ci a is
e praças de pré, pelo sim ples fato de es ta rem far da dos, reuniu
os ge ne ra is co man dan tes de bri ga das e mais co man dantes de
cor pos, para com bi na rem pro vi dên ci as a res pe i to de tão
cla ras pro vo ca ções, que fe rem de fren te o prin cí pio de
autori da de cons ti tu í da e pres tí gio das clas ses ar ma das.
Estudan do con ve ni en te men te o as sun to, fi cou re sol vi do
que se agi ria de acor do com as cir cuns tân ci as, a fim de
resguar dar a hon ra e dig ni da de da clas se, pre sen te men te tão 
vili pen di a da. O Ge ne ral Ves pa si a no de Albu quer que, mi nistro 
da Gu er ra, en ten deu-se on tem a res pe i to do as sun to com o
seu co le ga da Jus ti ça e Ne gó ci os Inte ri o res.”

A res pe i to da pu bli ca ção, es cre veu Ro dri gues Alves:

“Causou-me este ato uma penosíssima impressão. Havendo 
terminado o estado de sítio – o longo estado de sítio! –, a
imprensa começou a atacar o pres i dente da República e
auxiliares do governo com violência, exagerando talvez as
suas agressões. Os estudantes, irritados com as ocorrências
anteriores e, ultimamente, escandalizados com o perdão
concedido a um dos assassinos dos seus colegas, exatamente
quando comandava a brigada o Gen eral Aguiar,1 começaram a 
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fazer ameaças ou troças que faziam rir a população.
Motivaram ess es fatos aquela reunião escandalosa, sob
pretexto de ofensas às classes ar ma das. O Senador Rui
profligou ontem [7 de novembro] no Senado, com energia,
a reunião militar.”

Rodrigues Alves não tinha razão nestes comentários. Ele próprio
pensara e agira de maneira diversa da que agora expunha, em circunstâncias
parecidas. Escrevendo a Glicério recomendara que São Paulo devia aguardar
com prudência o termo do mandato de Her mes, pois era melhor esperar o
fim de um mau governo do que provocar agitações de desfecho imprevisível. 
E ele também, no dia 14 de novembro, em face da desordem das ruas que
ameaçava sua autoridade, lançou mão da repressão, com a força ar mada, e
fez decretar e prorrogar o estado de sítio. As pessoas e o governo eram
diferentes, sem dúvida, em 1904 e 1914. Mas Her mes e os militares não
eram os maiores culpados da situação. Os maiores culpados eram os civis, 
sob o comando de Pinheiro Machado e de alguns régulos provinciais.

Essas re u niões mi li ta res re la ci o na vam-se com pro vi dên ci as
para ga ran tir a pró pria su ces são, ame a ça da por cons pi ra ções.

Nas vés pe ras do en con tro no ti ci a do pelo Jor nal do Co mér cio,
Ro dri gues Alves havia es cri to a Car los Gu i ma rães, dan do no tí cia das
infor ma ções que lhe che ga vam:

“Rio, 4 de novembro de 1914
Há cer ca de um mês tive co nhe ci men to, por car ta vin da 

do Rio Gran de do Sul para um ami go, que nes se Esta do se
fa la va em pre pa ra ti vos para um mo vi men to que de via se
dar no dia 15, com o fim de im pe dir a pos se do Dr. Ven -
ces lau. Não li guei im por tân cia ao bo a to, que sem pre apa re -
ce nas vés pe ras de um novo qua triê nio; vejo, po rém, por
sua car ta de 3 do cor ren te, que al gu ma co i sa hou ve. Aqui
nada se tem fa la do a tal res pe i to, mas é na tu ral que o bo a to, 
com o qual os jo rna is se es tão pre o cu pan do, gere al gu ma
in qui e ta ção no es pí ri to pú bli co e no âni mo dos po lí ti cos
mais tí mi dos. Vou pro cu rar sa ber se, nas re giões ofi ci a is, se
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dá cré di to à no tí cia. Em todo caso fez mu i to bem [sic] pe dir 
vi gi lân cia ao se cre tá rio da Jus ti ça.”

Com a apro xi ma ção do 15 de no vem bro, au men ta vam a
tensão e a cu ri o si da de em tor no da for ma ção do mi nis té rio.

Ven ces lau Brás, que na sua “pla ta for ma”2 ha via de cla ra do
que pre ten dia go ver nar aci ma dos par ti dos (o que que ria di zer aci ma do
PRC de Pi nhe i ro Ma cha do), não re ve la va, até às vés pe ras da pos se, as
in ten ções que tra zia so bre os fu tu ros mi nis tros.

Se o PRC não foi ouvido, na pessoa de Pinheiro, o Estado de
São Paulo, que tão importante papel desempenhara na indicação de
Venceslau, também não o foi, na pessoa do seu pres i dente, então
residindo no Rio de Ja neiro.

Ro dri gues Alves era con sul ta do so bre a ori en ta ção po lí ti ca em 
ge ral, mas não so bre a for ma ção do go ver no. O que ele de se ja va para
São Pa u lo era a pas ta da Jus ti ça, pois o seu ti tu lar, apo i a do pela for ça do
gran de Esta do, iria de fato re cons tru ir o re gi me po lí ti co, de forma a
liqui dar o pre do mí nio de Pi nhe i ro Ma cha do e dos ga ú chos. Mas a entrega
da pas ta po lí ti ca ao Esta do que se man ti ve ra em opo si ção no qua triê nio
ex pi ran te se ria so lu ção por de ma is po lê mi ca.

A 18 de ou tu bro, Ro dri gues Alves es cre via, da Rua Se na dor 
Ver gue i ro, a Car los Gu i ma rães:3

“A opi nião anda por aqui em uma gran de ex pec ta ti va
quan to às vis tas po lí ti cas do fu tu ro go ver no, e, so bre tu do,
mu i to cu ri o sa acer ca dos no mes que se rão es co lhi dos para
seus auxi li a res. Pa re ce que o Dr. Ven ces lau adi a rá essa escolha 
até a pro xi mi da de da pos se: foi, pelo me nos, o que me
deu a en ten der o Dr. Sa bi no.4 Em uma se gun da con fe rência
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que tive com este ami go (pre su mo que da pri me i ra te ria
conhe ci men to pelo Dr. Ru bião) fa lou-me so bre uma or ga -
ni za ção par ti dá ria que ve las se pela po lí tica do go ver no,
dese jan do sa ber qual se ria a opi nião de São Pa u lo. Dis se-lhe 
que os nos sos ami gos es ta vam dis pos tos a pres ti gi ar o futuro 
go ver no com toda le al da de, pa re cendo-me que, não se
cuidan do da que la or ga ni za ção, con ti nu a ria o atu al PRC a
dis por da vida po lí ti ca do país como en ten des se, sem con tar 
com os ele men tos que lhe são ad ver sos. Sa bia, dis se eu, que 
o pre si den te do nos so par ti do es for çou-se mu i to para cha -
mar a seu grê mio os nos sos ami gos de São Pa u lo e Mi nas,
mas que nós éra mos de opi nião que só de ve ría mos agir de
acor do com o nos so go ver no. Des de que nos for ofe re ci da
uma for ma dig na para apro ve i tar o nos so con cur so, sem
cons tran gi men to, es ta va cer to que os nos sos ami gos de São 
Pa u lo en tra ri am na or ga ni za ção que se pro je tas se re a li zar.”

Como se vê, Ven ces lau pen sa va em for mar uma or ga ni za ção
par ti dá ria (ou uma as so ci a ção de par ti dos es ta du a is), que vi es se re pre -
sen tar, no seu go ver no, a for ça de apo io ci vil que o PRC re pre sen tou no 
gover no Her mes. Ro dri gues Alves es ta va de acor do, mas des de que
fosse ofe re ci da a São Pa u lo “uma for ma dig na para apro ve i tar o nos so
con cur so”. Esta for ma, já o dis se mos, era a pas ta da Jus ti ça, mas ela não 
lhe foi en tre gue. O can di da to de São Pa u lo (de Ro dri gues Alves) se ria,
ao que tudo in di ca va, Alti no Aran tes, seu se cre tá rio do Inte ri or e fu tu ro
su ces sor no go ver no do Esta do.

Também não foi en tre gue a pas ta da Jus ti ça a Pi nhe i ro
Machado e ao seu PRC, que ti nha a mes ma pre ten são, por idên ti cos
moti vos.

Pi nhe i ro que ria um ho mem seu, no to ri a men te seu, na pas ta
da Jus ti ça. Ca pi tu la ra pe ran te a can di da tu ra Ven ces lau, ti ve ra as hon ras
en ga no sas de pre si dir a con ven ção par la men tar que in di cou o can di da to 
ofi ci al, mas não ig no ra va quão frá gil era sua si tu a ção no go ver no. Só a
pas ta da Jus ti ça po de ria re a fir má-la. Os mi ne i ros, po rém, não cederam.
Rivadávia Cor re ia – o ho mem in di ca do pelo PRC – foi con vi da do para
prefe i to do Dis tri to Fe de ral e a pas ta da Jus ti ça veio às mãos de um
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gaúcho, é ver da de, mas an ti go ma ra ga to: Car los Ma xi mi li a no. Com ele,
cha ma do pe los seus tí tu los de ju ris ta, o Rio Gran de era ho me na ge a do,
mas Pi nhe i ro e Bor ges de sa ten di dos.

A 4 de no vem bro, Ro dri gues Alves ain da não fora in for ma do
so bre o mi nis té rio, con for me es cre veu a Car los Gu i ma rães: “Nada
cons ta até ago ra so bre a or ga ni za ção do novo go ver no. Pe los jor na is
deve ter vis to que os pal pi tes abun dam.”

Afi nal, veio a ofer ta dos mi ne i ros a São Pa u lo, trans mi ti da a
Ro dri gues Alves, no Rio. Ele já se en con tra va em vés pe ras de re tor nar
ao seu Es ta do para re as su mir o go ver no. Vol ta ra, por tan to, a ser o lí der
ofi ci al da po lí ti ca pa u lis ta.

O con vi te dos mi ne i ros era de cep ci o nan te. Tra ta va-se da
pas ta da Agri cul tu ra, com o nome de Alti no Aran tes, mi nis té rio que,
além da sua pou ca im por tân cia po lí ti ca, não con vi nha a São Pa u lo,
no mo men to, por mo ti vos es pe ci a is. A guer ra eu ro péia cri a ra pro ble -
mas de li ca dos para o café pa u lis ta ar ma ze na do na Eu ro pa, e fi ca ria
muito di fí cil para o Esta do que o seu re pre sen tan te no go ver no federal
vi es se a agir di re ta men te na sal va guar da dos in te res ses lo ca is. As
críti cas não fal ta ram a São Pa u lo e ao pró prio go ver no fe de ral, par tidas do
der ro ta do PRC. Só indi re ta men te (como de fato fez) po de ria o
gover no Ro dri gues Alves de fen der o café.

Ro dri gues Alves, ao ser con sul ta do no Rio, re cu sou, em
nome de São Pa u lo, a pas ta da Agri cul tu ra, que, afi nal, de po is de
mar chas e con tra mar chas, foi en tre gue a Ca ló ge ras na ma dru ga da de
15 de no vem bro. O con vi te frus tra do a Alti no Aran tes veio a in flu ir
mais tar de na de ci são do Con se lhe i ro de fa zer dele o seu su ces sor em 
São Pa u lo.

Fi ca vam os mi ne i ros com dois mi nis té ri os, a Agri cul tu ra e a
Fa zen da, esta en tre gue a Sa bi no Bar ro so. No Exte ri or, con ti nu ou La u ro 
Mül ler (de po is subs ti tu í do por Nilo Pe ça nha, quan do se agra va ram nos -
sas re la ções com a Ale ma nha). Para a Vi a ção, veio Ta va res de Lira, que
já per ten ce ra a ou tro go ver no de Mi nas, o de Afon so Pena. Para a pas ta
da Gu er ra foi con vi da do o Ge ne ral Ca e ta no de Fa ria, e na Ma ri nha
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ficou confir ma do o Almi ran te Ale xan dri no. A che fia de Po lí cia do
Distri to Fe de ral foi ocu pa da pelo ba i a no Au re li no Leal.5

O de sen ten di men to en tre São Pa u lo e Ven ces lau com a re cu sa
da pas ta da Agri cul tu ra não fora pe que no, como de mons tra esta car ta de
Ro dri gues Alves a Car los Gu i ma rães, es cri ta a 20 de no vem bro, logo após 
a pos se do novo pre si den te:

“De po is do que ocor reu na for ma ção do mi nis té rio
do atu al go ver no, te nho dito aos ami gos que não de vem
ir além das ma ni fes ta ções ha vi das; ao Dr. Sa bi no de cla rei, 
quan do me pro cu rou, que o Dr. Ven ces lau não de via se
con tra ri ar com o in ci den te; que nós con ti nu a ría mos a ser
ami gos como dan tes, e a dar-lhe o apo io que pre ci sas se
para o seu go ver no. Sim ples men te acres cen tei que o in ci -
den te não se te ria dado se nos ti vés se mos en con tra do
quan do se cu i da va da or ga ni za ção do mi nis té rio, mas que 
eu não ti nha o me nor si nal que in di cas se que a mi nha
opi nião po dia ser de al gum va lor nes se mo men to. Ao
meu te le gra ma de ‘res pe i to sos cum pri men tos’ no dia da
sua pos se, res pon deu-me em ter mos amá ve is. A nos sa
ati tu de não deve ser ou tra.”

Assim pen sa va o pre si den te pa u lis ta, pou co an tes de re tor nar
ao car go. Não com pa re ce ra à pos se. Envi a ra ape nas um te le gra ma. Não
es condera ao mi nis tro mais pres ti gi o so que mar ca ra o alhe a men to em que
fora man ti do. Não con sen ti ra em ter de le ga do no mi nis té rio. Man tinha-se
em dis cre ta in de pen dên cia. Era a mais sá bia ori en ta ção, pois, com ela,
só se pres ti gi a va, e ao seu Esta do.
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5 Embora voltemos mais tarde aos casos concretos, convém consignar, desde logo,
que o governo Venceslau sofreu modificações durante o quatriênio. Sabino
Barroso, gravemente enfermo de tuberculose, demitiu-se em 8 de julho de 1915,
sendo substituído por Pandiá Calógeras. Este, por sua vez, pediu demissão da
Fazenda em 6 de setembro de 1917, quando foi substituído por Antônio Carlos. O
chanceler Lauro Müller demitiu-se a 2 de maio de 1917, por causa do nosso conflito 
com a Alemanha, e foi sucedido por Nilo Peçanha, nomeado três dias depois.
Quando Calógeras deixou a pasta da Agricultura, foi sucedido por José Bezerra. 



POLÍTICA DOMÉSTICA

Nas re pú bli cas, como nas mo nar qui as, o po der pode concen -
trar-se em gru pos fa mi li a res. Aris tó te les já dis tin guia en tre monar quia e
oli gar quia, mas a tra di ção oli gár qui ca tem re sis ti do mais, na His tó ria,
do que a mo nár qui ca. As mo nar qui as vão de sa pa re cen do, nos dias de 
hoje, en quan to que, nas mais mo der nas re pú bli cas, o fe nô me no do
po der fa mi li ar é sem pre pre sen te. Nos Esta dos Uni dos, os Adams, os 
Taft, os Ro o se velt, os Roc ke fel ler, os Ken nedy, são exem plos de on tem e
de hoje. Ro dri gues Alves não pôde es ca par às im po si ções des se sis te ma.

Pouco an tes de re as su mir a pre si dên cia de São Pa u lo,
defrontou-se com de li ca dos pro ble mas po lí ti co-familiares. À sua re ve lia, 
o fi lho Oscar, que era o che fe da sua Casa Ci vil, foi in di ca do para deputado 
es ta du al e isto ame a çou pro vo car crí ti cas con tra o pai. A fun ção de
auxi li ar di re to do pre si den te, pos to de con fi an ça ime di a ta, não dava lugar a
crí ti cas. Mas a ele i ção de quem nun ca ha via con cor ri do a ple i to ele i to ral
presta va-se a co men tá ri os de sa i ro sos, pois in di ca va pres são do Exe cu tivo
so bre o par ti do.

Ro dri gues Alves, que já de mi ti ra o se cre tá rio de Fi nan ças,
por que este be ne fi ci a ra o ir mão e so bri nhos em ne gó ci os de café, não
ti tu be ou em ma ni fes tar-se con tra ri a do com o pre sen te ele i to ral, que
que ri am fa zer ao fi lho. Ve ja mos como ele pró prio nar ra o epi só dio:

“No dia 1º de de zem bro, a Co mis são Cen tral pu bli cou
em São Pa u lo, o Bo le tim Ele i to ral, apre sen tan do a can di da tura
de meu fi lho Oscar para a vaga, na Câ ma ra dos De pu ta dos
do Esta do, do Dr. Oscar de Alme i da, ele i to se na dor. Ou via
di zer que se pen sa va nes sa can di da tu ra, mas eu pre ve ni o
Dr. Ru bião que isso me de sa gra da ria, e, dias an tes de ser
pu bli ca do o Bo le tim, eu dis se-lhe que ti nha sido pro cu ra do,
aqui, pelo Dr. José Vi cen te,6 que de se ja va sa ber se meu
filho era can di da to, em cuja hi pó te se ele não se ria, e eu
respon di que nada me cons ta va so bre a pre ten são atri bu í da
a meu fi lho e que, em mi nha opi nião, ele, José Vi cen te, é
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que de ve ria ser candi da to. Fi quei mu i to con tra ri a do com a
publi ca ção do Bo le tim.

No 3º dis tri to já ha via um so bri nho, fi lho do meu mano 
Antô nio,7 e a apre sen ta ção de ou tro pa ren te es can da li za ria
a opi nião, sen do eu pre si den te do Esta do. Acres cia que
meu fi lho Fran cis co, atu al men te deputado fe de ral, não
pode ria apre sen tar-se nas pró xi mas ele i ções ge ra is, pelo fato 
de ser fi lho do pre si den te. No dia ime di a to te le gra fei ao Dr. 
Ru bião8 nes tes ter mos: ‘Por mo ti vos de or dem pes so al e
po lí ti ca, não pode meu fi lho, no atu al mo men to, ace i tar a
hon ro sa in di ca ção para a ele i ção do dia 13. Peço aos ami gos 
da co mis são, como es pe ci al aten ção, que seja o seu nome
subs ti tu í do.’ Fe liz men te, meu fi lho, pen san do do mes mo
modo, te le gra fou ao vi ce-presidente do Esta do, di zen do
que eu acha va in con ve ni en te a sua can di da tu ra e pe din do
que fos se o seu nome subs ti tu í do. Ace i ta a de sis tên cia, foi
indi ca do o nome do Dr. José Vi cen te de Aze ve do, ve lho
repre sen tan te do dis tri to e de pu ra do na úl ti ma ele i ção para
dar lu gar ao Dr. Plí nio de Go dói.9

Fez boa im pres são aque la de sis tên cia, o que não me
li vrou de um ar ti go na sec ção li vre do Esta do, cen su ran -
do a in di ca ção do nome do meu fi lho e lem bran do no mi -
nal men te os meus pa ren tes já aqui nho a dos com car gos
ele i to ra is.”10

Ain da a pro pó si to do fato, Ro dri gues Alves es cre veu ao
presti gi o so Ber nar di no de Cam pos, no dia 10 de de zem bro:
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7 José Rodrigues Alves Sobrinho. Foi muito tempo político ativo. 
8 Rubião Júnior era o presidente da Comissão Executiva.
9 Quando da depuração de José Vicente, Rodrigues Alves manifestou-lhe a sua

solidariedade.
10 O Estado, fortaleza de uma das mais poderosas oligarquias paulistas, esquecia-se

de que, desde o primeiro governo republicano em São Paulo, Cerqueira César e
Júlio Mesquita (sogro e genro) ocuparam postos de destaque. Posteriormente
Armando Sales e os seus cunhados Mesquitas dominaram São Paulo e, em certo
momento, influíram decisivamente na política nacional.



“So men te ago ra pos so cum prir o de ver de apre sen tar
aos hon ra dos ami gos da Co mis são Cen tral do par ti do os
meus efu si vos agra de ci men tos pela in di ca ção do nome do
meu fi lho, Dr. Oscar Ro dri gues Alves, para o lu gar de
depu ta do na vaga de i xa da pelo Dr. Oscar de Alme i da. Fiquei
ex tre ma men te pe nho ra do com essa in di ca ção. Infe liz men te, 
mo ti vos po de ro sos in flu íram no âni mo de meu fi lho para
não ace i tá-la, o que cons ti tu iria para ele e para mim um
gran de cons tran gi men to. Pe ço-lhe o ob sé quio de ace i tar e
trans mi tir aos ilus tres ami gos da Co mis são aque les agra de -
cimen tos e as ho me na gens do meu cons tan te apre ço e
dedicada es ti ma.”

Se Ro dri gues Alves pro ce deu des sa for ma com re la ção a
Oscar, ou tra foi a sua opi nião com re fe rên cia ao fi lho Fran cis co. Este
ha via sido ele i to de pu ta do fe de ral por São Pa u lo em 1906, sen do o pai
pre si den te da Re pú bli ca.

Em 1914, Ro dri gues Alves Fi lho, ho mem ín te gro e bon do so,
con ti nu a va com a sua ca de i ra, que con ser vou até 1930. Na que le ano
(1914) ti nha sido apro va da na Câ ma ra uma emen da ao or ça men to da
Jus ti ça, pela qual se in ter pre ta va a lei de in com pa ti bi li da des ele i to ra is de
for ma a per mi tir a ele i ção de de pu ta dos fe de ra is que, em bo ra pa ren tes
de pre si den tes ou go ver na do res es ta du a is, ti ves sem exer ci do an te ri or -
men te o mes mo man da to.11 Mas a emen da de 1914 era pes so al, pois o
úni co de pu ta do que por lei se ria be ne fi ci a do era Ro dri gues Alves Fi lho.
A emen da foi apro va da na Co mis são de Jus ti ça, sen do re la tor Fé lix
Pache co, que ou viu, pre vi a men te, o Pre si den te Ven ces lau.

Passando o or ça men to ao Se na do, em fins de de zem bro, Pi nheiro 
Macha do com pa re ceu à co mis são que de ve ria dis cu tir a emen da da Câmara,
e logo a com ba teu, di zen do que vi nha der ro gar uma lei mo ra li za do ra.

Gli cé rio, que pre si dia a co mis são, con tes tou o lí der ga ú cho,
mas tão segu ro era Pi nhe i ro da sua for ça, que co me çou a to mar os votos
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Federal de 1946.



dos se na do res pre sen tes. Gli cé rio re a giu à in so lên cia, e dis se que
compe tia a ele, como pre si den te, to mar os vo tos. Ve ri fi cou-se, en tão, a
der ro ta da emen da, con tra os vo tos ape nas de Gli cé rio, Go mes Fer re i ra
e Bu e no de Pa i va, este mi ne i ro e ami go de Ven ces lau.

Gli cé rio, a quem não fal ta va bra vu ra, le van tou-se ar re ba ta da -
men te e dis se que ia dis cu tir o as sun to em ple ná rio, para mos trar a
campanha que a co mis são mon ta va con tra São Pa u lo. Foi en tão que
Pinheiro Ma cha do, num luxo de pre po tên cia, pe diu que se re con si deras se a
maté ria e acon se lhou os seus co man da dos a vo ta rem ago ra pela apro vação
da emen da. E eles o fi ze ram, sem tu gir nem mu gir.

“Dis se-me o Gli cé rio [es cre veu Ro dri gues Alves] que
teve mais re pug nân cia dos se na do res que as sim pro ce di am,
do que do Ge ne ral Pi nhe i ro, que lhes dava or dens.”

Ser tó rio de Cas tro, en tão cor res pon den te de O Esta do de
S. Pa u lo, no ti ci ou o fato cons tran ge dor em uma de suas crô ni cas. Mas o
ob je ti vo de Pi nhe i ro Ma cha do es ta va atin gi do. Mos tra ra a Ro dri gues
Alves que o fi lho e ho mô ni mo só con ti nu a ria na Câ ma ra por que isto era 
de son bon pla i sir...
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Capítulo Segundo

Ro dri gues Alves re as su me o go ver no – A ba ta lha do re co nhe ci men to.

RODRIGUES ALVES REASSUME O GOVERNO

A 14 de ja ne i ro de 1915, de po is de mais de um ano
de doença e afas ta men to, o pre si den te de São Pa u lo re to mou suas funções, 
se não com ple ta men te res ta bele ci do, pelo me nos em con di ções de
poder tra ba lhar.

Sua volta aos pe na tes paulistas foi precedida, como era de uso 
na época, de solenes manifestações de prestígio oficial. No Rio recebeu
a homenagem dos patrícios representantes no Congresso Fed eral, no
dia 24 de dezembro, ocasião em que proferiu um discurso político, no
qual indicava as intenções com que voltava ao governo. Como era também 
de praxe, pondo termo ao banquete, brindou o Presidente Venceslau
Brás: “Depois de um longo período de agitação, é mis ter, an tes de tudo, 
restabelecer a tranqüilidade e confiança, dentro e fora do país, e isto só
se consegue – é ba nal repeti-lo – pelo respeito à lei, obediência à Justiça
e aos seus arestos, satisfação aos compromissos assumidos e cessação



completa dos bárbaros processos de intervenção nos Estados, em
detrimento de sua autonomia.”

Este úl ti mo tó pi co, evi den te men te alu si vo ao caso do Esta do
do Rio, en tão em ple na efer vescên cia, era não só uma afir ma ção de apoio
à ati tu de de re sis tên cia de Ven ces lau, como uma es to cada no ve lho
adver sá rio Pi nhe i ro Ma cha do, men tor da fra cas sa da in ter ven ção
flumi nen se.

O dis cur so de Ro dri gues Alves me re ceu as hon ras sur pre en -
den tes e mes mo ex tra or di ná ri as de um edi to ri al de pri me i ra co lu na e
pri me i ra pá gi na no Cor re io da Ma nhã, de 26 de de zem bro de 1914. Eis as
ex pres sões do ma tu ti no de Edmun do Bit ten court, que tan to e tan tas
ve zes o ata ca ra:

“Fa lan do, on tem, aos ami gos de São Pa u lo, que, em sua
com pa nhia, se re ju bi la vam pelo seu com ple to res ta be le ci -
men to, o emi nen te Sr. Ro dri gues Alves, ex-Presidente da
Re pú bli ca e atu al pre si den te do gran de Esta do, pro fe riu
pala vras que en cer ram, para o mo men to, uma li ção de sa be doria 
po lí ti ca [....]. Assim, avi sa do pelo seu sa ber fe i to de lon ga
expe riên cia, exa mi na da a si tu a ção pelo seu es pí ri to pon de -
ra do, com sua dig na cir cuns pec ção e lú ci da com pre en são
dos pre e mi nen tes in te res ses do país, acon se lhan do uma
polí ti ca re pa ra do ra de es tra gos ca u sa dos por um go ver no
que foi a ma i or das ca la mi da des que pe sa ram so bre o país,
fala um ex-presidente da Re pú bli ca, hoje chefe aca ta do da
demo cra cia pa u lis ta na, que deve ser vir de mo de lo a toda a
de mo cra cia bra si le i ra.”

Que diferença en tre o esperançoso respeito de 1914 e os golpes
tremendos de 1904, quando o Correio procurava impopularizar a obra de 
Passos, Lauro Müller e Frontin; investia con tra Osvaldo Cruz; atacava o 
pres i dente e jogava lenha na fogueira da revolução da vacina!

O mal da jus ti ça fu tu ra é que ela só vem quan do os pre ju í zos
da in jus ti ça pas sa da se tor na ram, mu i tas ve zes, ir re me diá ve is.

Dis cur so se me lhan te ao do Rio foi pro fe ri do por Ro dri gues
Alves em São Pa u lo, no dia 4 de ja ne i ro de 1915, vés pe ra de sua efe ti va
re entrada no exer cí cio do po der. O pre si den te não es con deu seus
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sentimen tos, e foi com ve e mên cia no tá vel para um ho mem de sua ida de 
que pro fli gou os er ros e aten ta dos do go ver no Her mes, es pe ci al men te
os pra ti ca dos, com vi o lên cia, con tra a au to no mia dos Es ta dos. Combateu
reso lu ta men te as de tur pa ções do re gi me e as in ves ti das do po der pes soal.
Era sem pre o ‘pi nhe i ris mo’ que ele vi sa va.

Já vi mos que a sua po si ção di an te do Pre si den te Ven ces lau, cuja
eleição tan to aju da ra, era de apo io, em bo ra não mu i to de apro xi ma ção,
dado o alhe a men to em que fora man ti do quan do da for ma ção do mi nis té rio.

Mas o pro ces so po lí ti co o le va ria, na tu ral men te, a ir se apro xi -
man do do go ver no fe de ral, à me di da  que o seu gran de e an ti go ad ver sá -
rio Pi nhe i ro Ma cha do ia sen do afas ta do. No fun do, a si tu a ção trans cen dia 
as per so na li da des, era um qua dro ge ral que se res ta be le cia, o qua dro mi -
ne i ro-paulista, úni co que as se gu rou es ta bi li da de à Pri me i ra Re pú bli ca.

O pre do mí nio do Rio Gran de nun ca se pôde con cre ti zar,
ape sar do pres tí gio pes so al in con tras tá vel de Pi nhe i ro, por ca u sa das pe -
cu li a ri da des in trans fe rí ve is do re gi me cons ti tu ci o nal ga ú cho. O Bra sil
não ti nha como ace i tar, na que le tem po, a na ci o na li za ção do sec ta ris mo
re pu blicano dos pam pas. Qu an to à ou tra gran de per so na li da de, Rui
Barbo sa, tão pou co po de ria ele fun dar um sis te ma efi caz de po der, diante
de de fi ciên ci as de re la ci o na men to po lí ti co.

O acor do mi ne i ro-paulista, que fa lha ra com a cha pa Ro drigues
Alves–Afon so Pena, ia ago ra fir mar-se com o en ten di men to, dez anos
de po is, me di an te o en tro sa men to en tre as duas po lí ti cas es ta du a is.

A BATALHA DO RECONHECIMENTO

Os pri me i ros en tre cho ques se ve ri fi ca ram, como sem pre, no
re co nhe ci men to de po de res da nova le gis la tu ra, a ins ta lar-se em 1915. O 
ou tro ca sus bel li foi a ten ta ti va de in ter ven ção no Esta do do Rio.

Num e nou tro epi só di os, os re ma nes cen tes do her mis mo,
cora jo sa men te co man da dos por Pi nhe i ro, en tra ram em luta com a nova
si tu a ção; luta acer ba, a cu jas con se qüên ci as in di re tas deve, sem dú vi da,
ser so ma do o trá gi co de sa pa re ci men to do ca u di lho rio-grandense.

Um dos mais for tes epi só di os da ba ta lha  do re co nhe ci men to
deu-se a pro pó si to da ele i ção de Bar bo sa Lima, para de pu ta do pelo Dis tri to 
Fe de ral. O ex cel so par la men tar já re pre sen ta ra na Câ ma ra, des de 1890, os
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Esta dos do Ce a rá, de Per nam bu co, do Rio Gran de do Sul e o pró prio Dis tri -
to Fe de ral. (Mais tar de foi ain da se na dor pelo Ama zo nas.) Mas, na ele i ção de
1914, sua si tu a ção era du vi do sa. Entre os oito can di da tos apre sen ta dos para
as cin co va gas de que dis pu nha o pri me i ro dis tri to ele i to ral da ca pi tal da Re -
pú bli ca, Bar bo sa Lima foi o pe núl ti mo, na or dem de vo ta ção, com me nos da 
me ta de dos su frá gi os do quin to co lo ca do. O mais vo ta do era Iri neu Ma cha -
do, e Pi nhe i ro exi gia o re co nhe ci men to de um ami go, o jor na lis ta Ví tor da
Sil ve i ra, que em bo ra em sex to lu gar ti nha con se gui do, se gun do a jun ta apu ra -
do ra, mil vo tos mais do que Bar bo sa Lima.

As con tes ta ções e con tra con tes ta ções se su ce de ram na que le
dis pu ta do ple i to da ca pi tal, que, em bo ra mu i to mais li vre, não era isen to
dos mes mos ví ci os que as ele i ções dos Es ta dos.

Pi nhe i ro de se ja va mais a der ro ta de Bar bo sa Lima do que o
re co nhe ci men to do seu pro te gi do, mas a vo ta ção de ple ná rio ex pri miu
bem a opo si ção en tre pi nhe i ris mo e si tu a ci o nis mo. O lí der Antô nio
Carlos, ao in vés de re co men dar a apro va ção do pa re cer da Co mis são de
Po de res (o que era nor mal), apo i ou-o pró-forma, mas abriu a ques tão
para os seus li de ra dos, o que era o mes mo que or de nar às gran des ban cadas
de Mi nas e de São Pa u lo, que vo tas se pelo re co nhe ci men to do fo go so
tribu no. E foi o que ocor reu. Bar bo sa Lima vol tou à Câ ma ra, der ro tando
Pi nhe i ro Ma cha do por es cas sa ma i o ria.

O ga ú cho, como sem pre, não se deu por acha do. Ele sa bia
que Ví tor da Sil ve i ra, seu can di da to, era tam bém ami go e can di da to de
Melo Fran co, de pu ta do dos mais li ga dos a Ven ces lau.1 Pi nhe i ro si mu lou 
con fun dir a vi tó ria de Bar bo sa Lima com a “de go la” de Ví tor, e, en con -
tran do-se, nos cor re do res do Se na do, com o jo vem es tu dan te Vir gí lio de 
Melo Franco, fre qüen ta dor apa i xo na do das as sem bléi as po lí ti cas,
disse-lhe, em tom bo na chão: “Você diga a seu pai que ele e eu fi ca mos
des mon ta dos, com a sela na mão”...

Mas o ge ne ral não de i xou de ar mar sua vin gan ça. O Se na do
ain da lhe per ten cia, e ali fez der ro tar, es can da lo sa men te, o Se na dor José
Be zer ra, ami go de Ven ces lau, e re co nhe cer Rosa e Sil va, in dis cu ti vel -
men te der ro ta do na ele i ção se na to ri al de Per nam bu co.
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1 Vítor da Silveira era pai de Paulo da Silveira, jornalista como ele, e concunhado de 
Melo Franco. 



O re vi de de Ven ces lau foi, por igual, pú bli co e ime di a to ao
con vi dar José Be zer ra, ex pul so do Se na do, para mi nis tro da Agri cul tu ra, 
en quan to Ca ló ge ras pas sa va para a Fa zen da, em vir tu de do mau es ta do
de sa ú de de Sa bi no Bar ro so, mau es ta do que era agra va do po li ti ca men te 
por cer to des pres tí gio em que vi nha ca in do, ca u sa do por sua fre qüen tação
com Pi nhe i ro Ma cha do. O pró prio Ven ces lau con fi den ci ou isso em
con ver sa com Cin ci na to Bra ga.2

O co men tá rio de Ro dri gues Alves so bre o caso Bar bo sa Lima 
é acer bo:

“No re co nhe ci men to do pri me i ro dis tri to do Mu ni cí pio
Ne u tro3 vin gou uma emen da dos co li ga dos, fa vo rá vel a
Barbo sa Lima e ou tros, con tra a qual se pro nun ci a ram,
apaixona da men te, os ami gos de Pi nhe i ro Ma cha do. A maioria 
foi ape nas de 6 vo tos. O re sul ta do ir ri tou o ge ne ral que,
para se vin gar, pro mo veu no Se na do o re co nhe ci men to de
Rosa e Sil va, por Per nam bu co. Nes ta Casa do Con gres so,
tão des mo ra li za da já por an te ri o res re co nhe ci men tos,4 os
es cân da los cul mi na ram em 1915 [....]. José Bezerra fora
incontes ta vel men te ele i to [....]. Afir ma va-se que o pre si dente
não in ter vi nha em ma té ria de re co nhe ci men to de po de res,
mas ti nha-se como cer to que a sua opi nião era fa vo rá vel a
José Be zer ra, e que ele con si de ra va ino mi ná vel es cân da lo a
sua de pu ra ção [....]. Toda a im pren sa, toda a opi nião se agitou
[sic] di an te o des la va do es cân da lo, que ex plo diu qua se ao
mes mo tem po em que era apre sen ta da a can di da tu ra do
Ma re chal Her mes, pelo Rio Gran de do Sul, a uma ca de i ra
no Se na do. Ra ras ve zes se vê um pro nun ci a men to, tão
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2 No meu livro A alma do tempo relatei a lembrança infantil, que me ficou, da recepção
oferecida por meu pai a José Bezerra, por motivo de sua ida para o ministério.
Era, no fundo, uma festa mineira antipinheirista.

3 Outra curiosa reminiscência do monarquista Rodrigues Alves. Ele se refere ao
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ge ne ra lizado, da opi nião con tra os atos po lí ti cos, e to dos
re ce i am as con se qüên ci as fu nes tas que dele po dem pro vir.”

Estas úl ti mas pa la vras de advertên cia de Ro dri gues Alves
pare ci am in clu ir, tam bém, um si nis tro pres sá gio. Os ódi os acu mu la dos
con tra Pi nhe i ro Ma cha do só fa zi am agra var-se, com suas con tí nu as e
im pru den tes ati tu des de de sa fio. O pu nhal ho mi ci da que o vi ti mou,
pou cos me ses de po is des ses acon te ci men tos, era o sim ples ins tru men to, 
nas mãos de um dé bil men tal, de tais ódi os cres cen tes.

Todo esse pro ces so do re co nhe ci men to era cu i da do sa men te
acom panhado por Ro dri gues Alves, que so bre o mes mo lan çou, no
segre do de seu ca der no, ob ser va ções ou tras, amar gas e pes si mis tas:

“É in crí vel o que se pas sou na Câ ma ra dos De pu ta dos e
no Se na do, so bre tu do no Se na do, em ma té ria de re co nhe -
cimento de po de res, na ses são de 1915. Pa re cia que, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos, as co i sas cor re ri am bem e o ele men to con trário
ao Ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do con se gui ria a gran de ma i o ria.
A ati tu de do pre si den te e a es co lha do lí der Antô nio Car los
anima ram essa ex pec ta ti va que du rou pou co. Qu ando surgiram 
os ca sos mais com pli ca dos, o lí der mos trou-se frou xo,
indeci so e par ci al. Pro cu ra va fre qüente men te aque le gene ral,
e pro ce dia mais de acor do com os seus de se jos do que com
os dos ve lhos com pa nhe i ros. As de li be ra ções va ri a vam de
um dia para ou tro e as com bi na ções as mais ex tra va gantes
tri un fa vam, com sur pre sa de todo o mun do. Não havia
critério para o tra ba lho. O lí der se en ten dia com as
comis sões, con for me os mo vi men tos da opi nião e os desejos
do ge ne ral. Mais de uma vez os pa u lis tas, mes mo, ti ve ram de 
dis cor dar do lí der, che gan do a ha ver re ce i os de cri se com a
ban ca da.”

O atri to, com efe i to, deu-se a pro pó si to do re co nhe ci men to
da bancada ala go a na, no qual Antô nio Car los, de po is de fi xar uma posição
com o lí der pa u lis ta, Cin ci na to Bra ga, al te rou a so lu ção sem pre ve ni-lo.
Cin ci na to abor re ceu-se e ame a çou afas tar os pa u lis tas das com bi na ções.
A pro pó si to, de i xou Ro dri gues Alves o se guin te re la to:
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“Antô nio Car los alar mou-se. Pro cu rou no mes mo dia 
o pre si den te e este me te le gra fou di zen do que sa bia que
eu ia re ce ber uma car ta do Cin ci na to e pe dia que aguardas se
sua co mu ni ca ção do dia se guin te. Efe ti va men te re ce bi a
car ta [sic] do Cin ci na to e do Ven ces lau. Este sou be do
in ci den te, com o qual fi cou sur pre en di do; não po dia
pres cin dir da co la bo ra ção de São Pa u lo, e, em mu i tos
bons ter mos, pe dia que eu o es cla re ces se so bre o que havia
ocor rido. Res pon di, pon do o caso nos seus de vi dos termos,
e tele gra fei ao Cin ci na to para que me pro cu ras se o pre siden te. 
Hou ve uma con fe rên cia mu i to amis to sa e a situa ção fi cou
mais cla ra daí para di an te. Se o lí der Antônio Car los ti ves se
mais ener gia e prá ti ca par la men tar, mu i tos re co nhe ci mentos
não se te ri am dado e te ría mos fi ca do li vres de um pre ce den te
fu nes tís si mo.” 5

Os do cu men tos do ar qui vo con fir mam o re la to, como sempre
fiel, das no tas ín ti mas de Ro dri gues Alves. Mos tram que as vi tó ri as ini ciais
con tra o PRC fo ram sen do pre ju di ca das por tran si gên ci as par ci a is de
Antô nio Car los e dos mi ne i ros.

O pri me i ro des ses do cu men tos é uma lon ga car ta do lí der Cin ci -
na to Bra ga (19 pá gi nas de tex to em le tra mi ú da), da ta da de 7 de abril, que
nar ra por me no ri za da men te to das as com pli ca das ne go ci a ções de bas ti do -
res, nas qua is os prin ci pa is fi gu ran tes eram o lí der do go ver no, Antô nio
Car los, o che fe do PRC, Pi nhe i ro Ma cha do, e ele pró prio, Cin ci na to, re pre -
sen tan te de Ro dri gues Alves. As for ças se ob ser va vam e se me di am an tes
de en trar em cho que. Mi nas e São Pa u lo (Antô nio Car los e Cin ci na to)
coman da vam as hos tes dis ci pli na das das suas ban ca das, e atra íam para o
seu cam po, gra ças à ação per su a si va do Ca te te, ele men tos de ou tros Estados,
não pou cos dos qua is des gar ra dos do PRC; Pi nhe i ro, do ou tro lado,
re sistia, mas aca ba va ce den do. O ob je ti vo fi nal da ba ta lha, para am bos os
con ten do res, era con se guir a ma i o ria da Câ ma ra (quer di zer dos de pu ta dos
re co nhe ci dos, pou co im por tan do a ele i ção), fos se para o PRC, fos se para a
nova si tu a ção fe de ral, que, à fal ta de um par ti do pró prio, aglo me ra va-se em
tor no dos pa lá ci os do Ca te te, da Li ber da de e dos Cam pos Elí si os.
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O pro ble ma bá si co e ini ci al era a fe i tu ra da cha ma da Co missão
dos Cin co, o mais im por tan te ins tru men to do pro ces so do re co nhe -
cimento, por que era a que dava pa re cer con clu si vo so bre qua is os de pu tados
‘lí qui dos’, ou seja, aque les di plo mas que, pelo pre en chi men to in du bi tá -
vel dos re qui si tos le ga is, eram des de logo re co nhe ci dos. Esses ‘lí qui dos’
é que iam for mar as ou tras co mis sões apu ra do ras, que re co nhe ci am os
demais de pu ta dos. A vo ta ção de ple ná rio, em bo ra pu des se ofe re cer
surpre sas, como a re fe ren te a Bar bo sa Lima, ha bi tu al men te obe de cia à
in di ca ção das co mis sões apu ra do ras. Por tan to, a Co mis são dos Cin co
era a mais po de ro sa; era a ori gem do po der ve ri fi ca dor.

“Aqui che ga dos [co me ça a car ta de Cin ci na to] en con tra -
mos em ple na cor ri da o pá reo de ou tros Esta dos, em disputa
da co lo ca ção na Co mis são dos Cin co. O pró prio Rui não
sou be abs ter-se de pe dir lu gar para a Ba hia.”

Cin ci na to ex pli ca, em se gui da, que, côns cio da gran de za de
São Pa u lo, nada so li ci tou para o Esta do. “Não pro cu rei nin guém. Não
vi si tei, se quer por po li dez de re cém-chegado, nem o Ven ces lau nem o
Antô nio Car los.”

Apro xi ma va-se, po rém, o dia do anún cio da Co mis são, que
era o 3 de abril, e São Pa u lo foi con tem pla do “sem co mu ni ca ção al gu ma 
re ser va da”. À tout se ig ne ur tout hon ne ur...

Antes de ofi ci a li zar os cin co no mes, o as tu to Andra da ale ga ra 
a ne ces sidade ur gen te de ir a Juiz de Fora, de po is a Belo Ho ri zon te,
depois a Pe tró po lis, onde se en con tra va sua fa mí lia. Tudo, se gu ra men te, 
para evi tar a rude pres são de Pi nhe i ro.

“Pre sen ça de es pí ri to e au sên cia de cor po”, era um dos seus le mas.6

Os fins es ta vam à vis ta, se gun do nar ra Cin ci na to, e Antô nio
Car los os trou xe ra das suas con ver sas com os go ver nan tes de Mi nas:

“A ban ca da mi ne i ra, co brin do a Co roa,7 to ma va a res pon -
sa bi li dade, de acor do com São Pa u lo, de or ga ni zar uma
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Câ ma ra com ma i o ria in de pen den te do PRC, ar re gi men ta -
da em tor no do go ver no fe de ral. As ex pan sões de Antô nio
Car los fo ram am plas, sem he si ta ções; não sig ni fi ca vam a re -
so lu ção ime di a ta do ata que ao PRC [....] mas sig ni fi ca va a
ne ces si da de da cons ti tu i ção da Câ ma ra, por for ma a po der a 
si tu a ção de fen der-se de pos sí vel hos ti li da de do PRC.”

Antô nio Car los his to ri ou as ocor rên ci as. Antes de vi a jar para
Juiz de Fora, em fe ve re i ro, fora pro cu ra do por Pi nhe i ro, que lhe apre -
sentou, sem dis far ces, suas im po si ções. Ace i ta va um pa u lis ta na Comissão
dos Cin co, mas não um “ru bro”, isto por que o pre si den te Ro dri gues
Alves “tim bra va em ma ni fes tar-se sem pre ad ver sá rio dele, Pi nhe i ro”.
Tam bém não que ria ne nhum per nambu ca no. (Na ver da de, Dan tas
Barre to, ex pres são do mais vi o len to her mis mo, ha via sido, na su ces são,
ali a do fiel dos pa u lis tas.)

De po is de con ver sar com Pi nhe i ro, Antô nio Car los ou viu
Ven ces lau, e am bos de ci di ram que Cin ci na to (“um ru bro”, segundo
Pinhe i ro) en tra ria para a Co mis são. Em Belo Ho ri zon te, os ma i o ra is da
Ta ras ca im pu se ram, por ou tro lado, a pre sen ça de um per nam bu ca no.
Um mi ne i ro era mem bro nato, ou an tes, mem bro ób vio. Fi ca va as sim a
ma i o ria de três con tra dois, des fa vo rá vel ao PRC. Pi nhe i ro teve duas
fi chas de con so la ção: um ga ú cho, em ho me na gem a ele pró prio, e um 
mara nhen se, em ho me na gem ao Vi ce-Presidente Urba no San tos
(indicado por Pi nhe i ro para o pos to).

O ge ne ral dos pam pas re a giu. Inter pre tou a Co mis são como
uma vi tó ria dos seus ad ver sá ri os e che gou a de cla rar a Antô nio Car los
que dela re ti ras se seus dois ho mens. Qu e ria “ame dron tar os mi ne i ros”,
mas o Andra da su til re tor nou: “Tra go da po lí ti ca mi ne i ra,8 de Belo Horizon te,
ins tru ções po si ti vas: – ou Per nam bu co en tra, ou Mi nas não pode en trar
para a Co mis são...”

Pi nhe i ro, como sem pre pro ce dia em tais emer gên ci as, re cu ou
para com ba ter mais adi an te.

Segundo a pre vi são de Cin ci na to, na car ta de 7 de abril, a
Câmara fi ca ria cons ti tu í da por 128 de pu ta dos da Co li ga ção (go ver no) e
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83 do PRC (opo si ção dis far ça da); por tan to, com a con for tá vel ma i o ria
de 45 vo tos.

Como que pre ven do os des gos tos que Ro dri gues Alves ma ni -
fes ta ria, na nota aci ma trans cri ta, com as in de ci sões de Antô nio Car los,
Cin ci na to ad ver te, no fim do seu ex ten so re la tó rio:

“Toda gen te ami ga nos está di a ri a men te a pre ve nir
con tra a in cor re ção dos mi ne i ros, com os qua is, diz-se,
ninguém pode con tar.”

Se me lhan te apre ci a ção não pas sa va de in jus ta in tri ga. A po si -
ção dos mi ne i ros era, an tes de tudo, no in te res se do Es ta do e do país,
cri ar uma at mos fe ra de paz em tor no do go ver no fe de ral, para que este
pudes se se con cen trar na obra de re cons tru ção ad mi nis tra ti va e fi nan ceira.
Para que ti ves se as con di ções ne ces sá ri as de tran qüi li da de e for ça,
Vences lau de via evi tar a luta aber ta en tre co li ga dos e PRC. Afi nal de
contas, de via sua can di da tu ra aos co li ga dos, mas a vo ta ção qua se unâ nime
que ti ve ra fora obra tam bém de Pi nhe i ro e seus ami gos.

Ven ces lau Brás, ho mem novo (pou co pas sa va dos qua ren ta
anos), não ti nha ne nhu ma das ra zões de res sen ti men to pes so al que Ro dri -
gues Alves ex pe ri men ta va con tra Pi nhe i ro Ma cha do, seu ini mi go des de os
pri me i ros anos da Re pú bli ca. Para Ven ces lau o pro ble ma era fu gir à tu te la
de Pi nhe i ro, mas não lhe in te res sa va des truí-lo pes so al men te. Em re su mo:
não se po de ria aco i mar Antô nio Car los de ti bi e za e co var dia pelo fato de
pro cu rar ali ci ar o apo io do PRC sem se sub me ter à sua tu te la.

Mas os pa u lis tas não po di am ver as co i sas da mes ma for ma
que os mine i ros. Era na tu ral que par ti dá ri os de Rui na Cam pa nha
Civilis ta pre tendes sem en to ar o de len da Cart ha go do PRC e, por isso
mes mo, fos sem le va dos a in ter pre tar pe jo ra ti va men te a tra di ci o nal prudên cia 
mon ta nhe sa, Cin ci na to era o prin ci pal ani ma dor des sa li nha dura. E
Rodri gues Alves agiu como po der mo de ra dor.

No dia 3 de maio, deu-se a ele i ção para pre si den te, pri me i ro e
se gun do vi ce-presiden tes da Câ ma ra, sem que a ban ca da de São Pa u lo fosse
ou vi da. Os pa u lis tas vo ta ram na cha pa dis tri bu í da, mas re cu sa ram a pri meira
se cre ta ria para São Pa u lo. No mes mo dia (que era o da aber tu ra da ses são
le gis la ti va), Cin cinato en vi ou, por por ta dor de con fi an ça, ou tro lon go
relató rio a Ro dri gues Alves, no qual abre fogo con tra os mi ne i ros:
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“Ra ra men te me te nho vis to em situa ção tão di fí cil.
Repe tin do fra se que já dis se aos com pa nhe i ros, cre io que
sairei car día co des ta pro va. A in de ci são, umas ve zes, o receio,
outras ve zes, de de li be ra ções im por tan tes são o ca rac te rís tico
do fe i tio mi ne i ro. De dias a esta par te vão ca in do gran de
par te [sic] das es pe ran ças com que o Antô nio Car los nos
en chia, atra vés de mu i to boas pa la vras. Os ca sos fá ce is já
fo ram li qui da dos, com van ta gens evi den tes para o PRC.
Ago ra en con tro-me di an te de um caso mu i to mais sé rio,
para o qual pre ci so do con se lho, ou me lhor, das or dens do
ami go. Re fi ro-me ao caso de Ala go as.”

Vem, nes te pon to, a nar ra ti va do re co nhe ci men to dos de pu ta dos
ala go a nos, no qual Antô nio Car los fal ta ra à pro mes sa fe i ta a Cin ci na to,
premido por Pi nhe i ro. Esse caso pro vo cou os amar gos co men tá ri os de
Rodri gues Alves, aci ma trans cri tos. A so lu ção ne go ci a da por Antô nio Car los, 
que pre mi ou o PRC, foi a que deu ori gem à fa mo sa e ma li ci o sa ex pres são
“acor do Cam bo im”, ain da hoje em uso nas con ver sas po lí ti cas no Con gresso.

Apre en si vo com a ir ri ta ção de Cin ci na to, Antô nio Car los
procu rou-o e, sem fa lar no “acor do Com bo im”, con sul tou-o so bre a
compo si ção da mesa. O lí der pa u lis ta res pon deu ao mi ne i ro que São
Paulo não se in te res sa va pelo as sun to. Escre ve:

“Noto que a con si de ra ção a São Pa u lo está sen do mais
apa ren te do que real; por isso, di zen do eu isso mes mo ao
Antô nio Car los, dis se-lhe tam bém que pre fe ri mos uma
atitude de re la ti vo afas ta men to sem os ten si vas res pon sa bi li -
dades, sem cri ar mos a me nor opo si ção ao go ver no, mas
reser van do-nos a po si ção a que a ló gi ca da nos sa an teceden te
po si ção po lí ti ca nos obri ga va.”

O afas ta men to de São Pa u lo po de ria acar re tar a en tre ga do
go ver no ao PRC, pela ne ces si da de de ter a ma i o ria na Câ ma ra. Mas a
en tre ga ao PRC não se fa ria sem pe sa dos tri bu tos a Pi nhe i ro. Foi isto 
que o ati la do Antô nio Car los logo per ce beu, e le vou ao co nhe ci mento de
Ven ces lau. Então o pre si den te, a 4 de maio, re me teu lon ga car ta a
Ro dri gues Alves, que me re ce ser trans cri ta in ex ten so por vir de quem
vi nha:
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“Ex.mo ami go Con se lhe i ro Ro dri gues Alves,
Afe tu o sas sa u da ções.
Em pri me i ro lu gar, cabe-me o de ver, que cum pro gos to -

sa men te, de apre sen tar-lhe os meus sin ce ros agra de ci -
men tos pelo po de ro so con cur so, pe los gran des ser vi ços
e ob sé qui os que o meu emi nen te ami go vem pres tan do à
mi nha ad mi nis tra ção, hon ran do-a. Já tive opor tu ni da de de
ex por fran ca men te ao ami go a gra vi da de da si tu a ção por
mim en con tra da ao as su mir o go ver no. Pelo lado fi nan ce i ro: 
te sou ro sem di nhe i ro, sem cré di to, sem ren da, com enor mes,
fa bu lo sos dé bi tos exi gí ve is no mo men to; pelo lado ad mi nis -
tra ti vo – tudo anar qui za do; pelo lado po lí ti co – acir ra das
pa i xões par ti dá ri as, res sen ti men tos pro fun dos, exa ta men te no 
mo men to em que mais ne ces sá ria se tor na va a cal ma nos
es pí ri tos, a se re ni da de de vi são e de ação para se po der
che gar ao fim al ve ja do [sic]. Gran de ir ri ta ção da opi nião
con tra to dos os res pon sá ve is pela si tu a ção pre sen te.9 Indi ca do
como eu ti nha sido por vá ri os ma ti zes da opi nião, exi gi am
a mi nha le al da de, o meu fe i tio e os al tos in te res ses do país
que eu en tras se re so lu ta men te a pre gar a paz, a con ci li a ção
dos ele men tos po lí ti cos. Pre gar a paz, a con ci li a ção e pra -
ti cá-la.10 Assim te nho fe i to. Sa bia pre ci sa men te que, as sim
agin do, não po de ria aju dar até mes mo a uma gran de cor ren te
de opi nião, res pe i tá vel por to dos os tí tu los, cor ren te de
opi nião que en ten dia que me lho res pro ces sos para o
mo men to se ri am os de fer ro em bra sa...11 É pos sí vel que, sob
cer tos pon tos de vis ta, te nha ra zão essa cor ren te de opi nião;
mas, a mim, não ca bia agir se não como vou agin do, isto pe las
ra zões já di tas. Fe liz men te, já se vai con ven cen do de que,
se ao atu al pre si den te da Re pú bli ca fal tam al gu mas das
qua li da des exi gi das, não lhe fal tam, po rém, mo ra li da de in tran -
si gen te, su pe ri o ri da de de in tu i tos, gran de de se jo de acer tar e,
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ain da, fir me ener gia para não se sub me ter a nin guém, para
só aten der às in jun ções da lei, da jus ti ça, da ra zão. Ain da
ago ra, nes te de li ca do mo men to de re co nhe ci men to de po de res,
em que é, des gra ça da men te, im pos sí vel aos po lí ti cos bem
in ten ci o na dos tudo o que di tam a ver da de e os bons prin cí pi -
os, se é cer to que não te nho in ter vin do [sic] não o é me nos
que não me te nho de sin te res sa do do as sun to, para que se
es ta be le çam nor mas uni for me men te re gu la do ras dos ca sos
de ba ti dos; para que não pre va le ça se não o pen sa men to da
ver da de ele i to ral e nun ca o es pí ri to de par ti da ris mo es tre i to,
de pre do mí nio de fac ções, de he ge mo ni as re gi o na is. Tan to
quan to é pos sí vel ob ter-se al gum re sul ta do fa vo rá vel a es tes
prin cí pi os no meio da con fu são, de um tur bi lhão de atas,
du pli ca tas e tri pli ca tas, ob te ve-se até aqui. E quem quer que
es tu de de ti da e se re na men te os re sul ta dos ob ti dos, há de
re co nhe cer que mu i to se fez em face dos dois úl ti mos
re co nhe ci men tos de po de res. É bem cla ro que os es pí ri tos
su pe ri o res, es pe ci al men te os que nun ca se vi ram pre sos às di fi -
cul da des de re co nhe ci men to de po de res, que re ri am mu i to
mais do que es ses re sul ta dos. Os re co nhe ci men tos de po -
de res vão se guin do sua mar cha; ago ra, po rém, no ple ná -
rio, as di fi cul da des cres ce rão, por que cada re co nhe ci men to se
po de rá tor nar um caso po lí ti co.

Inte res sar-me-ei vi va men te para que os tra ba lhos
che guem a bom ter mo, sem aba los, nem ci são, que se ria in con ve -
ni en tís si ma, es pe ci al men te nes te mo men to tor men to so da
vida na ci o nal.

Che go, ago ra, ao se gun do pon to des ta car ta. Pelo
Dr. Antô nio Car los, fui ci en ti fi ca do de que o nos so ami go
Dr. Cin ci na to Bra ga es ta va im pres si o na do e des con ten te
com a mar cha dos acon te ci men tos po lí ti cos e, até mes mo, re sol -
vi do a opi nar pelo iso la men to de São Pa u lo na po lí ti ca
fe de ral, ten do afir ma do, mes mo, ao Dr. Antô nio Car los, que
en ten dia que a ban ca da pa u lis ta não de via ace i tar co mis são
al gu ma, con ti nu an do, não obs tan te, a apo i ar o go ver no.
Acres cen tou o Dr. Cin ci na to que ia es cre ver, nes se sen ti do,
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ao ami go. Igno ro as ra zões que deve ter o Dr. Cin ci na to para
as sim pen sar; devo crer, mes mo, que ele as tem e de va lor;
mas peço li cen ça ao pre za do ami go para pon de rar que, ain da
que elas fos sem pro ce den tes, te ria tal iso la men to de um gran -
de Esta do, como o de São Pa u lo, gra ve re per cus são den tro e
fora do país, exa ta men te nes te mo men to em que pre ci sa mos
de mons trar ao mun do que a po lí ti ca bra si le i ra é um ver da de i -
ro blo co, do mi na do pelo pen sa men to de fa zer a res ta u ra ção
fi nan ce i ra do país. Como é e sem pre foi meu ar den te ane lo
que a po lí ti ca pa u lis ta re ce ba de meu go ver no as me lho res
pro vas de so li da ri e da de, de afe tu o sa es ti ma e de gran de con -
si de ra ção, já pelo alto va lor do pre si den te do Esta do, e dos di -
re to res da Co mis são Cen tral, já pela im por tân cia do opu len to
Esta do, de se ja ria sa ber se tem ha vi do, da par te da ad mi nis -
tra ção fe de ral, qual quer ato ou mo vi men to que te nha con cor -
ri do para des gos tar a po lí ti ca pa u lis ta.

Con fi an do no seu ele va do cri té rio, no seu acen dra do pa -
tri o tis mo, es tou con ven ci do de que to ma rá em con si de ra ção
es tas mi nhas pon de ra ções, fe i tas na in ti mi da de de ve lho Ami -
go12 e de bra si le i ro que só tem um fito: cum prir o seu de ver
em um pos to de ver da de i ros sa cri fí ci os.

Pedin do des cul pas pelo tem po rou ba do às suas múltiplas
ocu pa ções, subs cre vo-me com a me lhor es ti ma.

Co le ga e ami go mu i to afe tu o so  – V. Brás.”

Esse do cu men to, te ci do de pru dên cia, mo dés tia, dig ni da de e
agu do sen so do real, não po dia de i xar de im pres si o nar, des de logo, ao
seu des ti na tá rio, ca rá ter por ta dor de vir tu des se me lhan tes. Ve ja mos
como, no des do bra men to do epi só dio, Ro dri gues Alves con tém o árdego
Cin ci na to Bra ga, o qual, di ga-se de pas sa gem, res sen tiu-se tan to com o
fre io im pos to ao seu ca va lo de ba ta lha, que vi ria a en trar, em bre ve, em
nova dis si dên cia do PRP.
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No dia 6, o pre si den te pa u lis ta res pon deu ao pre si den te da
Repúbli ca. Sua res pos ta é, tan to quan to a car ta re ce bi da, pru den te e hábil.
Agra de ce as gen ti le zas de Ven ces lau, so li da ri za-se com as suas di fi cul dades, 
esti mu la-o com a sua pró pria e dra má ti ca ex pe riên cia de an ti go
governan te.

Qu an to ao pro ble ma dos re co nhe ci men tos, es pe ci al men te no
caso de Ala go as, re co nhe ce, com fran que za, que a ra zão es ta va com
Cin ci na to: “Re pre sen tan do uma gran de ban ca da, sin ce ra men te ami ga
do go ver no, qual quer ato que pos sa ter a apa rên cia de uma des con si de -
ra ção cho ca e me lin dra”. Con clui as se gu ran do que São Pa u lo não ti nha
do go ver no fe de ral “que i xas de qual quer na tu re za”.

Se as sim de fen dia o seu lí der di an te do pre si den te, dava ao
mes mo lí der ins tru ções ex pres sas e di re tas para mo de rar os seus
arrou bos.

De pos se da car ta de Ven ces lau, logo no dia do seu re ce bi men to 
(5 de maio), Ro dri gues Alves pro vi den ci ou, no sen ti do mo de ra dor.

Em pri me i ro lu gar, te le gra fou a Cin ci na to, dan do re su mo da
car ta re ce bi da, e ins tru in do-o, sem al ter na ti vas, so bre como agir.

“Pa re ce que é pre ci so pro cu rar o pre si den te e con ver sar 
com ele como ami gos so bre o caso de Ala go as e as sun to
carta. O iso la men to de São Pa u lo terá mau efe i to, e será
explo ra da con tra nós qual quer di ver gên cia nes te mo men to.
Dar-nos-ão na tu ral men te lu ga res nas co mis sões, e você,
ouvin do a ban ca da, fará as in di ca ções res pec ti vas.”

O che fe man da va, o su bor di na do obe de cia ou se re ti ra va.
Na car ta, tam bém do dia 5, Ro dri gues Alves de sen vol via seu

pen sa men to.
Insis tia em que o iso la men to pa u lis ta “se ria de pés si mo efe i to

para a po lí ti ca ge ral”... Re co nhe cia que Antô nio Car los, “ape sar dos seus 
dotes de in te li gên cia”, não ti nha o tato ne ces sá rio às fun ções que exercia,
mas era pre ci so ir su por tan do, por con ve niên ci as de or dem ge ral, “es ses 
desli zes que de vem ser atri bu í dos an tes à inex pe riên cia do ho mem
políti co do que ao pro pó si to de di mi nu ir o va lor da nos sa co la bo ra ção”. 
Ter mi na va dan do a Cin ci na to toda au to ri da de para de ci dir dos ca sos
con cre tos e exor tan do-o a ter pa ciên cia.

346  Afon so Arinos



No dia 8, Cin ci na to res pon deu a Ro dri gues Alves. Expli ca va
sua po si ção e ace i ta va as ins tru ções:

“Pa re ce que a nos sa ati tu de de afas ta men to in co mo dou
re al men te ao Ven ces lau. Na con fe rên cia que com ele por
últi mo tive [....] re pe tiu ele o que em car ta ha via lhe dito: estava 
pela efe ti va co la bo ra ção de São Pa u lo nas co mis sões.”

Cin ci na to pros se guiu, ex pli can do que emi tia esta opi nião a
Antônio Car los em ca rá ter pes so al, mas nun ca como de li be ra ção do
gover no pa u lis ta. As ra zões que o mo vi am eram as do re co nhe ci men to
aos ami gos que ha vi am acom pa nha do São Pa u lo, em 1910, na cam pa nha
ci vi lis ta, mu i tos dos qua is es ta vam sen do ago ra ani qui la dos pelo PRC,
com a tran si gên cia do go ver no fe de ral. Daí sua pre fe rên cia pelo afas ta -
men to, a fim de que os pa u lis tas não to mas sem par te em tais ma no bras.
Para Cin ci na to, a tra i ção do go ver no pa u lis ta aos que se ha vi am sa cri fi cado
em 1909-1910, pu nha aque le pró prio go ver no em ris co di an te da opi nião, 
con tra a qual ele não po dia ter “a arma do es ta do de sí tio”.

Mas aca ba va de cla ran do que ia in di car os mem bros pa u lis tas
para a mesa e as co mis sões, con for me as opor tu ni da des sur gi das. E
consulta o che fe so bre as vá ri as so lu ções al ter na ti vas. O D. Qu i xo te
traves tia-se ago ra de San cho Pan ça.

So lí ci to e agra de ci do, Ro dri gues Alves vol tou a es cre ver a 10
de maio, elo gi an do a ação do cor re li gi o ná rio e de se jan do-lhe os melhores
su ces sos.

Fi ca va as se gu ra do o apo io pa u lis ta ao go ver no fe de ral (cuja
re ti ra da só po dia in te res sar aos ini mi gos de am bos) e con fir ma do ain da
mais o pres tí gio de Ro dri gues Alves jun to a Ven ces lau, o que mu i to
valeu para o fu tu ro. E, para os le i to res de His tó ria, fica tam bém
demons tra do o alto grau de sa be do ria e des pren di men to dos ho mens da 
tão mal jul ga da Pri me i ra Re pú bli ca.
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

POLÍTICA, SEMPRE POLÍTICA...

O ano de 1915 ia ser mar ca do, tan to para o go ver no federal 
como para o de São Paulo, por uma sé rie de im por tan tes acon te ci mentos
po lí ti cos.

Aquele que culminou en tre todos, “estalou como um raio em
céu de abril” (para usar a expressão de um orador a propósito da morte
de João Pinheiro) foi, sem dúvida, o assassínio do Senador Pinheiro
Machado. Em tempo oportuno nos deteremos sobre este fato, que
mudou os rumos da história propiciando nova acomodação de forças
que vieram desaguar na candidatura de Rodrigues Alves a uma segunda
presidência da República, candidatura que seria certamente inviável,
caso estivesse vivo o grande líder gaúcho. Mas outros fatos, por menos
dramáticos, não devem ser esquecidos, como a tentativa de intervenção
no Estado do Rio, na qual vieram defrontar-se, outra vez, o governo
fed eral e o PRC; as repercussões econômico-financeiras da guerra
européia; o frustrado ensaio de revisão constitucional, encorajado por
Venceslau e derrotado por Rodrigues Alves; e, finalmente, no encerramento do



agitado ano, a revolução dos sargentos, com suas inegáveis e ainda hoje
obscuras ligações no meio dos trabalhadores civis, o que lhe deu indubitável
caráter de movi men to so cial.

Reinstalado na presidência paulista, Rodrigues Alves, em
consonância com o seu duro temperamento político, e com o seu hábito 
antigo de ajustar contas com quem o desgostara ou lhe fizera mal, toma
notas ferinas sobre figuras do tempo, algumas, in clu sive, a ele ligadas
desde a mocidade. Veja-se, por exemplo, a acrimônia destes reparos
sobre Antônio Prado, escritos no início de 1915:

“De po is de um re tra i men to com ple to quan to a ne gó ci os
polí ti cos, co me çou o Dr. Antô nio Pra do a se mos trar sim pá tico 
ao go ver no do Ma rechal Her mes e do Ge ne ral Pi nhe i ro
Macha do. Ao ser de cre ta do o es ta do de sí tio, fo mos to dos
sur pre en di dos com o se guin te te le gra ma ao ma re chal:

‘Po lí ti co sem li ga ções par ti dá ri as e, por tan to, sem as pi -
ra ções pes so a is de qual quer na tu re za, mas acos tu ma do de
lon ga data a as su mir na po lí ti ca po si ções cla ras e de fi ni das,
cum pre-me afir mar mi nha so li da ri e da de com o go ver no de
V. Exª, nas pro vi dên ci as to ma das para as se gu rar a paz e a
de fe sa das ins ti tu i ções. São Pa u lo não as sis te in di fe ren te aos 
ma les que afli gem o país nes te momento; posso as se gu rar a
V. Exª que, nas atu a is cir cuns tân ci as, as sim como em ou tras 
igua is, suas clas ses con servado ras es ta rão sem pre ao lado do
go ver no cons ti tu í do’ (A Época, de 2 de no vem bro de 1914).

Meses depois, vindo da Europa, por causa da guerra
con tra a Alemanha e Áustria, de passagem pelo Rio, deu in ter -
view aos jornais, declarando que ia voltar à atividade política,1

para prestigiar o chefe do PRC, fazendo-lhe grandes elogios.
Chegando a São Paulo e observando a má impressão que
causaram as suas palavras, e vendo que a atitude que anunciara
não poderia medrar, recolheu-se, ou an tes, não se animou a
dar um passo sequer que demonstrasse a sua resolução,
provocando, entretanto, a risota dos homens políticos que, a
meia voz, diziam que as suas palavras e promessa de voltar à 
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atividade não eram senão devidas à pressão dos negócios a
que, ultimamente, se tem dedicado. Nada lhe tendo dado a
política em posições, tentou agora explorá-la para as empresas 
e para os empréstimos. Precisava ganhar dinheiro para
reconstruir ou consolidar a sua fortuna. Esta era a voz geral,
murmurada em segredo.”

Ou tro de quem se que i xa, este mu i to mais moço e não seu
ami go pro pri a men te, era Cin ci na to Bra ga.

O de pu ta do pa u lis ta era ho mem com pe ten te e atu an te, mas
pre ci pi ta do e com ati tu des dis cu tí ve is, tan to na vida pú bli ca como na
par ti cu lar. Cin gin do-nos so men te à vida pú bli ca, lem bra re mos a sua
estra nha de cla ra ção de que o me lhor re mé dio para a seca do Nor des te
era a transfe rên cia da po pu la ção para re giões não su je i tas ao fla ge lo
climá ti co. Esta opi nião do re pre sen tan te pa u lis ta pro vo cou enor me e
jus ta sen sa ção nos Es ta dos in te res sa dos, com as re per cus sões con trá ri as 
a São Pa u lo que se pode ima gi nar.2

Con tou-nos Ro dri gues Alves Fi lho que Cin ci na to atri bu ía tal
valor aos seus pró pri os tra ba lhos na Co mis são de Finan ças (a que fora
levado por Ro dri gues Alves, sem per da da con di ção de lí der da ban ca da)
que, cer ta vez, es tan do a ler um ma çu do pa re cer, e ven do que o lí der federal
Antô nio Car los mos tra va-se de sa ten to, in ter rom peu o ca ta tau e, em alta
voz, pôs-se a pro tes tar con tra a des con si de ra ção que o Andra da de monstra va 
em re la ção a São Pa u lo. Antô nio Car los pro ce deu como de via, apre sen tou
es cu sas, sor rin do, e jus ti fi cou a con ver sa com o vi zi nho ale gan do mo ti vo
ur gen te (o que, na ver da de, não pas sa va de ca ce te a ção).

Cin ci na to não se con for mou com a obe diên cia que teve de
pres tar a Ro dri gues Alves, nos ca sos já nar ra dos de re co nhe ci men tos de
po de res, e, em 1915, par ti ci pou de uma nova dis si dên cia den tro do PRP, 
se é que não a ins pi rou e pro mo veu. Era a se gun da ci são que os adver sá -
ri os de Ro dri gues Alves ten ta vam abrir no glo ri o so par ti do, funda dor da
Re pú bli ca, a con tar da de 1901, che fi a da por Pru den te de Mo ra is. Mas,
como a an te ri or, a dis si dên cia de 1915-1916 (con tan do, como a outra, com 
o jor nal O Esta do de S. Paulo) não im pe diu nem a ele i ção de Alti no
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Arantes, para o go ver no do Esta do, em 1916, nem a de Ro dri gues
Alves, para a da Re pú bli ca, em 1918.

De po is de de i xar o go ver no é que Ro dri gues Alves re cor da o
acon te ci men to ocor ri do no ano de 1915:

“Qu an do se deu a se gun da dis si dên cia em São Pa u lo,
em 1915, na mi nha ter ce i ra pre si dên cia, o Cin ci na to, que
foi a alma do movimento, re u ni dos os de pu ta dos no Rio,
dis se-lhes que pre ci sa va orien tá-los so bre o que se ha via
pas sa do e, re fe rin do-se ao seu gru po, fa la va des te modo:

‘Nós que nun ca an da mos na ra ba di lha do par ti do, nós que 
so mos o cé re bro do par ti do, não po día mos ace i tar o pa pel que 
nos que ri am dar.’ Ouvi do Va lo is (de pu ta do) por duas ve zes,
sen do a úl ti ma a 29 de mar ço de 1916, no Pa lá cio da Ci da de,
em São Pa u lo, na pre sen ça do Cân di do Ro dri gues.”3

A amar gu ra de Cin ci na to de ri va va tam bém, com toda pro ba bi li -
da de, da se gu ran ça, que já en tão te ria, de não ser o su ces sor de Ro dri gues
Alves na pre si dên cia de São Pa u lo. O ho mem de pres tí gio no se cre ta ri a do,
o polí ti co novo, que vi nha se im pon do, era Alti no Aran tes. Cin ci na to
consu mou seu afas ta men to, no mês de de zem bro de 1915, com um dis curso 
que pro vo cou vi vos co men tá ri os, no qual pro cla mou a fa lên cia do sis te ma
pre si den ci al e te ceu loas ao par la men ta ris mo do Impé rio.

Assim como se que i xa va dos de sa fe tos, o pre si den te elo gi a va
os ami gos, res sal tan do os que lhe enal te ci am a sua obra de es ta dis ta.

Qu an do, em 27 de abril, o chan ce ler La u ro Mül ler pas sou por 
São Paulo, a ca mi nho do rio da Pra ta, acom pa nha do por lu zi da co mi tiva,
Ro dri gues Alves re ce beu-o com to das as hon ras. No al mo ço que lhe
ofe re ceu no Pa lá cio dos Cam pos Elí si os, dis cur sou sa u dan do-o,
“lembran do com or gu lho a sua co la bo ra ção no meu go ver no, agra decen do 
os ser vi ços que tem pres ta do ao Esta do com re la ção ao café de po si ta do 
em mer ca dos no ex te ri or e fa zen do vo tos de boa vi a gem, e para que
con ti nue a pres tar ao país, que já lhe deve tan to, ser vi ços de re le vân cia
na po lí ti ca in ter na ci o nal”.
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Ao re su mir a res posta de La u ro, Ro dri gues Alves, não sem
vai da de, trans cre ve, en tre as pas, este tre cho:

“Te nho a hon ra, para mim mu i to gran de, de sa u dar o
Esta do de São Pa u lo na pes soa do Pre si den te Ro dri gues
Alves, bra si le i ro sem ma i or en tre os bra si le i ros vi vos.”

Essa ex pres são só era empre ga da, usu al men te, para Rui
Barbosa. Mas é im pro vá vel que Ro dri gues Alves, ao ano tar cu i da do sa -
men te a fra se de La u ro, es ti ves se pen san do no seu co le ga de Aca de mia,
tan tas ve zes ge ne ro so e tan tas ve zes in jus to para com ele.

Pou co an tes de La u ro, ou tro mi nis tro e ami go a quem que ria e
res pe i ta va, Pan diá Ca ló ge ras, pas sa ra por São Pa u lo, rumo a Mato Gros so.
Mas Ro dri gues Alves não pôde ho me na geá-lo, como de se ja va, por que o
ilus tre de pu ta do mi ne i ro, na sua li nha in va riá vel de dis cri ção e mo déstia,
tinha “fe i to anun ci ar o seu pro pó si to de não re ce ber ma ni fes ta ções”.

Ou tros go ver na do res e par la men ta res, bem como per so na li -
da des es tran ge i ras, vi si ta ram tam bém o ve lho pre si den te na que le ano,
em que o fu tu ro pa re cia se re a brir di an te dele. São Pa u lo vol ta va a ser a
Meca da po lí ti ca na ci o nal.
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Li vro XIII

Ca pí tu lo Pri me i ro

MORTE DE PINHEIRO MACHADO

O as sas sí nio de Pi nhe i ro Ma cha do a 8 de se tem bro de
1915, na en tra da do Ho tel dos Estran ge i ros (onde ia cum prir sua úl ti ma
mis são po lí ti ca, uma vi si ta a Ru bião Jú ni or, lí der paulis ta e ami go de
Rodri gues Alves), não foi ape nas o fato bru tal que si de rou e emo ci o nou 
pro fun da men te o sen ti men to do povo.1

A morte de Pi nhe i ro cons ti tu iu acon te ci men to his tó ri co capital
na vida da Re pú bli ca, mudan do-lhe, sem dú vi da al gu ma, os ru mos
ime di a tos. A ela deve ser as so ci a da, his to ri ca men te, a mor te de Ro drigues
Alves.

Pode-se di zer que, de po is da que da do Impé rio, cer tos epi sódios 
pes so a is re ves ti am-se de uma im por tân cia ge ral que os co lo ca aci ma dos 
per so na gens pro ta go nis tas. Nes se sen ti do, o as sas sí nio de Pi nhe i ro, o

1 Pinheiro, como é sabido, estava sempre em guarda contra um eventual assassino.
Sua bengala escondia um sólido florete de aço.



fa le ci men to de Ro dri gues Alves, o su i cí dio de Var gas e a re nún cia de Jâ nio
Qu a dros, fo ram acon te ci men tos cu jas re per cus sões se am pli a ram e apro -
fun da ram muito além e mu i to mais do que a de cor rên cia nor mal dos
mes mos fa tos, con si de ra dos iso la da men te, em re la ção aos seus pro ta go nistas.

O de sa pa re ci men to de Pi nhe i ro tor nou pos sí vel a con cen tração
con ser va do ra e ci vi lis ta com a ali an ça re vi vi da en tre Mi nas e São Pa u lo,
na íntima co o pe ra ção dos go vernos fe de ral (Ven ces lau) e pa u lis ta
(Rodri gues Alves de 1915 a 1918) e, em se gui da, na ofi ci a li za ção da
mesma ali an ça com a cha pa Ro dri gues Alves-Delfim Mo re i ra.

Com Pi nhe i ro, de sa pa re ce ra a for ça de dis per são re pre sen tada,
des de o prin cí pio da Re pú bli ca, pe los re sí du os do com tis mo cas ti lhis ta e 
do flo ri a nis mo.

Com efe i to, Pi nhe i ro, pelo seu pró prio fe i tio ab sor ven te, não
havia de i xa do su ces sor que pu des se re pre sen tar aque las cor ren tes no
cená rio fe de ral.

Alti no Aran tes, pre si den te de São Pa u lo, e Artur Ber nar des,
pre siden te de Mi nas, não ti nham ex pe riên cia nem au to ri da de para
serem, mor to Ro dri gues Alves, os guar diões da que la es pé cie de po der
mo de ra dor re pu bli ca no.

A era dos pre si den tes for tes (Epi tá cio, Ber nar des, Was hing ton) foi 
tam bém a era da Re pú bli ca fra ca. For te era a Re pú bli ca quan do os pre si den -
tes cos tu ma vam ser cha ma dos fra cos, e ace i ta vam as der ro tas po lí ti cas. O
exem plo cons pí cuo des ses pre si den tes to le ran tes, que for ta le ce ram a Re pú bli -
ca, cha mou-se Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves.

Por mais ad ver sá ri os que ti ves sem sido a vida in te i ra, Pi nhe i ro 
Ma chado e Ro dri gues Alves es ti ve ram sem pre uni dos na de fe sa da
Repú bli ca, re pre sen ta da pela Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro. Nes te
pon to, ne nhum dos dois ja ma is ad mi tiu tran si gên ci as, e se não se fez,
em 1916, a re for ma da Cons ti tu i ção de 1891, que Ven ces lau de se ja va,
foi me nos por ca u sa de Pi nhe i ro e do seu PRC do que pela opo si ção
pú bli ca de Ro dri gues Alves e do seu go ver no de São Pa u lo.

Des de os pri me i ros me ses de 1915, co me ça ram a sur gir seve ras
ame a ças contra a vida de Pi nhe i ro Ma cha do, que as en fren ta va com
cava lhe ires co des dém. Já sem for ças para im por sua von ta de, o ca u di lho 
pro ce dia como se ain da de las dis pu ses se.

356 Afon so Arinos



A ten ta ti va de in ter ven ção no Esta do do Rio, para en tro ni zar no 
Pa lá cio do Ingá o seu pu pi lo Fe li ci a no So dré, con tra o pre si den te ele i to
Nilo Pe ça nha (seu ali a do em 1909, quan do o Blo co do mi na va, mas li ber ta -
do, pela ele i ção de Ven ces lau, dos ve lhos gri lhões), fora uma ma no bra
habil men te con du zi da, mas que fra cas sou pela fir me za do Su pre mo Tri bunal
e da ma i o ria do Con gres so.2 Pi nhe i ro do mi na ra o Se na do, como sem pre,
mas fora re cha ça do pela Câ ma ra e pelo Su pre mo Tri bu nal.

Ro dri gues Alves, re pro du zin do uma con ver sa que ti ve ra so bre 
o as sun to com o lí der Cin ci na to Bra ga, elo gi ou a re sis tên cia que Ven ceslau
ha via de mons tra do no as sun to e con cor dou com o si nis tro pres sá gio
so bre Pi nhe i ro, que seu in ter lo cu tor ex pri mi ra, re pe tin do co nhe ci do
bro car do la ti no: “Deus en lou que ce pri me i ro aque le que vai per der.”

A dé mar che ten ta da por Pi nhe i ro jun to a Ven ces lau, se gun do
Cinci na to nar rou a Ro dri gues Alves, era, na ver da de, in sen sa ta. Tra ta va-se
de fa zer, pe los seus de pu ta dos (que eram mi no ria), um aba i xo-assinado, no
qual de cla ra vam que vo ta ri am pela in terven ção con tra o acór dão do
Supremo. O Se na dor Aze re do, eter no com par sa de tais en tre me zes, foi o
por ta dor do es tra nho al vi tre a Ven ces lau, que, na tu ral men te, o re pe liu, alegan -
do que o Esta do do Rio es ta va em cal ma e nada jus ti fi ca va a in ter ven ção.

Não fos se esta a dú vi da, se gun do de cla rou Aze re do tran qüi la -
men te ao pre si den te. Os ami gos de Pi nhe i ro (par ti dá ri os de So dré)
provo ca ri am a agi ta ção ne ces sá ria para jus ti fi car a in ter ven ção fe de ral.3

Ven ces lau cum priu ri go ro sa men te o que avan ça ra a Cin ci na to. No dia
31 de de zem bro, Fe li ci a no So dré, apo i a do por Pi nhe i ro, to mou pos se do 
governo es ta du al. No mes mo dia, o pre si den te da Re pú bli ca en vi ou força 
fe de ral às or dens do Juiz Otá vio Kelly, para ga ran tir Nilo, e con vo cou o
Con gres so ex tra or di na ri a men te. O Se na do obe de ceu a Pi nhe i ro, mas a
Câ ma ra re pe liu a in ter ven ção, com bri lhan te pa re cer de Melo Fran co.4

De uma car ta de Cin ci na to, da ta da de 16 de ja ne i ro, de pre -
ende-se que Ven ces lau Brás, te me ro so de um rom pi men to aber to com o 
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PRC, ainda ten tou um acor do po lí ti co, cujo con te ú do não fica bem
escla re ci do na que le do cu men to.

Nilo che gou a con cor dar, em con fe rên cia que teve com
Cinci na to, no Pa lá cio do Ingá, exi gin do ape nas a anuên cia de Rui Bar bosa.
Ami gos de Nilo, como Raul Fer nan des e Ma ce do So a res (é sem pre
Cinci na to quem con ta), tam bém se mos tra ram fa vo rá ve is. Pa re ce que o
acordo se ba se a ria numa lei do Con gres so, au to ri zan do Ven ces lau a
nomear um in ter ven tor, e este se ria Le o pol do de Bu lhões, ami go de
Rodri gues Alves. O pró prio Ven ces lau não se mos trou in fen so, des de
que o Con gres so as sim o de ci dis se. Só não fa ria em pos sar So dré, con tra 
a or dem do Su pre mo Tri bu nal. Mas Rui Bar bo sa, que che ga ra a ace i tar a 
com bi na ção, re pu di ou-a dois dias de po is, le van do Nilo Pe ça nha, por sua 
vez, a dar o dito por não dito ao he si tan te Ven ces lau, que pa re cia ace i tar 
qual quer so lu ção pa ci fi ca do ra.

O Ma re chal Her mes, em 1914, ti nha cum pri do do cil men te as
or dens de Pi nhe i ro para der ru bar Nilo. O Pre si den te Ven ces lau, em
1915, es ta va dis pos to a cum prir a Cons ti tu i ção. Era, mes mo, a sua úni ca
dis po si ção fir me. Po li ti ca men te, he si ta va.5

O caso do Es ta do do Rio foi um ver da de i ro es cân da lo po lí tico, 
a jun tar-se aos vá ri os ou tros que, no go ver no Her mes, pe sa ram so bre a
ca be ça in do má vel de Pi nhe i ro Ma cha do.

Entre eles, as ame a ças so bre São Pa u lo co lo ca ram os pa u lis tas 
em tre men da opo si ção ao ca u di lho. A ba ta lha dos re co nhe ci men tos, em
1915, na qual Pi nhe i ro en fren tou re so lu ta men te a lei e o go ver no, foi
ou tro pe ri go so foco de res sen ti men tos con tra a sua li de ran ça.

A tal res pe i to é in dis pen sá vel re cor dar os ter rí ve is dis cur sos
de Bar bo sa Lima, pro fe ri dos na Câ ma ra con tra o se na dor ga ú cho, nas
ses sões de 12, 15 e 19 de ju lho. Já vi mos que, ame a ça do de ex pul são do
pa lá cio da Ca de ia Ve lha, o re pre sen tan te ca ri o ca in ves ti ra como uma
fera (este era o seu ape li do) con tra o seu per se gui dor.
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Ne les, com pa rou Pi nhe i ro aos im pe ra do res ti râ ni cos que
im pu nham a sub mis são ver gas ta dos por Tá ci to (so li tu di nem fac tunt,
pacem ap pel lant) ; dis se que o pi nhe i ris mo era “o adul té rio” da Repúbli ca;
era “a diá te se ne fan da que se apo de rou da co le ti vi da de bra si le i ra [....]
pros ti tu in do-lhe, pelo pa vor, o me lhor das suas as pi ra ções tra di ci o nais”;
afir mou que não ana li sa va um homem, mas “es tu da va uma pra ga
polí ti ca” que “ex pu nha a Re pú bli ca [....] à ver go nha em que ela se deba tia”. 
(Dis cur so de 12 de ju lho.) E vai num cres cen do as sus ta dor. Opi nou
que Pinhe i ro era a cor rup ção si nis tra do flo ri a nis mo e do cas ti lhismo; 
era “a ban car ro ta, a fa lên cia fra u du len ta, sem igual na his tó ria dos
hon ra dís si mos cos tu mes da co le ti vi da de bra si le i ra”, e mais, “al gu ma
co i sa de tor pe men te ver go nho so”, acres cen tan do que os seus pro cessos
de en ri que cer os ami gos eram “o mais atre vi do desafio às im pa ciên ci as
popu la res pela có le ra de imen sa ma i o ria da na ção fa min ta”. (Dis curso
de 15 de ju lho.)

Na última da que las ca ti li ná ri as bra si le i ras (ver da de i ras ca ti li -
nárias, pois, como as do gran de ora dor ro ma no, de vem ter con tri bu í do
para o sa cri fí cio do nos so Ca ti li na),6 a tô ni ca é o ri dí cu lo. Iro ni za o po si -
ti vismo e o cons ti tu ci o na lis mo ga ú chos, “em que o Sr. Bor ges de Medeiros 
é Alá e o Sr. Pi nhe i ro Ma cha do, Ma o mé, o seu pro fe ta”. Imi tan do fra ses 
de Rui, ele que fora de pu ta do pelo Rio Gran de do Sul, fala na “fral da
obs ce na da ras coa de quin to an dar que é a Fe de ra ção” (jor nal do Par ti do
Re pu bli ca no rio-grandense). Qu a se ao ter mo da úl ti ma “pi nhe i ri ná ria”,
Bar bo sa Fera7 vol ta às suas re mi nis cên ci as clás si cas, ao com pa rar a épo ca
do do mí nio de Pinhe i ro e Her mes “aos des va ri os ino mi ná ve is de Calígu la
e Cô mo do [....], à pa te ti ce im be cil de Cláudio, tão bem re tra ta da nas
pági nas de Su e tô nio e Tá ci to”. O ve lho leão re pu bli ca no de via sen tir-se
um novo Cí ce ro, ver gas tan do o ini mi go da pá tria.

Ora ções par la men ta res des se tipo (e quem es cre ve es tas
linhas teve de las uma dra má ti ca ex pe riên cia pes so al em 1954) vão muito
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além dos ecos tri bu ní ci os. Pro vo cam con se qüên ci as que, no Di re i to, se
cha mam mui jus ta men te pre te rin ten ci o na is.

As “pi nhe i ri ná ri as” de Bar bo sa Lima de vem ter con tri bu í do
para o aden sa men to dos ódi os ao che fe Pi nhe i ro, que aca ba ram pon do
na mão do si cá rio meio in cons ci en te o pu nhal que rom peu, com a aor ta
da ví ti ma, todo o pro ces so po lí ti co do tem po.

O De pu ta do pinhe i ris ta Flo ri a no de Bri to, em dis cur so
alarmado e pro fé ti co, anun ci ou à Câ ma ra a cons pi ra ção que me dra va na
som bra con tra a vida do seu che fe. E este pró prio, na cé le bre “Car ta de
Bron ze” pre viu, com ad mi rá vel bra vu ra, a fi gu ra si nis tra do si cá rio que
o aguar da va na som bra.8

Mu i to es tra nha, dada a agu de za po lí ti ca de Ro dri gues Alves,
foi a pou ca im por tân cia que, pelo me nos nos seus pa péis, atri bu iu ao
dra ma do Ho tel dos Estran ge i ros. Nem lhe pa re ceu ocor rer (a não ser
que ocul tas se de in dús tria o pen sa men to) que aque la mor te era a opor -
tu ni da de qua se cer ta, que se lhe abria, da vol ta ao Pa lá cio do Ca te te. Tão 
es tranha é a sua re ser va que a hi pó te se não pa re ce gra tu i ta. Pru den te e
expe ri men ta do, de via lem brar-se de que, du ran te toda a sua vida as cen -
sional, os pos tos lhe che ga vam sem pre às mãos por que sa bia do sar
ambi ção com des pren di men to. Cri a va as con di ções para ser pro cu ra do;
não pro cu ra va. Tal vez fos sem essa téc ni ca e essa es pe ran ça que o levaram a 
mi ni mi zar fato da gra vi da de da mor te do Se na dor Pi nhe i ro Ma cha do.

A úni ca ma ni fes ta ção es cri ta que en con tra mos no seu ar quivo,
em tom de sig ni fi ca ti va in di fe ren ça, é a car ta di ri gi da à fi lha mais ve lha,
no dia 18 de se tem bro.

“Ca ti ta,
To dos vão bem. De po is de uns dias mu i to quen tes o

tem po mos tra-se es cu ro e chu vo so. Tem ha vi do mu i ta fal ta
d’água na ci da de. Está aqui o Ju qui nha. O Oscar foi fa zer
uma ex cur são com o Alti no e outros. Deve vol tar na
segunda-feira. Já se fala pou co na mor te do Pinhe i ro. Tudo
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no mun do é as sim. No ta-se mes mo que os jor na is daí estão
se mos tran do mais cal mos. Nhá Mina es cre veu hoje a uma
das me ni nas, mu i to con ten te por que você e D. Ro si nha vão
vi si tá-la.”

E vai o res to no mes mo tom...

Não va ria mu i to das ou tras car tas em que, des de o mês de
jane i ro, quan do do seu re tor no ao go ver no, dava no tí ci as mi ú das so bre
a pró pria sa ú de, sobre os ami gos que vi nham vi si tá-lo, o tem po que
fazia, o corso na Ave ni da Pa u lis ta e as no i tes de gala de com pa nhia
estran ge i ra no Te a tro Mu ni ci pal.

Já ou tra foi sua ati tu de quan do lhe mor reu o ve lho ami go
Rubião Jú ni or, com pa nhe i ro in de fec tí vel nas der ro tas e vi tó ri as, den tro
do PRP.

Ru bião, a pes soa que Pi nhe i ro ia vi si tar no Ho tel dos Estran -
ge i ros na tar de em que foi as sas si na do, mor reu me nos de dois me ses
depois, em São Pa u lo. Ve ja-se a di fe ren ça das ex pres sões de Ro dri gues
Alves, em car ta à fi lha, de 9 de no vem bro:

“Ca ti ta,
To dos vão sem no vi da de. Com a mor te do Ru bião

tanto me impres si o nei que tive de me re co lher por uns dois 
ou três dias, mais como me di da de re pou so do que por
neces si da de de tra ta men to.”

Nes sa car ta dava mais im por tân cia à mor te do que ri do ami go
e su ces sor es co lhi do do que às tra ta ti vas da pró pria su ces são ao go ver no 
fe de ral, já en tão em fran co an da men to. Era mais uma ma ni fes ta ção do
seu gê nio; um po lí ti co duro, frio, re a lis ta; nas re la ções pes so a is, fá cil,
afe ti vo, não raro ter no.
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Capítulo Segundo

REFORMA CONSTITUCIONAL

A ele i ção de Ven ces lau Brás e a con so li da ção da
aliança con ser va do ra mi ne i ro-paulista ti nham sido so lu ções ju rí di -
co-políticas que pu de ram ama i nar a cri se ins ti tu ci o nal em que ter mi nou
o go ver no Her mes.

Os pro ble mas mais pro fun dos, que eram os eco nô mi cos e
soci a is, não se ma ni fes ta vam por meio de for mu la ções par ti dá ri as nem
ideoló gi cas, de ma ne i ra a se tor na rem um com po nen te da vida da so ciedade
bra si le i ra.

Havia já, sem dú vi da, e isto des de o Impé rio, pe que nos grupos 
de in te lec tu a is, que co nhe ci am e es po sa vam dou tri nas so ci a lis tas cons ci -
en te men te. Ha via, por ou tro lado, lí de res tra ba lha do res, qua se sem pre
de ori gem ita li a na, es pa nho la ou por tu gue sa, que con du zi am os com pa -
nhe i ros na li nha das re i vin di ca ções de clas se, e até da re vo lu ção so ci al,
sob a in fluên cia anar quis ta. Em ou tros ca sos, os mo vi men tos ori gi na ri a -
men te po lí ti cos e na ci o na is to ma ram evi den te co lo ra ção so ci al. Os
exem plos po de ri am ser lem bra dos em nú me ro re la ti va men te gran de,
des de os tu mul tos da Re gên cia, su fo ca dos por Fe i jó, até a re vo lu ção da



vacina, ven ci da por Ro dri gues Alves, a qual pos su iu in dis cu tí vel ala so cialista
li de ra da por Vi cen te de Sou sa.

A po lí ti ca, até a pri me i ra guer ra mun di al, só ti nha cons ciên cia
das ri va li da des pes so a is, das com pe ti ções en tre oli gar qui as es ta du a is, do
man do nis mo nos mu ni cí pi os. A ma i or ex pres são in te lec tu al da men ta li -
da de po lí ti ca do tem po, Rui Bar bo sa, só se aper ce beu, e isto mes mo de
mane i ra mu i to su per fi ci al, da in fluên cia do pen sa men to so ci a lis ta,
depois da guer ra, quan do da sua cam pa nha pre si den ci al con tra Epi tá cio
Pes soa.

Dessa for ma, os pro ble mas que di zi am res pe i to às re per cussões
que as di fi cul da des eco nô mi cas im pu nham à vida do povo, eram tra tados
sem per cep ção dos seus as pec tos mais pro fun dos; e sim com os re cursos
ha bi tu a is do jogo das in fluên ci as pes so a is e re gi o na is.

Mo vimen tos so ci a is do tipo po pu lar, como as gre ves ou
mesmo cer tos aten ta dos anar quis tas, não in fun di am mu i to re ce io aos
go ver nan tes. Ou tra co i sa eram os mo vi men tos mi li ta res, tam bém de
tipo so ci al, que eclo di am nos ní ve is mais ba i xos das clas ses ar ma das,
por que, aí, o ad ver sá rio im pu nha o te mor das ar mas.

A re vol ta dos mari nhe i ros de João Cân di do in ti mi dou o
gover no e o Con gres so, le van do-os à ca pi tu la ção da anis tia, ape sar dos
cri mes bár ba ros co me ti dos con tra os ofi ci a is.

A re pres são de ou tro mo tim, le va da aos ex tre mos cru éis
ocor ri dos a bor do do na vio Sa té li te (sem pre no go ver no Her mes), foi o
reverso da me da lha do medo. O ex ces so da vi o lên cia re pres si va de no tava
tan to medo quan to o ex ces so de tran si gên cia an te ri or.

A ele i ção de Ven ces lau Brás, como so lu ção de cú pu la – solução
ju rí di co-política – não con si de rou os pro ble mas de or dem so ci al,
tampou co po de ria eli mi nar as suas ca u sas de ter mi nan tes.

Por de ba i xo da or dem apa ren te, fer men ta va a vi o lên cia pro -
fun da. O as sas sí nio de Pi nhe i ro Ma cha do ti nha sido, até cer to pon to,
uma con se qüên cia dis so. Era um ho mem de eli te, o que mor ria, e as ra -
zões da sua mor te pa re ci am  to das li ga das ao pro ces so po lí ti co das eli tes.
Mas os mo ti vos que ar ma ram o bra ço in cons ci en te de Man so de Pa i va
não eram aque les em que ele pró prio acre di ta va. O as sas si no meio idi o ta 
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agia tam bém sob o im pul so de frus tra ções, ódi os e res sen ti men tos de
clas se, dis far ça dos ou mas ca ra dos pe los dis cur sos e pe los ar ti gos dos
dou to res.

Foi mais uma ma ni fes ta ção des se tipo a que ocor reu, em fins
de 1915, com a cha ma da “re vol ta dos sar gen tos”.

Ho mem de sua clas se, Ro dri gues Alves não en ten deu o
sen ti do real da que le mo vi men to, o seu sen ti do so ci al. Viu nele, como 
toda gen te, ape nas um pro ble ma de or dem e dis ci pli na. Eis como se
re fe riu ao fato:

“Os jor na is do Rio, de 19 de de zem bro de 1915, dão
no tí cia de ha ver sido des co ber to, an tes da ex plo são, um
mo vi men to de sar gen tos con tra o go ver no e os ofi ci a is
da guar ni ção. O De pu ta do Ma u rí cio de La cer da ha via
apre sen ta do um pro je to que dava gran des van ta gens aos
sar gen tos, e o pre tex to para o mo vi men to era a im pug na ção
que so fria o pro je to, por par te dos ofi ci a is e ci vis. A ad mi nis tra -
ção da guer ra e o go ver no fo ram in for ma dos em tem po e
o mo vi men to abor tou. Mu i tos sar gen tos fo ram pre sos,
cer ca de 100, se gun do al guns jor na is. Uma vá ria do Jor nal do 
Co mér cio, de 20, con de nan do a agi ta ção e lou van do a ação
pron ta do go ver no e clas ses ar ma das, dá a en ten der que há
ci vis en vol vi dos no caso. O in qué ri to, a que se está pro ce -
den do, porá tudo a des co ber to. Pa re ce que a anar quia ca mi nha.
Bo a tos: – al guns jor na is que rem li gar o mo vi men to dos
sar gen tos à agi ta ção pre pa ra da em fa vor do Ge ne ral Dan tas
Bar re to, que deve che gar ao Rio em prin cí pi os de ja ne i ro 
e O País de 26 de de zem bro pu bli cou um su el to di zen do que
cons ta que o Cin ci na to vai pro mo ver aque la agi ta ção e, a
pro pó si to, faz con si de ra ções mu i to pro ce den tes so bre a ir re g u la -
ri da de des sa ati tu de e suas li ga ções com os in te res ses da
dis si dên cia pa u lis ta. Qu an do se deu a nova ci são1 cons tou que
o Bu e no de Andra da2 di zia no Rio que o Dan tas se ria a sal va ção
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e com ele es ta ria. A lin gua gem d’O Esta do de S. Pa u l o3 dá a en -
ten der a mes ma co i sa, e ao Va lo is dis se, há dias, o Cin ci na to que
es ta ria com o Dan tas. Tudo faz crer que a gen te da dis si dên cia
está na agi ta ção e con ta com ela, ou qual quer ou tra, para seus
fins e in te res ses pes so a is. Tris tís si mo.”

Ha via em São Pa u lo, como re la ta va o Con se lhe i ro, uma nova
dis sidên cia. Era, de fato, a quar ta, se bem que ele alu da a ela como sendo a 
se gun da. Na ver da de, en tre a dis si dên cia de 1901-1902 e a de
1915-1916, hou ve a cor ren te pa u lis ta que se uniu ao Blo co, em 1905,
para der ro tar Ro dri gues Alves, e o con se gui ram com a can di da tu ra
Pena. Foi, pelo me nos, uma meia dis si dên cia. Em 1910, os pa u lis tas
tam bém se di vi di ram en tre os que apo i a vam ma ci ça men te Rui Bar bo sa
e o pe que no gru po her mis ta, fiel ao PRC de Pi nhe i ro Ma cha do.

Mas, des ta vez, fal ta va um Pi nhe i ro Ma cha do, que pu des se
co or de nar po li ti camente a cons pi ra ção; fal ta va um Rio Bran co, que
pudes se dis far çá-la e pres ti giá-la na ci o nal men te. Além dis so, o go ver no
Ven ces lau es ta va no iní cio, e não no fim, como os go ver nos Ro dri gues
Alves em 1905, ou Nilo Pe ça nha em 1909.

A re vo lu ção fra cas sa da dos sar gen tos, em 1915, ain da não foi
bem es tu da da. Mas al guns fa tos co nhe ci dos mos tram as suas ra mi fi cações
so ci a is.

Abguar Bas tos, por exem plo, no seu li vro Pres tes e a re vo lu ção
so ci al es cre veu o se guin te:

“Em 1915, na cons pi ra ção con tra o Go ver no Ven ces lau
Brás, em pre ga dos da Light e es ti va do res apa re ci am
com pro me tidos no mo vi men to.”

De po is de des co ber to e de nun ci a do este, gran de foi a emo ção
no Con gres so. Cin ci na to Bra ga dis cur sou do bran do a fi na dos so bre o pre -
si den ci a lis mo e a pró pria Re pú bli ca. Mas Bar bo sa Lima, que não ti nha as
ra zões es ta du a is do pa u lis ta para co lo car-se con tra a si tu a ção, fa lou em
de fe sa da or dem em um dos seus ra ros mo men tos de con des cen dên cia
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com o po der. No dis cur so de 31 de de zem bro, o ve lho re pu bli ca no
de fen deu não só a Re pú bli ca como o go ver no:

 “Na cri se de cres ci men to em que es ta mos, o mo men to
atu al se ca rac te ri za pelo ad ven to de ele men tos de pro bi da de 
pes so al, de ho nes ti da de ad mi nis tra ti va, co man dan do a mais
sa lu tar das re a ções!” 

A Câ ma ra apo i ou es sas afir ma ti vas oti mis tas, mas o Pre si dente
Ven ces lau, es car men ta do pelo even to, ator men ta do pe las di fi cul da des,
con ti nu a va a sen tir-se in se gu ro.

Se o seu go ver no, logo no iní cio, en con tra va tais ame a ças, que 
se ria dele, na que le am bi en te de guer ra, quan do fos se de cli nan do o
perío do do man da to?

Os ami gos de Ven ces lau, logo em cima da re vol ta dos sar gen tos, 
nos pri me i ros dias de 1916, tra ta ram de pre pa rar um pla no de pres tí gio e
for ta le ci men to do go ver no e das ins ti tu i ções ame a ça das. Ba si ca men te, o
pla no se de sen vol ve ria em duas par tes: uma ime di a ta e pes so al, que se ria
uma de mons tra ção de pres tí gio do pre si den te; ou tra, ju rí di ca e ins ti tu ci o nal, 
que se ria a re for ma da Cons ti tu i ção de 1891.

Para am bas as eta pas, os che fes po lí ti cos con si de ra ram in dis -
pen sá vel a co la bo ra ção de Ro dri gues Alves, en tão a prin ci pal fi gu ra do
ce ná rio pú bli co bra si le i ro.

No dia 8 de ja ne i ro de 1916, o pre si den te pa u lis ta re ce beu do
seu co le ga flu mi nen se, Nilo Pe ça nha, um te le gra ma, pe din do-lhe que
aco lhes se o De pu ta do José Edu ar do de Ma ce do So a res, no dia se guin te. 
De fato, no dia 9, o bri lhan te jor na lis ta de O Impar ci al vi si tou Ro dri gues
Alves nos Cam pos Elí si os, e pô-lo a par do que se tra ta va. Nilo acha va
con ve ni en te que to dos os Esta dos da Fe de ra ção, por seus go ver na do res 
e pre si den tes, “ma ni fes tas sem de modo fran co, ca bal e ex pres si vo o seu
apo io e so li da ri e da de ao go ver no do Dr. Ven ces lau, ago ra que es ta va
fin da a cons pi ra ção dos sar gen tos e co nhe ci da a gra vi da de e a ex ten são
do mo vi men to”.

Era voz cor ren te nos me i os po lí ti cos que fora o pró prio
Vences lau, por in ter mé dio do seu ín ti mo ami go Se na dor Ber nar do
Mon te i ro, quem ha via in si nu a do a Nilo aque la ini ci a ti va. Fal ta va ape nas
que Ro dri gues Alves con cor das se, e to mas se a si a che fia os ten si va da
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ma ni fes ta ção. Ro dri gues Alves ace i tou logo tudo, in clu si ve a idéia de se apro -
ve i tar a data de 24 de fe ve re i ro, ani ver sá rio da Cons ti tu i ção, como opor tu ni -
da de sim bó li ca para aque la pro va de apo io à le ga li da de ins ti tu ci o nal.

Ao mes mo tem po em que trans mi tia o re ca do so bre o mo vi -
men to de so li da ri e da de, Ma ce do So a res, com dis cri ção e ca u te la, alu diu
ao com ple men to que se ria a re for ma cons ti tu ci o nal. Se gun do ele, os
me i os par la men ta res es ta vam se ocu pan do do as sun to, e já ha via até
cer tos pon tos con cre tos em vis ta, e os mais im por tan tes eram a ele i ção
do pre si den te da Re pú bli ca pelo Con gres so, e o con tro le dos em prés timos
ex ter nos fe i tos pe los Esta dos.

Qu an to a esta se gun da par te, a da re for ma, Ro dri gues
Alves foi fran co. Dis se logo que não a ace i ta va. Na sua pla ta for ma de 
can di da to à pre si dên cia da Re pú bli ca, já se de cla ra ra an ti-revisionista, 
e o era ago ra com ma i o ria de ra zão – ob ser vou com o cos tu me i ro
bom-sen so –, por que o seu de ba te iria pro vo car no vas e fa ta is agi tações
con tra o go ver no fe de ral, que era exa ta men te o que se es ta va pro curan do
evi tar. Ma ce do So a res, ao se des pe dir, vol tou ao as sun to da re vi são,
como para de mons trar que o apo io ao go ver no es ta va li ga do a ela.
Dis se que a idéia de mu dar a lei mag na não era bem ace i ta em São
Pa u lo e no Rio Gran de (Bor ges ti nha mu i to medo de re for mas que
pudes sem ame a çar a sua vi ta li ci e da de pre si den ci al), mas que, no Norte, a
as pi ra ção era vi to ri o sa.4

Vences lau, que ins pi ra ra a ma ni fes ta ção de apo io ao seu
gover no, era tam bém sim pá ti co à re for ma cons ti tu ci o nal.

Na que les mes mos dias de ja ne i ro, Car do so de Alme i da, vin do 
do Rio, onde con fe ren ci a ra com o pre si den te, co mu ni cou a Ro dri gues
Alves que o mo vi men to pro gre dia e que a idéia da re vi são pa re cia
agradar a Ven ces lau, “como meio de acal mar a opi nião do Rio”.

Ro dri gues Alves pe diu a Car do so de Alme i da que es cre ves se
a Ven ces lau e a Del fim Mo re i ra, pre si den te de Mi nas, pon do-os a par de 
suas re ser vas. Como de mo ras sem as res pos tas, es cre veu ele pró prio ao
pre si den te da Re pú bli ca, no dia 18 de ja ne i ro, nos ter mos se guin tes:
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“Ex.mo ami go Dr. Ven ces lau Brás.
Ace i te  V. Exª os meus afe tu o sos cum pri men tos. Re fe -

riu-me, de vol ta do Rio, o Dr. Car do so de Alme i da, que o
meu dis tin to ami go o in for ma ra de uma con ver sa ha vi da
com o Dr. Nilo Pe ça nha, a pro pó si to da idéia de uma ma ni -
fes ta ção de so li da ri e da de que, par tin do dos pre si den tes e
go ver na do res dos Esta dos, vi es se for ta le cer a ação do pre si -
den te da Re pú bli ca, re cen te men te ame a ça da pelo caso tris -
tís si mo dos sar gen tos. Tive, dias de po is, por in ter mé dio de
um ami go do Dr. Nilo, ple na con fir ma ção do fato, com o
adi ta men to, para mim mu i to li son je i ro, de que se lem bra ra
de meu nome para en ca mi nhar a ma ni fes ta ção. E, como se
fa las se no dia 24 de fe ve re i ro para esse efe i to, tal vez para
au xi li ar ou não com pro me ter qual quer ini ci a ti va de mi nha
par te, dis se-me o re fe ri do in ter me diá rio que se fa zia, no Rio 
e fora do Rio, pro pa gan da em fa vor de um pro je to de re vi -
são cons ti tu ci o nal, ao qual pa re cia não se rem es tra nhos os
ele men tos ofi ci a is. Não li guei gran de im por tân cia à de cla ra -
ção, mas vejo ago ra que o mo vi men to exis te e vai to man do
vul to, não só en tre ho mens po lí ticos mu i to li ga dos ao
gover no, como nos prin ci pa is ór gãos da im pren sa des sa
capi tal. V. Exª sabe que eu não era re vi si o nis ta, quan do
exer ci o cargo de pre si den te da Re pú bli ca, e, em mi nha
plata for ma de can di da to, o de cla rei com a ma i or cla re za. As 
cir cuns tân ci as do país não me lho ra ram: são, ao con trá rio,
mais gra ves, de sor te que esse mo vi men to me co lo ca rá em
si tu a ção mu i to de sa gra dá vel. Eu con ti nuo a pen sar que,
den tro da Cons ti tu i ção, os go ver nos ho nes tos e sãos, como
o de V. Exª, têm ele men tos que os ha bi li tam a pres ta rem à
Repú bli ca o má xi mo dos ser vi ços que po dem ser re cla mados 
de ad mi nis tra do res ze lo sos e so lícitos. Tem de fe i tos o
nosso có di go de or ga ni za ção po lí ti ca, mas será me lhor
supor tá-los do que nos ati rar mos à aven tu ra de uma re forma,
que não está pre pa ra da na opi nião, que sur ge im pre -
vistamente e terá de ser de ba ti da num meio tra ba lha do
pela de sor dem, in dis ci pli na e anar quia em to dos os ra mos
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de ati vi da de so ci al. A re for ma virá quan do es ti ver ama dureci da
e pu der tran si tar em um meio de paz e or dem. De se jo tan to 
que V. Exª con ti nue a go vernar sem tro pe ços que, ven cen do
uma gran de he si ta ção, ouso en vi ar-lhe es tas im pres sões.
V. Exª me há de des cul par, por que a mi nha voz é a de um
ami go que está con ven ci do do erro ou da ino por tu ni da de
dessa agi ta ção. Como go ver no, eu não con sen ti ria que
ela caminhas se, se de mim de pen des se tal mo vi men to, e
me re go zi ja rei se sou ber que V. Exª não tem nela em pe nhada
a sua res pon sa bi li da de e há de in flu ir, com o seu pres tí gio,
para que se não adi an te ou não se afas te do cír cu lo de
ação em que to das as pro pa gan das são úte is e res pe i tá ve is.
Ain da uma vez peço a V. Exª que des cul pe a quem é, com a
mais alta con si de ração, ami go e co le ga – F. P. Ro dri gues
Alves.”

Só a ida de, a au to ri da de, o pres tí gio do ex-presi den te lhe
davam aque la li ber da de de tom para as sim se di ri gir ao go ver nan te no
poder, seu an ti go lí der na Câ ma ra dos De pu ta dos, so bre tu do por que sabia
per fe i ta men te das sim pa ti as de Ven ces lau pelo mo vi men to, re ve la das
pe las de cla ra ções pú bli cas do lí der Antô nio Car los. Mas Ro dri gues
Alves, como sem pre, não he si ta va em cum prir com fir me za o que jul gava
ser o seu de ver, em bo ra com a ma ne i ra pru den te e su a ve que cos tu ma va 
sem pre em pre gar nos mo men tos de ação ur gen te.

Ven ces lau não de mo rou em res pon der. Logo no dia 23,
es cre veu a Ro dri gues Alves, de pró prio pu nho, a se guin te car ta:

“Rio, 23 de ja ne i ro de 1916.
Ex.mo Ami go Con se lhe i ro R. Alves.
Afe tu o sas sa u da ções. Re ce bi com mu i to pra zer a car ta

de V. Exª. Afa ze res múl ti plos e ur gen tes de ter mi na ram a
de mo ra des ta res pos ta.5 Qu an to ao as sun to prin ci pal de sua 
car ta – re vi são da Cons ti tu i ção – di rei à [sic] V. Exª o que
hou ve. Impres si o na do com a gra vís si ma si tu a ção fi nan ce i ra
de al guns Esta dos, en trei a con fa bu lar com al guns ami gos – 
Antô nio Car los, Car do so de Almeida e pou cos ou tros –

370 Afon so Arinos

5 Demora, como se vê, de cinco dias.



sobre a ne ces si da de de pro vi dên ci as efi ca zes que per mi tissem à
União a de fe sa dos gran des in te res ses fe de ra is pre sos à [sic]
tal si tu a ção. Efeti va men te, era e é de li ca dís si ma a situ a ção
da que les Esta dos – Ama zo nas, Pará e Espí ri to San to, que
ha vi am con tra í do enor mes em prés ti mos ex ter nos, dan do
em garan tia de ter mi na dos im pos tos es ta du a is e, afi nal, sus -
pen de ram pa ga men tos sem um acor do pré vio com os seus cre dores!!!6

Estes, na tu ral men te, de po is da guer ra, pre ten di am co brar o
que lhes era de vi do, supondo-se com o di re i to, o que é
natu ral, de ar re ca dar os im pos tos que lhes ha vi am sido dados
em ga ran tia ou pelo me nos – que re ri am fis ca li zar a co brança
des ses im pos tos.

Uma e ou tra coisa ofen de ri am os nos sos me lin dres,
senão a nos sa pró pria so be ra nia.

Tem sido gran de o meu esfor ço para con ven cer os
homens de res pon sa bi li da de des ses Esta dos da gra vi da de de 
uma tal si tu a ção e da ne ces si da de ab so lu ta de for tes
economi as; mas con fes so que os re sul ta dos des se es for ço
têm sido in sig ni fi can tes. Che guei, mes mo, a afir mar-lhes
que, se não cu i das sem se ri a men te de pro ver a es sas ne ces si -
dades e tam bém ao caso da su ces são pre si den ci al des ses
Esta dos uma so lu ção ele va da, dig na e ca paz, que eu fa ria
po lí ti ca con trá ria à si tu a ção do mi nan te.

É o elemento de que pos so lan çar mão para che gar a
algum re sul ta do prá ti co.

Não ter mi na rei es tas con si de ra ções pre li mi na res sem
po si ti var em al ga ris mos a gra vi da de da si tu a ção fi nan ce i ra
do Ama zo nas e do Espí ri to San to. Aque le tem uma re ce i ta
de seis mil e tan tos con tos e um ser vi ço de ju ros de três mil
con tos! Este tem uma ar re ca da ção de três mil e se is cen tos
con tos e um ser vi ço de ju ros e de amor ti za ção de dois mil e 
qui nhen tos con tos.

Ante uma si tu a ção des ta or dem, con ver sei, re pi to, com
os re fe ri dos ami gos so bre a con ve niên cia de uma pro vi dên cia
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le gis la ti va que, para ser efi ci en te, tal vez ti ves se ne ces si da de
de to mar o ca rá ter de mo di fi ca do ra da Cons ti tu i ção. Eram
con ver sas ín ti mas, nada mais. Ao mes mo tem po fui con sul -
ta d o por ami gos da im pren sa que in da ga vam se eu via
in con ve ni en tes em que os jor na is agi tas sem a ques tão da
re vi são cons ti tu ci o nal, ao que res pon di que o re gi me era de
opi nião, que a Cons ti tu i ção per mi tia a re for ma e que eu não 
via in con ve ni en tes em que a im pren sa dis cu tis se o pro ble ma,
sen do cer to, po rém, que a re vi são, de se ja da por al guns, só
po dia ser lan ça da no Par la men to de po is que sua opor tu n i da de 
fos se jul ga da e acon se lha da pe los ho mens de res pon sa bi li da de 
do país, como Ro dri gues Alves, Nilo, Bor ges e ou tros.
Con fes so que não ve ria com maus olhos essa dis cus são,
que se ria um de ri va ti vo...

Nun ca acre di tei que, em meu pe río do go ver na men tal,
fos se pos sí vel qual quer re vi são; nem eu po dia con cor rer
para isso, já pela si tu a ção do país, já pe los meus com pro -
mis sos, as su mi dos em mi nha pla ta for ma.

Pen sei, en tão, que se os ho mens de res pon sa bi li da des
en tendes sem con ve ni en te e opor tu na a re for ma, poder-se-ia,
quan do mu i to,7 so men te no me ar-se, no fim do pe río do, uma
gran de co mis são par la men tar para es tu dar a opor tu ni da de,
e, dada esta, os pon tos da re for ma da Cons ti tu i ção. Vejo,
po rém, que a ma i o ria jul ga in con ve ni en te o mo men to, digo
melhor, não quer agi ta ção nes se sen ti do, mes mo na im prensa,
e não se rei eu que a con tes te.
A ati tu de as su mi da pelo Antô nio Car los foi que deu ao
movi men to esse ca rá ter ofi ci al, não obs tan te a de cla ra ção que 
logo fez de que era ape nas opi nião pes so al sua. Devo di zer,
con fi den ci almen te à [sic] V. Exª que re pro vei a pri me i ra
entre vis ta dele e que fi-lo es cre ver a vá ria do Jor nal do
Co mércio.8
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A pri me i ra en tre vis ta teve a agra van te de ter sido dada
de po is que eu lhe ha via te le gra fa do para Pe tró po lis di zen do
que nada dis ses se à im pren sa, an tes que con ver sás se mos so -
bre o as sun to. Esse te le gra ma eu o pas sei logo que re ce bi a
car ta do Car do so de Alme i da trans mi tin do-me o pen sa men -
to do pre za do ami go. Foi, por tan to, com fun do abor re ci -
men to que eu li tal en tre vis ta. Dis se-o fran ca men te ao
Antô nio Car los; e per do ei-lhe tão gra ve ir re gu la ri da de, por -
que vi o pe sar que lhe ca u sou e o de sa pon ta men to em que
está. Há uns tan tos ami gos que pen sam que ser vem me lhor
con tra ri an do...

Eis o his tó ri co do que hou ve.
Qu an to ao fu tu ro: não cre io que seja apre sen ta da a

refor ma, por que esta, para ser pro pos ta, ne ces si ta rá da as si -
na tu ra de 53 de pu ta dos ou de 16 se na do res, nú me ros que
não se rão atin gi dos. Mi nas não se des li ga rá de São Pa u lo.

Qu an to a mim, é ób vio que não cabe ao Exe cu ti vo
acon se lhar tal re for ma, mu i to me nos pro mo vê-la, má xi me
quan do há em con trá rio opi niões aba li za dís si mas, como a
do pre za do ami go, a quem me di ri jo.

Tenho mu i to pra zer em re ce ber suas opi niões e con selhos,
que são os de um ami go que mu i to pre zo e os de um ve lho
ser vi dor do país com gran de ex pe riên cia, sa ber e patri o tis mo.
Peço, por tan to, que me diga, sem pre, o que pen sa so bre os
pro ble mas da ad mi nis tra ção fe de ral e pode usar de toda
fran que za, que nun ca me será de sa gra dá vel. Sou, com mu i ta 
es ti ma, co le ga e ve lho ami go ad mi ra dor  – V. Brás.”

A longa car ta, cuja trans cri ção se im pu nha na ín te gra, é
docu men to his to ri ca men te im por tan te por dois mo ti vos. Pes so al men te, 
reco nhe cia a li de ran ça na ci o nal de Ro dri gues Alves e pra ti ca men te
desven da va a pro ba bi li da de da sua can di da tu ra à su ces são pre si den ci al.
No pla no po lí ti co e ins ti tu ci o nal, es cla re cia o obs cu ro caso da ten ta ti va
de re for ma, de que tan to se fa lou em 1916, e que só com a car ta, aqui
pu bli ca da em pri me i ra mão, fica re ve la do nos seus por me no res.

A pri me i ra co i sa a se ob ser var – e a es tra nhar – quan to a este
as pec to é a au sên cia de qual quer men ção de Ven ces lau, na sua car ta, ao
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nome de Rui Bar bo sa. Isso de nun cia o ca rá ter po lí ti co e não ci en tí fi co
da ten ta ti va. Re al men te, é es tra nho que o pre si den te pen sas se em ou vir
Ro dri gues Alves, Nilo e Bor ges (os três, é ver da de, ha vi am sido cons ti -
tu in tes em 1890), mas não se lem bras se do pai da Cons ti tu i ção, exa ta -
men te aque le que, des de a Cam pa nha Ci vi lis ta, se tor na ra o ma i or pro -
pug na dor da re for ma.

Ro dri gues Alves apre ci ou mu i to as mi nu den tes ex pli ca ções
pre si den ci a is. Agra da ram-lhe – diz em nota – as pa la vras amá ve is, e
tran qüi li za ram-no as ra zões ex pen di das.

A 14 de fe ve re i ro, agra de ce a pro va de con si de ra ção do pre si -
den te em car ta de igual in te res se, pois es pe lha as pre o cu pa ções se me -
lhan tes, que as sal ta vam as duas fi gu ras de ma i or pro je ção no ce ná rio po -
lí ti co, em face da si tu a ção na ci o nal. Eis o tex to com ple to:

“Ex.mo ami go Dr. Ven ces lau Brás.
Uma leve in dis po si ção, mas in cô mo da e pro lon ga da, me 

im pe diu de di zer há mais tem po a V. Exª que a car ta de 23
do mês fin do, cujo re ce bi men to acu sei por te le gra ma, pro -
du ziu no meu es pí ri to a me lhor im pres são, pela jus te za das
apre ci a ções e con ce i tos nela ex ter na dos, as sim como que eu 
fi ca ra ex tre ma men te re co nhe ci do a V. Exª pela ge ne ro si da -
de com que se re fe riu à mi nha pes soa. Con ti nua, a meu ver, 
e no sen tir ge ral, mu i to de li ca da a si tu a ção do país, pela
anar quia e in dis ci pli na que re i nam em to das as ca ma das
soci a is, e nos di ver sos de par ta men tos da ad mi nis tra ção. O
gran de es for ço que V. Exª está fa zen do para res ta be le cer a
or dem e con se guir o res pe i to à lei não bas ta rá, tal vez, para
nor ma li zar, den tro do qua triê nio, aque la si tu a ção mas, dado 
o exem plo, fi ca rá tra ça da a rota para fu tu ros ad mi nis tra dores.
A idéia da re vi são vi ria com pli car e agra var as di fi cul da des,
co nhe ci do o nos so meio e a pa i xão que sem pre des per tam
as agi ta ções de ca rá ter po lí ti co. Foi por isso que tomei a
liber dade de me di ri gir a V. Exª, fa zen do pon de ra ções
ditadas pela ami za de e pelo de se jo de não ser per tur ba da a
ação do seu go ver no. Com pre en do as in qui e ta ções de V. Exª
a pro pó si to da ir re gu la ri da de de con du ta de al guns Esta dos,
no que res pe i ta a com pro mis sos con tra í dos no ex te ri or. Tive
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igua is te mo res, e, na mi nha pri me i ra men sa gem ao Con gres -
so, pedi a aten ção dos le gis la do res para o as sun to, alu din do à 
ati tu de do Mé xi co, que mo di fi cou a sua Cons ti tu i ção para re -
me di ar o mal de que tam bém nos que i xa mos.

Esta va per su a di do de que uma lei or di ná ria po de ria cor -
ri gir o ex ces so dos Esta dos, que mal pro ce di am, sem con tu -
do en tor pe cer o an da men to dos ou tros que, go zan do de
cré di to, sabem usar dele sem com pro me ter as con ve niênci as
da União. Em cer to mo men to, verifi can do que a cor ren te
de opi nião, na Câ ma ra dos De pu ta dos, era con trá ria à lei de 
res tri ções aos em prés ti mos ex ter nos por par te dos Esta dos,
tive que in ter vir, para que não hou ves se pro nun ci a men to
nesse sen ti do, pre fe rin do o adi a men to da so lu ção. Por
último me con ven ci de que o go ver no po de ria, com o regime
exis ten te, aten der efi caz men te às exi gên ci as pú bli cas, de sen -
vol ven do ma i or vi gi lân cia na vida ad mi nis tra ti va dos Estados,
e in ter vin do com dis cri ção no ex te ri or, jun to aos agen tes
finan ce i ros, para es cla re cê-los e im pe dir os ne gó ci os maus e 
im pru den tes. Para os ca sos fin dos, isto é, os em prés ti mos já 
re a li za dos, não me ocor ria pro vi dên cia al gu ma, se não a de
um in ces san te es for ço a fim de se rem li qui da dos ho nes ta -
men te, sub sis tin do, sem pre, para a União, o pe ri go de ser,
de um mo men to para ou tro, for ça da a en cam par tais
respon sa bi li da des.

Qu an to aos re vi si o nis tas, sei que os há con ven ci dos,
mas não pude ain da bem co nhe cer qua is as re for mas que se 
podem con si de rar re cla ma das pela opi nião como neces sá ri as
para me lhor fun ci o na men to do re gi me re pu bli ca no, o
que me faz crer que as cor ren tes an dam dis per sas, e que
não é lí ci to afir mar que há re cla mos ur gen tes a sa tis fa zer. E
as opi niões en tre os ho mens po lí ti cos são mu i to in con sis -
ten tes. Eu mes mo, quan do de i xei o go ver no da Re pú bli ca,
me in cli na va à idéia de ver pror ro ga do o pra zo da pre si dência, 
por con si de rar o pe río do atu al in su fi ci en te para se re a li zar
um pro gra ma de sen vol vi do de ad mi nis tra ção. Na que le tempo
o país atra ves sa va um pe río do de tra ba lho in ten so. Pois
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bem: os go ver nos que vi e ram de po is me fi ze ram con ven cer 
que a dis po si ção cons ti tu ci o nal não de via ser al te ra da. Eu
ha via ima gi na do go ver nos que que ri am tra ba lhar, res pe i tan do 
a lei, sem cu i dar dos da nos que os maus go ver nos po dem in -
fli gir aos po vos em um pe río do de qua tro anos! Des cul pe
V. Exª es tas di va ga ções, ace i tan do, com os meus cor di a is
agra de ci men tos, as se gu ran ças de es ti ma e con si de ra ção de
V. Exª ami go e co le ga – F. P. Ro dri gues Alves.”

Os pro pó si tos de Ven ces lau, no to can te à re for ma, eram
predo mi nan te men te po lí ti cos. Ele mes mo in si nua isto, no pon to da sua
car ta a Ro dri gues Alves, em que diz que a dis cus são da im pren sa se ria
um de ri va ti vo. De ri va ti vo para quê? Evi den te men te para a in qui e ta ção
polí ti ca, que cul mi na ra na re vol ta dos sar gen tos e po de ria, se con ti nu asse,
pro vo car epi só di os de igual gra vi da de.

Os dois pon tos vi sa dos pela idéia de re for ma, a ele i ção do
pre si dente do Con gres so e o con tro le dos em prés ti mos ex ter nos es taduais, 
eram ve lhas te ses, dis cu ti das des de o co me ço da Re pú bli ca. As propos tas
de Rui Bar bo sa, sem serem to tal men te ori gi na is, eram, no en tan to,
muito mais am plas e va ri a das. Não va mos re lem brá-las aqui, pois não
in te res sam ao caso em re la to.

A ele i ção do pre si den te do Con gres so, além do caso ci ta do de
Pru den te na dis si dên cia de 1901-1902, ha via sido, an tes, de fen di da por
Assis Bra sil no li vro Do go ver no pre si den ci al, e sus ten ta da no seio da Cons ti -
tu in te (e nos pro je tos de Cons ti tu i ção), sen do tam bém com ba ti da por
publi cis tas do mé ri to de João Bar ba lho (nos seus Co men tá ri os) e Ama ro
Caval cân ti, no seu gran de es tu do so bre o re gi me fe de ra ti vo. Qu an to à
ques tão dos em prés ti mos ex ter nos es ta du a is, tam bém não era idéia nada
nova. Ro dri gues Alves ti nha ra zão, quan do pro pu nha que se es tu das se
uma solu ção em lei or di ná ria. Ten ta ti vas nes te sen ti do já ha vi am sido
feitas.

Em 1901, o De pu ta do pi a u i en se Jo a quim Pi res apre sen tou
pro je to dis pon do so bre a per mis são pré via do Con gres so Na ci o nal para 
os em prés ti mos ex ter nos ple i te a dos pe los Esta dos. O fato pren dia-se
exa ta men te ao Esta do do Espí ri to San to, que pre o cu pa va tan to Ven ces -
lau em 1915. O pro je to Pi res não foi jul ga do in cons ti tu ci o nal. Em 1902, 
o De pu ta do per nam bu ca no Brí cio Fi lho re no vou a ini ci a ti va de Jo a quim 
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Pi res, e seu pro je to não foi tam pou co jul ga do in cons ti tu ci o nal pela
Co mis são de Jus ti ça, que che gou a lhe apre sen tar um subs ti tu ti vo, da 
la vra do mi ne i ro Estê vão Lobo. Este subs ti tu ti vo che gou a ser apro va do
em pri me i ra dis cus são. Ao pro je to Brí cio se gui ram-se, em 1905, um
pro je to do flu mi nen se Le i te Ri be i ro e, em 1912, ou tro, do Se na dor
ca ri o ca Sá Fre i re, to dos como leis or di ná ri as.

Rodri gues Alves ti nha tam bém ra zão ao lem brar suas ad ver tênci as, 
na pri me i ra men sa gem que en vi ou ao Con gres so, em 1903: “É pru den te
que o Po der Le gis la ti vo su bor di ne es sas ope ra ções a nor mas que afas tem
da União com pro mis sos ou em ba ra ços que pos sam so bre vir.” De po is 
vinha a ve la da re fe rên cia ao exem plo me xi ca no, an te ri or a 1917: “O
Congres so não ig no ra que um país, de re gi me igual ao nos so, já se viu
for ça do a pro i bir o uso de idên ti ca atri bu i ção pe las per tur ba ções que
in fligiu à po lí ti ca in ter na ci o nal e às con di ções gra ves de suas fi nan ças.”

Afi nal, como se sabe, a ma té ria foi re sol vi da pelo di re i to
cons ti tu ci o nal pos te ri or, me di an te ação re gu la do ra do Se na do.9

Todo o mun do po lí ti co logo se aper ce beu de que a ten ta ti va
de re for ma, le van ta da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ha via sido ve ta da
pelo pre si den te de São Pa u lo. Era evi den te que este se tor na ra, de po is
da mor te de Pi nhe i ro Ma cha do, o ár bi tro da po lí ti ca na ci o nal.

O ilus tre Alber to Tor res, ar do ro so re for mis ta, em ar ti go de
com ba te à po si ção an ti-reformista de Ro dri gues Alves, es tam pa do n’ O
Impar ci al de 25 de ju lho, dá-lhe as hon ras da vi tó ria: “A pa la vra do Sr.
Ro dri gues Alves teve, as sim, o po der de sus tar o mo vi men to re vi si o nis ta.”

A res pon sa bi li da de de Ro dri gues Alves no veto à re vi são
cons ti tu ci o nal não de i xou de lhe tra zer des fa vo rá ve is con se qüên ci as no
fu tu ro. Em 1917, no co pi o so e vi o len to ma ni fes to à na ção com que se
opôs a uma se gun da pre si dên cia Ro dri gues Alves, Rui Bar bo sa as sen tou
sua opo si ção em dois mo ti vos prin ci pa is, e um de les era o de cla ra do
anti-revisionismo do ex-presidente.
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

APO IO NA CI O NAL A VEN CES LAU BRÁS

Na con fe rên cia de 9 de ja ne i ro ha vi da com Ro dri gues
Alves, dois fo ram, como vi mos, os re ca dos que tra zia o jor na lis ta. Um
re fe ria-se ao pro je to de re for ma cons ti tu ci o nal, cujo ma lo gro fi cou des cri to,
e o ou tro di zia res pe i to à con ve niên cia de uma ma ni fes ta ção po lí ti ca,
que exi bis se ao país a for ça de apo io com que con ta va o pre si den te. A
esta deu, des de logo, Ro dri gues Alves o seu ir res tri to as sen ti men to. Eis
como fi xou o epi só dio:

“Ace i tan do a idéia de uma ma ni fes ta ção co le ti va dos
pre si den tes e go ver na do res dos Esta dos ao pre si den te da
Re pú bli ca, para pres ti gi ar a ação do seu go ver no, ame a ça do
pelo es pí ri to de anar quia, de sor dem e in dis ci pli na da ca pi tal
fe de ral,1 en ten di que o meio prá ti co des sa ma ni fes ta ção se ria
pro vo cá-la por um te le gra ma con fi den ci al, de ven do ser apro ve i -
ta do para esse fim o dia 24 de fe ve re i ro. Re di gi o te le gra ma, e,

1 Esta era outra expressão antiquada da linguagem de Rodrigues Alves, vinda do
começo da República. Era o título de uma peça burlesca de Artur Azevedo.



an tes de ser ex pe di do, man dei có pia aos Drs. Del fim Mo re i ra 
e Nilo Pe ça nha, pe din do sua apro va ção. Um e ou tro ma ni fes -
ta ram-se de acor do com os ter mos do te le gra ma que foi
trans mi ti do no dia 14 de fe ve re i ro e é do teor se guin te:

‘Con fi den ci al. Ex.mo Sr.
‘Acon te ci men tos ocor ri dos no Rio, há pou co tem po,

com gra ve ame a ça da or dem pú bli ca, des per ta ram no es pí -
ri to de ami gos de alto va lor po lí ti co a con ve niên cia de ser,
nes te mo men to, pres ti gi a do por uma ex pres si va ma ni fes ta -
ção de apo io o go ver no cen tral pe los dos Esta dos, a fim de 
que a sua au to ri da de te nha a for ça ne ces sá ria para as se gu -
rar a or dem e re a gir con tra qua is quer agi ta ções. Ti ve mos 
a im pres são de que, na que les dias, a gra vi da de do mo vi men to 
não foi bem com pre en di da e apre ci a da fora da ca pi tal.
Pa re ce-me, e sub me to o al vi tre ao alto cri té rio de V. Exª
que, res pon sá ve is pela di re ção dos Esta dos, po de ría mos
apro ve i tar a data de 24 de fe ve re i ro cor ren te para, com as
nos sas con gra tu la ções, ma ni fes tar ao Sr. Pre si den te da
Re pú bli ca, de modo ex plí ci to, sen ti men tos de fran ca so li -
da ri e da de e apo io, para tudo quan to in te res sar ao bom
fun ci o na men to do re gi me e à or dem pú bli ca.

‘Uma co le ti va ma ni fes ta ção dos Esta dos, afir man do
que o go ver no da União po de rá con tar com eles para a
fiel exe cu ção dos seus de ve res cons ti tu ci o na is, for ta le ce ria
a ação do pre si den te, es tre i tan do efi caz men te os la ços da
Fe de ra ção. Peço a V. Exª que me des cul pe a li ber da de
des ta ini ci a ti va, que só se ex pli ca pela mi nha an ti gui da de 
no exer cí cio de al tas fun ções na Re pú bli ca. Fi ca rei ex tre -
ma men te li son je a do, se V. Exª es ti ver de acor do com
es tas pon de ra ções e pres ti giá-las com a sua au to ri da de.’

Os des ti na tá ri os logo res pon de ram à men sa gem.
Del fim com as se guin tes pa la vras: ‘Mu i to de acor do e
lou vo pa trió ti ca ini ci a ti va.’ Nilo Pe ça nha nes tes ter mos:
‘Re da ção ma gis tral. Afe tu o sos cum pri men tos.’”

380  Afon so Arinos



Re ce bi das as ma ni fes ta ções pre li mi nares, Ro dri gues Alves
reco lheu ou tras, si mi la res, de to dos os de ma is pre si dentes e go ver na do res
dos Esta dos da União.

Como era ine vi tá vel, o as sun to trans pi rou para os jor nais, ten do
o De pu ta do Ma ce do So a res pu bli ca do o te le gra ma de Rodrigues Alves
no seu O Impar ci al, se gu ra men te por co mu ni ca ção de Nilo Pe ça nha.
Macedo, para des vi ar sus pe i tas ób vi as, de cla rou ha ver re ce bi do o tex to
de Belo Ho ri zon te, como para res pon sa bi li zar Del fim Mo re i ra pela
indis cri ção. Mas o pre si den te de Mi nas pro tes tou con tra isso, em car ta
es tam pa da por al guns jor na is. O fato, po rém, não ti nha im por tân cia, era 
porme nor la te ral. Todo mun do per ce bia que o ar ti cu la dor ofi ci al da
mani fes ta ção se ria o pre si den te de São Pa u lo, não só pelo pres tí gio da
sua pes soa, como pela im por tân cia do seu Esta do.

No dia 24, Ven ces lau Brás teve o con for to mo ral e po lí ti co de 
re ce ber men sa gens, va za das em ex pres sões al ta men te sig ni fi ca ti vas, de
to dos os go ver nan tes es ta du a is.

O te le gra ma de Ro dri gues Alves es ta va as sim re di gi do:

“CONGRATULO-ME COM V. EXª  PELO ANIVERSÁRIO,

HOJE COMEMORADO, DA PROMULGAÇÃO DA LEI

FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA. PREVALECENDO-ME
DESTA OPORTUNIDADE, TENHO A HONRA DE ASSEGURAR

A V. EXª QUE O ESTADO DE SÃO PAULO ACOMPANHA COM 

O MÁXIMO INTERESSE O ESFORÇO DO GOVERNO, NO
SENTIDO DE NÃO SER PERTURBADA A ORDEM

CONSTITUCIONAL, CONFIANDO PLENAMENTE NA AÇÃO

JUSTA E PRUDENTE, VIGILANTE E DECISIVA DE V. EXª,
PARA BEM CUMPRIR AS ÁRDUAS FUNÇÕES DO SEU

ELEVADO CARGO. CERTO DE QUE NENHUM GOVERNO

PODE DESEMPENHAR, COM HONRA E PROVEITO, OS SEUS
DEVERES CONSTITUCIONAIS, SEM A MAIS PERFEITA

SEGURANÇA DE QUE AS CLASSES CONSERVADORAS HÃO DE 

COADJUVAR, SEM HESITAÇÕES, O GOVERNO FEDERAL
NAQUELE PATRIÓTICO EMPENHO, O ESTADO DE SÃO

PAULO AFIRMA A V. EXª A SUA SOLIDARIEDADE E APOIO,

COM OS MELHORES VOTOS PELA TRANQÜILIDADE E
BEM-ESTAR DA REPÚBLICA. – RODRIGUES ALVES.”
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O pre si den te res pon deu nes tes ter mos:

“AGRADECENDO, RETRIBUO MUI CORDIALMENTE AS

FELICITAÇÕES QUE V. EXª ME ENVIOU, NESTA GLORIOSA
DATA, E SOU MUITO RECONHECIDO À MANIFESTAÇÃO DE

APOIO E SOLIDARIEDADE QUE V. EXª, NO SEU NOME E DO 

DESSE GRANDE ESTADO, REAFIRMA AO MEU GOVERNO, EM
BEM DA ORDEM E DOS SUPREMOS INTERESSES DA

REPÚBLICA. – V. BRÁS.”

A ini ci a ti va vi sa va, de fato, à or dem con ser va do ra, no seu aspec to 
so ci al, ame a ça da pela se di ção dos in fe ri o res do Exér ci to, apo i a da por ope rá ri -
os e es ti va do res. Ro dri gues Alves era bem o re pre sen tan te des sas duas ten -
dên ci as: con ser va do ris mo e pro gres sis mo. Ninguém melhor encar nou, na -
que la ge ra ção, do que o an ti go mo nar quis ta, a aspira ção de pro gres so
den tro da or dem, ex pres sa na nos sa ban de i ra.

A gran de ma i o ria dos jor na is elo gi ou o mo vi men to de
concen tra ção em tor no do pre si den te da Re pú bli ca, e des ta cou a ação
co or de na do ra do pre si den te de São Pa u lo.

Dois gran des jor na is cri ti ca ram a ma ni fes ta ção e o seu prin ci -
pal au tor. No Cor re io da Ma nhã, Cos ta Rego não viu, nela, mais do que
um es for ço para se evi tar a ne ces sá ria re for ma da Cons ti tuição Fe de ral. O
mesmo fez O Esta do de S. Pa u lo , este em tom mais acrimo ni o so e pes so -
al con tra Ro dri gues Alves. O ar ti go era de um jor na lis ta re la ti va men te
obs cu ro, Edu ar do Ra mos, que, ten do sido re da tor do ofi ci o so O País, ti -
nha, ago ra, po si ção de hon ra no Esta do, órgão da nova dis si dên cia. Ro -
dri gues Alves, como sem pre sus ce tível, quan do era agre di do, re a ge no
seu diá rio:

“Este se nhor [....] deu ul ti ma men te para se ocu par da mi -
nha pes soa2. Um dos seus ar ti gos, em for ma de fo lhe tim, foi res -
pon di do no Co mér cio de S. Pa u lo por Pla tão Jú ni or (pseudô ni -
mo de co nhe ci do es cri tor e po lí ti co)3 com alguma as pe re za.
Pa re ce que foi ad mi ti do a co la bo rar no Esta do na tu ral men te por 
aque la mes ma razão, isto é, para conti nu ar a se ocu par co mi -
go. Esse jor nal gos ta muito destes pro ces sos.”
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La u ro So dré e Rui Bar bo sa de fen di am a re for ma da Cons ti tu i ção,
mas Ro dri gues Alves es pre i ta vi gi lan te. Ca ri ca tu ra de

O Ma lho. Co le ção Álva ro Co trim



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

Li vro XIV

Ca pí tu lo Pri me i ro

O CAFÉ E A GUERRA

O go ver no de Ven ces lau Brás co me ça va em de li ca da situa ção
eco nô mi co-financeira. Para isso con tri bu í ram fa to res in ter na ci o na is,
pro ve ni en tes das con se qüên ci as da guer ra dos Bál cãs e da in qui e ta ção
em toda a Eu ro pa e fa to res na ci o na is, de cor ren tes do go ver no Her mes.
No Bra sil, ha via re tra ção de cré di to, que da de pro du ção e, no co mér cio, 
fal ta ge ral de di nhe i ro. A guer ra agra vou enor me men te a cri se, bas tan do 
lembrar que, em um país vol ta do para o co mér cio in ter na ci o nal, as nossas
ex por ta ções ca í ram de mais de 76 mi lhões de li bras, em 1912, a me nos
de 55 mi lhões, em 1914. Qu an to ao ca pi tal es tran ge i ro, o seu aflu xo
decli na ra de cer ca de 50 mi lhões de li bras, na que le ano, a 6 mi lhões, no
ano da guer ra. So me-se a tudo isto a fal ta de trans por tes ma rí ti mos, que
foi sem pre se agra van do, e ter-se-á  idéia do con jun to.

Li mi tan do-nos ao café, a nos sa ex por ta ção di mi nu iu, em
1914, em 2 mi lhões de sa cas.



Com o res ga te do em prés ti mo de 15 mi lhões, ex tin guiu-se o
Co mi tê de Va lo ri za ção, sen do subs ti tu í do, em 1914, por um Con se lho
Con sul ti vo, com pos to das fir mas Schrö der, Si elc ken, The o do re Wil le e
o re pre sen tan te de São Pa u lo, que con ti nu ou a ser Pa u lo Pra do.

A li cen ça de Ro dri gues Alves, por mo ti vo de sa ú de, du ran te
todo aque le ano, não o im pe dia de ser ou vi do pelo Vi ce-Presidente
Carlos Gu i ma rães, nem de acon se lhar so lu ções, quan do lhe era pos sí vel.

A pro pó si to des se es for ço de Ro dri gues Alves, de dar tudo de 
si, mes mo quan do mu i to do en te, João do Rio, no seu li vro No tem po de
Ven ces lau, con ta um epi só dio bas tan te sig ni fi ca ti vo. Trata-se de um
depo i men to de Elói Cha ves, que o bri lhan te es cri tor ca ri o ca1 deu for ma 
li te rá ria: “Era pre ci so uma de ci são ur gen te so bre um gra ve as sun to. Elói 
Cha ves par tiu com os pa péis para os Cam pos Elí si os. Ao che gar teve
no tí cia de que o Con se lhe i ro pi o ra ra ain da. Oscar Ro dri gues Alves
secretá rio da pre si dên cia e mé di co, te mia im por tu nar o gran de vul to, tinha
qua se a cer te za de que ele não po de ria res pon der. Mas o res pe i to era tal
e é tal pelo emi nen te es ta dis ta, nos seus fi lhos e nos seus ami gos – que
nin guém pen sa va em in frin gir a sua von ta de. Elói Cha ves en trou para o
quar to de cama. O Con se lhe i ro, aba ti dís si mo, não po dia er guer os bra -
ços, abrir os olhos. Só uma for ça mis te ri o sa con se gui ria gal va ni zá-lo.
Entre tan to, Elói Cha ves ou viu a sua voz dé bil: – ‘Fa le!’ O se cre tá rio de
Jus ti ça ex pli cou o as sun to. –‘Tor ne a di zer!’ Elói Cha ves re pe tiu. – ‘Que
pre ten de fa zer?’ O che fe da Se gu ran ça de sen vol veu a sua idéia. – ‘Bem.
Faça as sim. Escre va um te le gra ma. Eu di ta rei o te le gra ma’. E a mor rer
di tou o te le gra ma que afas ta va de São Pa u lo um gra ve pe ri go.”2

Res ta be le ci do, e de novo à fren te do go ver no de São Pa u lo, é
do ano de 1915 a se guin te nota so bre a si tu a ção do café:

“Com a guer ra eu ro péia, o cer co dos ma res, a li mi ta ção
do co mér cio, o fe cha men to de por tos e a pri va ção de grandes
con su mi do res, como a Ale ma nha e a Áus tria, a si tu a ção do
café tor na va-se me lin dro sa. A co lhe i ta do ano era su pe ri or à 
do ano fin do, mas as es ta tís ti cas nos fa vo re ci am, por que a
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pro du ção do mun do não che ga va para as ne ces si da des do
con su mo. A la vou ra co me çou a ter medo das di fi cul da des.
Se se afas tas se do mer ca do a Ale ma nha e a Áus tria, po de-se 
contar, ra ci o ci na vam to dos, com um ex ces so de 4 a 6 milhões 
de sa cas, sem co lo ca ção, se os ame ri ca nos qui se rem en tão
for çar os mer ca dos, os pre ços ca i ri am fa tal men te, com
grave pre ju í zo para a la vou ra, o Esta do e o país. Co me çaram, 
en tão, a sur gir os avil tres sal va do res, como acon te ce em
todas as oca siões de cri se. Para uns, o go ver no tem er ra do,
aban do nan do o Pla no de Va lo ri za ção Ti bi ri çá, já ex pe ri -
men ta do. Daí as di fi cul da des. Eram des ta opi nião o De pu -
ta do Vi la bo im e o João Laje, de O País, em umas car tas as si -
na das Ban de i ran te, mu i to in so len tes e des ti na das à in tri ga
polí ti ca. No Co mér cio de S. Pa u lo Jor ge de Melo, que se diz
ami go da la vou ra, es tu dan do a Va lo ri za ção – diz ‘que foi
um de sas tre e não con vém re pe ti-la’. Ou tros di zi am que um 
ban co emis sor, com base no café, sal va ria a cri se. É o trus te 
nacio nal con tra o trus te es tran ge i ro do café. Fun da ção
de um ban co for ma do pe los ele men tos na ci o na is do co mércio 
do café, ban co esse que terá fa cul da de de uma emis são
espe ci al de 450 mil con tos, des ti na dos à com pra de todo o café3

que, por meio das agên ci as do ban co, será ven di do nos
merca dos con su mi do res em ouro. É o pla no de F. Avancsyk,
no Cor re io da Ma nhã de 14 de ju nho de 1915. Para al guns,
o mal está em que a pra ça de San tos não co nhe ce as cotações
do café, se não por via dos in te res sa dos. Por que não
organiza o gover no esse ser vi ço: bas ta ria isso, para o
comér cio e a la vou ra. (‘Um la vra dor’ no Diá rio Po pu lar.)
Para o pre si den te da So ci e da de de Agri cul tu ra, a sal va ção
está na cri a ção de um ban co de cré di to agrí co la, po den do
meta de da so bre ta xa do café con tri bu ir para a for ma ção
do seu ca pi tal. E ou tros, e ou tros avil tres eram lem bra dos 
a cada pas so. O go ver no não es ta va de sa ten to. O assun to
era dig no do ma i or des ve lo e so li ci tu de. Com pre en dendo 
que, em ver da de, a si tu a ção do café po de rá ser com pro metida, 
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não só pelo afas ta men to do mer ca do dos gran des pa í ses
con su mi do res, como pe las exi gên ci as dos es pe cu la do res e
pressão dos ri cos ne go ci an tes dos Esta dos Uni dos, en tendeu
o go ver no que, se pu des se se apa re lhar com re cur sos para
afas tar do co mér cio, ou do mer ca do de San tos, a par te do
café que não en con tras se com pra dor, re sis ti ria fa cil men te
àque la pres são e à ba i xa con se cu ti va dos pre ços. Estas
provi dên ci as, po rém, de pen dem dos po de res ge ra is,4 a
quem o as sun to tam bém in te res sa. Enten di-me, pois, aqui,
com o Dr. La u ro Mül ler, quan do vi nha de Bu e nos Ai res, e,
de po is, por car tas e te le gra mas; es cre vi ao Dr. Ven ces lau,
in for man do-o da si tu a ção e, na mi nha úl ti ma men sa gem,
ex pus os fa tos com cla re za. O Dr. Cin ci na to, no Rio, de
posse do pen sa men to do go ver no do Es ta do, tem pro cu rado
re pe ti das vezes o pre si den te, o mi nis tro da Fa zen da, o
presi den te do Ban co do Bra sil, a fim de com bi nar as pro vi -
dên ci as que de ve rão ser so li ci ta das ao Con gres so. Indo ao
Rio o Dr. Sam pa io Vi dal, por ar ran jos de fa mí lia, ali de mo -
rou-se mu i tos dias, agin do no mes mo sen ti do, de acor do
com Cin ci na to, jun to aos mem bros do go ver no e al guns
dos seus au xi li a res. O pre si den te, seus mi nis tros e au xi li a res, 
têm re ce bi do as nos sas re fle xões com gran de in te res se e
ami za de.”

Essas re a ções no pla no in ter no, ti nham le va do Ro dri gues
Alves, des de o prin cí pio do ano, a agir no pla no in ter na ci o nal (Esta dos
Unidos) por meio dos seus ami gos Ven ces lau Brás, La u ro Mül ler e Domí cio 
da Gama. Ao mi nis tro do Ex te ri or es cre veu, em 16 de mar ço, um lon go 
re la tó rio con fi den ci al, que va mos re su mir.

O Esta do de São Pa u lo ven de ra cer ca de 800.000 sa cas, de po si -
ta das em Ham bur go e ou tras pra ças, aos im por ta do res da Ale ma nha, e o
pa ga men to, de po si ta do no Ban co Ble is chrö der, de via ser trans fe ri do ao seu 
só cio e ban que i ro Schrö der, em Lon dres. O café ven di do ga ran tia o
em prés ti mo de 1913. Mas, como mu i tos dos por ta do res dos tí tu los do
em prés ti mo fos sem sú di tos de pa í ses ini mi gos, o go ver no ale mão,
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na tu ral men te, re cu sou trans fe rir o di nhe i ro para Lon dres, fi can do São
Pa u lo com o dé bi to mas sem o cré di to, nem pos si bi li da des de re a li zá-lo.
Va len do-se da Lei pa u lis ta nº 1.461, de 1914, Ro dri gues Alves pro pu nha a
subs ti tu i ção dos tí tu los do em prés ti mo de 1913 por apó li ces-ouro emi ti das
por São Pa u lo, que ser vi ri am de co ber tu ra aos sa ques fe i tos so bre os
ban que i ros de Ber lim. Ele acha va que o go ver no ale mão não se opo ria,
“por que o di nhe i ro vi ria para o po der de uma na ção ne u tra”. Pe dia a La u ro
que fi zes se agir o nos so mi nis tro em Ber lim nes se sen ti do, e for ne cia,
de pró prio pu nho, o tex to das ins tru ções a lhe se rem re me ti das.

A Ven ces lau es cre veu a 23 de mar ço, pe din do-lhe que re sis tis se
às pres sões para que bra da nos sa ne u tra li da de na guer ra. As acu sa ções
de ger ma no fi lis mo di ri gi das con tra Ro dri gues Alves ig no ra vam os enor mes 
in te res ses que ele es ta va pro cu ran do de fen der; in te res ses que não eram
só do Esta do mas, tam bém, do país, vis to que o con fis co do café li qui da ria 
gran de par te das nos sas di vi sas.

A Do mí cio es cre veu, a 15 de maio, a se guin te car ta:

“Ex.mo ami go Dr. Do mí cio.

Ve nho apre sen tar-lhe os meus afe tu o sos cum pri men tos e 
pe dir-lhe al gu mas in for ma ções so bre as sun to de alta im por -
tân cia para este Esta do. Te mos che ga do ao pe río do nor mal
da co lhe i ta de café que, es pe ra mos, será ma i or do que a do
ano fin do. Como os Esta dos Uni dos cons ti tu em o prin ci pal
mer ca do des se pro du to, nos in te res sa sa ber como é en ca ra da 
aí, pe los gran des co mer ci an tes, a si tu a ção do café e o pre ço
que al can ça rá, nos seus mer ca dos, a sa fra do cor ren te ano.
To das as in for ma ções que te mos são oti mis tas, isto é, que
em con se qüên cia da es cas sez dos es to ques e do alar ga men to
do con su mo para su pri men to dos exér ci tos, a co lhe i ta terá
boa co lo ca ção e será ven di da por pre ços re mu ne ra do res. Há, 
po rém, a ob ser var que, em ra zão mes mo da guer ra, os mer -
ca dos da Eu ro pa es tão fe cha dos, e os dos pa í ses ne u tros são
de di fí cil aces so, acres cen do que os trans por tes se com pli cam 
cada vez mais, agra van do os fre tes e se gu ros. Res tam-nos os
mer ca dos dos Esta dos Uni dos, mas há o re ce io de que, dis -
pondo de con si de rá ve is re cur sos, pro cu rem ti rar par ti do dessas
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di fi cul da des e or ga ni zem novo pla no de ba i xa para se apo de -
rarem de nos so café. Co nhe ce bem quan to é in ten so o es pí rito 
es pe cu la ti vo des se povo, e já ex pe ri men ta mos a im pi e da de
com que, para ob ter gran des lu cros, sabe ame a çar os
interesses dos mais fra cos. Não nos es que ça mos dos bons
ser vi ços que nos pres tou, com sua ati tu de dig na e al ta men te
correta, no in ci den te ju di ciá rio aí ocor ri do há tão pou co
tempo. Qu e ro me re cer ago ra o fa vor de me in for mar so bre a 
si tu a ção dos mer ca dos ame ri ca nos e como re ce be rão eles o
café des te ano; se há fun da men to para o re ce io de uma nova
cam pa nha de ba i xa e se se lem bra de al gu ma pro vi dên cia
para nos aca u te lar mos con tra pos sí ve is ma ne jos para esse
fim. Se rei mu i to agra de ci do pe las in for ma ções que me der,
con ti nu an do aqui ao seu in te i ro dis por, por ser, com alta
estima e con si de ra ção, ami go e co le ga afe tu o so.”

Na men sa gem ao Con gres so es ta du al, de 1915,5 Ro dri gues
Alves ma ni fes tou com toda fran que za sua apre en são pela sor te do café
brasile i ro em de pó si to na Eu ro pa, prin ci pal men te nos por tos de
Hambur go e Antu ér pia. A si tu a ção se agra va ra a pon to dos em prés ti -
mos es ta du a is (em prés ti mo de 7.500.000 li bras, de 1913) não es ta rem
sen do pa gos pon tu al men te por que a Ale ma nha, por sua vez, não pa ga va 
o café que já lhe ha via sido ven di do.

As ven das ha vi am ca í do enor me men te com a guer ra, nos
mer ca dos ex ter nos, como era ine vi tá vel, in clu si ve nos Esta dos Uni dos,
por ca u sa das di fi cul da des da na ve ga ção. De mais de 50 mi lhões de
sacas em 1913, pas sa ra a me nos de 15 mi lhões no pri me i ro ano da guerra.
Para se ter idéia da per tur ba ção do co mér cio, bas ta acen tu ar que a bol sa
de Nova Ior que, sen do os Esta dos Uni dos país ne u tro, ba i xou de
22.500.000 a 7.100.000 sa cas; me nos de um ter ço.

A enor me re tra ção po dia au men tar os va lo res do con su mo a
reta lho, mas não au men ta va os pre ços do pro du to para o Bra sil, vendedor,
que, além dis so, fi ca va sem po der re ce ber o que lhe era de vi do.
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O des fe cho foi for ça do. A 19 de ou tu bro de 1914, nos últimos
dias do go ver no Her mes, o de le ga do do Te sou ro bra si le i ro, Jo a quim
Iná cio Tos ta, as si nou com os nos sos tra di ci o na is ban que i ros Rothschild 
um novo fun ding (o se gun do da Re pú bli ca) pelo qual con so li dá va mos as
dí vi das em aber to, pro lon gan do-lhes os pra zos me di an te a ga ran tia da
ren da da Alfân de ga do Rio de Ja ne i ro.

Mas tão me lin dro sa era, na ver da de, a si tu a ção bra si le i ra, que
o fun ding foi re ce bi do como so lu ção sal va do ra.

Te le gra ma de Lon dres, en vi a do à Ga ze ta de No tí ci as, do Rio,
in for ma va:

“O pro je to de fun ding bra si le i ro, anun ci a do à no i te
passada pela Casa Rothschild, ca u sou mui gran de sa tis fa ção
na City aos por ta do res de obri ga ções e à opi nião pú bli ca em 
ge ral, pe los ex ce len tes ter mos em que é fe i to, da das as condi -
ções atu a is.”

O Fi nan ci al News acen tu a va que a po si ção fi nan ce i ra do Bra sil
era en tão mu i to mais fir me do que no tem po do pri me i ro fun ding, ne go -
ci a do no go ver no de Pru den te de Mo ra is. A si tu a ção real era a se guin te:
ha via nove em prés ti mos es tran ge i ros em cur so de exe cu ção, en tre 1883
e 1913. So ma dos os seus en car gos, re sul ta va que, anu al men te, o Bra sil
de via pa gar mais de 3 mi lhões de li bras de ju ros e mais de 1 mi lhão e
cem mil li bras de amor ti za ção, so man do tudo um ser vi ço ge ral in su por -
tá vel para nós na épo ca. Além dis so, ha via os fa mo sos em prés ti mos
fran ce ses para cons tru ção de es tra das de fer ro, nos Esta dos de Mato
Gros so, Ba hia, Go iás e Ce a rá, ne go ci a dos nas con di ções mais du vi dosas,
sendo que tais es tra das não fo ram cons tru í das a não ser uma, e par cialmen te.
Esses em prés ti mos iam a qua se 600 mil li bras de ju ros e amor ti za ções
anu a is. Ao res pe itável to tal jun ta vam-se, fi nal men te, os em prés ti mos
feitos para os por tos do Rio de Ja ne i ro e do Re ci fe, que iam a mais de 1
mi lhão de li bras.

Pe los ter mos do con tra to de 1914, os ju ros se ri am sus pen sos
por três anos e as amor ti za ções por tre ze. A ga ran tia era a ren da da
Alfân de ga do Rio “e de ou tros por tos, no caso de não se rem su fi ci en tes”.
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A no tí cia da as si na tu ra trou xe gran de sen sa ção de alí vio na
pra ça. O câm bio su biu mais de um pon to, su pe ran do a casa de 15
dinhe i ros.

Os con gres sis tas e jor na lis tas, que de bla te ra vam con tra os
ins tan tes ape los de São Pa u lo, ti nham a pro va evi den te de que o café era 
as sun to fe de ral e não lo cal; quan do de grin go la va, as fi nan ças na ci o na is
en tra vam em co lap so.

A ati vi da de de sen vol vi da por Ro dri gues Alves du ran te o ano
de 1915 e os pri me i ros me ses de 1916, até maio, quan do ter mi nou o seu 
man da to, na de fe sa da eco no mia do Es ta do, es pe ci al men te do café, é
ver da de i ra men te ex tra or di ná ria.

As si tu a ções mais im pre vis tas se apre sen ta vam ami ú de, e o
ve lho go ver nan te pa u lis ta, va len do-se do seu pres tí gio jun to ao pre si -
den te da Re pú bli ca e ao mi nis tro do Exte ri or, des do bra va-se em in for -
ma ções, con se lhos e al vi tres, mu i tos dos qua is apa re cem em do cu men tos
do seu pró prio pu nho. O Se cre tá rio Car do so de Alme i da e o De pu ta do
Cin ci na to Bra ga, gran des co nhe ce do res de as sun tos eco nô mi cos e
fi nan ce i ros, eram en vi a dos fre qüen te men te ao Rio, com ins tru ções para
en ten di men tos com as au to ri da des fe de ra is.

A cor res pon dên cia di plo má ti ca, enor me e va ri a da, era pon tu -
al men te trans mi ti da a Ro dri gues Alves por La u ro Mül ler, des de que se
tra tas se dos as sun tos re fe ri dos. Su ce di am-se os des pa chos vin dos dos
nos sos re pre sen tan tes na Ale ma nha, Fran ça, Ingla ter ra, Ho lan da, Su é cia 
ou Esta dos Uni dos. Ro dri gues Alves lia os des pa chos, no tas e car tas,
comen tan do-os de po is em te le gra mas e car tas a La u ro Mül ler. Às ve zes, 
cri ti ca va fran ca men te o que lhe pa re cia ser omis são ou pou ca ha bi li da de 
de di plo ma ta, como fez, por exem plo, com referên cia a Oscar Tefé,
minis tro em Ber lim.

Fa zia su ges tões a se rem apre sen ta das aos ban que i ros fran ce ses,
ale mães e in gle ses; aos úl ti mos, a de to ma rem eles pró pri os o em prés ti mo 
in ter no em ouro, lan ça do por São Pa u lo para res ga tar dí vi das ex ter nas
tor na das in sol vá ve is pela guer ra. Esta su ges tão não foi aten di da, ape sar
da cláu su la pre vis ta de que os ca pi ta is-ouro em pre ga dos no em prés ti mo
in ter no bra si le i ro não po de ri am ser apli ca dos pe los go ver nos es tran ge i ros 
em des pe sas de guer ra.
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Sua ação múl ti pla e in can sá vel não po dia pro du zir re sul ta dos
rá pi dos nem de fi ni ti vos. Era mais con du cen te a evi tar o agra va men to
dos ma les, do que a su pe rá-los.

Tam bém não se po dia es pe rar gran de co i sa da ação de um
Estado fe de ra do bra si le i ro, para de fe sa de um pro du to ali men tar, na quela
tor men ta univer sal.

Os prin ci pa is be li ge ran tes tudo fa zi am para sub me ter os
inimi gos, e, com tal ob je ti vo, não ha via es co lha de pro ces sos.

Os ale mães não per mi ti am a en tre ga do pa ga men to das
compras fe i tas. Os fran ce ses, de ses pe ra dos com a fal ta de trans por tes,
pres si o na vam o Bra sil de to das as for mas para ob ter os na vi os ale mães
an co ra dos nos por tos bra si le i ros. A Fran ça ame a ça va-nos, ora com a
requi si ção do café de po si ta do no Ha vre, ora com a pro i bi ção pura e
sim ples da im por ta ção do pro du to. O Mi nis tro Olin to de Ma ga lhães
enviava te le gra mas alar mis tas, que La u ro re trans mi tia, e eram res pon didos
com su ges tões de Ro dri gues Alves.

Nem uma nem ou tra das ame a ças fran ce sas se con cre ti zou.
Não pas sa vam, pos si vel men te, de ma no bra para nos le var à que bra da
nos sa ne u tra li da de na guer ra. O mi nis tro fran cês, no Rio, que era o gran -
de po e ta Paul Cla u del, se es for ça va ao má xi mo para nos ar ras tar para o
lado dos ali a dos, e con ta va com o au xí lio de ho mens de gran de pres tí gio,
como Rui Bar bo sa, cuja con fe rên cia de Bu e nos Ai res, na qual sus ten tou
que não ha via ne u tra li da de di an te do cri me, ca u sou a sen sa ção que se
conhe ce. Mas o Bra sil não po de ria to mar iso la da men te tal po si ção, que só 
se tor nou pos sí vel em 1917, com a de fi ni ção dos Esta dos Uni dos.

O café de po si ta do no Ha vre não foi re qui si ta do. A pro i bi ção de
im por ta ção, que o go ver no fran cês di zia im pos ta pela pri o ri da de do trans -
por te na val de mer ca do ri as in dis pen sá ve is à guer ra (ar mas, ma té ri as-primas, 
tri go e ou tras), tam bém não che gou a se re a li zar, gra ças aos es for ços
incan sá ve is des pen di dos por Ro dri gues Alves, fir me men te apoiado por 
La u ro Mül ler, no Ita ma ra ti, e Ven ces lau Brás, no Ca te te.

A vi são in ter na dos pro ble mas, atra vés do ar qui vo de Ro dri -
gues Alves, mos tra como o de sen ga ja men to do Bra sil da sua po si ção de
ne u tra li da de era di fí cil, e como a fá cil emo ção da im pren sa e das ruas,
em fa vor dos ali a dos, em bo ra fun da da, não po dia ge rar re sul ta dos pre -
ma tu ros, sem gra vís si mos pro ble mas para a eco no mia na ci o nal. Aí,
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como em tan tos ou tros epi só di os de sua glo ri o sa vida, o elo qüen te idealis mo 
de Rui Bar bo sa cho ca va-se com fa tos mu i to sé ri os, mu i tas ve zes por ele 
ig no ra dos.

As acu sa ções de ger ma no fi lis mo con tra Ro dri gues Alves, e
mes mo con tra La u ro Mül ler, eram pro du to des ses equí vo cos e des sa
igno rân cia das re a li da des. La u ro Mül ler foi aci ma de tudo bra si le i ro, e
Ro dri gues Alves bem o sa bia, quan do, em 1918, con si de rou-o de novo
para seu se gun do go ver no.

Na Ingla ter ra, os Rothschild pro me ti am com prar café, des de
que o go ver no fe de ral se dis pu ses se a com prar ar mas na Ingla ter ra.
Pediam o apo io de Ro dri gues Alves. O des pa cho é se cre to, com alu sões
a si glas em vez de no mes. Ro dri gues Alves, com a ho nes ti da de de sem -
pre, logo re me teu a pro pos ta a Ven ces lau, dan do os no mes aos bois.

Os do cu men tos são co pi o sos e vá li dos, po rém mais ade qua -
dos a uma his tó ria eco nô mi ca e po lí ti ca da épo ca do que à bi o gra fia de
Ro dri gues Alves, na qual se deve res sal tar ape nas a ener gia in fa ti gá vel, a
dedica ção, a lu ci dez, a ex pe riên cia e o pres tí gio de que sua ação se re vestiu,
na que les me ses tre pi dan tes.

O in ter me diá rio para a re fe ri da ven da de ar mas era o Ban co
Co mér cio e Indús tria de São Pa u lo e os in gle ses en con tra vam di fi cul da -
des jun to ao governo bra si le i ro. Entre as cen te nas de do cu men tos
desse pe río do, va mos trans cre ver a car ta que, a res pe i to de as sun to tão
de li ca do, Ro dri gues Alves es cre veu a Ven ces lau, a qual bem mos tra a
lisura do seu pro ce di men to.

“São Pa u lo, 20 de agos to de 1915
Ex.mo Amº. Dr. Ven ces lau Brás.

O Ban co do Co mér cio e Indús tria de São Pa u lo con fi ou-me
hoje có pia de um te le gra ma, que re ce beu dos seus ban que i ros
em Lon dres, Srs. Rothschild and Sons, a qual vai jun ta a esta
car ta. Os jor na is do Rio já têm tra ta do do as sun to, dan do
a en ten der que o go ver no re sol ve ra, em sen ti do ne ga ti vo, a
so li ci ta ção que lhe foi fe i ta para ven da de ar ma men to.

Fala-se, no te le gra ma, em com pra de café, tal vez na es pe -
ran ça de que essa idéia pos sa des per tar ma i or zelo da par te do
ban co pa u lis ta.
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Como se tra ta de fi nan ce i ros al ta men te re la ci o na dos
com o go ver no da Re pú bli ca e com o Es ta do de São Pa u lo,
fi ca rei mu i to agra de ci do a V. Exª se me pu der in di car os
ter mos da res pos ta que o Ban co do Co mér cio e Indús tria
de ve rá dar à co mu ni ca ção.”

A car ta dos Rothschild, es cri ta em um por tu guês mi se rá vel,
vai trans cri ta ip sis-litteris:

“Con fi den ci al.
Te mos sido pe di dos pelo GI6 para pe dir a vo cês seus

va li o sos prés ti mos na se guin te ma té ria. É con si de ra do
acon se lhá vel que ro das in fluên ci as de café sa i bam que GI
está pron to a com prar as so bras da sa fra de café um cer to
nú me ro má xi mo de sacas ace i tan do en tre ga de um tipo
defi ni do à pre ço es ti pu la do – to dos os por me no res se rão
arran ja dos por acor do – mas que o GI tem um ve lho re la -
ciona men to es ta be le ci do há mu i to tem po com o GP7 que
exi ge como uma con di ção que o pe di do do GP para ven da
a ele, pelo GB8 de ca ra bi nas de ve rá ser sa tis fe i to. Ten do em 
con si de ra ção as boas re la ções co mer ci a is que exis tem en tre
nós de lon ga data, es pe ramos que vo cês em pre ga rão sua
influên cia para as se gu rar o êxi to dos de se jos do GI, tan to
mais que pro va rá ser de gran de be ne fí cio não so men te a
SP9 como tam bém ao B10 em ge ral. Con fi a mos não somente
no seu au xí lio como tam bém com vo cês exer ce rem a ma i or
dis cri ção pos sí vel.”

Em re su mo, pa re ce que São Pa u lo que ria im por tar ar mas in glesas 
(os pro ble mas de or dem se agra va ram) mas pre ci sa va de li cen ça do
gover no fe de ral, que de mo ra va em con ce dê-la. Daí o pe di do de tro ca de 
ca ra bi nas por café. Dis cri ção tal vez para que os fran ce ses não fos sem
infor ma dos... Ha bi li da des dos cha ma dos mar chands de ca nons. De qualquer

Ro dri gues Alves: apo geu e declí nio do presidencialismo  395

6 Governo inglês.
7 Governo paulista.
8 Governo brasileiro.
9 São Paulo.
10 Brasil.



ma neira, acen tue-se a fran que za com que Ro dri gues Alves es cre veria a
Ven ces lau, como a car ta lon ga de 23 de maio, so bre a si tu a ção in ter na cional
do café. Ambos vi nham de zo nas ca fe e i ras, e o pre si den te de São Pa u lo
deu, naquele do cu men to, pro va dos seus no tá ve is co nhe ci men tos do
assun to ad qui ri dos como la vra dor, ex por ta dor e es ta dis ta.

Ou tro pa pel dig no de men ção é a car ta já re fe ri da de Pa u lo
Pra do, re pre sen tan te bra si le i ro no Con se lho Con sul ti vo do Café, o qual
englo ba va per so na li da des dos dois gru pos be li ge ran tes. Essa car ta é datada
de 4 de fe ve re i ro de 1916, da ci da de su í ça de Ba si léia, si tu a da na
margem do rio Reno, em fren te à Ale ma nha.

O pa u lis ta-francês, que, na mo ci da de pa ri si en se, en can ta ra
Eça de Quei rós, re gres sa va, no pior pe río do da guer ra, muito bem
impres si o na do com a Ale ma nha. Vi a ja ra pelo país “sem gran des di fi cul dades, 
ape sar das exi gên ci as das au to ri da des mi li ta res e po li ci a is”.

Expu nha lon ga men te a si tu a ção em que se acha vam os estoques 
de café ar ma ze na dos em zo nas de guer ra, “em más con di ções de vi do ao 
bom bar de a men to, inun da ções, etc.”.

So bre a Ale ma nha de põe Pa u lo Pra do:

“O go ver no ale mão tem mos tra do boa von ta de e tem
tido uma ati tu de mu i to amis to sa em re la ção ao Bra sil nes ta
ques tão da li qui da ção dos nos sos ca fés. Há vi sí vel de se jo de 
nos agra dar e, se as sim não fos se, a co i sa se ria mu i to mais
di fí cil e mu i to me nos ren do sa para o Te sou ro do Esta do...
Nes te mo men to con vém mu i to não in dis por mos o go ver no 
ale mão, de quem tudo de pen de, e que pode fa ci li tar a ven da 
rá pi da dos ca fés, sem ne nhu ma re qui si ção des pó ti ca, mu i to
pos sí vel nas atu a is cir cuns tân ci as.”

O fran có fi lo Pa u lo Pra do ti nha, por tan to, as mes mas ca u te las
de Ro dri gues Alves, in jus ta men te aco i ma do de ger ma nó fi lo. O bri lhan te 
es cri tor e vi a jan te co mer ci al, mais tar de papa e me ce nas do Mo der nis mo 
bra si le i ro, ter mi na sua car ta su í ça com o avi so bem pró prio dos Pra dos
do seu tem po: “Sigo hoje para Pa ris, onde fico às suas or dens.”

Assim, se Ro dri gues Alves era acu sa do de ger ma nó fi lo, tal
acu sa ção se es ten de ria ao fran ce sís si mo au tor de Re tra to do Bra sil.
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Capítulo Segundo

Ele i ção de Alti no Aran tes – For ma ção
 de Seu Go ver no.

Entre as inú me ras in cum bên ci as da ad mi nis tra ção do Esta do
e a aten ção que lhe era so li ci ta da por ques tões da po lí ti ca na ci o nal e de
ou tras uni da des fe de ra ti vas, co me çou Ro dri gues Alves, des de cedo, a se
pre o cu par com a pró pria su ces são.

Sabia-se, com se gu ran ça, que o seu can di da to era João Álvares
Ru bião Ju ni or, ve lho ami go e leal com pa nhe i ro, e, ape sar des sa es co lha
ter possi vel men te con cor ri do para a ci são de 1915, pelo des gos to causado 
a ou tros as pi ran tes (como Cin ci na to), na verdade os que po de ri am
compe tir com Ro dri gues Alves na de ci são, Cam pos Sa les e Ber nar di no
de Cam pos, ti nham mor ri do. Gli cé rio, além de ter o pres tí gio an ti go
mu i to di mi nu í do, es ta va mar chan do para a mor te. Era, no Se na do, uma
tris te som bra do an ti go e im pe tu o so “ge ne ral das 20 bri ga das”.1

Que a can di da tu ra de Ru bião es ta va as sen ta da, nas con di ções
des cri tas, as se gu ra-o uma tes te mu nha au to ri za da dos fa tos, o Se cre tá rio
do Interior Alti no Aran tes, que veio a ser, afi nal, o es co lhi do. No
discur so fe i to em 1951, ao en se jo das co me mo ra ções do cen te ná rio de

1 Em princípios de 1916, Glicério escreveu a Rodrigues Alves falando de sua doença.
Iludia-se, pensando que estava melhor.



Rubião, dis se Alti no que “por to dos es tes do tes de lon ga ni mi da de, de
ta len to e de ca rá ter, Ru bião Ju ni or via abrir-se aos seus pas sos a es tra da
lar ga e fá cil que já o con du zia, por as sen ti men to ge ral, à pre si dên cia do
Esta do”.

A ami za de e a con fi an ça en tre Ro dri gues Alves e Ru bião nun ca
se al te rou. Qu a se da mes ma ida de (Ru bião era mais moço três anos), mo -
nar quis tas e con ser va do res no Impé rio, co le gas na cons ti tu in te re pu bli ca na, 
nun ca hou ve en tre am bos os de sen ten di men tos ocor ri dos en tre Ro dri gues
Alves e Pru den te ou Cam pos Sa les, de vi dos a con tin gên ci as da po lí ti ca
ban de i ran te. Ro dri gues Alves sa bia que Ru bião fora o prin ci pal ar tí fi ce da
sua vol ta ao go ver no do Esta do e que ria re tri bu ir-lhe na mes ma mo e da.

Em 4 de no vem bro de 1915, Ro dri gues Alves es cre via à fi lha
Ana (Ca ti ta):

“Ago ra es ta mos às vol tas com a es co lha dos can di -
datos à mi nha su ces são na pre si dên cia. A con ven ção se reúne
a 7 e, como é na tu ral, os po lí ti cos es tão em gran de mo vi -
men to.”

E era fato. Des de o dia mes mo da mor te de Ru bião que o
pro ble ma se co lo cou: quem se ria o novo can di da to do Pre si den te à
presi dên cia?

Ru bião Jú ni or, em bo ra pou co co nhe ci do fora do seu Es ta do,
era, den tro do mes mo, um ho mem a quem, no ano de sua mor te, não se 
po di am dis pu tar cre den ci a is.

Qu an to a Alti no Aran tes, a si tu a ção era bas tan te di ver sa:
sua es co lha não po de ria de i xar de acen der in ve jas e sus ci tar res tri -
ções. Até mes mo de po is do pres tí gio que lhe con fe ri ra a pre si dên cia,
seu nome não che gou a se im por na ci o nal men te, como ve mos pe los
sar cas mos de Rui, quan do se re fe re ao fu tu ro pre si den te pa u lis ta
como sen do “a me ni na do pi a no”. Alti no foi um es pé cie de Davi
Cam pis ta de São Pa u lo; sua rá pi da as cen são não lhe per mi tiu o
ama du re ci men to po lí ti co ne ces sá rio (não con fun da mos isso com
ama du re ci men to pes so al) para que seu pres tí gio se im pu ses se re al men te
no meio fe de ral, como, ao con trá rio, ocor reu com ou tro ho mem da
sua ge ra ção, Was hing ton Luís.
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Alti no Aran tes, su ces sor de Ro dri gues Alves na pre si dên cia de São Pa u lo.
 Ca re ta. Co le ção Plí nio Doy le. E à di re i ta Ru bião Ju ni or, que era o can di da to

 na tu ral à su ces são de Ro dri gues Alves no ter ce i ro go ver no pa u lis ta (1916).
 Fa le cen do po rém o pró cer  per re pis ta, o Par ti do es co lheu Alti no Aran tes,

 an ti go se cre tá rio da Jus ti ça. Arqui vo da Fa mí lia Ru bião Ju ni or



O pos to má xi mo a que po de ria nor mal men te as pi rar já lhe
ha via sido des ti na do. Com efe i to, ti nha fi ca do re sol vi do que Alti no se ria 
vi ce-presidente do Es ta do, na pre si dên cia de Ru bião.

Alti no Aran tes che gou à pre si dên cia pa u lis ta an tes dos 40
anos. Era um quar to de sé cu lo mais moço que Ru bião, de sa pa re ci do aos 
ses sen ta e cin co. Só esse con tras te era su fi ci en te para ex pli car al gu mas
ob je ções. Sua car re i ra par la men tar fe de ral fora mar can te, mas me teó ri ca. 
Seu dis cur so mais im por tan te, já re fe ri do, de di cou-se à de fe sa do Con -
vê nio de Ta u ba té. Em São Pa u lo foi se cre tá rio do Inte ri or, nos úl ti mos
me ses do go ver no Albu quer que Lins, e Ro dri gues Alves o man te ve no
pos to, aten den do a con se lhos do Se na dor Alfre do Ellis, do De pu ta do
Arnol fo Aze ve do e ou tros mem bros da re pre sen ta ção pa u lis ta. Mas a
ra zão prin ci pal que tal vez haja in flu í do no es pí ri to de Ro dri gues Alves,
para pôr o peso de sua au to ri da de sem con tras te em fa vor do nome do
seu jo vem su ces sor, foi a ex pe riên cia da co la bo ra ção dele, in va ri a vel -
men te es cla re ci da, de di ca da e leal, du ran te o seu go ver no. Lem bre mos, a 
pro pó si to, que Ro dri gues Alves pen sa ra em Alti no para mi nis tro da
Jus ti ça de Ven ces lau, che gan do a res sen tir-se com a fal ta de aten ção des te
para com São Pa u lo, na for ma ção de seu go ver no.

A in di ca ção de Alti no, até cer to pon to con di zen te com a si tu a ção, 
não de i xou de pro vo car re ser vas em alas do par ti do, que ti nham can di -
da tos con si de ra dos pre te ri dos, como Car do so de Alme i da ou Cin ci na to
Bra ga. Foi fe i ta de ma ne i ra fir me por Ro dri gues Alves, em bo ra
ser vin do-se este de for ma su a só ria e há bil. O fato foi que, con sul ta do
ofi ci al men te pela Co mis são Di re to ra do Par ti do so bre suas idéi as a
res pe i to da su ces são, o pre si den te res pon deu, em car ta de 3 de no vem bro
de 1915, que pro vo cou gran de eco den tro e fora da Con ven ção. Nes sa
res pos ta, Ro dri gues Alves di zia de cli nar da hon ra que lhe era fe i ta pe los
che fes do par ti do, sem ne nhu ma re ser va, para ori en tar a so lu ção do
pro ble ma, e de vol veu a res pon sa bi li da de to tal da es co lha à pró pria Con -
ven ção, que, pe los es ta tu tos, era com pos ta dos de pu ta dos e se na do res
es ta du a is e fe de ra is. Ao en tre gar à Con ven ção o en car go da es co lha, Ro -
dri gues Alves não de i xou de, no fim da sua res pos ta, in si nu ar a opi nião
pes so al que lhe pe di am, e so bre cujo peso não po dia se ilu dir. Dis se que, 
en tre tan tos can di da tos dig nos, de via ser in di ca do um dos seus co la bo -
ra do res no go ver no, men ci o nan do, como exem plo, sem lhe de cli nar o
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nome, aque le bri lhan te se cre tá rio que, pou co tem po an tes, na for ma ção
do go ver no fe de ral, ti nha sido lem bra do para uma das pas tas de mi nis tro.
Ora, este se cre tá rio era o do Inte ri or, Alti no Aran tes.

A ma ne i ra por que foi fe i ta a in di ca ção cor res pon dia per fe i ta -
men te aos es ta tu tos do par ti do e à in con tras tá vel au to ri da de de Ro dri -
gues Alves, mas pro vo cou ir ri ta ção em ele men tos con ven ci o na is, que
der ra ma ram, den tro e fora do re cin to, as suas frus tra ções sem con se -
qüên ci as.

Na Con ven ção, fa la ram pe los dis si den tes Adol fo Gor do e
Cin ci na to Bra ga, e pela si tu a ção, Car los de Cam pos. Alti no ven ceu por
gran de ma i o ria: 73 con tra 17 vo tos. Aliás, os dis si den tes não vo ta ram: 
re ti ra ram-se da Con ven ção. Entre eles se acha vam Jú lio Mes qui ta e
Pruden te de Mo ra is Fi lho. Dois se cre tá ri os de go ver no se de mi ti ram.
Ra fa el Sam pa io Vi dal e Mo ra is Bar ros.

A for ça da or ga ni za ção par ti dá ria era in que bran tá vel e es ma -
ga ra não só os ad ver sá ri os ex ter nos, como fi ze ra com a fra ção do PRC,
no Es ta do, como as ten ta ti vas in ter nas da dis si dên cia. A or ga ni za ção
par ti dá ria en con tra va-se igual men te co e sa em Mi nas, com o PRM, e isto 
foi que per mi tiu a ali an ça con ser va do ra mi ne i ro-paulista, co lu na de sus -
ten ta ção da que la fase re pu bli ca na.

As pa la vras ini ci a is da men sa gem apre sen ta da a Alti no por
Ro dri gues Alves, a 1º de maio de 1916, ao pas sar-lhe o po der es ta du al,
são des ti na das a mos trar a na tu ra li da de da que la in ves ti du ra: “Con gra tu -
lan do-me com o Esta do de São Pa u lo pela pos se do vos so go ver no,
apraz-me afir mar, de acor do com o sen ti men to ge ral da po pu la ção, que
é de gran des es pe ran ças o pe río do ad mi nis tra ti vo que se ina u gu ra. Ten -
do tido a vos sa co la bo ra ção na qua se to ta li da de do qua triê nio,2 que ora
finda, es ta ria dis pen sa do de vos dar in for ma ções do es ta do dos ne gó cios
pú bli cos, se não de ves se pres tar essa ho me na gem ao Es ta do.”

Indi ca do na Con ven ção de 7 de no vem bro, com crí ti cas de O
Esta do de S. Pa u lo, Alti no to mou pos se do seu go ver no na data cons ti tu -
ci o nal, for man do um ga bi ne te in te i ra men te “al vis ta”, que se com pu nha
dos se guin tes no mes: Inte ri or, Oscar Ro dri gues Alves; Fa zen da, Car doso
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de Alme i da; Se gu ran ça, Elói Cha ves; Agri cul tu ra, Cân di do Mota. O pre -
fe i to de São Pa u lo foi o enér gi co Was hing ton Luís, cujo tem pe ra men to
au to ri tá rio de ter mi nou mais de um cho que com Alti no, du ran te o go -
ver no. Was hing ton, que re cu sou o mi nis té rio da Gu er ra, de po is da mor -
te de Ro dri gues Alves, quan do da for ma ção do ga bi ne te de Epi tá cio
Pes soa,3 con se guiu o que de fato de se ja va: subs ti tu ir Alti no, em 1920,
no go ver no de São Pa u lo, pos to no qual, para con fir mar a sua li de ran ça
den tro do Esta do, anu lou pra ti ca men te a in fluên cia do seu an te ces sor e
res trin giu se ve ra men te a da fa mí lia Ro dri gues Alves.

Com ex ce ção de Was hing ton Luís, to dos os mem bros do
gover no eram ami gos pes so a is e dis cí pu los po lí ti cos de Ro dri gues Alves. 
Um era seu fi lho Oscar. Car do so de Alme i da e Elói Cha ves ha vi am sido, 
como Alti no, seus se cre tá ri os. E Cân di do Mota era dos seus mais
íntimos ami gos.

Po de-se di zer que Ro dri gues Alves, no res to de vida que lhe
so brou, con ti nu ou como o ins pi ra dor da po lí ti ca e do go ver no do seu
Esta do. Uma es pé cie de ins tân cia su pe ri or, a quem se re cor ria em to dos
os ca sos di fí ce is da po lí ti ca e da ad mi nis tra ção, quer se achas se re co lhi -
do ao seu re ti ro de Gu a ra tin gue tá, quer se en con tras se na bela man são
carioca da Rua Se na dor Ver gue i ro, pal co de tan tos acon te ci men tos
histó ri cos, des de o Impé rio.

402  Afon so Arinos

3 Sobre a recusa de Washington Luís a ser Ministro da Guerra, veja-se o seu
próprio depoimento, fornecido pelo seu filho e nosso amigo Caio Luís, e que
incluímos no terceiro volume das nossas memórias, Planalto.
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

SÍNTESE DA TERCEIRA PRESIDÊNCIA DE 

RODRIGUES ALVES

A men sa gem de 1º de maio de 1916, com que Ro
 dri gues Alves trans mi tiu a pre si dên cia ao seu su ces sor, é um do cu men to
che io de con fi an ça nas po ten ci a li da des do Esta do e de mal dis far ça do
or gu lho ante as evi dên ci as, que apre sen ta, dos êxi tos da ad mi nis tra ção
que se ex tin guia.

Na que le mun do con vul si o na do pela guer ra mais bru tal e mais 
san gren ta re gis tra da até en tão pela His tó ria hu ma na, a pa la vra do pre si -
den te de São Pa u lo so a va como um ra rís si mo in ci ta men to à sa tis fa ção
do pre sen te e à con fi an ça no fu tu ro.

O or ça men to es ta va sa ne a do e pra ti ca men te equi li bra do. O
pe que no dé fi cit do exer cí cio de 1915 po de ria ser ab sor vi do no de 1916,
com pro vi dên ci as ad mi nis tra ti vas nor ma is.

Os em prés ti mos ex ter nos da valori za ção do café, se não
tinham sido inte i ra men te li qui da dos pe las di fi cul da des cri a das pe los
própri os cre do res, iam, no en tan to, mu i to bem. Esta vam ga ran ti dos na
Ale ma nha pelo de pó si to de mais de 124 mi lhões de mar cos, no Ban co
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Ble is chrö der (ger ma no-inglês), pre ço do café ven di do, ten do o go ver no
ale mão se res pon sa bi li za do pelo pa ga men to des sa soma e dos ju ros
corres pon den tes, no fim da guer ra,1 gra ças aos es for ços dos go ver nos
pa u lis ta e fe de ral.

Por isso mes mo, Ro dri gues Alves po dia es cre ver tex tu al men te 
na sua men sa gem: “So mos um país ne u tro, cul ti van do com o go ver no
da Ale ma nha re la ções de per fe i ta ami za de.”

De fato as sim era, até que a in dis cri mi na da cam pa nha sub ma ri na
veio atin gir-nos, no au to má ti co e cri mi no so ex pan si o nis mo do mi li ta ris mo
ale mão.

Na Fran ça, a ga ran tia es ta va nos es to ques de café de Havre,
sen do de se no tar que São Pa u lo, em ple na guer ra, con ti nu a va a cum -
prir re li gi o sa men te a sua obri ga ção con tra tu al de en tre gar se ma nal -
men te, aos ban que i ros eu ro pe us, a so bre ta xa-ouro, co bra da pela
expor ta ção do café.

Os ser vi ços de hi gi e ne, agri cul tu ra, ins tru ção e obras pú bli cas 
só ti nham fe i to am pli ar-se pelo Esta do e pro gre dir nas suas téc ni cas de
exe cu ção. Em seu ter ce i ro go ver no pa u lis ta, Ro dri gues Alves fun dou a
Fa cul da de de Me di ci na, cuja di re ção foi logo con fi a da ao Dr. Arnal do
Vi e i ra de Car va lho.

Como sem pre, a base de tudo era o café, e so bre ele as in for -
ma ções são por me no ri za das e ex tre ma men te ani ma do ras, na men sa gem 
de des pe di das. A sa fra de 1915 ti nha sido qua se toda ex por ta da, ape sar
das di fi cul da des da na ve ga ção in ter na ci o nal. A co mer ci a li za ção ha via
me lho ra do bas tan te, se guin do re i te ra das re co men da ções de Ro dri gues
Alves. Ago ra já não se tra zia, de re pen te, toda a sa fra para San tos, o que
de ter mi na va sem pre um ele mento psi co ló gi co fa vo rá vel ao jogo da
baixa. Qu an do Ro dri gues Alves de i xa va o go ver no, as Do cas de San tos
ar ma ze na vam 1.250.000 sa cas, mas, no in te ri or, aguar dan do a sa í da,
encon tra vam-se 800.000.

A si tu a ção po lí ti ca era de per fe i ta or dem, com o pre do mí nio
to tal do PRP e as me lho res re la ções com o go ver no fe de ral.
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As ele i ções de 2 de fe ve re i ro para o Con gres so do Esta do, e as
de 1º de mar ço para a pre si dên cia e a vi ce-presidência, vi e ram de mons trar 
aos mais em pe der ni dos ad ver sá ri os de Ro dri gues Alves o ir re a lis mo e a
in ge nu i da de das suas po si ções. O ve lho pre si den te ter mi na va o go ver no,
ini ciado com tan tas ame a ças, como lí der úni co e ina ta cá vel den tro da
polí ti ca do Esta do.

Po rém, o que mais im pres si o na na que la es pé cie de des pe di da
do povo a que ser vi ra no Impé rio e na Re pú bli ca é o tom de sin ce ra e
qua se ju ve nil es pe ran ça com que ele en ca ra o fu tu ro. Vale a pena trans -
cre ver o tre cho com que o an ti go co le ga e con tí nuo le dor de Cas tro
Alves se re fe re ao apa re ci men to no ce ná rio so ci o e co nô mi co do Esta do,
da zona do No ro es te, em toda a sua ver ti gi no sa pu jan ça.

Le i am-se es tas li nhas do seco re la tó rio de fa tos e ci fras,
daque le ho mem de ses sen ta e oito anos, li nhas que to mam um tom quase 
poé ti co:

“Não são ele men tos de pros pe ri da de que po dem de sa -
pa re cer, sob qual quer pre tex to, com sa cri fí cio de nossa
rique za. Assen tam, ao con trá rio, em base es tá vel e se gu ra,
apo i a dos na con vic ção de que é pre ci so am pli ar e de sen vol -
ver as fon tes de pro du ção, cri an do ou tras in dús tri as e pre -
pa ran do no vas la vou ras. Com essa ori en ta ção, os gran des
mu ni cí pi os da fron te i ra têm pro gre di do ex tra or di na ri a men -
te. Ao No ro es te do Esta do, a es tra da de fer ro fran que ou ao 
tra ba lha dor uma ex ten são enor me de ter ras ex ce len tes. É
im pres si o nan te o de sen vol vi men to da zona. A po pu la ção
cres ce, nu me ro sos nú cle os se ins ta lam, alar gam-se as pas ta -
gens para a cri a ção de gado e for mam-se no vas la vou ras de
café, des ti na das à re cons ti tu i ção das que vão en fra que cen do 
em ou tras cir cuns cri ções.”

O trem de fer ro “es pan tan do o ca bo clo nu”, como es cre veu
o seu ge ni al ami go do tem po de es tu dan te, di ver si fi ca va a eco no mia do
ter ri tó rio vir gem que de vas sa va. Gado, no vas la vou ras, ou tras in dús tri as. 
Era o por tentoso No ro es te, que nas cia no seu go ver no, e que pou co
depo is foi can ta do por ou tro gran de po e ta nas ci do à be i ra do mar.
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Dez anos de po is da cer ti dão de ba tis mo do No ro es te, que foi
a men sa gem de Ro dri gues Alves, aque la re a li da de nas cen te era trans por -
ta da para a rea li da de eter na da po e sia, nos ver sos de Ri be i ro Cou to,
dedi ca dos a Was hing ton Luís. São dos mais be los es cri tos do ad mi rá vel
po e ta bra si le i ro, para quem o ca lor do Bra sil es ta va sem pre no co ra ção,
nas fri as ne ves da Eu ro pa. Em No ro es te ele can ta:

O trem car re ga cor pos in di fe ren tes,
Vi a jan tes fa ti ga dos de Mato Gros so
Que as ro das em ba lam, en vol tos em man tas.
..............................................................................

Ó ter ra do No ro es te,
Tão pura ago ra, na ino cên cia do ama nhe cer!
As pri me i ras cla ri da des da au ro ra
Te en vol vem de uma gra ça de in fân cia
E, so bre a pa i sa gem do teu gran de cor po mís ti co,
Pa re ce ain da pa i rar o mis té rio da cri a ção.
.....................................................................................

Ne nhum ho mem fe i to, ó No ro es te,
Po de rá di zer-te: mi nha ter ra na tal.
...................................................................................

E os olhos afli tos do en ge nhe i ro in vo can do Deus
Ao ver o mu la to, abri dor da pi ca da,
Ca í do com o pe i to va ra do de fle chas,
S. Se bas tião da es tra da de fer ro da nova con quis ta!
...........................................................................................

Até que uma tar de uma tur ma che gou à bar ra ca pa lus tre,
O en ge nhe i ro man dou dis tri bu ir ca cha ça
E be be ram pa tri o ti ca men te, à sa ú de do rio Pa ra ná.
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De po is o po e ta can ta os imi gran tes que che gam e se mis turam
aos ca bo clos na ci o na is sob a pro te ção de Nos sa Se nho ra da Apa re ci da.
São os “ban de i ran tes do tor na-viagem”.

É S. Pa u lo que ca mi nha, ó No ro es te,
Como ou tro ra,
Como no tem po das es tra das in com pa rá ve is!
...............................................................................................

Estas ca si mi ras são re sis ten tes como as in gle sas;
Estas tin tas são tão boas como as ale mãs.
Este aço é de Ri be i rão Pre to. Não te co mo ves?

No Bra sil mor no e er ra dio das apó li ces, do fra que a 40 gra us, do 
em pre go pú bli co, da boê mia da im pren sa e da li te ra tu ra, na que le Bra sil de
João do Rio, Edmun do Bit ten court e Co e lho Neto, di zen do de sa fo ros,
pas ti chan do os fran ce ses ou es cre ven do di fí cil na re lu zen te euforia das
aveni das tri un fa is do Rio de Ja ne i ro, Ro dri gues Alves, o reconstru tor da
cidade, fa la va ago ra do cam po, das la vou ras que se abri am, das in dús tri as
que se fun da vam. Fa la va aus te ra men te, em ple na guer ra, como Ri be i ro
Cou to veio can tar de po is dele, nos ver sos in jus ta men te es que ci dos.

Era com pre en sí vel que o pre si den te re su mis se a obra re a li za da
no ter ce i ro go ver no de sua pro vín cia, com ex pres sões es tra nhá ve is na que le
mun do con vul si o na do, na que le Bra sil dor men te e dis cur sa dor. Dis se ele:

“Os gran des ser vi ços pú bli cos es tão or ga ni za dos, e as
suas for ças pro du to ras têm re ve la do uma ân sia de ex pan são 
e uma re sis tên cia que pro vo cam sa tis fa ção e or gu lho. Há,
nes ta par te da Re pú bli ca, no atu al mo men to, e a des pe i to
das con di ções de tra ba lho que en tra vam a ati vi da de do
mun do in te i ro, uma ati vi da de que nos faz hon ra.”

A gló ria do es ta dis ta foi pro cla ma da no gran de ban que te que
lhe foi ofe re ci do, na no i te de 3 de maio, no sa lão do Clu be Ger mâ nia.
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Alti no Aran tes, em pos sa do ha via dois dias na pre si dên cia,
com pa re ceu ao ban que te. No seu pre ci o so diá rio ín ti mo, co me ça do no
dia mes mo da pos se, o novo pre si den te, che gan do a pa lá cio, de re gres so 
da fes ta, es cre veu o se guin te:

“Nun ca vi re u nião po lí ti ca tão so le ne [....]. Admi rá vel pela
for ma e pela ex tra or di ná ria ele va ção de con ce i tos, a res pos ta
do Con se lhe i ro; sen ti-me hu mil de e pe que no di an te dele,
ouvin do-lhe as no bres pa la vras de co ra gem e de in ci ta men to.”

Ao ban que te es te ve pre sen te o De pu ta do mi ne i ro Antô nio Car los 
de Andra da, que, lí der da Câ ma ra Fe de ral, vi nha como re pre sen tan te pes so al
do pre si den te de Mi nas, Del fim Mo re i ra. Evi den ci a va-se a for ma ção de novo 
triân gu lo de po der, for ma do por São Pa u lo, Mi nas e o go ver no fe de ral.

A fes ta do Clu be Ger mâ nia foi a con sa gra ção, pelo PRP, não
so men te da obra do es ta dis ta, mas da per so na li da de po lí ti ca de Ro dri -
gues Alves. Foi o cla ro lan ça men to, por São Pa u lo, da sua can di da tu ra a
uma nova pre si dên cia da Re pú bli ca.

O ora dor que o sa u dou foi o De pu ta do Antô nio Lobo, que
pro fe riu ex ce len te ora ção.2 Co me ça, di an te dos con gres sis tas do PRP,
pela glo ri fi ca ção do ve lho par ti do, fun da dor da Re pú bli ca. Nas ci do sob
a “ins pi ra ção fe cun da [....] de pa tri o tas egré gi os, Sal da nha Ma ri nho,
Qu in ti no Bo ca i ú va, João Ti bi ri çá Pi ra ti nin ga, Amé ri co Bra si li en se, Ran gel
Pes ta na, Pru den te de Mo ra is, Cam pos Sa les, Ber nar di no de Cam pos e
Fran cis co Gli cé rio” (este, que fa le ce ra ha via pou co, era con si de ra do o
“ma i or pro pa gan dis ta”),3 o PRP não he si ta ra em con vo car, des de logo,
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2 O republicanismo de Antônio Lobo provocara a ira do monarquista Martim Francisco
(o chamado Martim de Santos, terceiro desse nome). Em um dos seus livros satíricos, 
colocou uma dedicatória a meu pai, na qual dizia que o livro, por defeitos de revisão,
saíra tão cheio de erros que o autor “o atribuía ao Antônio Lobo...”

3 O Senador Francisco Glicério, o velho colega e grande líder republicano, morrera
na manhã de 12 de abril, de um ataque de uremia, na modesta pensão em que
morava, na Rua das Laranjeiras. Escrevendo no dia 16 à filha Catita, Rodrigues
Alves se abre: “Senti muito a morte do Glicério. Depois da minha enfermidade
fiquei muito sensível às doenças dos outros, e, nestes últimos tempos, tive mais
ocasião de conviver com ele e apreciar as suas qualidades. O sentimento tem sido
geral e as manifestações chegam diariamente dos pontos mais remotos do país.”



ao seu seio, os mo nar quis tas Ro dri gues Alves, Antô nio Pra do, Albu quer que
Lins, Du ar te de Aze ve do, Ru bião Jú ni or e Alme i da No gue i ra.

O par ti do era for ça pro pul so ra do pro gres so eco nô mi co de
São Pa u lo, que re sis tia a to das as di fi cul da des da hora; con tri bu í ra para o 
for ta le ci men to das ins ti tu i ções na ci o na is e sou be ra cri ar uma “as cen dên cia
mo ral cres cen te no seio da fe de ra ção bra si le i ra”.

Para o ora dor, o par tido era, pois, o dí na mo do pro gres so
paulis ta, o ins tru mento da in fluên cia pa u lis ta, nas me lho res prá ti cas
repu bli ca nas e a ca u sa da as cen dên cia mo ral pa u lis ta den tro da União
fe de ral. Era o eco da lin gua gem dos côn su les e cen so res con sa gra dos,
dos ge ne ra is vi to ri o sos, nos tem pos áu re os de Roma.

Mas aque le par ti do glo ri o so, ten do per di do pela mor te tan tas fi -
gu ras con su la res, guar da va ain da, para gló ria e es pe ran ça de São Pa u lo,
“fora do es ca lão su pe ri or, sem som bras e sem man chas, na per so na li da de
do nos so avan ta ja do pro gres so, a fi gu ra aus te ra, o vul to res pe i tá vel da que le
[....] cu jos ser vi ços ini gua lá ve is [....] nun ca se rão em de ma sia re me mo ra dos”. 
E pros se gue o ora dor: “De po is de vin te e sete anos de re gi me re pu bli ca no,
per ce be-se que o pe río do pre si den ci al do fes te ja do pa trí cio é, até ago ra, por 
acla ma ção unâ ni me, as si na la do como a ida de de ouro da Re pú bli ca.” Pela
sua hon ra dez im po lu ta, pela sua co ra gem na hora do ris co, pela sua do çu ra
nos mo men tos de vi tó ria, pela sua ex pe riên cia, por to dos os tí tu los que 
foi enu me ran do, o ora dor re pe tiu a fra se de La u ro Mül ler, ano ta da por 
Rodri gues Alves, de que este “era o ma i or en tre os bra si le i ros vi vos”.

De po is da mor te de Rio Bran co nin guém ou via esta fra se,
estan do vivo Rui Bar bo sa.

O lan ça men to do nome de Ro dri gues Alves apa re ce cla ro, na
pe ro ra ção do en tu siás ti co dis cur so:

“Le van te mos os nos sos olha res até esse Deus cle men -
tíssimo [....] para que con ser ve tão alta per so ni fi ca ção do
civis mo pa u lis ta, com vi gor e ener gia de âni mo e com grande 
fortale za fí si ca, a fim de ain da vir a de sem pe nhar, no cenário
da nos sa pá tria, o pa pel pro e mi nen te que lhe está re ser va do
pelo des ti no da Re pú bli ca e da nos sa na ci o na li da de.”

A res pos ta de Ro dri gues Alves a essa cla ri na da é mo des ta,
pru den te e há bil. Ini cia-se, com cer ta tris te za, com a lem bran ça das suas
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pre si dên ci as an te ri o res em São Pa u lo, a pri me i ra em 1887, “há mu i tos
anos”, quan do teve de en fren tar a fase fi nal do abo li ci o nis mo, op tan do
pela Lei Áu rea. A se gun da, que não che gou a ter mi nar, por ter de assumir
a che fia da na ção. E ago ra a ter ce i ra, da qual es pe ra va po der se re ti rar
para o repouso que a ida de lhe re co men da va. Não re cu sa ria o seu
conse lho e o seu au xí lio, quan do lhe fos sem so li ci ta dos, não sen tia
vaida de, só emo ção pe las ho me na gens que re ce bia, mas o que bus ca va
era “no re pou so, a tran qüi li da de de que ca re cia, após uma tão lon ga
pere gri na ção pela vida po lí ti ca”.

De po is des te exór dio pes so al, pas sa a fa lar da guer ra, dos ris cos
que o seu fim en vol veria para to dos os pa í ses do mun do, fos sem ou não 
beli ge ran tes. Que se ria a paz, com os pa í ses for tes des tru í dos e os
fracos im po ten tes? A úni ca rota era a da união na ci o nal em tor no do go verno
fe de ral, em de fe sa dos in te res ses do Bra sil em tão gra ve con jun tu ra.

Con de na va a re for ma cons ti tu ci o nal, fon te de agi ta ções, mas
acha va que leis or di ná ri as po de ri am ali vi ar os dois ma i o res ma les das
ins ti tu i ções de 1891, a in ter ven ção nos Esta dos e a fal ta de au ten ti ci da de das
ele i ções. Suas idéi as con ti nu a vam as mes mas, e sua con fi an ça também, nas
so lu ções que não ex tra po las sem da Cons ti tu i ção.

Ter mi na Ro dri gues Alves o seu dis cur so com ca lo ro so voto
de con fi an ça no êxi to do go ver no de Alti no, ca ben do a este en cer rar o
ban que te com o clás si co brin de de hon ra a Ven ces lau Brás.

No dia 4 de maio, ao me io-dia, em trem es pe ci al, com a
estação re ple ta de povo, Ro dri gues Alves se guiu, acom pa nha do pela
famí lia, para a ve lha casa de Gu a ra tin gue tá.

Vol ta va em ex ce len tes con di ções fí si cas para sua ter ra. 

Alti no, que o vi si ta ra no Ho tel Ro tis se rie Sport sman, no dia
2, ob ser va como ele es ta va aler ta e ri so nho, ao lado das fi lhas. Che gou a 
fa zer iro nia, ao di zer que “se sen tia tão aca ri nha do pe los ami gos, que até 
lhe pa re cia que não de i xa ra a pre si dên cia...”.

E, tal como acon te ceu quan do de i xou a pre si dên cia da
Repúbli ca, em pou co a mão do fu tu ro vi ria ba ter-lhe à por ta.
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Li vro XV

Ca pí tu lo Pri me i ro

Vol ta a Gu a ra tin gue tá – Ati vi da de po lí ti ca.

VOLTA A GUARATINGUETÁ

A in ten ção de Ro dri gues Alves, ao des pe dir-se do
go ver no, não era, como dis se for mal men te no dis cur so do Clu be
Germâ nia, en con trar a tran qüi li da de no re pou so de Gu a ra tin gue tá.

Sua lon ga vida pú bli ca, seus ser vi ços pres ta dos ao Es ta do e
ao país, a gló ria que lhe au re o la va a ve lhi ce, con ce di am-lhe, sem dú vi da
e lar ga men te, tal di re i to.

Era ho mem de for tu na. Po de ria fi car en tre fi lhos, ne tos e
ami gos, ocu pan do-se para dis tra ir-se, com a ges tão de suas fa zen das,
dos seus ne gó ci os de café, e en tre gan do-se à le i tu ra de ve lhos au to res,
exer cí cio que lhe apra zia, mas que a per ma nen te ati vi da de po lí ti ca lhe
con ce dia pou co tem po para pra ti car.



Sen do mu i to um ho mem da fa mí lia, Ro dri gues Alves não era,
no en tan to, ho mem de ne gó ci os, nem de cul tu ra. Inte res sa va-se pe las ati -
vi da des pro du to ras – na ma i or par te en tre gues ao ir mão Vir gí lio – por que 
ti nha re cur sos her da dos e ad qui ri dos, e, sen do ge ne ro so, le va ra uma exis -
tên cia cara. De mo ra va-se em le i tu ras, de que os seus ca der nos tra zem no -
tas fre qüen tes, mas não por esta ín ti ma ne ces si da de do ho mem vol ta do
para a cul tu ra. Os li vros eram, para ele, um pas sa tem po e uma fon te de
ins pi ra ção mo ral. Seus jul ga men tos obe de ci am a cri té ri os ex tra li te rá ri os,
às ve zes cu ri o sos. Por exem plo, en can tou-se com a le i tu ra tar dia do ro -
man ce Co ri na, de Ma da me de Staël. Pas sou a in te res sar-se pela au to ra mas, 
ao co nhe cer-lhe a vida er ra dia e li vre, fez vá ri as res tri ções à es cri to ra,
como se esta fi cas se pre ju di ca da pela sua con du ta de mu lher.

Seus au tores de pre fe rên cia eram os que es cre vi am so bre
política e his tó ria po lí ti ca. Não são ra ras as có pi as que fez de tre chos de
Sar mi en to, Avel la ne da, Alber di, ou Ve lez Sars fi eld, na que le tem po em
que o Bra sil dis pu ta va he ge mo ni as sul-americanas com a Argen ti na, e
ele pró prio era um sím bo lo des sa men ta li da de com pe ti ti va e da frus tra -
ção com que olhá va mos a bri lhan te ci vi li za ção do rio da Pra ta.

Ra ra men te se en con tram có pi as, fe i tas por ele, de es cri to res não
po lí ti cos. Às ve zes, vi nham por in ter mé dio de po lí ti cos, como, por exem -
plo, ci ta ções de La mar ti ne co lhi das em Lou is Bart hou. Re fe re pa la vras es pi -
ri tu o sas do Pa dre Antô nio Pe re i ra de Fi gue i re do, o da Arti nha. Trans la da
tre chos de uma con fe rên cia do po e ta Jean Ri che pin. Entre os bra si le i ros,
além de Castro Alves, seu com pa nhe i ro ines que cí vel, e de Eu cli des da
Cunha e Jo a quim Na bu co, pa re cia ad mi rar, tam bém, Edu ar do Pra do. Com
efe i to, co pi ou lon ga pá gi na de uma con fe rên cia de Pra do so bre “O Ca to li -
cismo, a Com pa nhia de Je sus e a Co lo ni za ção do Novo Mun do”, pro nun ciada
na Fa cul da de de Di re i to de São Pa u lo a 20 de agos to de 1896. Explica-se. A
con fe rên cia pro cu ra va de mons trar que o Bra sil nas ce ra de São Pa u lo; que,
se não fos sem as ban de i ras, as po pu la ções lu sas fi ca ri am pre sas a Tor de si lhas, 
e a lín gua por tu gue sa não se ria fa la da se não em es treita fa i xa pa ra le la ao
Atlân ti co. Ro dri gues Alves, des cen den te pelo lado ma ter no de pa u lis tas do
sé cu lo XVI, trans cre veu cu i da do sa men te a pas sa gem.

Para ele os gran des po e tas mo der nos eram a trin da de par na si a na:
Bi lac, Ra i mundo, Alber to. Mas já lia al guns mo der nos, como o por tu -
guês Carlos Ma lhe i ro Dias. É cu ri o so que não se en con trem, nas fri as no tas
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de le i tu ra, re fe rên ci as a Ma cha do de Assis. Ma cha do de Assis tam bém, que eu
sa i ba, só uma vez re fe riu-se ao fu tu ro re no va dor do Rio, e isso no tem po do
Impé rio.

Acima de ho mem de go ver no e de ho mem de fa mí lia,
Rodrigues Alves foi es sen ci al men te o po lí ti co – o ho mem po lí ti co. Por
ser o ma i or po lí ti co é que foi o ma i or es ta dis ta bra si le i ro.

Semanas an tes de de i xar o go ver no de São Pa u lo, em uma
noite fria e chu vo sa, ele con ce deu a João do Rio – que o fre qüen ta va e
ele es ti ma va des de a pre si dên cia da Re pú bli ca – uma en tre vis ta que,
quan do pu bli ca da em O País, ca u sou sen sa ção. João do Rio re co lheu-a
em seu pe que no e in te res san tís si mo li vro No tem po de Ven ces lau, sob o
título “O es ta dis ta bra si le i ro Ro dri gues Alves”.

A con ver sa foi lon ga, no sa lão acon che ga do e té pi do dos Cam pos 
Elí si os, en quan to a chu va cas ti ga va, lá fora, as ár vo res do par que. Fa la ram de
arte, de li te ra tu ra, de te a tro. Ro dri gues Alves lem brou sua dis tan te mo ci da de,
os ho mens egré gi os que co nhe ce ra sob o Impé rio, os fa tos me mo rá ve is a
que as sis ti ra na Abo li ção, na Cons ti tu in te, na di ta du ra de Flo ri a no.

De mo rou-se em ci tar os co la bo ra do res da sua obra, Rio
Bran co, Osval do Cruz, Pas sos, La u ro Mül ler.

No fi nal da en tre vis ta é que veio a par te mais im por tan te.
Inda ga do so bre se ia aban do nar a po lí ti ca, Ro dri gues Alves res pon deu:

“Não. Se a saúde me aju dar não po de rei de i xar de me
inte res sar pela ad mi nis tra ção e pela po lí ti ca do nos so país.
Con ti nuo na po lí ti ca ati va.”

Era uma po si ção pes so al e era um avi so pú bli co. Essas fra ses
fo ram glo sa das pela im pren sa. O ve lho Con se lhe i ro re co lhia-se a Gu a ra -
tin gue tá, mas con ser va va a casa aber ta à po lí ti ca ati va, sua com pa nhe i ra
de sem pre.

Ro dri gues Alves per ma ne ceu mu i tos me ses na ci da de na tal,
sem pre afe tu o so com a fa mí lia, sem pre aten to com a po lí ti ca. O dia
mes mo em que che ga, 5 de maio, era data do nas ci men to da ne ti nha
Anah, a quem não de i xa de te le gra far e de en vi ar 50 mil-réis. Mas a
volta ao Rio ia de mo rar.
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Des de no vem bro de 1915 (vê-se por car tas suas à fi lha Ca ti ta
e ao gen ro, Ce sá rio Pe re i ra) ini ci a ra re for mas na re si dên cia ca ri o ca da
Rua Se na dor Ver gue i ro, apa re lhan do-a para nela se ins ta lar con for ta vel -
men te. Pe dia ao gen ro que ati vas se os tra ba lhos, pois não que ria fi car
com “a gran de quan tia” pa ra li sa da no Ban co Ri ver Pla te. Inte res sa va-se
pelo an da men to das obras. A 29 de mar ço de 1916, es cre via a Ce sá rio:

“Espe ro o cro quis da fren te para ver como fi ca rá o quadro 
com a modi fi ca ção das por tas. Estou de acor do quan to ao
alpen dre. V. vá ven do o que é pre ci so fa zer.”

Eram as por tas de fer ro co lo ca das na fren te da an ti ga re si -
dên cia do Vis con de de Ca val cân ti, e o al pen dre cor ri do, no fun do,
aber to para a pe que na chá ca ra tro pi cal. Ve lha casa, bela casa, che ia
de som bras im pe ri a is e re pu bli ca nas, rara man são his tó ri ca ca ri o ca,
des ti na da, como as pou cas mais que exis tem na ci da de, a de sa pa re cer 
mais dia me nos dia.

A 1º de ju nho es cre via à fi lha: “Fi ca re mos aqui até que a casa
do Rio es te ja em con di ções de nos re ce ber.”

Ia vi ven do a vi di nha da sua ci da de. Fre qüen ta va as fes tas de
Santo Antô nio, na ma triz, para ou vir a mis sa do Pa dre João e os sermões
dos pre ga do res vin do do Rio. Dis pu tava a no me a ção de pro mo to res e
delega dos nas co mar cas vi zi nhas. Escre via às ne tas, aos fi lhos, aos
amigos. Mas tam bém não per dia de vis ta os gran des fa tos na ci o na is:

“Gu a ra tin gue tá, 10 de agos to – Ontem o Oscar avi sou
pelo te le fo ne que os jor na is da vam a má no tí cia de se achar
em es ta do de ses pe ra dor o Dr. Osval do Cruz. Te le gra fei a
Nho nhô pe din do que o vi si tas se, man dan do no tí ci as, mas, até 
ago ra, nada sa be mos ao cer to. Será uma des gra ça a per da do
ho mem de quem tan to es pe ra o país.”

Osval do Cruz es ta va mes mo mu i to do en te, aos qua ren ta e
pou cos anos.1 E Ro drigues Alves, no seu im pul so sem pre ju ve nil de
homem pú bli co, não fa la va do gran de hi gi e nis ta lem bran do os fe i tos
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pas sa dos e glo ri o sos do seu go ver no, mas pen san do nos ser vi ços que
ain da po de ria pres tar ao Bra sil no fu tu ro.

ATIVIDADE POLÍTICA

Sua vida par ti cu lar cor ria tran qüi la, na pe que na ci da de do
Vale do Pa ra í ba. Mas, en tre me a da com ela, a ati vi da de po lí ti ca, pa i xão
ex clu si va e des ti no imu tá vel, pros se guia in ten sa.

Para que Ro dri gues Alves ti ves se opor tu ni da de de fun ci o nar
po litica men te, não como o Con se lhe i ro, que ele era, mas como mi li tante,
tor na va-se in dis pen sá vel que ocu pas se, des de logo, pos tos po lí ti cos. E
es tes, na in ces san te se qüên cia de su ces sos que foi a sua lon ga car re i ra,
vieram-lhe logo às mãos. Pou co de po is de de i xar o go ver no, foi con duzido
à Co mis são Di re to ra do PRP e à re pre sen ta ção de São Pa u lo, pela ter ceira
vez, no Se na do Fe de ral.

A en tra da para a Co mis são Di re to ra do par ti do foi re sol vi da
pelo novo go ver no es ta du al no seu pri me i ro mês de exis tên cia. No dia
21 de maio, Alti no Aran tes re qui si tou um trem es pe ci al e se guiu para
Gu a ra tin gue tá, em com pa nhia de Oscar Ro dri gues Alves, Elói Cha ves e
Me i re les Reis.2 Dis cu ti ram lon ga men te com o Con se lhe i ro a sua en tra da 
na Co mis são Di re to ra, em lu gar do ir mão Vir gí lio, que nela não era
senão o seu re pre sen tan te. No mes mo dia, o gru po re gres sou a São Paulo
mas Alti no in sis tiu no dia 25, en vi an do uma car ta, por por ta dor, a
Rodri gues Alves. Este lhe res pon deu, no dia 26:

“Ami go Dr. Alti no.
Aca bo de re ce ber a sua car ta de on tem. Eu exa ta men te

hoje ha via es cri to ao meu mano Vir gí lio so bre a or ga ni zação
da Co mis são Di re to ra do Par ti do Re pu bli ca no do Esta do.
Fa lan do-se no meu nome para mem bro des sa co mis são, eu
lhe dis se que a in di ca ção se ria mu i to li son je i ra para mim,
mas de ne nhum pro ve i to para o par ti do, vis to como eu
con ta va es tar no Rio du ran te o in ver no, e, mes mo du ran te 
o ve rão, mu i to ir re gu lar po de rá ser a mi nha pre sen ça nes sa
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ca pi tal. Ao mes mo tem po acres cen tei que não con vi nha que 
ele sa ís se da co mis são, para po der con ti nu ar a fa lar dos
interes ses do Nor te,3 que não são co nhe ci dos dos de ma is
dire tores do par ti do. A sua car ta, tão che ia de bons con ceitos
para co mi go, ex pres sa por tal for ma a ge ne ro si da de dos
nossos che fes pa u lis tas, que não te nho a li ber da de de recusar
o meu assen ti men to às suas or dens, às qua is me sub me te rei 
com des va ne ci men to.”

Ter mi na pe din do que se dê qual quer com pen sa ção de pres tígio
po lí ti co ao ir mão, que se ria in di ca do pou co de po is se na dor es ta du al.

No epi só dio vê-se a ha bi li da de do po lí ti co. Já es ta va in formado
do fato des de o dia 21, pelo que se vê do diá rio de Alti no. Mas, não
sabendo que esta nota fi ca ria fi xa da para o fu tu ro, es cre veu do cu mentos
for ma is, ao ir mão e ao pre si den te, in di can do os in con ve ni en tes da
aceitação do pos to que lhe fora ofer ta do e que ele, evi den te men te,
havia ace i to, porque Alti no, no diá rio, não men ci o na re sis tên cia alguma
de sua par te.

Afi nal, no dia 27, com pôs-se a nova Co mis são Di re to ra, ór gão
de co man do de ci si vo. Pas sam a in te grá-la, além de Ro dri gues Alves, Jor ge
Tibi ri çá, Albu quer que Lins, Pá dua Sa les, Car los de Cam pos, La cer da
Franco e Fer nan do Pres tes, além de dois re cém-admitidos, que fo ram
Olavo Egí dio e Ro dol fo Mi ran da. Ola vo Egí dio era anti go cor re li gi o ná rio 
e Rodol fo Mi ran da ha via sido “o ca pi tão” do her mis mo e do pi nhe i ris mo
em São Pa u lo. O par ti do ex pli ca: 

“A con du ta in va ri a vel men te to le ran te do PRP não com -
porta a exis tên cia de ré pro bos eter nos: têm sido anis ti a dos e
ad mi ti dos aos con se lhos di ri gen tes aque les mes mos que ten taram, 
de ar mas na mão, sub ver ter as ins ti tu i ções re pu bli ca nas. Por
que, pois, fe char as por tas aos con tin gen tes do Par ti do
Republi ca no Con ser va dor?”

Como pro va fi nal de pres tí gio, Ro dri gues Alves foi ele i to
presi den te da Co mis são Di re to ra.
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Qu an to à se na to ria por São Pa u lo, ve io-lhe na tu ral men te, com
a mor te de Gli cé rio. Indi ca do para pre en cher a vaga pela Co mis são
Diretora, foi ele i to em ple i to re a li za do a 20 de no vem bro de 1916. No dia 
10 de de zem bro re a li zou-se a apu ra ção em São Pa u lo. No dia 22, Ro drigues
Alves re ce beu o di plo ma e en vi ou-o à mesa do Se na do, por in ter mé dio
do seu co le ga Alfre do Ellis. Foi es pe ci al men te ao Rio para to mar pos se
da ca de i ra, a 28 de de zem bro, ao en cer rar-se a ses são le gis la ti va.

Ro dri gues Alves pou co fre qüen tou o Se na do nes sa úl ti ma
passa gem pelo an ti go pa lá cio do Con de dos Arcos. Ra ros eram os colegas
a que se sen tia li ga do por ve lhas re la ções, com os qua is hou ves se
par tici pa do de im por tan tes acon te ci men tos. Entre es ses es ta vam Rui
Barbosa, Antô nio Aze re do, Epi tá cio Pes soa, Le o pol do de Bu lhões,
Seabra, Fran cis co Sa les, La u ro Mül ler. Aze re do era o Vi ce-Presidente da 
Casa. Ro dri gues Alves com pa re ceu pela pri me i ra vez a 15 de maio de
1917, e foi dos se na do res me nos as sí du os à ses são le gis la ti va do ano.
Não cons ta dos Ana is ne nhum dis cur so seu em 1917. No se gun do
semes tre é um pou co mais as sí duo, e, às ve zes, en con tra va-se na ses são
com Rui Bar bo sa, que tam bém de raro em raro es ta va pre sen te. Com pa -
re ce ram am bos à ses são de 26 de ou tu bro, na qual foi apro va do, una ni -
memente, o re co nhe ci men to do es ta do de guer ra com a Ale ma nha.
Quando se en con tra vam no Se na do, os dois sen ta vam-se em ca de i ras
con tí guas.

A 11 de abril, de po is do rom pi men to de re la ções di plo máticas,
Ro dri gues Alves, de Gu a ra tin gue tá, te le gra fou a Ven ces lau Brás:

“A ATITUDE DIGNA E PATRIÓTICA DE V. EXª,
NO GRAVE INCIDENTE INTERNACIONAL DO MOMENTO, 

VAI DESPERTANDO NESTE ESTADO EXPRESSIVAS MANI-

FESTAÇÕES DE APOIO E SOLIDARIEDADE. QUEIRA V. EXª 
ACEITAR MINHAS CONGRATULAÇÕES.”

Assim, aque le que a im pren sa hos til acu sa va de ger ma nó fi lo,
pôs-se logo con tra a Ale ma nha, quan do fo mos ata ca dos.

É de jus ti ça e é im por tan te con sig nar-se que o Se na dor Lauro
Mül ler tam bém com pa re ceu à ses são do Se na do, a 26 de ou tu bro, e
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nela pro fe riu o seu voto de bom bra si le i ro. Rui fez um dis cur so
eloqüen te mas in fe liz, pro cu ran do todo o tem po des ta car sua pró pria
posição, e fus ti gar o que cha ma va as he si ta ções do go ver no, como se não
hou ves se ca u sa para elas.

A 3 de ou tu bro de 1918, já ele i to Pre si den te da Re pú bli ca,
Ro drigues Alves re nun ci ou ao man da to, a fim de pre pa rar-se para a posse
na pre si dên cia, que se de ve ria re a li zar a 15 de no vem bro.4
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Ca pí tu lo Se gun do

Can di da to à pre si dên cia da Re pú bli ca – A con ven ção.

CANDIDATO À PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA

Os  in dí ci os so bre uma nova pre si dên cia Ro dri gues Alves eram
re i te ra dos e con sis ten tes, a par tir da mor te de Pi nhe i ro Ma cha do, em 1915.

Antes dis so – e já o vi mos nes te li vro – seu nome apa re cia na
co gi ta ção do pú bli co e nas ma no bras dos po lí ti cos, para ocu par o pos to
su pre mo, mas nun ca com ele men tos efe ti vos de vi a bi li da de.

Ou se tra ta va de sim ples es pe cu la ções, sem ma i o res con se -
qüên ci as, de ri va das da im pres são na tu ral de que a au to ri da de do seu
nome e a me mó ria do seu go ver no eram fa to res ca pa zes de con ju rar as
cri ses pe rió di cas da su ces são pre si den ci al, ou eram jo ga das po lí ti cas,
sem es pe ran ça de vi tó ria, sim ples gol pes par ci a is no qua dro com ple xo
da or ga ni za ção de for ças. Os ape los de Rui Bar bo sa, por duas ve zes,
para que ace i tas se a in di ca ção do seu nome, fa zi am par te des te úl ti mo
gê ne ro de frus tra das can di da tu ras.





Rui, que foi um após to lo da le ga li da de po lí ti ca, su pôs sem pre
que esta po dia fun dar-se só em es que mas ló gi cos e ju rí di cos, sem atri buir a
de vi da im por tân cia aos fa to res eco nô mi cos, so ci o ló gi cos e cul tu ra is.
Como após to lo não lhe in te res sa va o êxi to po lí ti co das cam pa nhas em
que se em pe nha va; ou an tes, para ele, o êxi to era a pró pria cam pa nha.
Daí não he si tar nun ca em che fi ar opo si ções.

Em 1909, an tes de se lan çar à cam pa nha ci vi lis ta, Rui con vidou
Ro dri gues Alves para che fi ar a opo si ção a Her mes, que sa bia – e di zia –
de an te mão per di da. Em 1913, o ba i a no lem brou, mais uma vez, o
nome do pa u lis ta, mas para ma tar no nas ce dou ro a can di da tu ra de
Pinhe i ro Ma cha do, cu jos pri me i ros mo vi men tos Antô nio Aze re do promo via 
no Se na do, sob os seus olhos ar gu tos e vi gi lan tes.

É in te res san te, ago ra, ob ser var que, mor to Pi nhe i ro, o gran de 
ad ver sá rio de Ro dri gues Alves, e fir ma da aos pou cos, na tu ral men te, a
can di da tu ra des te nos me i os po lí ti cos, Rui Bar bo sa não se des ta cou em
sua de fe sa.

Em 1915, as co i sas ha vi am mu da do. Nenhu ma for ça sé ria
pare cia se opor a uma quar ta pre si dên cia pa u lis ta. O go ver no es ta du al
de Ro dri gues Alves fora um gran de su ces so, que mos tra ra a con ti nu a ção 
de to das as vir tu des ad mi nis tra ti vas do ex-presidente da Re pú bli ca. A
úni ca som bra no ca mi nho, que era a sua sa ú de, pa re cia dis si pa da, des de
que, no prin cí pio da que le ano, vol ta ra ao pos to e o pu de ra exer cer com
vi gor até o fim do man da to. Seu nome, que pa re cia viá vel em 1915, foi
se im pon do, em 1916, como a úni ca so lu ção pos sí vel.

Os in dí ci os – e só fa la mos de in dí ci os sé ri os, vi sí ve is e con -
cre tos nos al tos cír cu los de ci só ri os – re ve lam-se com sur pre en den te
pre co cidade.

Antô nio Car los de Andra da, já o dis se mos, com pa re ce ra em
São Pa u lo à pos se de Alti no, ao mes mo tem po como lí der do pre si den te 
da Re pú bli ca e re pre sen tan te do pre si den te de Mi nas. No dia 2 de maio,
se guin te ao da pos se, Alti no ofe re ceu ao re pre sen tan te mi ne i ro um ban -
que te no Pa lá cio dos Cam pos Elí si os. Fê-lo bus car no Ho tel Ro tis se rie
Sport sman, onde se hos pe da ra, e cer cou-o de ho me na gens, di zem os
jor na is do dia se guin te. Pois bem, no seu diá rio, ini ci a do na vés pe ra, o
pre si den te de São Pa u lo re la ta que, de po is do jan tar, ti ve ra com Antô nio 
Car los uma lon ga con ver sa em tê te-à-tête, que re su me na se guin te pá gi na:
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“Antô nio Car los ex pôs pri me i ro a si tu a ção me lin dro sa
do go ver no fe de ral, as so la do por enor mes di fi cul da des de
ordem eco nô mi ca e ad mi nis tra ti va e sob a pres são de
reitera dos mo vi men tos de re vol ta nos quar téis”.1

Os dois po lí ti cos acer ta ram que o pro ble ma da su ces são pre -
si den ci al não de ve ria ser aber to de pron to, mas re sol vi do opor tu na mente 
por Mi nas e São Pa u lo, “em per fe i to e in dis pen sável acor do e sob a 
orien ta ção es cla re ci da do Se nhor Con se lhe i ro Ro dri gues Alves, úni co e
re co nhe ci do ár bi tro dos des ti nos re pu bli ca nos nes te mo men to, che fe
in con tes tá vel da po lí ti ca pa u lis ta e a quem o Esta do de Mi nas (con clu iu
tex tu al men te o Se nhor Antô nio Car los) quer tam bém para che fe da sua
pró pria e da po lí ti ca na ci o nal”.

Des con ta da que seja a re la ti vi da de de to das as de cla ra ções
ver ba is das con ver sas en tre po lí ti cos, eram sig ni fi ca ti vas e gra ves as afirma ções 
do lí der mi ne i ro.

Mor to Pi nhe i ro Ma cha do, Bor ges de Me de i ros per de ra no
meio fe de ral o seu “bra ço se cu lar”. Rui con ti nu a va a ser o que sem pre
fora: cri a dor de en tu si as mos mas nu li fi ca dor de con fi an ças. Nilo, sem
mu i ta au to ri da de pessoal, não ti nha, atrás de si, um gran de Esta do. Lauro 
ti nha essa au to ri da de, mas seu Esta do era tam bém  pe que no. Os de ma is
Estados pe que nos não dis pu nham nem de lí de res nem de for ça. Se gui riam
a união mi ne i ro-paulista, ago ra mais for te do que nun ca, pelo en fra que -
ci men to fe de ral do Rio Gran de. Só um ris co efe ti vo, nun ca con fes sa do
de pú bli co, se an te pu nha a uma quar ta pre si dên cia pa u lis ta: se ria o gol pe 
dos mi ne i ros em fa vor de uma ter ce i ra pre si dên cia para eles mes mos, o
que não es ca pou, des de logo, aos pa u lis tas, que tra ta ram de se defender
da ma ne i ra mais efi caz, ao for ta le cer a união in ter na, evitan do qual quer 
ra zão de de sen ten di men to com o go ver no fe de ral.

A união in ter na, já o vi mos, era con so li da da com a in clu são,
na Co mis são Di re to ra do par ti do, de ele men tos que ti nham per ten ci do
à dis si dên cia e ao PRC. A so li da ri e da de a Ven ces lau, pu bli ca men te
cimen ta da com a ma ni fes ta ção de apo io en ca be ça da por Ro dri gues
Alves, pros se guiu com todo cu i da do, em bo ra, nas ex pan sões ín ti mas, os
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pa u lis tas an das sem sem pre des con fi a dos da fa mo sa e até cer to pon to
mi to ló gi ca ma lí cia mi ne i ra.

Logo a 6 de ju nho, Alti no ad ver tiu Ro dri gues Alves a res pe i to 
das sus pe i tas an ti mi ne i ras. No ti ci a va-se a re u nião de pró ce res mon ta -
nhe ses em Belo Ho ri zon te, para tra tar da su ces são. Antô nio Car los, na
conver sa re cen te, fora pe remp tó rio: só atu a ri am em con jun to. Que
conver sas mis te ri o sas es ta ri am en tre ten do, à som bra das mag nó li as
belo-horizontinas, os es per tís si mos mem bros da Ta ras ca?

O PRP se or ga ni za va para a con quis ta si len ci o sa da vi tó ria.
Logo em prin cí pio de maio, a Co mis são Di re to ra se re u ni ra, con jun ta -
men te com os de pu ta dos fe de ra is, e Álva ro de Car va lho, re cém-chegado 
da Eu ro pa, um dos mais há be is e ex pe ri en tes po lí ti cos do tem po,
conhe ci do pela sua ín ti ma ami za de com Ro dri gues Alves, foi es co lhi do
lí der da ban ca da.

Fator da ma i or im por tân cia, o Rio Gran de do Sul pa re cia entrar
no apris co.  A 28 de ju nho, o Se na dor ga ú cho So a res dos San tos, vin do
de Por to Ale gre para o Rio, en tre vis tou-se com Alti no, em São Pa u lo, e
as se gu rou-lhe “de vi da men te au to ri za do pelo Dr. Bor ges de Me de i ros, o
apo io des se Esta do [Rio Gran de] à ori en ta ção de São Pa u lo [....] no ta da -
mente na es co lha do fu tu ro pre si den te que de ve rá ser o Con se lhe i ro
Rodri gues Alves”.

Mas, nas in for ma ções ín ti mas, os ga ú chos pa re ci am jo gar
com pau de dois bi cos. Na vés pe ra da con ver sa en tre So a res dos San tos
e Alti no, o ga ú cho Ilde fon so Fon tou ra es cre via a Bor ges de Me de i ros
uma car ta di fe ren te, con ser va da nos ar qui vos des te. Se gun do Fon tou ra,
Ro drigues Alves de ve ria ser can di da to em 1918, mas os mi ne i ros pa re ciam
pre ferir Rui Bar bo sa, e só ace i ta ri am o pa u lis ta se não hou ves se es ca -
pató ria.

Qu an to a Ro dri gues Alves, sem pre em Gu a ra tin gue tá, sua
posi ção era pru den te, sem con fi an ças in gê nu as. Alme ja va a pre si dên cia
(na que le mo men to tudo pa re cia in di car isso), mas sem sa cri fí cio de cer -
tas po si ções co nhe ci das, e sem acre di tar in te i ra men te no apo io to tal dos 
mi ne i ros. As car tas que es cre veu, du ran te todo esse pe río do, a Alti no
Aran tes, e por este pre ci o sa men te con ser va das, mos tram a per ma nen te
flexi bi li da de da sua con du ta di an te dos pa lá ci os do Ca te te e da Li ber dade.
Ape sar de con trá rio, por prin cí pio, às vi o lên ci as con tra a au to no mia dos
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Esta dos, re co men dou a Alti no apo io ca u te lo so da ban ca da ao go ver no
fede ral, no caso da in ter ven ção em Mato Gros so, com a qual Ven ces lau
pa re cia con cor dar:

“Embo ra fran ca men te par ti dá rio do prin cí pio da
não-intervenção, sal vo os ca sos es tri tos da Cons ti tu i ção [....],
agi re mos como acon se lha rem os acon te ci men tos” (car ta de 9
de ju nho).

Já em 20 do mes mo mês, cri ti cou fran ca men te a po si ção de
Ven ces lau no caso da in ter ven ção no Espí ri to San to: “O caso do Espírito
San to foi um erro, um gra ve erro do go ver no fe de ral.” E ma ni fes ta va,
nes se do cu men to, cla ra des con fi an ça con tra os mi ne i ros: 

“Vou pen sar um pou co na ati tu de atri bu í da aos mi ne i ros,
pre o cu pa dos já com a su ces são do atu al pre si den te. É pos sí -
vel que os po lí ti cos, que di ri gem o gran de Esta do, pen sem
em não abrir mão da gran de in ves ti du ra que es tão exer cen do
pela se gun da vez, ali men tan do, tal vez, a cren ça de que os
ou tros não po de rão de sem pe nhar o man da to com as mes mas 
van ta gens para a Re pú bli ca. Isto, po rém, de po is da úl ti ma
en ten te co nos co, se ria o cú mu lo do mau gos to: – é o me nos
que se pode di zer. Como não há, en tre os che fes mi ne i ros,
mu i ta har mo nia e co e são, não con vém que pre ci pi te mos o
nos so ju í zo.”

Era uma ex pan são pou co co mum, esta, de Ro dri gues Alves,
con ti da na car ta de 20 de ju nho de 1916. Nun ca se mos trou tão cla ra men te 
can di da to a qual quer pos to, tal vez sem o per ce ber, como na que la
con fi dên cia a Alti no Aran tes.

Era mis ter não se pre ci pi tar, mas tam bém não es mo re cer.
Rodri gues Alves es ta va se pre pa ran do para trans fe rir-se para o Rio, onde 
as obras da casa da Se na dor Ver gue i ro che ga vam ao fim.

Alti no re sol veu ter com ele, an tes des sa par ti da, uma con ver sa 
pes so al de mais pro fun do al can ce so bre a su ces são. No dia 6 de agos to
fez pre pa rar o seu trem pre si den ci al, e se guiu para Gu a ra tin gue tá, em
com pa nhia de Oscar Ro dri gues Alves e ou tros co la bo ra do res de con fiança. 
Todo o dia, ano tou no seu diá rio, con ver sa ram so bre po lí ti ca.
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As ca u telas com os mi ne i ros con ti nu a vam. Álva ro de Car valho,
vin do do Rio para con ver sar pes so al men te com Alti no, a 7 de ou tu bro,
de cla rou-lhe que, no caso da su ces são pre si den ci al, “os mi ne i ros [....]
não es ta vam agin do li sa men te”. Mas, por ou tro lado, a mar cha na tu ral
dos acon te ci men tos le va va a uma união cada vez mais ín ti ma en tre mine i ros
e pa u lis tas, união ex pres sa pe los con tac tos fre qüen tes en tre Ven ces lau e
Ro dri gues Alves, des de que este úl ti mo, no mês de agos to, pu des se
trans fe rir-se com a fa mí lia para o Rio de Ja ne i ro.

A 29, já no Rio, es cre ve Ro dri gues Alves a Alti no Aran tes:

“Ain da não tive tem po de agra de cer a sua aten ção,
in cum bin do o Dr. Elói Cha ves de me acom pa nhar até aqui,
onde con ti nu a mos a pre pa rar a nos sa ins ta la ção. Espe ro que, em 
pou cos dias, fi ca rá em or dem a vida da casa, po den do pres tar
mais ati va aten ção a ou tros in te res ses. – Logo que che guei es ti ve 
com o Dr. Ven ces lau que se acha mu i to bem dis pos to fi si ca -
men te e bas tan te con fi an te nos es for ços que está em pre gan do
para bem go ver nar.”

A ma i or pre o cu pa ção do pre si den te da Re pú bli ca re si dia nas
di fi cul da des fi nan ce i ras, pois, em car ta de 15 de se tem bro, Ro dri gues
Alves con ta que foi cha ma do ao Ca te te por Ven ces lau, que o que ria
ouvir so bre as mo da li da des de com ba te ao dé fi cit or ça men tá rio. Era a
sua ex pe riên cia de ocu pan te da pas ta da Fa zen da, em duas oca siões crí ticas, 
que pa re cia ser re que ri da. Da mesma opi nião eram o Mi nis tro da
Fazenda, Caló ge ras, e o lí der da Câ ma ra, Antô nio Car los, com os qua is o
Con se lheiro tam bém se en tre te ve lon ga men te so bre as fi nan ças do país.
Ro dri gues Alves as se gu ra ra a to dos o apo io ir res tri to de São Pa u lo, mas
não de i xa ra de ad ver tir que “nos re gi mes de fe de ra ção é pre ci so agir tendo
sempre em aten ção os in te res ses das gran des uni da des, não pres cin dindo da
audiên cia e con cur so dos seus di ri gen tes, an tes de cer tas de li be ra ções e
para exe cu ção das que fo rem ado ta das”.

São Pa u lo, na opi nião de Ro dri gues Alves, dava todo o apo io
ao go ver no, mas so li ci ta va re tri bu i ção. A fe de ra ção era um equi lí brio
den tro do qual os res pon sá veis pe los gran des Es ta dos de vi am ter seu
papel pró prio. Era o princí pio da co or de na ção, su per pon do-se ao da

Ro dri gues Alves: apo geu e de clí nio do presidencialismo 429



subor di na ção, que veio de po is a vi go rar ex tin guin do, aos pou cos, o sistema 
fe de ra ti vo no Bra sil.

O Se na dor Ro dri gues Alves fun ci o na va pra ti ca men te como
con sul tor do go ver no em as sun tos de li ca dos, mas tam bém era ou vi do –
sua cor res pondên cia pas si va o de mons tra – so bre a po lí ti ca de vá ri os
Esta dos me no res, cu jos di ri gen tes lhe pe di am a opi nião.

No en tan to, as di fi cul da des do go ver no Ven ces lau não eram
so men te fi nan ce i ras. Ou tras ha via, tan to in ter nas quan to ex ter nas.

A guer ra eu ro péia se eter ni za va, e a com pe ti ção dos in te res ses 
be li ge ran tes ia aos pou cos se es ten den do a todo o mun do.

O Bra sil não po dia es ca par, pela sua re la ti va im por tân cia, de
ser um dos cen tros de atra ção da que la com pe ti ção. Não era só o café
que mo no po li za va as di fi cul da des do nos so equi lí brio. Ou tros ca sos iam 
sur gin do. Des gas ta dos pelo es for ço fi nan ce i ro da be li ge rân cia, os in gle -
ses pen sa vam em ven der ao go ver no fe de ral a São Pa u lo Ra il way (a
“Ingle sa” como era cha ma da aque la fer ro via). Mas cor ria como cer to
que os ca pi ta is nor te-americanos (que des de o co me ço do sé cu lo XIX
sempre ten ta ram con cor rer com os in gle ses no Bra sil) es ta vam pro curan do 
se apro pri ar da que la via de ex por ta ção de café. Ro dri gues Alves te mia
que a en cam pa ção fe de ral fos se se gui da de for te in de ni za ção pela pror -
roga ção do con tra to de con ces são da fer ro via, e que, sen do os ame ri canos os 
in te res sa dos, te ri am eles o di nhe i ro su fi ci en te para in te res sar o go ver no
fede ral na ope ra ção, mas se co bra ri am de po is com au men tos subs tan ci a is
de ta ri fas que iam cair, no fim de tudo, em cima da eco no mia de São Paulo. 
Ven ces lau pro me teu-lhe que não fa ria nada sem ouvi-lo.

Outras di fi cul da des vi nham da pres são ali a da pelo rom pi mento
de nos sas re la ções com a Ale ma nha. O mi nis tro da Fran ça pres si o na va
abertamen te e a opi nião gran de men te ma jo ri tá ria era fa vo rá vel aos aliados.
Lauro Mül ler, pela sua as cen dên cia ger mâ ni ca, era in jus ta men te sus peitado
de con tra ri ar os im pul sos da alma bra si le i ra, quan do ele era, como di zia
o seu pa trí cio Edmun do da Luz Pin to, “um ca bo clo bra si leiro de nome
ale mão”.

Rui Bar bo sa che fi a va, com a fla ma de sem pre, a cam pa nha
an ti ger mâ ni ca, o que não de i xa va de cri ar di fi cul da des en tre o go ver no e 
a mo ci da de. Em São Pa u lo, por exem plo, Alti no Aran tes ne gou ho me -
na gens es pe ci a is a Rui Bar bo sa, re cla ma das pe los es tu dan tes, em ju lho,

430 Afon so Arinos



na sua vol ta de Bu e nos Ai res, onde pro fe ri ra a cé le bre con fe rên cia,
porque não que ria cri ar di fi cul da des à posição de li ca da do gover no federal.

O fim de 1916 e o co me ço de 1917 fo ram pe río dos tur vos,
igual men te, na po lí ti ca in ter na. Em al guns Es ta dos de me nor im por tân -
cia a si tu a ção se agi ta va pe ri go sa men te. No Espí ri to San to a luta era brava
e a in ter ven ção fe de ral pa i ra va como uma ame a ça, para des gos to dos
pa u lis tas. No Pará, o Go ver na dor Enéi as Mar tins foi de pos to pe los
mes mos par ti dá ri os de La u ro So dré que ha vi am der ru ba do Artur Lemos, 
sen do que Enéi as fora ele i to, na que la oca sião, com o acor do dos so dre -
sis tas, como ele men to de con ci li a ção. Pou co de po is de ex pul so do
gover no, o bri lhan te co la bo ra dor de Rio Bran co mor reu no Rio de Janeiro, 
com ape nas qua ren ta e cin co anos. No Ama zo nas, ten ta ra-se igual men te 
a de po si ção do go ver na dor. O caso de Ala go as, ape sar do “acor do
Cam bo im”, pre o cu pa va os ami gos do go ver no. Ro dri gues Alves foi pro -
cu rado pe las duas par ci a li da des e em se gui da, em nome da po lí ti ca
mine i ra, por Fran cis co Sa les, “ou vin do-os com aten ção e a todos
prome ten do que pro cu ra ria in for mar o go ver no de São Pa u lo a fim de
ha bi li tá-lo a man dar ins tru ções à ban ca da”. Ven ces lau da va-lhe a im -
pres são de va ci lar no caso. Pa re cia-lhe “sin gu lar que não hou ves se um
pon to de vis ta se gu ro e fir me por par te do go ver no e do seu lí der, para
que à sua ação, na Câ ma ra, não fal tas se o ne ces sário pres tí gio”. Sa les
viera procurá-lo para acer tar uma união com os mi ne i ros, que des se força à 
ação cla u di can te do go ver no fe de ral. Con cordava, com Álva ro de
Carva lho, em que se de via se guir a opi nião emi ti da na Co mis são de Justi ça 
pelo mi ne i ro Melo Fran co, para as sim “se cun dar os es for ços do pre si -
den te da Re pú bli ca” no sen ti do de re gu la ri zar a com pli ca da si tu a ção da
tur bu len ta Ala go as.2

Mato Gros so an da va “anar qui za do sob o Go ver no do General
Ca e ta no de Albu quer que”, e Aze re do, sem pre metido nas in tri gas
locais, vi nha in for má-lo do que ocor ria.3

Mas tudo isso era, no fun do, ma té ria mar gi nal. O pro ble ma
cru ci al da es co lha do fu tu ro pre si den te da Re pú bli ca des pon ta va ir re sis -
ti vel men te, ape sar das ca u te las, des con fi an ças e re ce i os. E o fato mes mo 
de que Ro dri gues Alves era o ho mem so li ci ta do a cada mo men to pelo
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go ver no fe de ral, por al guns es ta du a is e por con gres sis tas de vá ri as
regiões do país, in di ca va que a si tu a ção ia se nu cle an do na tu ral men te em 
tor no do seu nome, nos me i os da po lí ti ca mi li tan te.

Ele pró prio ti nha re ce io de pre ci pi tar as co i sas. Escre ven do a
Alti no, em 16 de no vem bro, opi na va:

“Nes te mo men to não se fala qua se em ele i ção pre si -
den ci al: um ou ou tro jor nal traz, de vez em quan do, al gu ma
bis bi lho ti ce. Pa re ce que não é tem po ain da. O Esta do não
anda de bom hu mor e ago ra [....] é ine vi tá vel que o mal se
agra ve.”

A mes ma opi nião ma ni fes tou a Fran cis co Sa les, um mês depois, 
como se vê des ta nota sua de 22 de de zem bro:

“Apa re ceu-me o Se na dor Fran cis co Sa les. O La mou ni er
[Go do fre do] ha via pe di do hora para sua con fe rên cia. Qu e ria 
fa zer al gu mas co mu ni ca ções. Ti nha sido con vi da do para
uma re u nião em casa do Dr. Se a bra, à qual as sis tiu o Dr.
Nilo Pe çanh ça. Enten dia Se a bra que era tem po de con ver sar 
so bre a su ces são, de ven do to dos os ho mens de in fluên cia
po lí ti ca co la bo rar nes se pro pó si to. O Nilo mos tra va-se dis -
pos to a uma co la bo ra ção. Sa les dis se que era cedo para se
tra tar de tal as sun to e Mi nas ti nha o com pro mis so de agir,
quan do fos se tem po, de acor do com São Pa u lo. Não ti nha
po de res para fa lar pelo seu Esta do, em bo ra, como po lí ti co,
não es ti ves se ini bi do de con ver sar. Agra de ci a co mu ni ca ção, 
re pe tin do que era cedo para se tra tar do as sun to e que, de po is
do acor do fe i to en tre os dois Esta dos de Mi nas e São Pa u lo,
nun ca mais ace i ta va con fa bu la ções a esse res pe i to. Acres cen tou
o Dr. Sa les que o Dr. Se a bra o au to ri za va a me di zer que a
Ba hia agi ria, no caso da su ces são, de acor do com os Esta dos 
de Mi nas e São Pa u lo.”

Essas in for ma ções oti mis tas eram no en tan to o que Ro dri gues
Alves cha mou “in tri gas po lí ti cas”. Logo após aque le tre cho, acres cen tou
esta res sal va no seu diá rio:
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“Note-se ago ra. Na vés pe ra [21] o De pu ta do Ma ce do
So a res pro cu rou meu fi lho, seu co le ga na Câ ma ra, para pre ve -
ni-lo de que ia se dar aque la re u nião em casa do Se a bra, para a 
qual foi o Nilo con vi da do pelo De pu ta do Mo niz [So dré]. O
Ma ce do es ta va alar ma do. O fim da re u nião era tra tar da can di -
da tu ra do Del fim Mo re i ra a pre si den te da Re pú bli ca; o Sa les iria
para a do Esta do. Não se con for ma va com esta in di ca ção, e se
re ti ra ria da po lí ti ca se isto acon te ces se. De po is de fa lar a meu
fi lho, foi al mo çar com o José Be zer ra, a quem fez a mes ma
co mu ni ca ção, ten do dito mais tar de que Be zer ra, no mes mo
dia, le vou a in for ma ção ao Dr. Ven ces lau, que se mos trou mu i to 
ir ri ta do. Qu an do sou be da con ver sa do Ma ce do So a res
com meu fi lho, pu se mos em dú vi da a in for ma ção, por que
ele não se tem mos tra do ami go de São Pa u lo. Por que nos
in for mar? Se ria jogo do Nilo?4 O cer to é que a in for ma ção
era ver da de i ra. O La mou ni er ou viu al gu mas co i sas de meu fi lho
e do Álva ro, con ver sou com o Álva ro, e daí o pe di do para aque la
con fe rên cia.”5

Ro dri gues Alves, pois, acha va pos sí vel que os mi ne i ros as pi ras sem
a uma ter ce i ra pre si dên cia, o que se ria, no fun do, ra zoá vel, pois tal se
dera com São Pa u lo. O pro ble ma é que eles não ti nham no mes, ou
an tes, os gran des no mes de que dis pu nham, como o de Ca ló ge ras, Melo 
Fran co, Antô nio Car los ou João Luís, não os uni am. Não ha ve ri am de ser
Sa les, ou Jú lio Bu e no, ou Del fim, ho mens ca pa zes de des per tar apo io
na ci o nal. Os ve lhos che fes mi ne i ros afas ta vam os va lo res ver da de i ros,
ao con trá rio de São Pa u lo, que sem pre os apo i ou. Mar gi na li za dos es ta vam
Ca ló ge ras, Car los Pe i xo to, Gas tão da Cu nha, Melo Fran co. Os no vos, como 
Ber nar des ou Raul So a res, mal ti nham apa re ci do. Na ver da de, o Bra sil todo
não dis pu nha de nin guém em con di ções de en fren tar Ro dri gues Alves.

Mas que o pen sa men to exis tia en tre os mi ne i ros pa re ce cer to,
e o fato era co nhe ci do mes mo fora de São Pa u lo. Isto é ple na men te
con firma do por uma en tra da do diá rio de Alti no, re fe ren te a 4 de fevere i ro 
de 1917. Diz a mes ma que Alti no re ce beu, na que le dia, um emis sá rio de 
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Je rô ni mo Mon te i ro, o qual veio di zer-lhe que o Espí ri to San to não ti nha 
ne nhum com pro mis so com Mi nas para a su ces são, e que os mine i ros se 
fe cha vam, recu san do-se a qual quer in for ma ção so bre o pro ble ma. Altino,
ir ri ta do, es cre veu en tão o se guin te: “Res pon di-lhe que, se os po lí ti cos
mi ne i ros ne ga vam ou ocul ta vam a exis tên cia de qual quer en ten te co nos co 
so bre o caso da su ces são pre si den ci al, eram de um re vol tan te ci nis mo,
ou que ri am fa zer-se de in gê nu os de ma is.” Pe diu ao in ter lo cu tor que o
Espí ri to San to não to mas se po si ção sem avi so, mas con fi a va mesmo era na 
ação “do ou tro” Espí ri to San to...

Com o co me ço do ano, aper ta va o ve rão. Para fu gir a ele e,
tam bém, à in tri ga lha da ca ri o ca, Ro dri gues Alves se guiu, com a fa mí lia,
para Gu a ra tin gue tá, na se gun da quin ze na de ja ne i ro, ou já no mês de
feve re i ro. Lá po de ria me lhor es co lher os seus in ter lo cu to res e par ti ci par, 
com mais pro ve i to, das com pli ca das ma no bras da su ces são.

Os mi ne i ros, se pre ten di am con ti nu ar no po der, como era
des con fi an ça dos pa u lis tas, não re cu sa vam de for ma al gu ma apo i ar a
candi da tu ra pa u lis ta, na pes soa de Ro dri gues Alves, se fos se esta a solução
viá vel, como pa re cia ser.

Logo no co me ço de 1917, Alti no foi com Álva ro de Car va lho 
a Cam pos de Jor dão, a fim de con ver sa rem com o pres ti gi o so mi ne i ro
Sa bi no Bar ro so, que ali se en con tra va em tra ta men to da sua tu ber cu lo se. 
O en con tro se deu na re si dên cia de ve rão que ali pos su ía o Co men da dor 
Antô nio Ro dri gues Alves, ir mão mais ve lho do Con se lhe i ro, e o as sun to 
da can di da tu ra des te foi abor da do, com pro mis so ras pers pec ti vas. Sa bi -
no, que con ser va va in tac ta a sua ami za de com Ven ces lau, in for mou-o da 
ini ci a ti va pa u lis ta, de for ma que, quan do o pre si den te fez uma vi a gem a
São Pa u lo, já não hou ve ali cons tran gi men to em que a ma té ria fos se
tratada, en tre ele e Alti no.6

No dia 25 de fe ve re i ro, Antô nio Car los saiu do Rio em direção
a Gu a ra tin gue tá, para con ver sar com Ro dri gues Alves, lá en con tran do
com Alti no e Oscar, vin dos de São Pa u lo. Toda a lon ga con ver sa foi
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sobre a su ces são. Ora, era evi den te que o en con tro logo se es pa lha ria
pela im prensa, e nin guém du vi da ria dos ru mos da con ver sa. Que poderiam 
fa zer o pre si den te de São Pa u lo e o lí der mi ne i ro na casa do ho mem que 
toda gen te pres sen tia que se ria o can di da to?

A 12 de mar ço Alti no, reunido com os qua tro se cre tá ri os,
rece beu a vi si ta de Álva ro de Car va lho, vin do do Rio, e ano tou:

 “Ouvi com eles a ex po si ção, fe i ta pelo Álva ro, da mar cha
das ne go ci a ções para a pró xi ma su ces são pre si den ci al. As
no tí ci as eram boas, pois con sig na vam a ple na aqui es cên cia
do Dr. Ven ces lau e dos mi ne i ros à fór mu la Ro dri gues
Alves-Del fim Mo re i ra.”

A so lu ção pa re cia as sen ta da, e não era pos sí vel que não
hou vesse sido trans mi ti da para todo o meio po lí ti co, pe los nu me ro sos
ele men tos que se acha vam no co nhe ci men to dela.

Em nome de São Pa u lo, Ro dol fo Mi ran da pro mo veu ofi ci al mente 
o apo io dos pri me i ros go ver na do res. Por in ter mé dio dele, que se guiria logo
para o Rio, se ria pe di do o acor do do Vi ce-Presidente Urba no San tos, que
se in cum bi ria de ob ter o apo io dos go ver na do res do Nor te. Di re ta men te,
fi cou de con tactar Nilo Pe ça nha, pre si den te flu mi nen se, e, por meio de
Soares dos San tos, so li ci tar o pa tro cí nio de Bor ges de Me de i ros e do Rio
Gran de do Sul. Ro dol fo Miranda, cuja de di ca ção à ca u sa era es ti mu la da
pelos seus an te ce den tes her mis tas, se guiu logo para o Rio, onde se en treteve
com Ven ces lau (em Pe tró po lis), com Nilo, em Ni te rói, e com Urba no e
Soares dos San tos na ca pi tal fe de ral.

No dia 17, re gres sa va a São Pa u lo com os re sul ta dos ob ti dos.
Urba no e So a res dos San tos ace i ta vam “com en tu si as mo” o nome de
Rodri gues Alves, mas im pug na vam a vi ce-presidência para Del fim.
Queriam um nome do Nor te para o pos to. Qu an to a Nilo, dava ele
apo io cate gó ri co à so lu ção glo bal.

Bor ges de Me de i ros, na ver da de, já es ta va, ha via mu i to, in for -
ma do da can di da tu ra. Com efe i to, des de 26 de ju lho de 1916, seu ami go 
Ilde fon so Fon tou ra lhe es cre ve ra di zen do que Ro dri gues Alves se ria
can di da to. A dú vi da es ta va so men te no apo io dos mi ne i ros. Mas So a res
dos San tos que, no dia 17, ace i ta ra “com en tu si as mo” Ro dri gues Alves,
não es ta va tão en tu si as ma do as sim. Com efe i to, na vés pe ra, dia 16, ha via 
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es cri to a Bor ges uma car ta, na qual in for ma va que, ha ven do Ven ces lau
se re cu sa do a as su mir a res pon sa bi li da de do lan ça men to, ele, So a res dos 
San tos, “con si de ra va pre ju di ca da a can di da tu ra Ro dri gues Alves...”

No re fe ri do dia 17, Vi to ri no Mon te i ro, se na dor ga ú cho, in for -
ma va me lhor ao seu ami go Bor ges. São Pa u lo in di ca va Ro dri gues Alves.
Ven ces lau ace i ta va, as sim como Nilo e Urba no San tos, mas es tes que riam
co nhe cer a po si ção do Rio Gran de, que só Bor ges po dia in ter pre tar.
Sales, de fato, tras te ja ra, pois ha via ten ta do co or de nar o nome de Delfim
para pre si den te, con tan do para isto com Se a bra. O ob je ti vo era ri dí cu lo,
se gun do Vi to ri no, por que Del fim era “in te li gên cia aba i xo do me dío cre e 
tão in com pe ten te como nulo”.

Re u niu-se a Co mis são Di re to ra do PRP para exa mi nar a
conti nu a ção das tra ta ti vas. Ro dol fo Mi ran da afir mou que, na en tre vis ta
com Ven ces lau, este foi de opi nião que o pró prio Ro dol fo de via ir a
Belo Ho ri zon te, em nome do go ver no de São Pa u lo, pe dir a Del fim que 
ace i tas se a vi ce-presidência. A Co mis são di ver gia do al vi tre, que pa re cia
pre ci pi ta do. Se ria me lhor con ven cer aos que se opu nham que ace i tassem o
nome do pre si den te mi ne i ro, an tes do con vi te ser-lhe fe i to.

De fato, a ex pe riên cia re pu bli ca na mos tra va mais de um caso
de fra cas so de can di da tu ra pre si den ci al, a pre tex to de di ver gên ci as quanto à 
es co lha do vi ce-presidente. Alti no, no dia 20, es cre veu lon ga car ta a
Vences lau so bre a su ces são, na qual, pro va vel men te, terá ex pli ca do e so pe sado
es ses pon tos. Ven ces lau teve, en tão, um ges to de alta ge ne ro si da de.
Propôs que Alti no es cre ves se a car ta a Del fim e que ele, o pre si den te
da Repú bli ca, en ca mi nha ria o con vi te ao pre si den te de Mi nas. Alti no
não ti nha por que re cu sar tão cor di al su ges tão. E as sim foi fe i to, como
se de pre en de do te le gra ma da ta do de 29:

“CONFIDENCIAL – COM MUITO PRAZER RECEBI
ESTIMADÍSSIMA CARTA QUE TRANSMITI DR. DELFIM.
DESTE RECEBI HOJE RESPOSTA EM QUE DECLARA ESTAR

DESVANECIDO HONRA QUE PREZADO AMIGO LHE
CONFERIU [....]. QUEIRA RECEBER AFETUOSO ABRAÇO
MUITO SINCERO E CALOROSAS CONGRATULAÇÕES PELO

GRANDE SERVIÇO QUE AMBOS PRESTAMOS AO NOSSO
QUERIDO BRASIL. VENCESLAU BRÁS.”
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O dig no e mo des to pre si den te pro ce dia nes te pas so na tri lha
das me lho res tra di ções da sua glo ri o sa Mi nas.

Nilo Pe ça nha, para des vi ar pos sí ve is pre ven ções con tra Mi nas,
to mou a si pro por Del fim Mo re i ra, ofi ci al men te, como vi ce-presidente de 
Ro dri gues Alves. Esta va fe cha do o cír cu lo das com bi na ções.

A 23 de mar ço, Nilo, con fir man do sua ação, te le gra fou a
Altino, ace i tan do ofi ci al men te a cha pa Ro dri gues Alves-Delfim Mo re i ra. 
Fran cis co Sa les pro ce deu igualmen te, no mes mo dia 23, afas tan do,
portan to, as sus pe i tas de que em pres ta va seu nome e suas es pe ran ças ao 
jogo obs tru ci o nis ta de al gu mas alas mi ne i ras. Três dias de po is, a 26, veio 
a ade são do Se na dor Se a bra, da Ba hia, que lá che fi a va for te cor ren te.

No dia 28, Álva ro de Car va lho já ha via te le gra fa do a Alti no,
in for man do que es ta va “as sen ta da, en tre os pró ce res da po lí ti ca fe de ral,
a cha pa Ro dri gues Alves-Delfim Mo re i ra”. Po de-se, por tan to, fi xar o
mês de mar ço de 1917 como a épo ca do as sen ta men to de fi ni ti vo da
elei ção de Ro dri gues Alves para a se gun da pre si dên cia da Re pú bli ca.

À vis ta dis so Alti no jul gou-se au to ri za do a co mu ni car o fato
ao Con se lhe i ro, aos seus se cre tá ri os e à Co mis são Di re to ra. Já se po dia
ter por cer to que o Se na dor Ro dri gues Alves, en tão em Gu a ra tin gue tá,
se ria o pró xi mo pre si den te da Re pú bli ca.

No dia 29, o pró prio Mi nis tro da Jus ti ça, Car los Ma xi mi li a no
(que não de via de se jar mu i to uma nova pre si dên cia pa u lis ta), te le gra fou
a Bor ges reco nhe cen do o ine vi tá vel. Os lí de res mi ne i ros, úni cos que
pode ri am lu tar con tra a so lu ção a ser ace i ta, por que de ti nham o sumo
po der fe de ral, ha vi am mu da do ino pi na da men te de po si ção, e ace i ta vam
a cha pa Ro dri gues Alves-Del fim Mo re i ra. As se cre tas es pe ran ças gaúchas 
de uma ci são en tre os dois gran des Es ta dos se es bo ro a vam, se gun do o
mi nis tro da pas ta po lí ti ca. Com cer ta amar gu ra, re co nhe cia que “era
impos sí vel” já en tão, “tri un far ou tra cha pa”.

No pe que no gru po das per so na li da des do mi nan tes o as sun to
es ta va re sol vi do. Isso que ria di zer que na que la Re pú bli ca de No tá ve is
(se gun do a co nhe ci da ex pres são fran ce sa), a so lu ção era ir re ver sí vel,
pois par ti dos e ele i to rado não pas sa vam de ca u da tá ri os dos cír cu los
domi nan tes.
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A 2 de abril che gou a ade são do lon gín quo Pi a uí, dada pelo
De pu ta do Fé lix Pa che co. Nes se mes mo dia, o es per to Antô nio Aze re do 
de cla rou-se tam bém en tu si as ma do com a so lu ção, mas no meio do
oti mis mo ge ral, fez, em car ta a Alti no, ad ver tên ci as som bri as, que o fu tu ro
pró xi mo se in cum bi ria de con fir mar.

“Em tor no da ida de avan ça da do Con se lhe i ro [dis se o se na dor],
agi ta-se um mun do de am bi ções: a am bi ção in qui e ta do Se a bra; a am bi ção
ar do ro sa de Nilo; a am bi ção co le an te do La u ro; a am bi ção va i do sa do Rui; a
am bi ção sor ra te i ra do Sa les.” E Alti no ajun ta, no re su mo que faz da car ta:
“Os qua li fi ca ti vos são tex tu a is.” O que Aze re do mais re ce a va era que o po der 
vi es se a cair em mãos mi ne i ras. Re co men da va o se na dor a união pre ven ti va, a 
fim de que, “em caso de um fra cas so” (a mor te de Ro dri gues Alves an tes da
ele i ção) se che gas se a um “can di da to nos so”, isto é, não mi ne i ro.

Alti no, pru den te, li mi tou-se a res pon der à in só li ta mis si va,
in for man do que o Con se lhe i ro se en con tra va fí si ca e in te lec tu al men te
na me lhor for ma. Mas o le i tor do seu diá rio não pode de i xar de se
sur pre en der com o ati la men to qua se di vi na tó rio de Aze re do, o ve lho
ma ri nhe i ro das tor men tas re pu bli ca nas.

É in te res san te acom pa nhar-se as re a ções ín ti mas do can di da -
to es co lhi do, amo i ta do no seu re ti ro de Gu a ra tin gue tá.

Du ran te todo o mês de mar ço es cre veu à fi lha, como se não
esti ves se en vol vi do nos acon te ci men tos que se tra ma vam em tor no do seu
nome. No dia 3, fala “das uvas do Nar ciso, mu i to bo ni tas mas pou co
doces”. Como por me nor im por tan te, acres cen ta: “Este ano, tal vez por ca u -
sa das chu vas, as fru tas an dam de sen vol vi das. Há por aqui mu i ta man ga
ruim; mes mo as de Ube ra ba não an dam boas...” Esta va pen san do em fa zer
“um pas se io” à ca pi tal (São Pa u lo), mas nada es ta va as sen ta do ain da.

A 14, ex pli ca que, por ca u sa da chu va, vai adi an do a ida a São
Pa u lo. (É que a co i sa fer via por lá, e ele pre fe ria fi car lon ge do cal de i rão
político.) Na mes ma car ta con ta da vi si ta que re ce beu, em Gu a ra tin guetá,
do Dr. Fe i to sa, “mi nis tro do Bra sil na Rús sia”.7
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O ve lho Ro dri gues Alves olha va a chu va que caía na rua, por
de trás das ja ne las de gui lho ti na do seu ca sa rão. Co mia fru tas, con ver sa va 
fi a do com va gos mi nis tros do Bra sil em va guís si mos pa í ses da Eu ro pa.
Mas, no diá rio pes so al, ano ta va:

“Mar ço – Gu a ra tin gue tá.
Du ran te mi nha per ma nên cia no Rio, de onde vim há

dois me ses, já se fa la va mu i to na es co lha do su ces sor do Dr.
Ven ces lau, e a im pren sa se ocu pa va im per ti nen te men te do as -
sun to. O meu nome an da va sen do mu i to dis cu ti do. São Pa u lo 
e Mi nas se ha vi am en ten di do para não tra ta rem do caso se não 
em tem po opor tu no e no me lhor in tu i to. As co i sas, po rém,
se fo ram pre ci pi tan do, e os che fes po lí ti cos mais gradu a dos
com bi na ram na cha pa Ro dri gues Alves-Delfim Mo re i ra, de -
ven do, con for me os pre ceden tes, ser aguar da da a re u nião de
uma conven ção para a es co lha dos can di da tos, que de ve rá
pre va le cer.”

A tran qüi li da de era ab so lu ta. A con ven ção es co lhe ria a
cha pa in di ca da pe los che fes mais gra du a dos. E a es co lha de ve ria pre -
va le cer. Re al men te ele po de ria con ti nu ar chu pan do as man gas de
Ube ra ba, não tão boas na que le ano, e con ver san do so bre os ge los e
os anar quis tas da Rús sia, com Luís Antô nio de Bri e ne Car ne i ro do
Nas ci men to Fe i to sa.

No dia 28 de mar ço, data de ci si va, como in di ca mos há pou co, 
ele co lheu as duas me lho res fru tas da que le prin cí pio de ou to no. A
prime i ra era a co mu ni ca ção de Alti no:

“Com a ma i or sa tis fa ção te nho a hon ra de trans mi tir
a V. Exª o se guin te te le gra ma que aca bo de re ce ber do Dr. 
Álva ro de Car va lho: ‘Den tro das re ser vas de vi das, devo
co mu ni car a V. Exª ter fi ca do as sen ta da, de po is de ou vi -
dos os vá ri os ele men tos po lí ti cos, a fór mu la Ro dri gues
Alves-Del fim Mo re i ra para a pró xi ma su ces são pre si den -
ci al. Vão pros se guir os tra ba lhos pre li mi na res que de vem 
an te ce der à re u nião da Con ven ção que fará a es co lha,
como tem sido de pra xe, dos no mes que de ve rão ser le -
va dos às ur nas. Não con vin do que, por nos sa ini ci a ti va,
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ve nha a pu bli ci da de essa no tí cia, que aliás é do co nhe ci men to
de toda a im pren sa, rogo a V. Exª dar co nhe ci men to da
mes ma aos ilus tres mem bros do go ver no e da Co mis são
Di re to ra do Par ti do Re pu bli ca no Pa u lis ta. Não me te nho di ri gi do
ao Con se lhe i ro Ro dri gues Alves, por en ten der que a V. Exª
cabe a pri ma zia des sa no tí cia. Se rei mu i to gra to se V. Exª ti ver a 
bon da de de afir mar a esse ilus tre bra si le i ro a mi nha ale gria e o 
meu or gu lho por tão fe liz es co lha’.”

Alti no as sim res pon deu à co mu ni ca ção:

“Te nho cer te za de bem in ter pre tar os sen ti men tos do
Esta do de São Pa u lo apre sen tan do a V. Exª as mais efu si vas
con gra tu la ções pela fe liz e aus pi ci o sa es co lha, que vai as se gu rar à
Re pú bli ca mais um bri lhan te qua triê nio de or dem, de tra ba lho e 
de pres tí gio. Cor di a is sa u da ções.”

A outra fru ta ma du ra vi nha nes te te le gra ma da Co mis são
Dire to ra:

“TELEGRAMA ÁLVARO NOS INFORMA, DEBAIXO
RESERVA, ESCOLHA NOME V. EXª PRÓXIMA SUCESSÃO

PRESIDENCIAL. QUEIRA V. EXª ACEITAR NOSSAS
FELICITAÇÕES. JORGE TIBIRIÇÁ, ALBUQUERQUE LINS,

PÁDUA SALES, RODOLFO MIRANDA, FERNANDO PRESTES,
LACERDA FRANCO, OLAVO EGÍDIO, CARLOS DE CAMPOS.”

A es tes sig na tá ri os jun ta va-se o mano Vir gí lio. Esta va uni da a
Co missão; esta va uni do o po de ro so, in ven cí vel ins tru men to do in ven cível
e po de ro so Es ta do. Ali vi nha Jor ge Ti bi ri çá, que em 1906 re co men dou
o rom pi men to da ban ca da pa u lis ta com o pre si den te da Re pú bli ca. Ali
figura va Albu quer que Lins, que não o de se ja ra para su ces sor no go verno
de São Pa u lo. Ali se en con tra va Ro dol fo Mi ran da, que foi can di da to
adver so na ele i ção de 1912 e que, de po is de der ro ta do, ple i tou a in ter venção
em São Pa u lo. Ali es ta vam to das, ove lhas ne gras e bran cas, balin do
unís so nas no mes mo apris co.

Ro drigues Alves, no fun do ma li ci o so, deve ter sor ri do por
deba i xo do pin ce-nez, por cima do ca va nha que. E, de mãos nas cos tas,
como era seu há bi to, deve ter fi ca do mar chan do para lá, para cá, no
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gran de sa lão, olhan do a chu va que caía na la de i ra do mer ca do, nos
velhos te lha dos da sua ci da de ban de i ran te.

Eis como o pre si den te a ser ele i to res pon deu a Alti no, da quela
vez o seu ma i or ele i tor:

“Gu a ra tin gue tá, 31 de mar ço.
Dr. Alti no.
Recebi seus te le gra mas, trans mi tin do os do Álva ro e Dr.

Ven ceslau. Sou ex tre ma men te re co nhe ci do à sua bon da de, as -
sim como à ge ne ro sa ma ni fes ta ção dos ami gos.

Não re ce bi, en tre tan to, com ale gria, a no tí cia que tan to
me des va ne ce e hon ra. Nu tria a es pe ran ça de que a ati tu de
co nhe ci da de al guns ho mens po lí ti cos ilus tres, que têm o di -
re i to de ple i te ar a gran de in ves ti du ra, pro por ci o nas se o feliz
en se jo para o afas ta men to do meu nome de qua is quer com bi -
na ções e, con fes so, terá mais tran qüi li da de o meu espírito, se 
os ami gos pu de rem ain da en con trar ou tra fór mu la, para a so -
lu ção do pro ble ma da su ces são pre si den ci al. Sabe que nun ca
re ga te ei os meus ser vi ços ao país e de se jo per se ve rar nes se
pro pó si to, mas sin to que me vai fal tan do a con fi an ça nas for -
ças do or ga nis mo, e, na mi nha ida de, to das as pro ba bi li da des
são para o de clí nio. Não são apre en sões vãs, que de vam ser
in di fe ren tes aos di re to res da po lí ti ca, quan do têm de dar so lu -
ção ao ma i or pro ble ma do mo mento e será, para mim, uma
for tu na po der con ti nu ar a aju dá-los esfor ça da men te, sem as
res pon sa bi li da des do go ver no.”

Já dis se mos (es pe ra mos ter de mons tra do) que Ro dri gues
Alves de se jou a pre si dên cia, em 1917. Mas uma co i sa é a am bi ção do
po lí ti co pro fis si o nal – e ele o era, no mais alto sen ti do da ex pres são – 
e ou tra é a re fle xão sen sa ta e des pren di da do ho mem, di an te dos ris -
cos e das res pon sa bi li da des que de se jou. Antes des ta car ta a Alti no,
es cre ve ra aque la nota na qual di zia que a Con ven ção o es co lhe ria, e
que a es co lha de ve ria pre va le cer. Era a am bi ção sa tis fe i ta do po lí ti co
que trans bor da va. Ago ra, no úl ti mo dia do mês, ma ni fes ta va-se receoso e
fran co quan to às suas fra que zas e até apre en si vo quan to ao acer to da
sua in di ca ção, ve lho e do en te como se sen tia. Era o ho mem de bem
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que aqui fa la va. Não ha via, en tre as duas manifes ta ções con tra di tó ri as,
senão a eter na con tra di ção que exis te no fun do de to dos nós, po bres
se res ar ras ta dos pela vida.8

Não di fe rem de sen ti do as pa la vras que en vi ou ao seu que ri do 
ami go Álva ro de Car va lho, que, de po is de seu fa le ci men to, veio a
despo sar Ma ri e ta, a fi lha que com ele mais de per to con vi veu. Eis uma
par te da car ta ao ami go:

“Sou mu i to gra to ao seu es for ço, tão ge ne ro sa men te
des pendido, para pres ti gi ar o meu nome. Co nhe ce, aliás, o
esta do do meu es pí ri to e o ar den te de se jo que nu tro de ser
ainda en con tra da uma me lhor com bi na ção na es co lha dos
nomes que têm de cons ti tu ir o fu tu ro go ver no. Pen so que
você e os ami gos es tão con fi an do de ma is nas for ças
empobre ci das do ve lho com pa nhe i ro.”

Esse re ca do trans pi ra sin ce ri da de. Seu fi lho mais ve lho, Fran cisco,
dis se-nos por mais de uma vez que o pai pa re cia tris te, em vez de ale gre, 
quando ve ri fi cou que a so lu ção com seu nome era de fi ni ti va. Ele
próprio, Ro dri gues Alves Fi lho, não se ale grou com o su ces so, en quanto a 
fi lha Ma ri e ta igual men te nos re ve lou que teve tão fu nes tos pres sen ti -
men tos que se es con deu no quar to para cho rar, no dia em que viu o pai
ex pe ri men tan do a ca sa ca nova, que man da ra fa zer para a pos se. Ma ri e ta
teve a vi são ní ti da do pai ves ti do na que la ca sa ca, den tro do ca i xão.

A can di da tu ra Ro dri gues Alves foi uma so lu ção que cor res pon dia
à ex pec ta ti va ge ral do meio po lí ti co e dos cír cu los da opi nião con ser va do ra,
no sen ti do da or dem, mas es pe ran ço sa, no sen ti do do pro gres so na ci o nal.

Seu nome pa i ra va sem pre, na im pren sa e nas con ver sas, como 
aque le que, por um con jun to de fa to res pes so a is e his tó ri cos, mais fa cil -
men te se im po ria.

Rui Bar bo sa ha via de cla ra do isto mes mo, por ou tras pa la vras,
em duas ve zes an te ri o res.
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Lan ça do o nome por São Pa u lo, en con trou a prin cí pio, re sis -
tências em Mi nas, ori un das das es pe ran ças da que les que que ri am um
ter ce i ro qua triê nio mi ne i ro, de vez que o pri me i ro, de Afon so Pena, fora 
pre ma tu ra men te in ter rom pi do. Mas es sas re sis tên ci as não se fir ma ram,
prin ci pal men te pela fal ta de um nome que pu des se ser apre sen ta do.
Ven ces lau Brás não foi mais do que o ins tru men to de um con sen so, que 
cedo se for mou em tor no de Ro dri gues Alves. Não po den do prever, como 
de res to nin guém po dia na que le mo men to, a rá pi da de te ri o ra ção da sa ú -
de do Con se lhe i ro, procedeu como um co or de na dor de for ças es pon tâ -
ne as, ani ma do de gran de des pren di men to e pa tri o tis mo ine gá vel.

O sa u do so e ilus tre João Man ga be i ra,9 no seu li vro so bre Rui, 
dá a Ven ces lau o pa pel de po li ti que i ro sa gaz, in te res sa do em gal va ni zar
Ro dri gues Alves ape nas para evi tar a as cen são de Rui.

O li vro de Man ga be i ra so bre Rui é um ex ce len te es tu do, mas
des ti tu í do de sen so crí ti co e do co nhe ci men to das con di ções ge ra is da
po lí ti ca bra si le i ra do tem po. João Man ga be i ra sa bia tudo so bre Rui, mas
gran des eram suas la cu nas de in for ma ção quan to aos fa tos, con jun tu ras
e de ter mi nan tes ge ra is da vida na ci o nal.

Como exem plo do que vem de ser afir ma do, po de-se men ci o -
nar o fato de Man ga be i ra, tan tos anos de po is dos acon te ci men tos que
re la to, re i te rar a afir ma ção le vi a na do ger ma no fi lis mo de Ro dri gues
Alves. Já mos tra mos exa us ti va men te as di fí ce is con di ções da eco no mia
na ci o nal (café), que le va ram o pre si den te de São Pa u lo a pro cu rar sal var
nos sas ri que zas, en fren tan do os dois la dos be li ge ran tes, Esta dos Uni dos, 
França e Ale ma nha, mas pro cu ran do, en quan to pos sí vel, ob ter van tagens
das nos sas re la ções com a Ale ma nha. Pela tese dos ini mi gos de Ro drigues
Alves, li ge i ra men te ado ta da por Man ga be i ra, o su per fran cês Paulo Pra do 
tam bém se ria ger ma nó fi lo, bem como Ven ces lau e Ca lógeras, que em tudo 
apo i a ram a po lí ti ca de sal va ção do café bra si le i ro.

O belo pa ne gí ri co de Man ga be i ra não ex pli ca, se não por mo ti vos
pes so a is, o in su ces so da per ma nen te as pi ra ção de Rui à pre si dên cia.
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Sem dú vi da, o ele men to mes qui nho e pes so al fun ci o nou con tra “o ma i or
dos bra si le i ros”, mas ha via ou tros, de im por tân cia pre pon de ran te, que
sem pre im pe di ram a sua su bi da ao pos to que tan to de se jou. Sem es que cer
que Rui, por sua vez, agiu tam bém pes so al e mes qui nha men te, como nos
ca sos da de nún cia de Alfre do Va re la ou da se na to ria de Se a bra.

Man ga be i ra fi ca ria es pan ta do ao per cor rer, como eu per cor ri,
cen te nas de do cu men tos par ti cu la res, par ti dos de lí de res po lí ti cos de
vários Esta dos, nos qua is nun ca a can di da tu ra Rui é to ma da a sé rio.
Quando seu nome apa re cia, era ape nas um lan ce no jogo mu i to ma i or.
Isto não quer di zer que a ex clu são de Rui da pre si dên cia não fos se uma
enor me per da para o Bra sil. Quer di zer que ele nun ca se co lo cou nas
con di ções re a is de ser pre si den te. A úl ti ma chan ce foi des tru í da por ele
mes mo, pre ci sa men te de po is da mor te de Ro dri gues Alves. E a des tru iu
em con di ções duvi do sas, do pon to de vis ta mo ral, como ve re mos adi ante.
Esta é, pelo menos, nos sa opi nião, emi ti da por de ver de cons ciên cia e
mu i to con tra nos so de se jo.

Fir ma da a can di da tu ra em fins de mar ço, Ro dri gues Alves se guiu
em abril para São Pa u lo, onde se hos pe dou, como de há bi to, no Hotel
Rotis serie. No dia 20, com Alti no Aran tes e Álva ro de Car va lho, passou
largamente em re vis ta a si tu a ção po lí ti ca ex ter na e in ter na. Esta úl ti ma
atraves sa va fase de cal ma, de po is de re sol vi do o caso da su ces são. Aque la,
po rém, pela gra vi da de cres cen te da guer ra, pre o cu pa va a to dos os es pí ri tos.

Em re su mo li ge i ro, re cor de mos a si tu a ção. Em fe ve re i ro da que le 
ano, a Ale ma nha anun ci a ra a cam pa nha sub ma ri na in dis cri mi na da, e o
go ver no de Ven ces lau re pe liu, em nota ofi ci al, a agres são aos di re i tos
dos ne u tros, re co nhe ci dos pelo Di re i to Inter na ci o nal. Em mar ço
foi tor pe de a do o na vio bra si le i ro Pa ra ná, e o Bra sil rom peu re la ções
di plo má ti cas com a Ale ma nha. Em abril, os Esta dos Uni dos de cla ra vam
guer ra à Ale ma nha, e o go ver no bra si le i ro pro cla mou por de cre to a sua
ne u tra li da de quan to à guer ra, em bo ra de re la ções cor ta das com um dos
be li ge ran tes. No dia 20 é que se deu o en con tro de Ro dri gues Alves com o 
pre si den te pa u lis ta. Sua ati tu de era exa ta men te a mes ma de Ven ces lau.
Acha va que o Bra sil não de via en trar logo na guer ra, mas re co men da va
apo io a to das as de ci sões do pre si den te da Re pú bli ca. No dia se guin te, 21,
re i te rou aos lí de res pa u lis tas a mes ma ori en ta ção.
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No dia 31 de maio, o Sena do vo tou o pro je to, vin do da
Câmara, que dava por fin do o es ta do de ne u tra li da de do Bra sil. Foi um
dia glori o so para Rui Bar bo sa. Úni co ora dor ins cri to, fa lou de sua cadeira, 
como ha bi tu al men te fa zia, ao lado do seu co le ga Ro dri gues Alves. Fa lou 
du ran te qua tro ho ras, re su min do toda a cam pa nha na ci o nal em prol dos 
ali a dos que vi nha che fi an do, e que ti ve ra ou tro pon to alto na em ba i xa da 
es pe ci al à Argen ti na e na con fe rên cia de Bue nos Ai res. Rodri gues Alves, 
que pou co com pa re cia às ses sões, es ta va ali, às vés pe ras da con ven ção
presi den ci al, pres ti gi an do o ve lho com pa nhe i ro.

No dia 2 de maio, La u ro Mül ler ha via pe di do de mis são, sen do
subs ti tu í do por Nilo Pe ça nha, no me a do no dia 5. Atri bu iu-se fal sa men te a
de mis são à pres são de São Pa u lo. Ao de mi tir-se, La u ro Mül ler es cre veu a
Ven ces lau uma car ta dig na e afir ma ti va, que foi pu bli ca da com des ta que no
Jor nal do Co mér cio do dia 3. Nela, o ex-Chanceler de cla ra va que se man te ve
no pos to até que o Con gres so es ti ves se re u ni do, o que ago ra se da ria (3 de
maio). De i xa va-o, as sim, li vre para dis cu tir os seus atos. Ao mes mo tem po,
in vo can do sua con di ção de ge ne ral de Exér ci to, ajun tou que, ao afas tar-se
do Ita ma ra ti, que ria pôr-se à dis po si ção das au to ri da des, para ser cha ma do
“como o pri me i ro, ao sa cri fí cio”. No fun do, saía pe las acu sa ções de ger ma -
no fi lis mo que lhe eram fe i tas, al gu mas em tom gros se i ro, e que, de cer ta
for ma, com pro me ti am a au to ri da de do go ver no. No dia 4 Ro dri gues Alves
pas sou a La u ro, de Gu a ra tin gue tá, este te le gra ma, que deve ter tra zi do grande 
con for to ao seu ex-colaborador:

“ACEITE MEUS AFETUOSOS CUMPRIMENTOS E A
SEGURANÇA DA CONSTANTE ESTIMA, AMIZADE E
CONSIDERAÇÃO.”

O Jor nal do Co mér cio pu bli cou o des pa cho do dia 5, em pri meiro
lu gar, en tre as nu me ro sas de monstra ções de so li da ri e da de que La u ro
estava re ce ben do.

A pro va de que to dos os ele men tos go ver nis tas es ta vam acordes 
em que o Bra sil de via mar char com pru dên cia, e não ti nha nem os meios
nem as con di ções que le va ram os Esta dos Uni dos a en trar na guer ra no
mês de abril, está em que o novo mi nis tro do Exte ri or acon se lhou-se
com o fu tu ro pre si den te da Re pú bli ca so bre a ori en ta ção que de ve ria
tomar. A res pe i to, exis te a se guin te nota de Ro dri gues Alves:
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“No me a ção do Dr. Nilo Pe ça nha para mi nis tro do Exte -
ri or. No dia 4 de maio de 1917, pela ma nhã, re ce bi em Gu a -
ra tin gue tá10 o seguin te te le gra ma:

SR. PRESIDENTE INSISTE PARA QUE EU ACEITE PASTA 
RELAÇÕES EXTERIORES. POR MAIOR QUE SEJA MEU
SACRIFÍCIO ABANDONANDO ADMINISTRAÇÃO ESTADO,
NÃO HESITO OBEDECER S. EXª DESDE QUE FIQUE
ASSENTADA POLÍTICA DE COOPERAÇÃO ESTADOS
UNIDOS, PEDINDO V. EXª ME ACONSELHE COM
FRANQUEZA E AMIZADE SOBRE ESSA POLÍTICA E ACEITAÇÃO 
HONROSO CONVITE. AFETUOSAS SAUDAÇÕES. NILO
PEÇANHA.”

 Nilo, aliás, es ti ve ra em São Pa u lo no dia 25 de abril, quan do
já se sa bia que La u ro ia pe dir de mis são, e quan do ele, pro va vel men te, já
re ce be ra son da gem de Ven ces lau para ace i tar a pas ta. Seu te le gra ma
deve ter sido a ofi ci a li za ção da con ver sa ha vi da em São Pa u lo. Ve ja-se,
ago ra, a res pos ta de Ro dri gues Alves, dada sem de mo ra, e se ela pode
in di car qual quer ten dên cia em fa vor da Ale ma nha:

“PENSO QUE NÃO DEVE RECUSAR SEUS SERVIÇOS AO

GOVERNO, POR MAIOR QUE SEJA O SACRIFÍCIO QUE TENHA

DE FAZER. COOPERAR COM OS ESTADOS UNIDOS FOI

SEMPRE O MEU PROPÓSITO EM TEMPO DE PAZ, E DEVE SER O 

ANELO CONSTANTE DA NOSSA POLÍTICA INTERNACIONAL.

COM RIO BRANCO AGI SEMPRE NESSA CONFORMIDADE DE

VISTAS. ATÉ ONDE DEVERÁ IR ESSA COOPERAÇÃO, NO ATUAL

MOMENTO, SÓ AS CIRCUNSTÂNCIAS E OS ACONTECIMENTOS

QUE OCORREM NOS PODERÃO ACONSELHAR. CONFIO

INTEIRAMENTE NA AÇÃO PRUDENTE E REFLETIDA E NA

CAPACIDADE DO NOVO E ILUSTRE MINISTRO, QUE VAI

DIRIGIR A SECRETARIA DO EXTERIOR.”

Como bom bra si le i ro, Ro dri gues Alves era par ti dá rio de uma
po lí ti ca de co o pe ra ção com os Esta dos Uni dos, em bo ra não de i xas se de 
de fen der, como fez no caso do café, os in te res ses na ci o na is ame a ça dos
pelo po der eco nô mi co. Então, como vi mos, le va do pela ir ri ta ção do
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mo men to, che gou a pôr em dú vi da a ori en ta ção po lí ti ca de Rio Bran co.
Mas aí ele es ta va em erro, por que a po lí ti ca do Ba rão – como é mais que 
sa bi do – foi sem pre de co o pe ra ção com os Esta dos Uni dos, mas nun ca
de su bor di na ção aos mes mos.

Qu an do a guer ra nos foi im pos ta – e a lei de ou tu bro de 1917 
re co nhe ce a exis tên cia de um es ta do de guer ra – Ro dri gues Alves, já o
dis se mos, veio ao Rio para vo tar em seu fa vor. E tão fir me es ta va na
con vic ção de que de vía mos se guir, sem des fa le ci men tos, a po lí ti ca de
guer ra con tra a Ale ma nha, que no fim do ano, a 12 de de zem bro, ao se
dis cu tir em São Pa u lo, o go ver no e a Co mis são Di re to ra, a for ma ção da
cha pa de de pu ta dos fe de ra is, foi ele, Ro dri gues Alves, quem to mou a
ini ci a ti va de se opor à re e le i ção de um ve lho ami go e fiel cor re li gi o ná rio, 
o De pu ta do Pa dre Va lo is de Cas tro, pelo fato de ha ver este se opos to,
na Câ ma ra, à de cla ra ção de guer ra con tra a Ale ma nha, vo ta da dois meses
an tes. Ajun tou que era for ça do a acon se lhar isso “para pres tí gio do seu
fu tu ro go ver no”. Com este fato en cer ra mos a dis cus são das acu sa ções
de ger ma nó fi lo du ran te a guer ra, le van ta das con tra Ro dri gues Alves
pelos seus ad ver sá ri os da po lí ti ca e da im pren sa.

A CONVENÇÃO

A Con ven ção do Con gres so para a in di ca ção do fu tu ro pre si -
den te se apro xi ma va. E, em fins de maio, já ha ven do ocor ri do mu dan ça
vi sí vel nos ru mos da po lí ti ca ex ter na, gra ças à ação de Nilo e à con sa -
gra ção na ci o nal ao ex tra or di ná rio dis cur so de Rui, no Se na do (ses são
que foi com pa ra da às mag nas re u niões do Impé rio ha vi das na que la mes ma 
sala), vol ta ram-se as aten ções da im pren sa para o gran de acon te ci men to
da po lí ti ca na ci o nal. Mais in te res san te do que a no tí cia de qual quer
jor nal, por pro vir de quem pro ve io, é esta ver da de i ra re por ta gem que
so bre a Con ven ção nos de i xou Ro dri gues Alves.

“A CONVENÇÃO

Foi de sig na do o dia 7 de ju nho para a re u nião da Con -
ven ção que tem de pro ce der à es co lha de can di da tos a
pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca para o pró xi mo
qua triê nio. O Dr. Urba no dos San tos, Vice-Pre si den te da
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Re pú bli ca, e o Dr. Antô nio Car los, lí der da Câ ma ra dos
De pu ta dos, di ri gi ram aos de pu ta dos e se na do res fe de ra is o
se guin te con vi te: ‘Estan do ve ri fi ca do, por ma ni fes ta ções
ine quí vo cas, o acor do das prin ci pa is for ças po lí ti cas do país
em re la ção à es co lha do Se na dor Ro dri gues Alves, para can di da to 
à pre si dên cia e à do Sr. Dr. Del fim Mo re i ra, para can di da to
à vice-pre si dên cia da Re pú bli ca no pró xi mo qua triê nio,
to ma mos a li ber da de de con vi dar os de pu ta dos e se na do res
para, re u ni dos no edi fí cio do Se na do, às 20 ho ras de 7 do mês
vin dou ro, se pro nun ci a rem so bre a alu di da es co lha, fa zen do em 
se gui da a com pe ten te in di ca ção para os su frá gi os da na ção,
con for me for de li be ra do. Rio, 28 de maio de 1917’. O con vi te
foi di ri gi do a to dos11 os se na do res e de pu ta dos, sem aten ção à
ati tu de po lí ti ca de qual quer de les, quan to ao go ver no da
União ou dos Esta dos.

Re u niu-se a Con ven ção no dia 7 de ju nho, às 8 ho ras da
no i te, no edi fí cio do Se na do. Foi so le nís si ma a re u nião,
cons ti tu in do um gran de acon te ci men to po lí ti co na opi nião ge ral. 
A im pren sa foi unâ ni me em ates tar a im po nên cia da as sem bléia. 
Com pa re ce ram 244 con gres sis tas (192 de pu ta dos e 52 se na do res).
Foi pre si di da pelo Dr. Urba no dos San tos, que fez a ex po si ção
ini ci al, abrin do a ses são. Fa la ram vá ri os ora do res, com or dem,
ele va ção e pa tri o tis mo. Fa lou por úl ti mo o Sr. Epi tá cio
Pes soa, que im pres si o nou pro fun da men te o gran de au di tó rio.
Os De pu ta dos Ma ci el Jú ni or e Mo a cir fi ze ram de cla ra ções 
de vo tos sim pá ti cos a meu nome, mas de cla ran do, em vis ta de seus
com pro mis sos po lí ti cos, aguar dar o meu pro gra ma de go ver no para
to ma rem ati tu de de ci si va. Da dis si dên cia pa u lis ta com pa re ce ram 
o Se na dor Adol fo Gor do e o De pu ta do Fran cis co Alves.12 O
re sul ta do da vo ta ção foi o se guin te: Ro dri gues Alves, 244 vo tos;
Del fim Mo re i ra, 243. O Se na dor Mi guel de Car va lho vo tou
no meu nome e no do Dr. Bor ges de Me de i ros. O Dr. Ro dri gues 
Alves Fi lho não com pa re ceu à re u nião, por se achar em ca u sa 
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o meu nome. Fin da a re u nião, uma co mis são com pos ta dos
Se na do res Aze re do, Epi tá cio, Alcin do, Índio do Bra sil, e
De pu ta dos Antô nio Car los, Ves pú cio de Abreu, Se a bra,
Cel so Ba i ma e Fé lix Pa che co, veio me tra zer o re sul ta do da
Con ven ção e fe li ci ta ções. Fa lou o Se na dor Aze re do; agra de ci.

No dia 8 te le gra fei ao Dr. Del fim Mo re i ra nos se guin tes
termos: ‘Apre sen to a V. Exª os meus afe tu o sos cum pri mentos e 
felici ta ções pela jus ta ho me na gem que lhe foi on tem
prestada, na gran de con ven ção re pu bli ca na, com a in di ca ção
do nome ilus tre do meu dis tin to ami go para o alto car go de vi -
ce-presidente da Re pú bli ca no pró xi mo qua triênio’. As ban ca -
das ba i a na, pa u lis ta, mi ne i ra e a do Rio Gran de do Sul trou xe -
ram os seus cum pri men tos.”

Até aqui a ex po si ção exa ta e seca de Ro dri gues Alves. Ele
não men ci o na, con tu do, por me no res que são im por tan tes para o
deli ne a men to ver da de i ro da que la úl ti ma fase do pro ces so su ces só rio, 
do qual a Con ven ção de 7 de ju nho foi o des fe cho ce no grá fi co e
consa gra dor.

Rui Bar bo sa, às vés pe ras da re u nião dos mem bros das duas
Ca sas do Con gres so, ha via di vul ga do um lon go ma ni fes to à na ção, que
foi dos pas sos mais in fe li zes da sua lon ga vida pú bli ca, des to an do da
una ni mi da de com que os di ri gen tes da po lí ti ca ha vi am es co lhi do os
nomes de Ro dri gues Alves e Del fim Mo re i ra. O ma ni fes to sur pre en deu
a to dos. Rui Bar bo sa era o vi to ri o so da hora, gra ças à po lí ti ca ex ter na
que pre co ni za va e que vi nha sen do ado ta da pelo go ver no. O can di da to
à pre si dên cia com pa receu no mo men to do seu tri un fo tri bu ní cio, e
senta ra-se ao seu lado na ses são do Se na do.

Os ori gi na is des se do cu men to cons tam dos ar qui vos da Casa 
de Rui Bar bo sa, e se es ten dem por 155 pá gi nas ma nus cri tas em le tra
fir me e cla ra. Além dele exis te uma có pia da ti lo gra fa da e a im pres são
em O Impar ci al, ocu pan do qua se um ca der no, na vés pe ra da Con ven ção. O
tí tu lo é “Ma ni fes to so bre a cha pa Ro dri gues Alves-Del fim Mo re i ra”, e
em nota à mar gem Rui acres cen tou, não se sabe por que, “ir re vis to e
in com ple to”, pois o ori gi nal cor res pon de à có pia e à pu bli ca ção. Pro -
va vel men te de se ja ria fa zer obra ain da mais ex ten sa. A pri me i ra par te é
da ta da de 2 de abril e a se gun da de 4 de maio. Foi es cri to a pe di do de
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Rui Bar bo sa no es plen dor da sua gló ria na ci o nal.
Cor te sia da Casa de Rui Bar bo sa



Ma ce do So a res, de O Impar ci al. O es ti lo, de for ma abun dan te e bar ro ca,
como era de uso de Rui, é mu i to tra ba lha do. Seu tom pa re ce des de
logo mu i to agres si vo e pes si mis ta. Para Rui, na que le mo men to de
res sur gi men to mun di al tra zi do pelo fim da guer ra, o Bra sil era “uma
va zan te de man gues des co ber tos, no em po ça men to ge ral da na ção em
uma in sen si bi li da de tor pe, mor ta, pu tres cen te”. Fala na que da do Czar, 
do Ka i ser, do Sul tão, en quan to no Bra sil o que se via era “a no me a ção
do pre si den te da Re pú bli ca por um ato clan des ti no do che fe do Po der
Exe cu ti vo”.

De di ca ra-se nos úl ti mos tempos à guer ra; não fa la ra em
candi daturas, por que seus prin cí pi os eram tão co nhe ci dos a esse res peito
“como este gran di o so pas sa do em que o Con se lhe i ro Ro dri gues Alves
en vol ve a ma jes ta de con su lar da sua can di da tu ra”.

Lem bra como com ba teu a in fluên cia de Ro dri gues Alves na
es colha de Ber nar di no, em 1905. Opôs-se, de po is, à can di da tu ra
Campis ta, pelo mes mo mo ti vo do pa tro cí nio de Afon so Pena. Afir ma
que o go ver no Ro dri gues Alves “nos in du ziu a gas tar como fi lhos de
pais ri cos, em sun tuá ri os me lho ra men tos pa gos ao do bro do seu pre ço”. 
(Rui aqui es que ceu seu vi go ro so dis cur so, em res pos ta a Gli cé rio, fe i to
em de fe sa das obras do por to e da Ave ni da Cen tral.)

Vol tou à sua idéia, mais de uma vez ex pos ta, con trá ria às
con ven ções do Con gres so e fa vo rá ve is às ele i ções pri má ri as pe los
par ti dos, como nos Esta dos Uni dos, es que ci do de que não se po dia
ar mar aqui, à úl ti ma hora, um sis te ma que lá só aos pou cos se as sen -
tou.

Fa lan do de Ven ces lau afir ma, mal in for ma do como es ta va:
“Não há lin gua gem bas tan te se ve ra para me dir a jus ti ça da con de na ção
a esse caso pro to tí pi co de que bra de man da to, abu so de con fi an ça e traição 
aos de ve res do pos to su pre mo.”

O pre si den te, para ele, te ria  lan ça do “o len ço à oda lis ca do seu
gosto – ina u gu ran do, para o ele i to das suas sim pa ti as, a épo ca das cur va turas
servis, das ade sões in con di ci o na is, dos ne gó ci os clan des ti nos”. Com -
preende-se bem a res pos ta ma ci ça que o Con gres so deu a tais in jú ri as.

Con tra Ro dri gues Alves dis se Rui que ti nha ra zões di re tas
para se opor: o seu an ti-revisionismo cons ti tu ci o nal e o fato de ace i tar
uma can di da tu ra “ge ra da nas en tra nhas da pre si dên cia”. Pes so al men te,
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não ale ga va im pe di men tos. Para de mons trá-lo trans cre ve as car tas que
lhe es cre veu em 1909 e re fe re-se à ten ta ti va de 1913. Mas logo ajun ta
com cer ta per fí dia: “Por nos sa des gra ça, po rém, o hon ra do ci da dão,
cujo es pí ri to de vi a je i ro ave za do a tra ves si as se gu ras, não nos quis dar a
va lia do seu nome em 1910 [....] nem ain da em 1914, para en ce tar a rude 
pu ri fi ca ção das ma ze las [....] hoje, ador men ta do na cal ma ria dos ma res
ban ze i ros, faz-se de vol ta no pego de um cha ve co, em que a for tu na de
Cé sar te ria so ço bra do.”

Pas sa, em se gui da, a uma pre vi são aven tu ro sa. Ro dri gues
Alves, can di da to de Ven ces lau, não se ria ele i to, como o não foi Davi
Cam pis ta, can di da to de Pena. Assim o pre si den te que ele aca ba va de
reco nhe cer que pos su ía um gran di o so pas sa do, era pos to no mes mo pé
que o jo vem mi nis tro que ha via im pug na do, em 1909, por não ter pas sado
su fi ci en te.

O ma ni fes to, pre pa ra do na pri me i ra par te para sair em 2 de
abril, não foi pu bli ca do en tão, por que o tor pe de a men to do na vio Pa ra ná
dis tra ía a aten ção pú bli ca. Foi au men ta do, como se dis se, com data de 4
de maio. Ter mi na pro pon do o adi a men to da Con ven ção de ju nho e a
re a li za ção de ou tra for ma de se le ção do candi da to, nos mol des que
preco ni za va. Esten de este ape lo fi nal ao pró prio Ro dri gues Alves.

Se Rui ti ves se mais sen so po lí ti co e fos se me nos su je i to ao
res sen ti men to pes so al, to ma ria ati tu de con trá ria à que to mou no ma ni -
fes to, e nin guém lhe ti ra ria a pre si dên cia da Re pú bli ca, de po is da mor te
de Ro dri gues Alves. Mas o “após to lo da de mo cra cia” era, sem dú vi da,
um per ma nen te res sen ti do. Não com pre en dia a es co lha do seu co le ga
de São Pa u lo, nem a ex clu são do seu pró prio nome, fa tos que se prendiam
mu i to me nos a ques tões pes so a is do que às con di ções ge ra is do país,
como te mos dito e re pe ti do.

No re fe ri do ma ni fes to, Rui ex tra va sa toda a amar gu ra de
sua alma, de i xa emer gir o mos to do vi nho de res sen ti men tos. O
Impar ci al, jor nal de Ma ce do So a res, que sem pre hos ti li za ra ve la da -
mente a po lí ti ca de São Pa u lo, sin te ti za ra as can di da tu ras como sendo a
“união do ouro pa u lis ta com a po pu la ção mi ne i ra”. Era isto mes mo;
mas es tes eram fa to res econô mi cos e ele i to ra is da mais cor ren te
natu ra li da de em um go ver no de mo crá ti co. Nem se po dia con ce ber
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so lu ções po lí ti cas fun da das em abs tra ções ju rí di cas, so bre tu do in sin -
ce ras. Sim, in sin ce ras.

Foi mais ou me nos o que dis se o Jor nal do Co mér cio (edi ção
paulis ta) no dia 7, ao acen tu ar que Rui “de se ja va subs ti tu ir o pro ces so
cons ti tu ci o nal pelo pro ces so re vo lu ci o ná rio”. Aliás era o que ha via fe i to
na re vol ta da va ci na, para sur pre en der-se de po is com o re sul ta do.

A afir ma ti va de que Ro dri gues Alves era um bo ne co de Ven ceslau
era fal sa. Bas ta re cor dar o que re la ta mos nes te ca pí tu lo, para ver-se que
era inverí di co. Em se gun do lu gar, Rui ape la va para o seu ve lho
argumen to do ofi ci a lis mo da can di da tu ra, es que ci do de que par ti ci pa ra
do Blo co, em 1905, e o ori en ta ra in te lec tu al men te, e o Blo co fora o criador 
de uma can di da tu ra ofi ci al, a de Afon so Pena. O fato de que se tra ta va
de uma con gre ga ção de ofi ci a lis mos es ta du a is, che fi a do por Pi nhe i ro
Ma cha do, o pró prio Rui, e, afi nal, pe los lí de res mi ne i ros, não lhe ti ra va o 
ca rá ter li di ma men te ofi ci al. Nem po de ria ha ver ou tra ori gem, para as
can di da tu ras à pre si dên cia, na que la Re pú bli ca em que os par ti dos eram
ins tru men tos ofi ci a is.

No dia da Con ven ção, o Jor nal do Co mér cio (edi ção do Rio)
comen tou o amar gu ra do ma ni fes to de Rui com es tas ju di ci o sas re fle xões: 

“Seria pre ci so, re al men te, que a nos sa de gra da ção po lí tica
tives se che ga do ao auge para se ima gi nar que um an ti go pre si -
den te, que sou be cum prir o seu de ver, en cher o país de be ne -
fí ci os no seu qua triê nio, con ti nu an do a ocu par as mais al tas
po si ções, só pu des se vol tar ao Ca te te guin da do pela pro te ção
os ten si va do che fe do Esta do.”

Con fir man do tais as ser ti vas, a Se cre ta ria do Pa lá cio do Ca te te,
em nota ofi ci al da mes ma data, con tes tou ener gi ca men te que o pre si den te
da Re pú bli ca hou ves se par ti ci pa do de qual quer mo vi men to de im po si ção
de no mes à es co lha do Con gres so, para can di da tos ofi ci a is. Que Rui fi cou
iso la do, in te i ra men te iso la do, mos tra o es pe tá cu lo da Con ven ção.

O Jor nal do Co mér cio do dia 8 des cre ve-a com por me no res. Às
20 ho ras o re cin to do Se na do es ta va tão che io que mu i tos de pu ta dos e
se nadores (pro va vel men te a ma i o ria) ti ve ram que fi car de pé, pe los
corre do res la te ra is e en tre as ban ca das. Na mesa to ma ram as sen to o
Vice-Presidente Urba no San tos, os Se na do res Vi to ri no Mon te i ro (Rio
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Gran de) e João Lira (Pa ra í ba) e os De pu ta dos Raul Fer nan des (Esta do
do Rio) e Mo niz So dré (Ba hia).

Ao abrir a ses são, Urba no San tos res pon deu às ob je ções de 
Rui Bar bo sa, em bo ra sem lhe men ci o nar o nome. De fen deu a au to -
no mia da de ci são do Con gres so (que de via se sen tir fe ri do com o
ma ni fes to), pois ne nhum dos con gres sis tas pre sen tes era for ça do a
vo tar, a não ser como de se jas se. Antu nes Ma ci el fa lou em se gui da,
pe los fe de ra lis tas do Rio Gran de. Gra to a Ro dri gues Alves, que se
ma ni fes ta ra con tra a de pu ra ção do seu man da to por Pi nhe i ro Ma cha -
do, exal tou ca lo ro sa men te o es ta dis ta de São Pa u lo. Ele e Pe dro Mo a -
cir (ou tro fe de ra lis ta) vo ta ri am a fa vor da cha pa, como de mons tra ção 
da tese da ele i ção do pre si den te pelo Con gres so, que era a tese dos
par la men ta ris tas ga ú chos, des de o Con gres so de Bagé.13 Mas o gran de
dis cur so da no i te foi o do Se na dor pa ra i ba no Epi tá cio Pes soa. Epi tá cio,
no auge da sua car re i ra par la men tar fa lou como nos sa u do sos tem pos
do iní cio, sob Flo ri a no. Com ba teu de vi se i ra er gui da o ma ni fes to de
Rui Bar bo sa, que de i xa va o Con gres so em pos tu ra su bal ter na. Afir ma 
que ne nhu ma ou tra re u nião, qual quer que fos se, te ria mais re pre sen ta ti -
vi da de que a dos re pre sen tan tes do povo para in di car os fu tu ros
di ri gen tes do país ao ele i to ra do. De Ro dri gues Alves dis se, tex tu al -
men te: “É o es ta dis ta de ma i or re no me no Bra sil atu al, com uma fé
de ofí cio que ne nhum ho mem pú bli co pode exi bir nes te país [....]. A
sua in di ca ção é como uma acla ma ção na ci o nal.” Os apla u sos que
aba fa ram as úl ti mas pa la vras do ora dor eram pro va, mais que de
en tu si as mo pela sua elo qüên cia, de pro tes to con tra o ma ni fes to do
au sen te Rui Bar bo sa.

A vo ta ção foi, como já se dis se, unâ ni me quan to a Ro dri gues
Alves. De po is dela, além da co mis são es pe ci al, gran de nú me ro de con -
gres sis tas di ri giu-se à man são da Rua Se na dor Ver gue i ro, que vi veu o úl -
ti mo de seus dias de sa tis fa ção e gló ria, que tan tos co nhe ce ra des de o
Impé rio. Os sa lões ilu mi na dos es ta vam che i os de ami gos. No ves tí bu lo,
Ro dri gues Alves Fi lho os re ce bia e os in tro du zia “no pe que no e lu xu o so 
sa lão à di re i ta” (como diz o Jor nal) (cha ma do sa lão Luís XV) onde iam
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pas san do para cum pri men tar o Con se lhe i ro que ali os es pe ra va de pé.
Aze re do fa lou, em bre ves pa la vras. A res pos ta de Ro dri gues Alves,
obser va o jor na lis ta, foi mu i to co mo vi da, mas dada “com mo dés tia e
na tu ra li da de”. De cla rou fran ca men te que se sen tia en ve lhe ci do, mas
tudo o que lhe res ta va de vida ha via de dar para ser vir ao país. Con ta va
com a co la bo ra ção dos ami gos para os en car gos que os es pe ra vam.

Na qui e tu de do ga bi ne te, de po is da fes ta, Ro dri gues Alves
toma no tas que i xo sas so bre Rui:

“Fa la va-se que al gum tra ba lho es ta va sen do fe i to para
pro vo car o adi a men to [da Con ven ção] por par te de al guns
políti cos [....] e atri bu ía-se uma im por tân cia de ci si va à se nho ra
que ani ma va o ma ri do nes se pro pó si to, e o iso la va de ami gos
que pro cu ra vam dis su a di-lo de fa zer o tal dis cur so, ou con fe rên -
cia. Ci ta va-se mes mo, o nome de um dos Man ga be i ras, ami go de 
Rui, que se es for çou, sem re sul ta do, para que não apa re ces se o
tal dis cur so ou ma ni fes to. Ven ceu a ca ma ri lha. O dis cur so [sic]
apa re ceu tão che io de re fe rên ci as ma li ci o sas e al fi ne ta das que o
efe i to foi ne ga ti vo [....]. Rui dis se que o De pu ta do Man ga be i ra
de po is da con ven ção, teve a con fis são de que era ele que ti nha
ra zão, quan do lhe acon se lha va o não-pronunciamento.”

A sig ni fi ca ção, para São Pa u lo, dos re sul ta dos con sa gra do res
da Con ven ção é res sal ta da nes ta pas sa gem do diá rio de Alti no, es cri ta
no dia 8. Se gun do ele, “o re sul ta do res ti tu iu ao Es ta do de São Pa u lo a
sua pre pon de rân cia po lí ti ca na Fe de ra ção”. E ajun ta esta fra se que não
de i xa de ser sur pre en den te na pena de um pre si den te es ta du al: “Con sidero
ter mi na da a mis são de meu go ver no na or dem ex ter na.” Estas são
palavras tex tu a is. Em vez de di zer “or dem fe deral”, Alti no es cre via
“ordem ex ter na”. Cu ri o sa fal ta do sub cons ci en te, que de no ta va, quan to
ao pre si den te pa u lis ta, até que pon to ia no seu es pí ri to o sen ti men to da
gran de za do seu Es ta do. Era como se fos se um país; ou tro país.

∗

A una ni mi da de da classe po lí ti ca em tor no da fór mu la en con -
tra da para a su ces são não ex clu ía a alhe a men to das mas sas po pu la res, que
na ver da de mos tra vam-se in di fe ren tes e nem se quer par ti cipavam des sas
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decisões. As con di ções de vida de São Pa u lo, já en tão ci da de ope rá ria,
piora vam dia a dia, com as res tri ções im pos tas pela guer ra. A 11 de ju lho,
co me ça vam na ca pi tal agi ta ções ope rá ri as e gre ves, de vi das ao en ca re ci -
men to da vida. Hou ve vi o lên cia no Brás, as sal to ao Mo i nho Inglês e mor te
de um sol da do de po lí cia. Os ecos da re vo lu ção so ci a lis ta de Ke rens ki, na
Rús sia, de vi am fa zer-se sen tir na ca pi tal da in dús tria bra si le i ra. 

A prin cí pio o go ver no agiu com mo de ra ção, ten tan do
ne go ci ar, apre sen tan do so lu ções, que os lí de res ope rá ri os re cu sa ram.
De po is, com o au men to da de sor dem, au men tou a re pres são. Hou ve
gran des vi o lên ci as po li ci a is, com mor tos e fe ri dos nas ruas.

Alti no Aran tes, no seu diá rio, acu sa O Esta do de S. Pa u lo de ser o 
ins ti ga dor dos mo tins de rua (nota de 15 de ju lho). Atri bui ao jor nal mó ve is
po lí ti cos con tra os go ver nos fe de ral e es ta du al. Se gun do Alti no, os jor na lis tas 
do Esta do já ti nham sido par la men ta ris tas, mo nar quis tas e mi li ta ris tas. Bem
po di am ser ago ra so ci a lis tas e anar quis tas.

Em con se qüên cia das agi ta ções, foram ex pul sos do ter ri tó rio
na ci o nal 26 anar quis tas es trange i ros. A me di da foi mu i to dis cu ti da pe los
libe ra is do Con gres so so bre pre tex to de que a Cons ti tu i ção não pre via
aque la pro vi dên cia de de fe sa da or dem.

Mo di fi ca ção im por tan te ocor reu, na que le mês de ju lho, no
go ver no fe de ral. Ca lógeras de mi tiu-se da pas ta da Fa zen da, sen do
substi tu í do por ou tro de pu ta do mi ne i ro, o lí der Antô nio Car los.

A 30 de agos to mor re, meio aban do na do, em Ja ca re pa guá,
Car los Pe i xo to, ví ti ma de tu ber cu lo se. Car los Pe i xo to mor ria aos
quaren ta e sete anos e fora o mais pres ti gi o so lí der ci vil do país an tes de
atin gir os qua ren ta. O fas cí nio de sua per so na li da de, so bran ce i ra e
senho ril, mas, ao mes mo tem po, ca ti van te pe las qua li da des hu ma nas de
in te li gên cia e afe ti vi da de, con ser va ra-se na me mó ria dos que o ha vi am
fre qüen ta do. Alti no, em nota me lan có li ca, lem bra a sua gló ria e a sua
penum bra, e evo ca a no i te da re nún cia de Pe i xo to, a sua que da da pre si -
dência da Câ ma ra, quan do ele, Alti no, foi um dos ra ros de pu ta dos a
visitar o ex-poderoso lí der de Afon so Pena, na sua mo des ta casa das
Laran je i ras. 
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∗

O tra di ci o nal ban que te ofe re ci do pelo Con gres so para le i tu ra
da pla ta for ma do fu tu ro pre si den te foi re a li za do no Clu be dos Diá rios,
que Ro dri gues Alves ain da de no mi na va Cas si no, como era cha ma do no
tem po do Impé rio.14 Por me nor in te res san te, o dia do ban que te, 23 de
ou tu bro, foi es co lhi do por ser o mes mo da fes ta, na que le sa lão, em que
Ro dri gues Alves leu sua pla ta for ma de can di da to em 1901.

A pla ta for ma de 1917 não tra zia no vi da des. Era, a bem di zer,
a con fir ma ção am pli a da das co nhe ci das idéi as po lí ti cas e ad mi nis tra ti vas 
do pre si den te.

A sa u da ção, em nome do Con gres so, foi fe i ta pelo Se na dor
Epi tá cio Pes soa, es co lhi do pro va vel men te pelo seu bri lhan te dis cur so na 
Con ven ção de 7 de ju nho.

A ora ção de Epi tá cio, pe los te mas que abor dou e pelo tom de 
que se re ves tiu, foi cha ma da des de logo, iro ni ca men te, “pla ta for ma de
go ver no”. Iro nia pro fé ti ca, pois, quan do es co lhi do para sucessor de
Rodri gues Alves, pou cos me ses de po is, en con tran do-se na Con fe rên cia
da Paz, Epi tá cio, que não po dia parti ci par da cam pa nha pre si den ci al,
reco men dou aos seus cor re li gi o ná ri os que uti li zas sem o dis cur so de 23
de ou tu bro como se fos se a sín te se do seu pro gra ma.

Fa lan do de Ro dri gues Alves, dis se Epi tá cio:

“O can di da to à pre si dên cia da Re pú bli ca es ta va na tu ral -
men te in di ca do. O Sr. Ro dri gues Alves é um ho mem a quem
se pode sa u dar sem te mor de pa re cer li son je i ro. Toda a na ção 
lhe re co nhe ce os ser vi ços. For ma do em uma es co la de mo de -
ra ção, de or dem, de res pe i to à lei, de es cla re ci do pa tri o tis mo,
atin giu as mais cul mi nan tes po si ções, sem nun ca as pro cu rar,
sem pre in di ca do, como o mais pró prio para elas, pe los mais
ca pa zes de es co lher.”
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Depois de alu dir su cin ta men te às gran des re a li za ções do
governo Ro dri gues Alves, que pre ci sa vam ser con fir ma das e am pli a das
em todo o país, Epi tá cio pros se guiu:

“Ro dri gues Alves [....] des de o tem po do Impé rio, pela sua
ener gia mo ral tem pe ra da por um lar go es pí ri to de to le rân cia e de 
con cór dia, pela sua co ra gem cí vi ca com pro va da, em mo men to
de gra ve pe ri go, na de fe sa da or dem cons ti tu ci o nal, pela pon de -
ra ção dos seus de síg ni os, pela fi nu ra das suas re so lu ções, pela
sua res pe i ta bi li da de pes so al, em uma pa la vra, pelo pres tí gio e
renome que es tes pre di ca dos lhe gran je a ram em todo o país, era
o mais ca paz para pre si dir a esse mo men to, que se apro xi ma
che io de in cer te zas e pe ri gos [....]. Em três dé ca das de go ver no é
o Sr. Ro dri gues Alves o pri me i ro que volta à ma gis tra tu ra da
nação. Isto o ha bi li ta a co ro ar a sua car re i ra com um belo
exemplo aos mais mo ços, uma gran de li ção do que seja o pa pel
de um che fe de Esta do, num país novo.”

Epi tá cio pa re cia pre ver o ime di a to fu tu ro. O mais moço se ria ele 
próprio, den tro de me ses. E, como que con fir man do tal pre vi são, o senador
pa ra i ba no de di cou um dos mais im por tan tes tó pi cos da que le dis cur so a
res sal tar o des ní vel de ci vi li za ção en tre o Sul e o Nor te e a re cla mar para
sua so fri da re gião o in te res se e as pro vi dên ci as dos go ver nos fe de ra is. Estava 
já fa lan do o fu tu ro pre si den te das obras con tra as se cas.

Ano tan do, com o la co nis mo de sem pre, o ban que te do Clu be 
dos Diá ri os, Ro dri gues Alves es cre veu:

“Foi ora dor ofi ci al dos con gres sis tas o Se na dor Epi tá cio
Pessoa, que pro fe riu um be lís si mo dis cur so.15 Eu agra de ci,
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lendo a mi nha pla ta for ma. O Dr. Del fim Mo re i ra fez o brin de
fi nal ao Dr. Ven ces lau.”

No dia 25 de ou tu bro, deu-se o tor pe de a men to do Ma cau e,
no se guin te, a so le ne ses são do Se na do, com o dis cur so de Rui Bar bo sa
e os vo tos de Ro dri gues Alves e La u ro Mül ler, a fa vor da guer ra, a que
já nos re fe ri mos.

Ape sar da gra vís si ma si tu a ção mun di al, tudo pa re cia tran qüi lo 
na or dem in ter na. A im pren sa, em ge ral, re fle tia esta tran qüi li da de, esta
con fi an ça no fu tu ro. As ex ce ções eram mais de vi das a ques tões pes so a is, 
ou loca is, do que a fa tos ob je ti vos que jus ti fi cas sem des con fi an ça e alarme.
Uma des tas ex ce ções era o po de ro so O Esta do de S. Pa u lo que, de po is da
con ven ção de ju nho e da pla ta for ma de ou tu bro, cul mi na va nos seus
ata ques à si tu a ção. Nos fins de ou tu bro che ga va a cha mar de “tra i dor” o 
go ver no de Alti no Aran tes.

A acu sa ção era gra ve, e a res pos ta nem sem pre pos sí vel, por
ca u sa das de fi ciên ci as dos me i os de co mu ni ca ção da que le tem po, no
qual os go ver nos não dis pu nham do rá dio nem da te le vi são. A de fe sa
con tra os ata ques era fe i ta pe los ór gãos ofi ci o sos, como o Cor re io Pa u lis ta no, 
de es cas sa cir cu la ção.16 De qual quer ma ne i ra, Alti no re sol veu de fen der
o seu go ver no de for ma enér gi ca. Fez ela bo rar o ar ti go de res pos ta por
um co mi tê de re da to res com pos to de Was hing ton Luís, Elói Cha ves,
Jú lio Pres tes e Car los de Cam pos. Pelo nú me ro e ca te go ria dos obs te tras,
vê-se como era de li ca do aque le par to po lí ti co-in te lec tu al.

Repri mi das as gre ves, de sa pa re ci da a agi ta ção nas ruas, na quele
fim de ou tu bro de 1917, co me çam a apa re cer, em ca rá ter se cre to, as
prime i ras no tí ci as alar man tes so bre a sa ú de do Con se lhe i ro Ro dri gues
Alves. 
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Li vro XVI

Capítulo Primeiro

De clí nio da sa ú de de Ro dri gues Alves – Sua ele i ção.

A 3 de no vem bro de 1917, Oscar Ro dri gues Alves
co mu ni cou a Alti no Aran tes, sob ab so lu to se gre do, que ti nha re ce bi do
no tí ci as dos ir mãos, no Rio, de que o pai es ta va ado en ta do. Se ria, pos si -
velmen te, re sul ta do das emo ções e dos es for ços fí si cos de ter minados pela
Con ven ção de ju nho e pe las ce ri mô ni as de ou tu bro. Alti no, alarma do,
es cre veu no seu diá rio, na no i te da que le dia:

“É um gran de sus to e um enor me pe ri go para to dos
nós, para o Bra sil in te i ro.”

Com efe i to, não se pode ne gar que a no tí cia fos se gra ve. Os
pro ble mas na ci o na is, in ter nos e ex ter nos (e os re cen tes acon te ci men tos
de São Pa u lo o con fir ma vam) exi gi am um che fe de go ver no na ple na
pos se das suas pon ten ci a li da des fí si cas. Ro dri gues Alves sen ti ra de iní cio 
que co me ça va a fra que jar, e o de cla ra ra pelo me nos duas ve zes.



Todo mun do o sa bia ve lho, mas mu i to pou cos co nhe ci am a
fra gi li da de do seu es ta do de sa ú de, apa ren te men te re cu pe ra do de po is da 
longa li cen ça que to ma ra, quan do pre si den te de São Pa u lo. Alti no Arantes
e os fa mi li a res de Ro dri gues Alves mos tra vam-se pre o cu pa dos.

Oscar, que era mé di co, es ti ve ra no Rio em vi si ta ao pai e, na
vol ta, dis se ra ao pre si den te pa u lis ta que a sa ú de do con se lhe i ro “não era 
tran qüi li za do ra”.

Ele pró prio, o do en te, não de via se dar mu i ta con ta da de li cadeza
do seu es ta do, por que tudo in di ca que, se o sou bes se, te ria pro cu ra do a
tempo uma so lu ção de har mo nia. Nin guém es ta ria em me lho res
con dições de, re nun ci an do à can di da tu ra por mo ti vo de sa ú de, in flu ir
de ci si va men te na es co lha do subs ti tu to.

Quem re sis ti ria, por exem plo, ao nome de Rui, le van ta do por
Ro dri gues Alves? Infe liz men te, as ati tu des re cen tes do gran de ba i a no tor na -
vam tal sa í da hu ma na men te im pos sí vel. Sim, hu ma na men te, por que to dos
os ho mens não po dem de i xar de agir em fun ção das emo ções re cen tes. E,
se as de Rui eram de má goa jus ta pelo so fri do iso la men to e a per ma nen te
prete ri ção, com que seu nome – o mais ad mi ra do dos bra si le i ros – era
cercado pe los di ri gen tes po lí ti cos, as de Ro dri gues Alves eram de jus ta
má goa, com as ati tu des de re cen te agres si vi da de de Rui con tra ele.

No dia 29 de no vem bro, o De pu ta do Pal me i ra Rip per dis cu tiu
abrup ta men te com Alti no a hipó te se do Con se lhe i ro não po der to mar
pos se da pre si dên cia, um ano mais tar de. Alti no ace i tou a con ver sa. Suas 
su ges tões eram duas: ou “pro mo ver-se” Del fim a pre si den te, ou con fi ar
a pre si dên cia a um pe que no Es ta do, su ge rin do en tão dois no mes: Urba -
no San tos e Epi tá cio Pes soa. Pal me i ra Rip per não con cor dou. São Pa u lo 
de via con ser var o po der fe de ral que re to ma ra na fi gu ra de Ro dri gues
Alves. Rip per acha va que Alti no de via ir pen san do na sua pró pria can di -
da tu ra. “Fan ta sia de po e ta”, co men tou, joco sa men te, o pre si den te
paulis ta. No dia se guin te, vol tam os dois a con ver sar so bre o as sun to.
“Fe liz vi si o ná rio”, in sis tiu Alti no a pro pó si to da in sis tên cia de Rip per.
Mas a ver da de é que ele, pre si den te de São Pa u lo e prin ci pal fa tor da
can di da tu ra Ro dri gues Alves, já es ta va, em no vem bro de 1917, con ver sando
so bre o seu pos sí vel fra cas so.

No en tan to, Ro dri gues Alves pa re cia atu ar nor mal men te. Sua
aten ção para os as sun tos do Es ta do era tão vi go ro sa quan to sua ener gia
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men tal. No dia 17 de ja ne i ro  de 1918, es cre veu, do Rio, lon ga car ta a
Alti no Aran tes, na qual, com le tra fir me e ra ci o cí nio per fe i to, abor da va a
si tu a ção cri a da com a Fran ça a res pe i to do acor do em ne go ci a ção so bre a
en tre ga àque le país dos na vi os ale mães apre sa dos pelo Bra sil, me di an te a
com pra, pela Fran ça, do nos so café ar ma ze na do no Ha vre. O go ver no
fran cês pa re cia sus pe i tar da exis tên cia de ir re gu la ri da des na tran sa ção,
com a in ter ven ção de in ter me diá ri os cu jas co mis sões ele va ri am os pre ços. 
As sus pe i tas con cen tra vam-se em Pa u lo Pra do, que man ti nha sua po si ção 
de re pre sen tan te de São Pa u lo na Eu ro pa, para os ne gó ci os do café.

Ro dri gues Alves de fen dia ener gi ca men te o seu Esta do e a
polí ti ca até en tão se gui da:

“O con vê nio foi ne go ci a do li sa men te, sem es pí ri to de
lu cro ou de ne gó cio da nos sa par te e é esta a tra di ção da
nos sa di plo ma cia; a idéia da com pra do café sur gia como
uma com pen sa ção ra zoá vel ao aban do no dos na vi os que
de vi am fa zer o seu trans por te.”

Sem pre enér gi co, acha va tí mi da e frou xa a ação do nos so mi nis tro
em Pa ris (Olin to de Ma ga lhães). Trans mi ti ra esta im pres são a Nilo
Pe ça nha que com ela con cor da va. Em com ple men to, acha “im per ti nen te” 
a cor res pon dên cia de le ga ção fran ce sa, che fi a da pelo po e ta Paul Cla u del.
Nilo pro me te ra-lhe “fa zer sen tir isto ao nos so mi nis tro [Olin to], com
fir me za, e ob ser var para com o go ver no fran cês a mes ma ati tu de”.

Vê-se que o Con se lhe i ro man ti nha o seu ve lho sen so de
au to ri da de e con ser va va vivo o sen ti men to da dig ni da de na ci o nal.

Ain da em ja ne i ro de 1918 foi a São Pa u lo de onde es cre veu à
fi lha Ca ti ta (dia 23): “Fi ze mos boa vi a gem e che ga mos bem.” Fa lan do
da tia e so gra dis se: “De po is do al mo ço fo mos vi si tar Nhá Mina, que
conti nua de cama, mas com boa e viva fi si o no mia. Fi cou mu i to sa tis feita
de nos ver e me achou gor do e for te.”1

No en tan to, dias de po is des ta car ta tão oti mis ta, Car los
Maximi li a no, o pró prio minis tro po lí ti co de Ven ces lau, es cre via a Borges
de Me de i ros (dia 29): “Aqui nin guém acre di ta que Ro dri gues Alves
gover ne. Pre vê em a mor te an tes da pos se e, se esta se efe tu ar, a re volução
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ime di a ta.” Ma xi mi liano in sis tia ain da em que Ro dri gues Alves ti nha
sessen ta e nove anos e não ti nha sa ú de.

Os ga ú chos se ani ma vam, es pe ran ça dos com o fim da so lu -
ção que pre ten de ram evi tar, des de Pi nhe i ro Ma cha do: um novo go ver no 
pa u lis ta. E o pró prio mi nis tro não re cu a va, bem na tra di ção ga ú cha, de
pre ver uma re vo lu ção ime di a ta, caso se che gas se à pos se do pre si den te,
an cião e en fer mo.

Ro dri gues Alves ig no ra va as si nis tras pre vi sões. To mou par te
nas re u niões da Co mis são Di re to ra, em São Pa u lo, e viu suas in di ca ções
in varia vel men te ace i tas: Álva ro de Car va lho para seu su ces sor, no Senado
Fe de ral, e Car los de Cam pos para a Câ ma ra dos De pu ta dos. Na Comissão
Di re to ra, ape sar dos ata ques vi o len tos que re ce bia da im pren sa e da
dis si dên cia, apo i ou a tese de que, em to dos os dis tri tos, o PRP de via
apresen tar cha pa in com ple ta de i xan do uma ca de ia para a opo si ção.

Sem pre as suas idéi as li be ra is, apli ca das na lei Rosa e Sil va.
A 8 de fe ve re i ro fez um ape lo que de no ta in se gu ran ça quan to 

à própria sa ú de. Pe diu o au xí lio de to dos para “as pe sa das res pon sa bi lida des
que ele, fi a do no apo io e na as sis tên cia dos ami gos de São Pa u lo, teve a
fra que za de ace i tar, com a sua can di da tu ra à pre si dên cia da Re pú bli ca”.

Na que le mes mo mês de fe ve re i ro re tor nou a Gu a ra tin gue tá,
de onde es cre veu à fi lha. Le va va sua vi di nha nor mal de ho mem de pro -
vín cia. Fala do tem po, da fe bre que Anah es ta va ten do (“tal vez seja a
mesma fe brí co la que ela teve no Rio”) e re co men da cu i da dos com a saúde
da neta; anun cia a re mes sa de um ca i xo te de uvas pelo trem no tur no.

Não pa re cia fe ri do pela apro xi ma ção da mor te, da qual
apa ren ta va, às ve zes, sen tir os pas sos le ves. Era o ve lho po lí ti co de
Gu a ra tinguetá, o pa tri ar ca de pro vín cia, en tre ten do-se com sua fi lha,
pre o cu pa do com a sa ú de da ne ti nha. E isso a al guns dias, ape nas, da
eleição pre si den ci al.

Esta ocor reu a 1º de mar ço de 1918, data pre vis ta na Cons ti -
tu i ção. A una ni mi da de da in di ca ção po lí ti ca, e a fal ta de com pe ti dor que 
de se jas se le var avan te uma cam pa nha de opo si ção ti ra ram ao ple i to
qual quer ca rá ter de en tu si as mo ou de emo ção. Foi um sim ples epi só dio
de ro ti na, para con fir mar so lu ção ina ba la vel men te as sen ta da. A vo ta ção
de Ro dri gues Alves foi alta, se se le var em con si de ra ção o de sin te res se
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pelo ple i to, de ter mi na do pela au sên cia de con tes ta ção. O pre si den te
obteve 386.467 vo tos e o vi ce-presidente ob te ve 382.491.2

Re u ni do o Con gres so Na ci o nal, nos ter mos da Cons ti tu i ção,
para apu rar a ele i ção fo ram cons ti tu í das as co mis sões au xi li a res res pec tivas, 
e apro va do o pa re cer da mesa do Con gres so, pro cla man do os ele i tos,
em ses são de 5 de ju nho, ten do o Se na do, na que le mes mo dia, re a li za do
ses são ex tra or di ná ria em se pa ra do, para con gra tu lar-se com o sena dor,
ele i to pre si den te.

De ve-se con sig nar que Ro dri gues Alves, du ran te o ano de
1918, es te ve au sen te do Se na do. Com efe i to, não cons ta sua pre sen ça
em ne nhu ma das ses sões da que le ano, se gun do as lis tas pu bli ca das no
Diá rio do Con gres so.3

Na mes ma no i te de 1º de mar ço, an tes que os re sul ta dos
come ças sem se quer a ser apu ra dos, Alti no Aran tes co mu ni cou-se com o 
Con se lhe i ro, que se en con tra va em Gu a ra tin gue tá, para cum pri men tá-lo 
pela sua ele i ção à che fia da Re pú bli ca, ajun tan do no seu diá rio ín ti mo:
“Deus há de per mi tir que ele com ple te o seu di fí cil man da to.”

A nota fi nal mos tra que as dú vi das so bre as con di ções fí si cas
de Ro dri gues Alves, e sua ca pa ci da de para o exer cí cio do po der, as sis tiam
no cír cu lo dos seus mais ín ti mos ami gos e res pon sá ve is cor re li gi o ná ri os, 
des de a data de sua ele i ção.

Entre tan to, a tran qüi li da de do pre si den te ele i to era ab so lu ta.
Em car tas a Ca ti ta, es cri tas de Gu a ra tin gue tá na que le mês de mar ço, não 
faz a me nor re fe rên cia ao ple i to que o le va ra, pela se gun da vez, à che fia
da na ção. No dia 15, lem bra a ne ces si da de de se adap tar o novo por tão
da casa da Se na dor Ver gue i ro “para a entra da de car ros”. No dia 17,
começa dizendo: “To dos vão indo sem no vi da de, con ti nu an do eu no
mes mo re gi me, es pe ran do sem pre fi car mais for te.”

A saúde é que o pre o cu pa va. Sen tia-a com ba li da, ti nha o dever
de se for ta le cer. Ter mi na va con fes san do a fal ta que sen tia das ne tas, que 
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pou co an tes o ha vi am vi si ta do em Gu a ra tin gue tá “e que tan to ale gra ram 
a casa”.

O an cião, pre o cu pa do e tris te, pa re ce que se ani ma va, com a
com pa nhia das três me ni nas, no ve lho ca sa rão.

∗

A Re pú bli ca se en con trou, en tão, em uma en cru zi lha da, de ci -
si va das ro tas do seu des ti no, em um mo men to no qual, se fos se pos sí -
vel a pre vi são dos acon te ci men tos fu tu ros – e ela era per fe i ta men te pre -
vi sí vel para os com po nen tes do pe que no gru po di ri gen te – e se este
gru po ti ves se de li be ra do com ra pi dez e de ci são, tal vez a so bre vi vên cia
da Cons ti tu i ção de 1891 não se tor nas se im pos sí vel, como veio a ser.

O mais acer ta do se ria a can di da tu ra de Rui Bar bo sa. Ela, depois
da mor te de Ro dri gues Alves, che gou a ad qui rir uma con sis tên cia que
an tes nun ca co nhe ce ra, nos me i os po lí ti cos con ser va do res.

Mas Rui era le va do por um estra nho, in ven cí vel pen dor de
cobrir de obs tá cu los in trans po ní ve is o ca mi nho aber to à sua per ma nente
am bi ção. Ain da não foi de vi da men te es tu da do, por ne nhum dos mais
ilus tres ruís tas (um João Man ga be i ra, um Ho me ro Pi res, um Luís Vi a na
Fi lho, um Gon ti jo de Car va lho, um Amé ri co La com be, um Sa lo mão
Jor ge), ne nhum ruís ta com pe ten te, re pe ti mo-lo, es tu dou até ago ra, com
os ele men tos do cu men ta is e as in ves ti ga ções psi co ló gi cas ne ces sá ri as, a
in ven cí vel ten dência de Rui Bar bo sa de tor nar in viá vel aqui lo que
sempre mais de se jou: ser ele i to pre si den te.

Nas ve zes an te ri o res ele lu tou para per der; a vi tó ria era
impos sí vel. Ago ra, po rém, em 1919, con ti nu ou a lu tar pela der ro ta do
que alme ja va, num mo men to em que a vi tó ria se ria pos sí vel, e até bastan te
fá cil. Um mí ni mo de to le rân cia te ria evi ta do o des tam pa tó rio do seu
ma ni fes to con tra o ve lho ami go, do que de po is, como vi mos, se ar re -
pen deu. Um mí ni mo de hu mil da de tê-lo-ia fe i to ace i tar a em ba i xa da à
Con fe rên cia da Paz, que Ro dri gues Alves lhe ofe re ceu im bu í do so men te 
dos me lho res sen ti men tos de pa tri o tis mo e mo de ra ção como o pró prio
Rui, na cam pa nha pre si den ci al de 1919, ex pres sa men te re co nhe ceu. A
au sên cia vo lun tá ria de Rui cri ou a pre sen ça in vo lun tá ria de Epi tá cio. Os
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dis cur sos de Epi tá cio na Con ven ção de ju nho e no ban que te de ou tu bro 
eram o re ver so da me da lha do de sas tra dís si mo ma ni fes to de Rui as sim
como a in ves ti du ra de Epi tá cio (pro je ta do por aque les dis cur sos) na
Con fe rên cia da Paz, foi o re ver so da me da lha da re cu sa inex pli cá vel de
Rui. Rui Bar bo sa foi, no meio po lí ti co, o ma i or ele i tor de Epi tá cio
Pessoa, cuja can di da tu ra veio, no en tan to, a com ba ter com a sua própria,
na mais he rói ca e inú til das suas cam pa nhas, pro cu ran do, pela úl ti ma
vez, o gos to es tra nho da der ro ta.

Ele i to, Ro dri gues Alves per ma ne ceu no seu re ti ro de Gu a ra -
tin gue tá, onde, na tu ral men te, pas sou a ser di re ta men te in for ma do dos
prin ci pa is acon te ci men tos e, às ve zes, con sul ta do so bre eles; des ti na tá rio 
de men sa gens de todo o país e an fi trião de vi si tan tes de pas sa gem, que
vinham cum pri men tar o ve lho sol re nas cen te, não raro pe dir-lhe amparo a
pre ten sões pes so a is, como, por exem plo, Me de i ros e Albu quer que, que
as pi ra va à pre fe i tu ra do Rio de Ja ne i ro.

As car tas es cri tas a Alti no Aran tes, en tre ju lho e se tem bro de
1918, mos tram o seu ex ce len te es ta do men tal e a per ma nen te aten ção
com que acom pa nha va os acon te ci men tos.

A 5 de ju lho, es cre veu lon ga men te so bre a ge a da e cer ta pra ga 
que de vas ta vam os ca fe za is pa u lis tas. Fala como fa zen de i ro, alu din do a
me di das pre ven ti vas de téc ni ca agrí co la, e fala como go ver nan te, ex pan -
din do-se em con si de ra ções so bre pro vi dên ci as ad mi nis tra ti vas ade qua -
das a en fren tar a si tu a ção.

A car ta de 16 de agos to já é bem di fe ren te. Nela é o
ex-ministro da Fa zen da que, a pre tex to de opi nar, de fato ori en ta o pre -
si den te do Esta do de São Pa u lo so bre a ati tu de a ser to ma da di an te da
polí ti ca fi nan ce i ra de Ven ces lau Brás. É um ver da de i ro re la tó rio epis tolar,
no qual são ana li sa dos os diver sos pla nos mo ne tá ri os, que ten di am
todos à expan são dos me i os de pa ga men tos den tro de um qua dro já
in fla ci o ná rio. 

A 24 de agos to vol tou ao as sun to, com no vos ar gu men tos e
ob ser va ções, vis to que a si tu a ção, no Con gres so, pa re cia se es tar mo di fi -
can do, quan to à ma té ria. Su ge ria ins tru ções es pe cí fi cas a se rem da das a
Álva ro de Car va lho e jus ti fi ca va, com por me no res, seus pon tos de vis ta
de ad mi nis tra dor pru den te e fi nan cis ta clás si co.
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A 19 de se tem bro é a po lí ti ca ex ter na que se en con tra na base 
de suas pre o cu pa ções. O ir mão de Nilo, Alce bía des Pe ça nha, mi nis tro
em Bu e nos Ai res, en tra ra em ne go ci a ções com o go ver no argen ti no
sobre o apro ve i ta men to hi dre lé tri co das ca ta ra tas do Igua çu. Ro dri gues
Alves es tra nha va a ino por tu ni da de de ne go ci a ções da que la im por tân cia,
nas vés pe ras da mu dan ça de go ver no. Na mes ma car ta acon se lha va
Altino a ir ou vin do “com pa ciên cia” as pes so as que o pro cu ra vam para
fa zer su ges tões so bre o fu tu ro mi nis té rio ...

De 28 de se tem bro é a der ra de i ra car ta de Ro dri gues Alves a
Alti no Aran tes. Anun ci a va o pro pó si to de re nun ci ar à se na to ria no dia
30, para dar tem po ao pre pa ro da ele i ção de Álvaro de Car va lho, e
pedia, so bre o caso, a opi nião do par ti do. Mas a car ta ter mi na com uma
nota pou co ani ma do ra so bre a cri se de sa ú de que se ma ni fes ta va e que
ter mi na ria por im pe dir-lhe a pos se:

“Com as ir re gu la ri da des da es ta ção te nho sen ti do um
pou co os efe i tos dos res fri a men tos, mas es pe ro ir de novo
me for ta le cen do.”

Além de Alti no, Ro dri gues Alves, com a apro xi ma ção da data
da pos se, cor res pon dia-se com ou tros po lí ti cos. Nilo Pe ça nha lhe en vi ou
lon go re la tó rio so bre a si tu a ção da polí ti ca ex ter na, peça que pa re cia
deno tar o seu de se jo de per ma ne cer no pos to, tal como acon te ce ra
ante ri or men te com Rio Bran co e com La u ro Mül ler. Ti nha di re i to a essa 
pre ten são, pela par te ati va no pre pa ro da can di da tu ra de Ro dri gues
Alves, e pe los an te ce den tes da sua car re i ra pú bli ca, vin da da Cons ti tu in -
te. Mas a co la bo ra ção de Do mí cio da Gama nos epi só di os li ga dos ao
café, já aqui sa li en ta da, fi xa ra no es pí ri to do pre si den te a idéia de con vocar
o em ba i xa dor em Was hing ton e co la bo ra dor do ba rão para ocu pan te do 
Ita ma ra ti. Isto re ve lou-se, tar di a men te, um erro. Se Nilo fos se o chan ce -
ler, nun ca te ria cri a do com Rui o caso da em ba i xa da da paz, e, assim,
ter-se-ia evi ta do uma das ma i o res ra zões do afas ta men to des te da pre si -
dên cia, com a mor te de Ro dri gues Alves. Já se pen sou como se ria ine vi -
tá vel a in di ca ção de Rui, mor to Ro dri gues Alves, em um mo men to em
que ele es ta ria atra in do a aten ção do mun do, ao lado de Cle men ce au
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(que o ho me na ge a ra pes so al men te), de Wil son e de Lloyd Ge or ge, pela
sua pre ga ção de dois anos, em fa vor da ca u sa ali a da?

Rui esta ria em Ver sa lhes em po si ção su pe ri or à que con quis tara 
em Haia. As am bi ções de Do mí cio, ali a das à com pli ca da psi co lo gia de
Rui, cons ti tu í ram-se em ele men to de in fluên cia no de sen ro lar dos acon -
te ci men tos, que só mais tar de foi pos sí vel ava li ar.

Não cons ta dos pa péis de Ro dri gues Alves qual quer res pos ta
ao re la tó rio de Nilo Pe ça nha. Pro va vel men te não terá ido além de uma
car ta for mal de agra de ci men to, sem mos tra de qual quer com pro mis so
fu tu ro.

Em mar ço e abril, Ro dri gues Alves fi cou em São Pa u lo, em
ple na ati vi da de. Sua sa ú de pa re cia equi li bra da. Re co men da va mo de ra ção 
nas me di das exe cu tó ri as do es ta do de sí tio, que ha via sido apro va do
con jun ta men te com o es ta do de guer ra. Opi na va que, em re la ção à
censura da im pren sa, de ver-se-ia fa zer di fe ren ça en tre os gran des ór gãos 
de opi nião, mes mo os que o com ba ti am, e cer tos pas quins que en tão
pu lu la vam em São Pa u lo, in fa man do todo mun do, in clu si ve ele pró prio
(nota de Alti no de 18 de mar ço).

No dia 17, se gun do o diá rio do pre si den te pa u lis ta, Ro dri gues 
Alves pre si diu a uma re u nião das ban ca das fe de ra is pa u lis tas no Se na do
e na Câ ma ra. Insis tiu no seu ve lho prin cí pio do res pe i to à ver da de eleito ral, 
o que aliás sa li en ta ra na sua pla ta for ma.

A sa ú de con ti nu a va boa, pelo que ano tou Alti no no dia 24,
mas a pre o cu pa ção dos ami gos de no ta va que o es ta do ge ral do
Conselhe i ro não ins pi ra va ple na con fi an ça.

Em maio, o Pre si den te Ven ces lau Brás pres ti gi ou o seu su cessor 
com uma vi si ta pes so al a São Pa u lo, onde se en con trou com Ro dri gues
Alves.

Já se co me ça va a pen sar no fu tu ro mi nis té rio, e, ape sar da
discri ção de am bos os pre si den tes, é pos sí vel que pelo me nos cer tos
rumos ge ra is, sem men ção de no mes, hou ves sem sido as sen ta dos.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do

A cons ti tu i ção do mi nis té rio – Alter na ti vas na sa ú de do Pre si den te.

Em ju lho, Ro dri gues Alves re tor nou a Gu a ra tin gue tá.
No dia 17 Alti no foi vi si tá-lo. Con ver sa ram já, fran ca men te, so bre o mi -
nis té rio em pers pec ti va. Ro dri gues Alves con fes sa va as di fi cul da des em
que se en con tra va. Para o Exte ri or, o nome já es ta va es co lhi do: se ria
Do mí cio da Gama. Qu an to à pas ta da Fa zen da, sua de ci são era tam bém 
fir me: iria cha mar o ve lho ami go e ilus tre ho mem pú bli co que era
Amaro Ca val cân ti. Na Viação, ele, no fun do, dese ja va re co lo car La u ro
Mül ler, que fora o gran de mi nis tro da pas ta no seu prime i ro go ver no. Mas
re ce a va que a si tu a ção in ter na ci o nal não lhe per mi tis se tal pas so. Por isso 
mes mo ima gi na va en tre gar a La u ro um pos to de me nor re le vo, a pre fe i -
tu ra do Rio de Ja ne i ro, ci da de para cuja trans for ma ção ha via tan to
con tri bu í do. Não sa bia quem co lo car na Vi a ção. Pen sa ra no De pu ta do 
Otávio Man ga be i ra, mas re ce a va re sis tên ci as do seu ami go Se a bra. O
mi nis té rio do Inte ri or fi ca ria mu i to bem nas mãos de Epi tá cio Pes soa,
que tan to se des ta ca ra nos re cen tes even tos po lí ti cos. O pro ble ma era
a Vi a ção, pas ta para ele im por tan tís si ma. Quem iria co lo car nela? Alti no 



fa lou va ga men te em Raul So a res para a Agri cul tu ra, pas ta re si du al.
Vê-se bem que seus in tu i tos eram res tri ti vos quan to a Mi nas. Acha va,
tam bém, que o pre si den te de via ter um ami go pa u lis ta, com pa nhe i ro
leal, que fos se seu in for man te ín ti mo den tro do go ver no. Ro dri gues
Alves con cor dou, e pe diu-lhe que con ver sas se com Álva ro de Car va lho
a res pe i to.

Mas as co i sas não esta vam fá ce is, nem mes mo den tro do
gover no pa u lis ta. No dia 19, Car do so de Alme i da de cla rou-se con trá rio
à entre ga da Fa zen da a Ama ro Ca val cân ti (sem in di car su ces sor) e também
à da Jus ti ça a Epi tá cio. Pa re cia não que rer nor tis tas em pos tos-chaves.
Acha va que a pas ta po lí ti ca de via ser ocu pa da por Was hing ton Luís.

As no tí ci as co lhi das nos do cu men tos par ti cu la res, a par tir de
ju lho, en tre me i am cu i da dos com a sa ú de do pre si den te e tra ta ti vas so bre 
a for ma ção do fu tu ro go ver no. Nada pa re cia in di car, se gu ra men te, que a 
de bi li ta ção pro gres si va da pri me i ra ia tor nar in viá vel o se gun do.

A 28 de ju lho, o pre si den te es cre via ao gen ro, Ce sá rio Pe re i ra, 
en vi an do-lhe pro cu ra ção para que com pa re ces se como pa dri nho de
casa men to da ele gan te Vera Bar bo sa (a moça que en can ta va os sa ra us
pre si den ci a is de 1906), com o jo vem di plo ma ta e fu tu ro em ba i xa dor, o
aris to crá ti co Fé lix de Bar ros Ca val cân ti de La cer da. Ro dri gues Alves não 
pa re cia dis pos to a fa zer a vi a gem ao Rio.

A 9 de se tem bro, o pre si den te es cre ve a Ca ti ta. É a úl ti ma de suas
car tas à fi lha, cor res pon dên cia ini ci a da dias de po is do seu ca sa men to, em
1904, e con ser va da com reli gi o so ca ri nho.1 Nes ta úl ti ma car ta, o pai fala
sobre a sua sa ú de: “...e o pior é que os res fri a men tos não me de i xam. Ago ra
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1 Antes de morrer, Ana Rodrigues Alves Pereira recomendou que as cartas do pai
fossem colocadas junto a ela, no seu caixão. Eu, que lhe queria muito bem, fiquei
entre a obediência ao pedido, que conhecia, e o desejo de preservar documentos
cuja importância histórica poderia ser valiosa. Nos jardins da casa de Dona Mariana 
conversei sobre a minha dúvida com o meu saudoso amigo Thiers Martins
Moreira, o qual me aconselhou francamente não permitir que se perdessem aquelas
cartas. Decidi consultar a respeito Rodrigues Alves Filho, a quem ouvi ao lado
mesmo da irmã falecida. E o honrado, o excelente Nhonhô Rodrigues Alves, após 
breve reflexão, me disse que não destruísse as cartas, que ficasse com elas para
mim. Talvez já pressentisse o meu plano de escrever sobre seu pai. 



mes mo tive um des ses ca sos com li ge i ra fe brí co la. Hoje estou bem, sem
fe bre, e com o cor po vol tan do ao es ta do nor mal. Está aqui o Oscar.”

Hoje bem, ama nhã pior, ia tem pe ran do. Mas tudo isso mos -
tra va, evi den te men te, que aque le ho mem com ba li do não es ta va em con -
di ções de en fren tar os pro ble mas da pre si dên cia, dois me ses de po is.
Pro ble mas in ter nos e ex ter nos, pois o fim da guer ra se apro xi ma va rá pi -
da e vi si vel men te com o fra cas so das úl ti mas e de ses pe ra das ofen si vas
ale mãs; pro ble mas mu i to di ver sos da que les que re sol ve ra de 1902 a
1906, e que exi gi am no vas ener gi as, no vas dis po si ções, nova vi são de es -
ta dis ta. O go ver no Ro dri gues Alves de 1918 não po de ria ser uma re pe ti -
ção do go ver no Ro dri gues Alves de 1902. Era uma si tu a ção nova, que
pre ci sa va um ho mem, se não novo, re no va do. E isto, por des gra ça, não
era, fi si ca men te, o caso do Con se lhe i ro. Bem que o seu de sa len to o aler -
tou, bem que, mais de uma vez, ad ver ti ra a opi nião em de cla ra ções
públi cas. Os ami gos e o país ilu di am-se so bre as suas pos si bi li da des. A
esco lha, em 1918, fora “uma acla ma ção na ci o nal”; fora mu i to mais au tên ti -
ca do que a in di ca ção uni pes so al de Cam pos Sa les, em 1902. Mas, en tão, ele 
era o ho mem do fu tu ro e ago ra, for ça é re co nhe cê-lo, era o ho mem do
passa do. Foi pre ci sa men te o eco do seu pas sa do que o tor na ra, por equí voco, 
o ho mem do pre sente. Nin guém era cul pa do. Tra ta va-se de uma des sas
infi de li da des da His tó ria ao des ti no das na ci o na li da des.

Em fins de setem bro, Oscar vol tou a Gu a ra tin gue tá, e ali
ficou re ti do, pela en fer mi da de do pai. Tudo in di ca va que o qua dro ia se
agra van do. A de bi li da de ge ral do en fer mo ia se mos tran do in sus ce tí vel
de re cu pe ra ção. Mas suas me lho ras sú bi tas es pan ta vam os pró xi mos e
os que dele se apro xi ma vam oca si o nal men te: seu es ta do ins pi ra va
apreen sões. A 12 de ou tu bro o Jor nal do Co mér cio pu bli ca uma en tre vis ta
sua, dada dois dias an tes a um jor na lis ta que o vi si ta ra em Gu a ra tin gue tá 
e o en con trou na me lhor dis po si ção. Con ver sa ram so bre a pla ta for ma
de go ver no, lida um ano an tes no Clu be dos Diá ri os e Ro dri gues Alves
ra ti fi cou e am pli ou os pla nos de go ver no ali con ti dos, que ex pri mi am
suas an ti gas idéi as e vi vi das ex pe riên ci as. Re pe tiu os con ce i tos so bre as
fi nan ças pú bli cas, so bre in dus tri a li za ção, ajun tan do re fle xões so bre os
no vos pro ble mas que sur gi ri am com o fim pró xi mo da guer ra. Qu an to
ao fu tu ro mi nis té rio, nada adi an tou; só o fa ria quan do o ti ves se or ga ni za do.
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O es ta do de sa ú de do Con se lhe i ro con ti nu a va em de clí nio,
sem apre sen tar me lho ras sen sí ve is. Por cú mu lo da in fe li ci da de, a pes te
ter rí vel ca u sa da pela guer ra, a cha ma da gri pe es pa nho la, in va di ra já o
Bra sil, onde a de vas ta ção foi tre men da.2

O mês de ou tu bro foi pior. A ca pi tal da Re pú bli ca re ves tiu-se
de as pec tos de tre men da dra ma ti ci da de, que su pe ra vam de lon ge as ex pe -
riên ci as da fe bre ama re la, da va río la e da có le ra, vi vi das no sé cu lo XIX. Na -
que le ou tu bro de 1918, o no ti ciá rio dos jor na is era qua se todo ab sor vi do
pela epi de mia que de vas ta va a ci da de. Afo ra os te le gra mas in ter na ci o na is,
so bre a guer ra que fin da va, ou os anún ci os, em qua se todo o res to, in clu si -
ve as no tas so ci a is, que ver sa vam o es ta do de en fer mos co nhe ci dos, as
mor tes, os en ter ros e as mis sas, os jor na is só fa la vam na gri pe es pa nho la.
Mor re ram no mês 5.676 pes so as, de gri pe, no Rio de Ja ne i ro.

No dia 23 de ou tu bro, por exem plo, o Jor nal do Co mér cio pu bli -
ca o se guin te:

“Sa be mos que o go ver no, a fim de fa ci li tar o in ten so tra -
ba lho que se faz atu al men te com o en ter ra men to de ca dá ve -
res, or de nou o con tra to de co ve i ros a pre ços van ta jo sos para
au xi li a rem esse ser vi ço ur gen te, fa zen do-se as re mo ções re gu -
la res de cor pos ain da in se pul tos”.3

E, no dia 26, com ple ta o mes mo jor nal a in for ma ção:

“Gra ças às enér gi cas pro vi dên ci as do Dr. Car los Ma xi -
mi li a no, mi nis tro do Inte ri or, que ocu pou o ce mi té rio de São
Fran cis co Xa vi er, fi cou on tem per fe i ta men te nor ma li za do o
ser vi ço de en ter ra men to nes sa ne cró po le. De sa pa re ceu o ter -
rí vel es pe tá cu lo de ca dá ve res in se pul tos, acu mu la dos pe los
de pó si tos e pe las ruas do ce mi té rio, em pes tan do o ar de for -
ma hor rí vel pela de com po si ção rá pi da.”
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2 A gripe atingiu praticamente todas as casas. Nela perdi minha mãe e um dos meus 
irmãos. V. a respeito Um estadista da República, vol. II. 

3 No dia 23, como já relatei na biografia de meu pai, sepultou-se meu irmão
Cesário, falecido na véspera. O sepultamento, apesar da situação pessoal de meu
pai, só pôde ser feito em condições normais por causa da intervenção direta do
Presidente da República, que teve a bondade de assistir ao velho amigo e colega
de Faculdade, em São Paulo, naquele terrível transe.



Na se gun da quin ze na de ou tu bro, o mal já co me ça va a in -
va dir ra pi da men te o in te ri or. Dos por tos, por onde en tra ra, pro pa -
gou-se ao mais lon gín quo ser tão. No dia 30, o pró prio Ven ces lau es -
ta va aca ma do, em bo ra seu es ta do não fos se gra ve, como anun ci ou o
mé di co as sis ten te, Mi guel Cou to. Era a pes te à sol ta, como no Apo -
ca lip se.

  Ro dri gues Alves ia con traí-la e ser vi ti ma do pe las suas
con se qüên ci as. No en tan to, an tes de se sen tir com ple ta men te in ca -
paz de as su mir o go ver no, con ti nu a va a se es for çar por cons ti tuí-lo.
O es for ço que deu de si nes ses úl ti mos dias foi im pres si o nan te e
deve ter con tri bu ído para o agra va men to de suas con di ções fí si cas.
Pro cu ra va re sol ver a ques tão da pas ta do Inte ri or e Jus ti ça, da das as
re a ções que en con tra ra, no meio pa u lis ta, para a ace i ta ção de Epi tá -
cio. Was hing ton Luís, ape sar dos “seus co nhe ci dos as so mos” (a ex -
pres são é de Alti no), pa re cia qua se cer ta men te es co lhi do, no dia 22
de ou tu bro.4

  No dia 24, Ro dri gues Alves foi ata ca do pela gri pe es pa nho la. 
Como seu es ta do não fos se gra ve, con ti nu ou nas ne go ci a ções. De i xa-se
de fa lar em Was hing ton Luís para mi nis tro da Jus ti ça. Ro dri gues Alves
man dou en tão con vi dar Car do so de Alme i da. Mas este, no dia 8 de
novem bro, em car ta mu i to aten ci o sa, re cu sou a pas ta.

O Con se lhe i ro, de tão fra co, não es ta va em con di ções de es -
cre ver. Seu fi lho José, o di plo ma ta (o Ju qui nha), ti nha che ga do da Eu ro -
pa, atra ves sa ra apa vo ra do o Rio de Ja ne i ro de vas ta do pela gri pe e fora
jun tar-se ao pai em Gu a ra tin gue tá. Foi o Ju qui nha quem te le fo nou, na -
que le mes mo dia 8 de no vem bro, a Alti no, di zen do que o pai não es cre -
ve ria “para não se fa ti gar mu i to”, mas pe dia que o pre si den te in sis tis se
jun to a Car do so de Almeida, seu ve lho co la bo ra dor de con fi an ça, para que 
vi es se ser vir com ele. Car do so re cu sou de novo, sem ma i o res ex pli ca ções.
No fun do, o ve lho já es ta va aban do nado em Gu a ra tin gue tá. As co i sas se
ex pli ca vam por si mes mas. A posse es ta va a uma se ma na e o pre si den te 
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tempestuosas. Washington, por mais de uma vez, pediu demissão. Alternava a
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não po dia es cre ver, nem mes mo te le fo nar, pois o fi lho é que fa la va
por ele.

  A in ter pre ta ção do afas ta men to dos dois pres ti gi o sos pa u listas
pode ser atin gi da por uma con je tu ra nada te me rá ria: am bos que ri am
suce der Alti no na pre si dên cia do Esta do.

  O man da to em cur so ini ci a ra-se em 1916 e ter mi na ria em 1920,
ao pas so que o go ver no fe de ral, a co me çar em 1918, só em 1922 te ria
con clu são. Os pos sí ve is can di da tos não que ri am se afas tar da po lí ti ca lo cal,
ocu pan do pos tos fe de ra is cuja im por tân cia ser vi ria para a ex clu são dos seus
no mes, uma vez que já se en con tra ria aten di do aque le que fos se mi nis tro.

Que esta con je tu ra é fun da da, pro va-o o fato de Was hing ton Luís, 
ten do sido cha ma do ao Rio por Epi tá cio, em 1919, e con vi da do para ocu par
a pas ta da Gu er ra, ter re cu sa do obs ti na da men te o con vi te, ape sar das ins tân -
ci as de al guns pa u lis tas.5 E re cu sou bem, pois foi ele, que era mais te mi do do 
que sim pa ti za do, ele, o “pa u lis ta de Ma caé”, quem veio subs ti tu ir Alti no
Aran tes em 1924. Se fos se mi nis tro de Epi tá cio, per de ria a vez.

Ou tra ra zão, tão pro vá vel quan to a pri me i ra, deve ter in flu í do.
É que, já en tão, se di fun dia a cer te za de que Ro dri gues Alves não
as su mi ria a pre si dên cia, e os pa u lis tas, pre ven do a mor te ou re nún cia
do pre si den te ele i to, não que ri am en tre gar o fu tu ro de suas car re i ras aos 
aza res de uma subs ti tu i ção im pre vi sí vel.

Del fim Mo re i ra não era pre si den te para des per tar en tu si as mo
de can di da tos a mi nis tros, a não ser que fos sem mi ne i ros. E o novo
presi dente, que de via ser ele i to nos ter mos da Cons ti tu i ção, não se pode ria 
sa ber quem ha via de ser. Os pa u lis tas pre fe ri am re tra ir-se, den tro dos
mu ros da sua inex pug ná vel ci da de la.

  No dia 11, Ro dri gues Alves pi o rou con si de ra vel men te. O
mé di co de sua con fi an ça era Ma ti as Va la dão (mi ne i ro, dos Va la dões da
Cam pa nha), cha ma do com ur gên cia a Gu a ra tin gue tá, para onde se guiu
em trem es pe ci al. Jun ta men te com o mé di co vi a ja ram Oscar Ro dri gues
Alves e Elói Cha ves. A tem pe ra tu ra do en fer mo su bi ra a 39 gra us. Era a
espanho la, in du bi ta vel men te, ata can do um or ga nis mo en ve lhe ci do e
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extrema men te frá gil. Álva ro de Car va lho, de to dos os co la bo ra do res o
ma i or ami go, te le fo nou do Rio a Alti no, na que le mes mo dia. Já não ti nha
mais dú vi das de que a pos se se ria im pos sí vel no dia 15 para o pre si den te
en fer mo, im pos si bi li ta do de le van tar-se do le i to. Álva ro não pa re cia es pe -
rar a mor te do Con se lhe i ro, pois pe dia a pre sen ça de um pa u lis ta no
gover no, mes mo na pas ta da Agri cul tu ra. Alguém que es ti ves se ali como
ami go do pre si den te im pe di do. Qu an do os ou tros se es cu sa vam, por in te -
res se vi sí vel, o ge ne ro so Álva ro se ofe re cia, sa ben do que ia sa cri fi car a
sena toria que já lhe ha via sido as se gu rada, na ca de i ra vaga com a eleição 
de Ro dri gues Alves.6 Ace i ta ria ser mi nis tro, em mo men to tão pou co
dese ja do, e ace i ta ria, como es cre ve Alti no “à fal ta de ou tro para ga ran tir 
ao nos so Es ta do a sua si tu a ção pro e mi nen te na ad mi nis tra ção da
Repúbli ca”.

O mé di co, de re gres so, anun ci ou a re ca í da da gri pe, e
também que não po dia se pen sar em pos se, na data pre vis ta.

Mas Ro dri gues Alves lu ta va sem pre. Até o fim. No dia 11, na -
que la si tu a ção pre cária, ain da fez ex pe dir a Bor ges de Me de i ros o se guin te 
te le gra ma:

“HOJE ME DIRIJO AO DR. ILDEFONSO PINTO

PEDINDO QUE ACEITE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EM 
MEU PRÓXIMO GOVERNO [....]. PEÇO-LHE INTERVENHA
PARA O ILUSTRE DR. ILDEFONSO PINTO NÃO SE NEGUE DE 

AUXILIAR-ME.”

Impo ten te no fun do de uma cama, na ve lha casa dos avós,
onde se ca sa ra e vi ve ra gran de par te dos seus dias, o Con se lhe i ro sen tia
que o vácuo se for ma va em tor no de si. Os pa u lis tas evi ta vam co laborar;
seu es ta do fí si co não ins pi ra va con fi an ça; os jor na is (ra ra men te ele os
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a proclamação do eleito no mesmo dia. A renúncia de Rodrigues Alves à sua cadeira
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verificou a eleição em São Paulo (9 de novembro), segundo se lê no Diário do
Congresso Nacional do dia seguinte.  



lia, por que a fa mí lia os so ne ga va à sua le i tu ra) fa la vam fran ca men te do
seu pro vá vel afas ta men to; mas ele pro cu ra va, ape sar de tudo, cum -
prir com seu de ver. À be i ra da mor te, ape la va para uns e para ou tros.

Ago ra se di ri gia ao ve lho Bor ges, seu com pa nhe i ro de Cons ti tu in te,
gran de fi gu ra pro vin ci a na e na ci o nal. Di ri gia-se ao ad ver sá rio, em cu jos
sen ti men tos de hon ra e amor à Re pú bli ca con fi a va, para hu mil de men te
pe dir-lhe au xí lio na sua dura ta re fa.

As tra ta ti vas para for ma ção do mi nis té rio pa re ce que se des co la -
ram para o Rio, es ca pan do à su per vi são do pre si den te pa u lis ta, o qual era
subs ti tu í do até cer to pon to por Álva ro de Car va lho, cuja re si dên cia no Rio
fa ci li ta va os en con tros com os po lí ti cos fe de ra is.

Fi ca va as sim a si tu a ção: o pre si den te en fer mo acom pa nhan do,
in for man do-se e se le ci o nan do os no mes que lhe eram su ge ri dos pe los seus
lí de res no Rio; Álva ro e ou tros ami gos, no Rio, es ta be le cen do os con tac tos; 
Alti no, em São Pa u lo, sen do mais in for ma do do que con sul ta do.

No dia 12, Elói Cha ves, che gan do de Gu a ra tin gue tá, à no i te,
co mu ni cava a Alti no que Ro dri gues Alves con vi da ra mais dois mi nistros:
Afrâ nio de Melo Fran co, para a Vi a ção, e Urba no San tos para o Inte ri or 
e Jus ti ça.

Rodri gues Alves atri bu ía, como já fi cou dito, im por tân cia es pe cial
à pas ta da Vi a ção que tão gran de re le vo as su miu no seu pri me i ro go ver no,
sob a che fia de La u ro Mül ler. Sua pri me i ra in ten ção era pro ver nela um dos 
ho mens que mais ad mi ra va no meio po lí ti co fe de ral, o De pu ta do mi ne i ro
Pan diá Ca ló ge ras. Com esse fito des pa chou para o Rio o fi lho mais ve lho,
de pu ta do, com três car tas-convite: uma di ri gi da a Ca ló ge ras e mais duas,
des ti na das res pec ti va men te ao Ge ne ral Car do so de Agui ar, para a Gu er ra, e 
ao Almi ran te Go mes Pe re i ra, para a Ma ri nha.

No dia mes mo de sua che ga da ao Rio, Ro dri gues Alves Fi lho
foi cha ma do ao te le fo ne pelo pai, que lhe pe diu não en tre gas se o con vite a
Ca ló ge ras, vis to te rem sur gi do, em Mi nas (quer di zer, no cír cu lo de
Delfim, que ia as su mir o po der), res tri ções ao seu nome – res tri ções que 
seriam de vi das aos maus ter mos em que fi ca ram as re la ções en tre
Ca ló geras e o pre si den te ces san te, Ven ces lau, quan do da de mis são do
pri me i ro da pas ta da Fa zen da.
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Ha via um de pu ta do mi ne i ro, Melo Fran co, de nome fe i to no
Con gres so e fora dele, pela sua já lon ga e pro fí cua atu a ção par la men tar
fe de ral, des de o fim do gover no Ro dri gues Alves em 1906. Este úl ti mo,
sem co nhe cê-lo de per to (pou cas ve zes se ha vi am en con tra do, sen do a
pri me i ra em 1903, quan do da vi a gem do pre si den te a Mi nas), co nhe cia
bem o nome de Melo Fran co e lhe acom pa nha va a atu a ção. Ain da re -
cen te men te, em 1917, quan do de re gres so de sua im por tan te em ba i xa da 
es pe ci al à Bo lí via, na qual pre pa ra ra o am bi en te pan-americano para
uma pró xi ma en tra da do Bra sil na guer ra, Melo Fran co ha via re ce bi do
um te le gra ma de Ro dri gues Alves, cum pri men tan do-o e “fe li ci tan do-o
pelo êxi to de sua mis são”.7

Acres cia que Melo Fran co era ín ti mo ami go e con tra pa ren te
de Álva ro de Car va lho.8 O fato é que, a 12 de no vem bro, ou tro fi lho do
Con se lhe i ro, José, o di plo ma ta, veio com nova car ta-convite, na qual o
Depu ta do Melo Fran co, en tão se cre tá rio de Fi nan ças de Artur Ber nardes,
o novo pre si den te de Mi nas, era con vo ca do para a pas ta a que
Rodrigues Alves atri bu ía ca pi tal im por tân cia. A es co lha era fe liz, quer
pe los títu los do con vi da do, quer pela sua ami za de com Del fim Mo re i ra. 
Deveu-se, como é sa bi do, ao mi nis tro da Vi a ção do go ver no in te ri no o
mé ri to prin ci pal do seu êxi to ad mi nis tra ti vo. Com efe i to, o go ver no
Del fim, se gun do lem brava João Man ga be i ra, era cha ma do en tre os
depu ta dos “a Re gên cia Re pu bli ca na”.

Alti no não pa re ce ter gos ta do das es co lhas. Não ma ni fes ta,
no seu diá rio, ne nhu ma res tri ção quan to aos no mes, mas é cla ro que se
sen tia pos to à mar gem das ne go ci a ções. No dia 12, es cre veu que “fi ca ra
as sen ta da a no me a ção de Urba no San tos para o mi nis té rio do Inte ri or e
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do Afrâ nio de Melo Fran co para o mi nis té rio da Indús tria [sic]”.9 Alti no
li mi tou-se a res pon der que “es ta va tudo mu i to bem”. Mas, em par ti cu lar,
ano tou que os próceres pa u lis tas acha vam que a or ga ni za ção do go ver no 
fe de ral es ta va se fa zen do com des ca so para São Pa u lo. Alti no con cor da -
va com isso, pois ajun ta que as suas “má go as não in ter fe ri ri am nas suas
re la ções e apo io” a Ro dri gues Alves.

Os pa u lis tas pa re ci am es que cer-se do aban do no em que ha vi am
de i xa do o pre si den te en fer mo, aban do no du ra men te ma ni fes ta do pela
du pla re cu sa de Car do so de Alme i da e pro vá vel re cu sa de Was hing ton
Luís.

No dia 15, Del fim to mou pos se como vi ce-presidente em
exer cí cio. Ele é que as si nou os de cre tos de no me a ção dos mi nis tros,
obe de cen do em tudo às in di ca ções fe i tas por Ro dri gues Alves. O meio
po lí ti co per ma ne cia in qui e to e na ig no rân cia do ver da de i ro es ta do de
co i sas. Espa lha va-se, com aju da da im pren sa (e O Impar ci al, en tão ór gão
ver me lho do ru ís mo, era o in tér pre te mais vivo des sas no tí ci as) que o
pre si den te ele i to não po de ria, de ne nhum modo, exer cer a su pre ma
magis tra tu ra da Re pú bli ca.

A pos se de Del fim Mo re i ra deu-se em ses são so le ne, no
Sena do, pre si di da pelo Se na dor Antô nio Aze redo, vi ce-presidente
daque la casa. Del fim foi in tro du zi do por uma co mis são com pos ta
dos Se na do res Epi tá cio Pes soa, Índio do Bra sil e Je rô ni mo Mon te i ro, 
e Depu ta dos Está cio Co im bra, Ves pú cio de Abreu e Álva ro de Carva lho.
(Este úl ti mo só to mou pos se de sua ca de i ra de se na dor a 14 de
dezem bro.) Nos ter mos da Cons ti tu i ção, Del fim Mo re i ra pres tou o
com pro mis so cons ti tu ci o nal pe ran te os mem bros do Con gres so, que
se en con travam de pé, e as de ma is pes so as pre sen tes. A ses são,
embora for mal men te so le ne, foi rá pi da, sem dis cur sos e pa re cia des ti tuída
de in te res se.

A comu ni ca ção de Ro dri gues Alves é ma nus cri ta, e do
seguinte teor:10
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“Exce len tís si mos Se nho res Pre si den te e mais Mem bros
do Con gres so Na ci o nal.

Na qua li da de de Pre si den te da Re pú bli ca, ele i to para o
qua triê nio de 1918-1922, cum pre-me co mu ni car a Vos sas
Exce lên ci as que não po de rei, por mo ti vo de for ça ma i or,
to mar pos se da que le car go e as su mir a pre si dên cia da
Repú bli ca na data fi xa da pela Cons ti tu i ção, a 15 do cor ren te.

Faço igual co mu ni ca ção ao se nhor Dou tor Del fim
Moreira, Vice-Pre si den te ele i to, a quem com pe te, nos termos
do § 1º do ar ti go 41 da Cons ti tu i ção, as su mir o exer cí cio da
Pre si dên cia en quan to du rar o meu im pe di men to.

Te nho a hon ra de apre sen tar a Vos sas Exce lên ci as as
mi nhas res pe i to sas ho me na gens. Gu a ra tin gue tá, 14 de
novem bro de 1918. Franc.º de Pa u la Roiz Alves. Pre si den te 
ele i to da Re pú bli ca.”

Ro dri gues Alves não es cre veu o pa pel, cuja ca li gra fia deve ser
de um dos fi lhos, pro va vel men te José, que en tão se acha va mais cons -
tan te men te em casa do pai. Ro dri gues Alves ti nha o há bi to, co mum do
sé cu lo XIX, de abre vi ar as pa la vras. Os seus ca der nos ma nus cri tos es tão 
che i os de abre vi a tu ras, in clu si ve de no mes pró pri os, sem ex ce tu ar o dele 
mes mo. Mas o fato de en vi ar a co mu ni ca ção ma nus cri ta com le tra de
ou trem, e de as si nar abre vi a da men te pa pel da que la im por tân cia, não
deixa va de in di car gran de de bi li da de e eco no mia de es for ço fí si co.

No dia 18, Ro dri gues Alves pa re cia ter me lho ra do bas tan te.
Oscar vol tou na que la data a São Pa u lo e tran qüi li zou Alti no so bre o
estado de sa ú de do pai. Eram al tos e ba i xos sem pre in se gu ros em um
or ga nis mo no qual a prin ci pal do en ça era a ca que xia, de vi da a um en ve -
lhe ci men to pre co ce. Com efe i to, men tal men te são. Ro dri gues Alves
apre sen ta va, fi si ca men te, bem mais do que os se ten ta anos que ti nha.

A re cu pe ra ção dos ve lhos de pen de me nos da in ten si da de da
agres são mór bi da do que da ca pa ci da de de re sis tên cia vi tal, que ain da
sub sis ta. No caso do Con se lhe i ro, in fe liz men te, era este tono vi tal que
de cli na va sem re mis são. Ele não era pro pri a men te um de cré pi to pela
ida de, pois con ta va se ten ta anos, qua dra da vida em que um Thi ers, um
Bis marck ou um Chur chill se en con tra vam em ple no gozo das ener gi as
fí si cas. Seu or ga nismo en con tra va-se gas to, e as in di ca ções vi nham
desde 1913. Um lus tro de po is o es ta do ge ral ha via pi o ra do mu i to.
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Pro va in ques ti o ná vel da gra vi da de da si tu a ção es ta va na
comu ni ca ção con fi den ci al de Álva ro de Car va lho a Alti no, no dia 24 de
no vem bro. Não ha via, fora o cír cu lo dos fi lhos, nin guém mais afe i ço a do 
a Ro dri gues Alves do que Álva ro de Car va lho, e nin guém po de ria ter
mais in te res se do que ele em que o Con se lhe i ro exer ces se o seu man da -
to, pois o lí der po lí ti co de ma i or re le vo no qua triê nio se ria, sem dú vi da,
o fu tu ro se na dor por São Pa u lo.

Mas Álva ro, sem pre ge ne ro so e afe tu o so, co lo ca va sua ami zade 
aci ma de qua is quer ou tras con si de ra ções. Foi por isso mes mo que, no
re fe ri do dia 24, acon se lhou se cre ta men te a Alti no que se fi zes se sen tir a
Ro dri gues Alves a con ve niên cia de sua re nún cia. A gra ve di li gên cia,
segun do Álva ro, de ve ria ser le va da a ter mo ou pelo pró prio Alti no, ou
pelo mé di co as sis ten te, Ma ti as Va la dão, em quem o Con se lhe i ro con fi a va
como ami go.11

Alti no re cu sou ener gi ca men te par ti ci par da que la dé mar che,
ape sar do ar gu men to de Álva ro de que ela lhe ca bia, como prin ci pal
respon sá vel pela ele i ção de Ro dri gues Alves. O fato his tó ri co in con tes -
tá vel é, no en tan to, que nove dias de po is da pos se do vi ce-presidente, o
ma i or ele itor e o ma i or ami go do pre si den te es ta vam qua se cer tos do
fatal des fe cho.

As más no tí ci as, como sem pre, se es pa lha vam. Ber nar des, de
Belo Ho ri zon te, sen tia qual quer co i sa no ar. Seu in te res se no mo men to
era vi sí vel, pois mor to ou re nun ci an te o Con se lhe i ro, o nome dele,
Bernar des, de via sur gir en tre os can di da tos. E ele, que per ce bia não ter
che ga do ain da a sua hora, não que ria, evi den te men te, de i xar de in flu ir
na su ces são, de ma ne i ra que lhe fos se fa vo rá vel no qua triê nio se guin te.
Assim era, as sim é, as sim será sem pre a po lí ti ca, em qual quer re gi me em 
que a su ces são não seja di nás ti ca. O fato é que Ber nar des man dou a São
Pa u lo o seu ami go Car va lho de Bri to, para se in for mar so bre as no tí ci as
que cor riam, es pe ci al men te so bre a que pro pa la va a exis tên cia de de sen -
ten di men to en tre Ro dri gues Alves e Alti no Aran tes, de vi do à for ma ção
do mi nis té rio. Alti no, de fato, que i xa ra-se a Elói Cha ves so bre a ma ne i ra
pela qual es ta va sen do for ma do, sem con sul ta pré via ao go ver no do Esta do,
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mas de cla ra va que pre fe ria re nun ci ar à pre si dên cia de São Pa u lo do que di -
ver gir pu bli ca men te do pre si den te ele i to.

Ro dri gues Alves, não co nhe cen do bem a gra vi da de do seu es -
ta do de sa ú de, nem des con fi an do do pon to a que ha vi am che ga do, no
meio po lí ti co, as no tí ci as a res pe i to, con ti nu a va, ape sar da ex tre ma fra -
que za, a se es for çar em Gu a ra tin gue tá pelo cum pri men to dos seus de ve -
res po lí ti cos. Aque le ve lho, às por tas da mor te, pa re cia não se aper ce ber
de que ela se apro xi ma va, com seus pas sos im pla cá ve is. Até o mo men to
su pre mo, em que se abriu ao con fes sor sua alma di an te de Deus, seu
pen sa men to e sua ação fo ram pela pá tria, pela ár dua mis são que, nas
suas pró pri as pa la vras, ti ve ra “a fra que za” de ace i tar.

Mal se sen tia com um pou co mais de for ças e con ti nu a va a agir.
A 3 de de zem bro es cre veu a Rui, con vi dan do-o para re pre -

sen tar o Bra sil na Con fe rên cia da Paz.12

No dia 6 es cre veu a Alti no, pe din do-lhe que con vi das se o
pres ti gi o so pa u lis ta Pá dua Sa les para o mi nis té rio da Agri cul tu ra, que
ain da não ti nha sido pre en chi do. Pá dua Sa les ace i tou.

No dia 8, Alti no foi a Gu a ra tin gue tá e sur pre en deu-se com o
es ta do do Con se lhe i ro, que o recebeu “com a ma i or cor di a li da de”,
jun tamen te com o fi lho José e as fi lhas sol te i ras, que nun ca o de i xa ram.
Con ver sa ram lar ga men te, e Ro dri gues Alves deu lú ci das opi niões so bre
o mo men to. Pen sa va em Ves pú cio de Abreu para pre si den te da Câ ma ra, 
“como se da ti vo às có le ras ga ú chas”. Acha va que, indo Álva ro para o
Senado e pas san do Cin ci na to para a dis si dên cia, o lí der da ban ca da federal
pa u lis ta de via ser Car los de Cam pos. Era, tal vez, uma ho me na gem ao
sem pre sa u do so ami go Ber nar di no, de quem Car los era fi lho. Dis cu tiu
vá ri os as sun tos eco nô mi cos e fi nan ce i ros. Co men tou o pro ble ma da
Con fe rên cia da Paz e o con vi te fe i to a Rui. Entrou em por me no res que
da vam bem a im pres são de como se ilu dia so bre o fu tu ro, aque le
homem que se en con tra va a cin co sema nas da mor te. Fa lan do de Gastão
da Cu nha, seu ami go de di ca do no pri me i ro go ver no, que ti nha en tra do
de fi ni tiva men te para o cor po di plo má ti co, Ro dri gues Alves dis se a Altino
que ia en viá-lo como em ba i xa dor no Va ti ca no. E tão cla ros es ta vam sua
memó ria e seu ra ci o cí nio que logo acres cen tou que, no fim do seu
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quatriê nio, Gas tão de via es tar se apo sen tan do e que en tão ele, pre si dente,
en vi a ria Alti no para a San ta Sé. Alti no, ca tó li co e ho mem de bom gos to, 
apres sou-se a di zer que ace i ta va “pres su ro so” o con vi te pre si den ci al.

Du ran te todo o dia, o Con se lhe i ro con ver sou com vi va ci da de, 
as sis ti do de per to pe las fi lhas Ma ri e ta, Za í ra e Isa bel. Alti no, de vol ta,
to mou no tas mi nu ci o sas da jor na da.

O fato é que se tra ta va de um mo men to fa vo rá vel da pe ri cli -
tan te si tu a ção de al ter na ti vas. Em fins do mês de de zem bro, o es ta do de 
Ro dri gues Alves pi o ra ra tan to, que já pa re cia sem es pe ran ças.
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

O ÚLTIMO ENCONTRO E O ÚLTIMO DESENCONTRO

As re la ções en tre Rui Bar bo sa e Ro dri gues Alves,
vimo-lo atra vés de todo este li vro, fo ram uma his tó ria de en con tros e
de sen con tros su ces si vos.

Na Fa cul da de da vam-se bem, mas Rui era li be ral e Ro dri gues
Alves con ser va dor. De pu ta do-Ge ral no Impé rio, Ro dri gues Alves deu
dura res pos ta a ata ques de Rui, a quem no en tan to vo ta va en tão, como
sem pre, ir res tri ta ad mi ra ção in te lec tu al. Mi nis tro da Fa zen da de Flo ri a no
e Pru den te, cou be-lhe lan çar as ba ses da po lí ti ca de fla ci o ná ria, em
con tra di ção com a po lí ti ca fi nan ce i ra de Rui, quan do mi nis tro de De o -
do ro. Se na dor, foi lí der de Cam pos Sa les, que Rui ata ca va. Pre si den te da
Re pú bli ca, teve a hon ra ra rís si ma de uma de cla ra ção de so li da ri e da de
ir res tri ta, em dis cur so de Rui, mas, de po is, so freu os du rís si mos ata ques
da cam pa nha da va ci na e foi ví ti ma do Blo co, no qual Rui se aca ma ra -
dou com Pi nhe i ro Ma cha do. Em 1909, foi hon ra do com o ape lo de Rui
a can di da tar-se, an tes que este em pre en des se a sua for mi dá vel cam pa nha.
Em 1912, sua ele i ção para São Pa u lo foi sa u da da por Rui como um
even to na ci o nal e ele res pon deu afe tu o sa men te. Em 1913, re pe tiu-se o
con vi te de Rui para a can di da tu ra pre si den ci al. Em 1917, veio sen tar-se



ao lado de Rui e vo tar com ele pela de cla ra ção de guer ra, que an tes
con si de ra ra ino por tu na, como em 1888, quan do veio vo tar pela Abo li ção,
ao lado de Na bu co, a qual tam bém não con si de rou opor tu na, nos
mo men tos ini ci a is da cam pa nha. Em 1917, so fre ra no co ra ção as alu sões
ma lig nas e os ata ques aber tos que Rui lhe fi ze ra no ma ni fes to con tra sua 
can di da tu ra. Mas isso não o im pe diu de, com a ad mi ra ção de sem pre
pelo gê nio de Rui Bar bo sa, con vi dá-lo para re pe tir a gló ria de Haia.

Ro dri gues Alves ten tou o úl ti mo en con tro com o ve lho com -
pa nhe i ro. Suas vi das cor ri am pa ra le las ha via exa ta men te meio sé cu lo,
des de aque le re mo to ano de 1868, em que o elo qüen te moço da Ba hia
en con tra va sob as Arca das o la u re a do es tu dan te de Gu a ra tin gue tá.
Desde aque la fase dou ra da dos vin te anos, as suas vi das cor ri am pa ra le -
la men te nos de ba tes po lí ti cos e aca dê mi cos que ani ma vam o pe que no
bur go pa u lis ta no, ador me ci do nas ruas es tre i tas e na né voa da ga roa.1

Em agos to de 1918, fes te ja ra Rui o ju bi leu da sua gló ria li te rá -
ria e Ro dri gues Alves deu mais uma pro va de sua cons tan te ad mi ra ção
in te lec tu al, como se es ti ves se pro cu ran do co me mo rar as bo das de ouro
de uma ri va li da de de meio sé cu lo. No dia 11 de agos to de 1918 o pre si -
den te ele i to da Re pú bli ca en vi ou este te le gra ma ao se na dor pela Ba hia:

“ÀS GRANDES FESTAS NACIONAIS INICIADAS HOJE,

COM BRILHO EXCEPCIONAL, EM COMEMORAÇÃO AO JUBILEU 
LITERÁRIO DE V. EXª EU ME ASSOCIO COM ORGULHO,
ENVIANDO AO EMINENTE HOMEM DE LETRAS AS

HOMENAGENS DA MINHA PROFUNDA ADMIRAÇÃO E
RESPEITOSA ESTIMA.”

Os dis cur sos ful gu ran tes do aca dê mi co ba i a no, as fi lí pi cas e
ca ti li ná ri as da tri bu na par la men tar do Impé rio e da Re pú bli ca, a for mi -
dá vel obra do edi to ri a lis ta do Diá rio de No tí ci as e da Impren sa, as co los sa is 
ora ções da Cam pa nha Ci vi lis ta, a cons tru ção ci cló pi ca da Ré pli ca, toda
esta mon ta nha de pa la vras es cri tas e fa la das de via res sur gir na me mó ria
de Ro dri gues Alves, no mo men to em que, es que ci do das far pas do fe ri no
ma ni fes to do ano an te ri or, tra zia, com or gu lho, sua ofe ren da de bra si le i ro
ao al tar de gló ri as do com pa nhe i ro.
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Mas este com pa nhe i ro não ti nha a ven tu ra de co nhe cer aque la
ter nu ra de alma, aque le aco lhi men to com pas si vo que o tem po de i xa cair,
tan tas ve zes, so bre o co ra ção res se qui do dos ve lhos, como uma es pé cie de
or va lho aben ço a do, que faz os res sen ti men tos re ver de ce rem em sen ti men tos
e a flor da afe i ção re bro tar no ramo seco das hos ti li da des.

Rui era um puro ce re bral. Suas pro vas de ge ne ro si da de – e
cita mos mais de uma re la ti va men te a Ro dri gues Alves – vi nham da in te -
li gên cia, nun ca do co ra ção.

Não era por ha bi li da de po lí ti ca que o can di da to tri un fal men te 
in di ca do, ape sar da ás pe ra re pro va ção de Rui; o con sa gra do no ple i to
pre si denci al mais tran qüi lo que a Re pú bli ca co nhe ce ra; não era por
habi li da de po lí ti ca, mas mo vi do pela sua per ma nen te ad mi ra ção e pelo
seu vi gi lan te pa tri o tis mo, que Ro dri gues Alves en vi ou de Gu a ra tin gue tá, 
por in ter mé dio do seu fi lho José (que ser vi ra com Rui em Haia em
1907) esta car ta qua se hu mil de:

“Gu a ra tin gue tá, 3 de de zem bro de 1918.

Ex.mo Sr. Se na dor Rui Bar bo sa. Hoje me di ri jo ao Ex.mo

Sr. Dr. Del fim Mo re i ra in for man do-o da solução, as sen ta da
em meu es pí ri to, des de que fui re co nhe ci do pre si dente, de
con vi dar V. Exª para che fi ar a de le ga ção do Bra sil na Con -
fe rên cia da Paz que está pres tes a ser ina u gu ra da. Sei que o
vi ce-presidente tem o mes mo pen sa men to. É, aliás, a von ta -
de ge ral da na ção que as sim pres ta mais uma ho me na gem
ao pre cla ro nome de V. Exª. Era meu pro pó si to le var a
V. Exª, pes so al men te, esse con vi te. Infe liz men te não pos so 
fa zê-lo, por ter ne ces si da de de mais al guns dias de des canso.
O se nhor mi nis tro do Exte ri or, po rém, dará a V. Exª to das
as in for ma ções que se re fi ram àque la de le ga ção, e ao pen sa -
men to do go ver no quan to à for ma de a cons ti tu ir. Ape sar
de gran de men te hon ro sa a co mis são, com pre en do bem a
ex ten são do sa cri fí cio re cla ma do de V. Exª e a Repú bli ca
es pe ra, com toda se gu ran ça, que V. Exª não se re cu sa rá ao 
seu ape lo.”

A res pos ta de Rui, da ta da de 8 de de zem bro, é mu i to lon ga. 
Esten de-se por 16 pá gi nas da ti lo gra fa das. Não po de mos, por isso, se não 
ofe re cer dela um re su mo. Rui co me ça por acen tu ar o de se jo que te ria
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em ace i tar o con vi te, e não es con de que pen sa ra, an tes, na pos si bi li da de
de vir a re ce bê-lo. Che ga ra a ad mi tir que Ven ces lau, com a an te ce dên cia 
que ele, Rui, jul ga va pre fe rí vel, ti ves se as sen ta do a es co lha do seu nome, 
por que a mis são, das mais es pi nho sas, exi gia tem po e pre pa ro. Che ga va
a ace i tar que Ro dri gues Alves o ti ves se con vi da do a par tir do ar mis tí cio
(11 de no vem bro) ou a par tir do iní cio do seu man da to, no dia 15 da -
que le mês. Mas – e este era um dos pon tos ca pi ta is da sua re cu sa! – O
Jor nal do Co mér cio, em vá ria de 24 de no vem bro, afir ma ra que o che fe da
de le ga ção se ria o mi nis tro do Exte ri or, Do mí cio da Gama, se gun do a
prá ti ca a ser se gui da pe los de ma is pa í ses. Mos tra-se amar gu ra do com as
in tri gas da im pren sa, que, acre di tan do na vá ria ci ta da, sa li en ta vam que
ele, Rui, iria como su bor di na do de Do mí cio. Pro ce de a uma ver da de i ra
de mo li ção da en tre vis ta que Do mí cio dera a um ves per ti no so bre a
Con fe rên cia, des tru in do ina pe la vel men te, uma por uma, as opi niões do
chan ce ler so bre os fu tu ros tra ba lhos; opi niões cuja fra gi li da de e fal ta de
ra zão de mons tra. Ape ga-se ao ar gu men to de que não po de ria, como
de le ga do, se guir tais di re tri zes. Se gun do afir ma, “o ilus tre mi nis tro” não
o apo i a ria, como o apo i ou “o gran de mi nis tro” Rio Bran co.

Qu an to ao atra so com que re ce beu o con vi te, Rui se que i xa
di re ta e fran ca men te do pró prio Ro dri gues Alves. Lem bra que Afon so
Pena o con vi da ra com três me ses de an te ce dên cia e não nas vés pe ras da 
Con fe rên cia, como o atu al pre si den te fi ze ra. 

A nova car ta de Ro dri gues Alves a Rui, da ta da de 12 de
dezembro, e des ti na da a co mu ni car o re ce bi men to da re cu sa, mos tra, mais
uma vez, a ex tre ma de li ca de za do pre si den te, mas tam bém re ve la até que
pon to lhe des gos ta ra a ati tu de do ami go. Nes se do cu men to, Ro dri gues
Alves diz-se “cons ter na do” pela re cu sa, mas de cla ra-se sem li ber da de para
in sis tir, pois não que ria melin drar, dan do a im pres são com a in sis tên cia
de que punha em dú vi da a sin ce ri da de das suas ra zões. Isto não quer di zer
que con cor das se com elas, pois con tes ta for mal men te que o con vi te houves se
sido tar dio. “Ao con trá rio, foi fe i to no mo men to opor tu no, isto é, nos
prime i ros dias do atu al go ver no.” Não po de ria fa zer tal con vi te nos úl ti mos 
dias do go ver no Ven ces lau, sem ser in dis cre to para com este. E es cre ve, com
cla re za: “Espe ro que V. Exª não in sis ti rá nas recri minações que me fez.” 

Não fa lha aos seus de ve res su pe ri o res do che fe de Esta do e
à sua ad mi ra ção de ho mem, ao en cer rar a car ta com a afir ma ti va de que

488 Afon so Arinos



es pe ra va que Rui “con ti nu as se a hon rar o go ver no com o pres tí gio de
sua gran de ca pa ci da de e os con se lhos de sua sa be do ria”.

O pre si den te não po dia de i xar-se le var por má go as ou
ressen ti men tos. Cum pria-lhe ho me na ge ar, até o fim, um bra si le i ro que
me re cia ho me na gens de to dos os bra si le i ros. Mas Ro dri gues Alves sai
engran de ci do do epi só dio, en quan to de Rui não se pode afir mar a
mesma co i sa.

Os ar gu men tos dele eram cap ci o sos ou de uma fra gi li da de
de pas mar.

Como po de ria Ro dri gues Alves ser res pon sá vel pela vá ria
do Jor nal do Comércio de 24 de no vem bro, dia em que o seu es ta do de
saúde era tão gra ve que foi o es co lhi do por Álva ro de Car va lho para
pre ve nir Alti no da ne ces si da de de sua re nún cia? Que po dia ter o ve lho
pre si den te, pre ga do na sua cama em Gu a ra tin gue tá, com o bo que jar ocioso 
da im pren sa ca ri o ca, que di zia ser Rui su bor di na do de Do mí cio?

Afon so Pena ti nha con vi da do Rui com três me ses de an te -
ce dên cia. Mas Afon so Pena era, em 1907, o pre si den te em exer cí cio e
pode ria fa zer o con vi te com ple na au to ri da de do car go. Ro dri gues Alves 
nem che gou a to mar pos se a 15 de novembro, e nós, que pu de mos
assis tir à re pre sen ta ção do dra ma de den tro dos bas ti do res, sa be mos
bem o que es ta va sen do a sua vida de en fer mo, na ci da de em que morava.
A de cla ra ção de Rui, de que o con vi te po dia ter sido as sen ta do pre vi a -
mente em com bi na ção com Ven ces lau, mos tra de um lado a sua va i dade,
de ou tro a fal ta de in for ma ções so bre os fa tos, de fi ciên cia que o le vou
tan tas ve zes a di zer co i sas ir re fle ti das.

Ro dri gues Alves es ta va em pal pos de ara nha para for mar o
seu próprio go ver no, a li nha pri me i ra dos seus au xi li a res, os seus mi nistros, 
e nem che gou a in di cá-los to dos an tes de 15 de no vem bro. Que jus ti ça
po dia ha ver na in cri mi na ção de não ter tido tem po, nem ca be ça, para
cha mar o gran de homem para uma co mis são emi nen te, mas que não
tinha a data fixa de 15 de no vem bro?

O epi só dio mos tra so men te que Rui, in for ma do, como todo 
o meio po lí ti co, de que Ro dri gues Alves não go ver na ria, pela renún cia ou
pela mor te (co i sa de que o pró prio pre si den te ain da não ti nha cer te za),
re cusou-lhe o apo io pe di do em fa vor da na ção e da Re pú bli ca. O
papel de Rui é do po lí ti co, na que la cru el acep ção de que “po lí ti ca não
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tem en tra nhas”. Afas ta do do Bra sil, mor to ou re nun ci an te o pre si den te
in vá li do, abri am-se-lhes as por tas dou ra das da su ces são. E lon ge, sem
poder ma no brar, co lher a flor do seu pres tí gio, le van tar sua ve lha espada
de com ba te...

Con tou-me meu pai, en tão a prin ci pal fi gu ra do novo
gover no, o fato mu i to co nhe ci do do pe di do de Ro dri gues Alves a
Delfim para uma ges tão di re ta jun to a Rui Bar bo sa, numa ten ta ti va para
que este afi nal ace i tas se a mis são. Esta é, tan to quan to me lem bro, a
ver são de meu pai: em uma das vi si tas pe rió di cas que fa zia a Ro dri gues
Alves, em Se na dor Ver gue i ro, de po is que este veio de Gu a ra tin gue tá,
es pe ran ço so de se re cu pe rar, Del fim ou viu do pre si den te o pe di do para
que fos se pes so al men te, como pre si den te em exer cí cio, so li ci tar a Rui
Bar bo sa a re vi são da sua ne ga ti va. Del fim, en tre cu jas no tó ri as ca rên ci as 
não es ta vam nem cer to bom-senso, nem sen ti men to de pun do nor, recusou 
ace der ao pe di do do Con se lhe i ro. Este re i te rou-o: “Eu mes mo iria, Dr.
Del fim, se es ti ves se em condi ções de sair de casa.” Ao que o mi ne i ro
redar güiu com esta respos ta ad mi rá vel: “Con se lhe i ro, se o se nhor su bisse 
as es ca das do Rui es ta ria su bin do, mas eu, se fi zes se o mes mo, es ta ria
des cen do.” Ro dri gues Alves (é sem pre como meu pai me con tou),
espan ta do ante o ajus te da pon de ra ção in da gou: “E que pen sa fa zer
ago ra, Dr. Del fim?” Aí o vi ce-presidente deu uma res pos ta bem ines pe -
ra da, re pe tin do a frase po pu lar: “Sr. Con se lhe i ro, sin to mu i to, mas
chorar não pos so.”

Ro dri gues Alves não pôde de i xar de rir, de ba i xo do ca va -
nha que. E, pros se guia meu pai (tal vez in for ma do por Álva ro de Car valho), 
que pas sou a re pe tir a fra se de Del fim, a pro pó si to das la mú ri as de Rui:
“É isto mes mo; sin to mu i to, mas cho rar não pos so...”

Com suas ra zões em par te res sen ti das e em par te ma li ciosas,
esse úl ti mo de sen con tro en tre os es tu dan tes de 1868, que en che ram
com seus no mes as pá gi nas da Pri me i ra Re pú bli ca, só foi pre ju di ci al a
Rui Bar bo sa. Tra ta-se de uma su ces são de epi só di os, em que a par te
pior do seu tem pe ra men to e per so na li da de mu i to con tri bu iu para o seu
pró prio pre ju í zo.

O de sas tra do ma ni fes to de 1917, além de exi bir-lhe o
total iso la men to po lí ti co, trou xe à tona o nome de Epi tá cio, ora dor da
Con ven ção de ju nho e crí ti co da que le do cu men to.
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O no tá vel dis cur so de Epi tá cio le vou-o a ser no va men te o
ora dor na no i te do lan ça men to da pla ta for ma de Ro dri gues Alves, e
atra iu na tu ral men te, para o seu nome, as hon ras de che fe da de le ga ção à 
Con fe rên cia da Paz.

Aten den do mais uma vez a Rui, Ro dri gues Alves não quis
que fos se Do mí cio da Gama o subs ti tu to do gran de ba i a no.

Em de zem bro, Ro dri gues Alves já man da ra con vi dar Epi tá -
cio para ser, como su bor di na do de Rui, de le ga do à Con fe rên cia da Paz.
Epi tá cio ace i tou, em prin cí pio, con di ci o nan do sua ida à con cor dân cia
do che fe da em ba i xa da. Ambos es ta vam cer tos. Não po dia ir con tra a
von ta de de Rui, que não ti nha por que ser con tra. Mas Ro dri gues Alves, 
por seu lado, ti nha ple no di re i to de in di car como de le ga do um se na dor
que era das mais ilus tres fi gu ras da Re pú bli ca, cons ti tu in te, mi nis tro da
Jus ti ça de Cam pos Sa les, mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal – e sem dú vi da
– e  seu fir me cor re li gi o ná rio em 1917.

Ten do Rui de sis ti do, e na que les ter mos, man dou Ro dri gues
Alves que Do mí cio con vi das se Epi tá cio (não o fez por car ta pes so al
como fi ze ra com Rui), sen do que o con vi da do, de po is de bre ve he si tação,
ace i tou. Ace itou para co ro ar com aque la mis são sua mar cha para a
presi dên cia, ini ci a da com o dis cur so de 6 de ju nho do ano an te ri or.

Que Rui sen tiu a fal si da de dos pas sos que dera, pro va-o o seu
encarni ça men to con tra a can di da tu ra Epi tá cio à Pre si dên cia, ati tu de
que o levou, aos se ten ta anos, a mais uma gran de cam pa nha de opo si ção.

Mas ele lan ça ra os da dos do seu pró prio des ti no, de mais
um fra cas so das suas am bi ções.

De po is da mor te de Ro dri gues Alves, na con fe rên cia re a li -
za da em São Pa u lo a 4 de abril de 1919, na cam pa nha con tra Epi tá cio,
Rui pres tou tar dia ho me na gem ao ve lho com pa nhe i ro e re co nhe ceu sua
boa fé. “As in ten ções des te [es cre veu] eram evi den te men te sin ce ras e
ver da de i ros os ter mos da sua car ta. O ma lo gra do pre si den te não ocul ta -
va a re so lu ção, que des de nun ca de i xou de nu trir, des de o co me ço, de
me co me ter a em ba i xa da.”

Se era sin ce ra e ver da de i ra a car ta de Ro dri gues Alves,
como dis se Rui em 1919, como po de ria ela con ter os er ros apon ta dos
em 1918, en tre os qua is res sal ta va o do con vi te a ou tros de le ga dos,
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sem sua “so be ra na de ci são”? Não; Rui nun ca ex pli cou su fi ci en te men te 
por que mo ti vo ele, que ago ra, aos se ten ta anos, ia de ca noa, fa zer
campa nha ao lon go do rio São Fran cis co no in te ri or da Ba hia, não tomou
um trem da Cen tral do Bra sil – po de ria ser até trem es pe ci al – para ir
a Gu a ra tingue tá acer tar o as sun to com seu ve lho co le ga. Na que le
último de sen con tro da lon ga su ces são de en con tros e de sen con tros
das suas vi das pa ra le las, Rui Bar bo sa não pro ce deu com boa fé.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Li vro XVII

AS DUAS MORTES

Come ça va o ano de 1919. A at mos fe ra in ter na ci o nal era de
eu fo ria. Ja zia es ma ga do o mi li ta ris mo prus si a no, e o mun do oci den tal
pa re cia re nas cer em nova ida de de ouro, na qual a paz, o di re i to e a li -
ber da de re i nas sem so bre a vi o lên cia, o obs cu ran tis mo e a ti ra nia. A cha -
ma da dé ca da dos “fe li zes anos vin te” co me çou, de fato, em 1919.

Essa dé ca da oti mis ta já se mos tra va no fim mu i to de te ri o ra da,
pela ação mar xis ta se gui da da re a ção fas cis ta, con fron ta ção que en fra que -
ceu a de mo cra cia. Esse pro ces so, adap tan do-se às con di ções pe cu li a res do 
Bra sil, pode ser acom pa nha do a par tir do de sa pa re ci men to de Ro dri gues
Alves até a vi tó ria da Re vo lu ção de 1930, a qual se se guiu aos pe río dos de 
per tur ba ção dos tra di ci o na is pro ces sos re pu bli ca nos ini ci a dos no go ver no 
Epi tá cio, pros se gui dos no de Ber nar des e cul mi nan tes no qua triê nio de
Was hing ton Luís, os três for tes pre si den tes da de ca dên cia.

Ro dri gues Alves per ma ne ceu em Gu a ra tin gue tá até de po is do 
Na tal de 1918, sem pre nas mes mas al ter na ti vas de sa ú de. A tem pe ra tu ra 
não mais se ele vou a ní ve is alar man tes; man ti nha-se po rém es ta ci o ná ria
uma fe brí co la re ni ten te. Seu en fra que ci men to ge ral era pa ten te, e uma



de suas con se qüên ci as era uma ina pe tên cia com ple ta. Co mer para ele
era ver da de i ro sa cri fí cio.

O Natal foi tris te, pois a fi lha Ca ti ta não veio pas sá-lo em
Guara tin gue tá com as ne tas, que tan to o di ver ti am.

De po is do Natal, o pre si den te sen tiu-se bas tan te bem para
regres sar ao Rio. Vi a jou em trem es pe ci al, acom pa nha do so men te pe las
três fi lhas sol te i ras Ma ri e ta, Za í ra e Isa bel, pelo fi lho Oscar e por um
enge nhe i ro da es tra da de fer ro. Gran de nú me ro de po lí ti cos e ami gos o
es pe ra vam na es ta ção da Cen tral, e Cân di do Mota Fi lho, que ali foi
repre sen tar o pai, achou o pre si den te mu i to aba ti do, pá li do, o pes co ço
en vol vi do em um len ço de seda bran ca, ape sar do ve rão.

No en tan to, de põem as fi lhas, es ta va per fe i ta men te lú ci do.
Insta la do na casa re no va da de Se na dor Ver gue i ro, pas sa va a

ma i or par te dos pou cos dias que lhe res ta ram, de cama, mas le van ta -
va-se às vezes, ia até à se cre taria, to ma va no tas, ou, sen ta do, lia os
jornais.

Seu in te res se pe los as sun tos po lí ti cos per ma ne cia vi gi lan te,
como sem pre, como em toda a vida. Era uma cu ri o si da de, um de se jo de 
se in for mar que não ces sa va. À tar de, re cos ta va-se na cama e re cla ma va
do fi lho de pu ta do o re la to mi nu ci o so do que ha via ocor ri do na ses são e
nos cor re do res da Ca de ia Ve lha.

Nes ses dias que an te ce de ram à mor te, o pre si den te con servava
sua in do má vel ener gia e com ple ta lu ci dez. Esta, como ve re mos, per ma -
ne ceu até os úl ti mos mo men tos. Mas o es ta do pro gres si vo de de bi li tação
fí si ca era im pla cá vel.

No dia 2 de ja ne i ro de 1919, o aju dan te-de-ordens Co ro nel
Le je u ne, co mu ni cou a Alti no que Ro dri gues Alves dis se ra que re nun ci a -
ria ime di a ta men te se o seu su ces sor fos se o pró prio Alti no: que ria di zer, 
pro va vel men te, al guém que lhe me re ces se to tal con fi an ça.

No dia 3, os te le gra mas e bo a tos que che ga ram ao pre si den te
de São Pa u lo so bre a sa ú de do Con se lhe i ro eram alar man tes. Oscar, diz
Alti no, “re ve lou-lhe o que se es ta va pas san do no Rio”. O pai ca í ra em
novo ata que de ane mia (este era o nome dado ao es ta do ge ral de ca quexia). 
Não ha via pers pec ti va ne nhu ma de que pu des se as su mir o go ver no. O
mais sé rio era que Del fim exi gia ple nos po de res, ame a ça va re ti rar-se
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para Mi nas se não pu des se go ver nar por si, ou, pelo me nos, com mi nis -
tros “mais dó ce is ou mais amá ve is com ele”. As que i xas do
vice-presidente se con cen tra vam na pes soa do mi nis tro da Fa zen da,
Ama ro Ca val cân ti, que, sen do de to dos os mem bros do go ver no o mais
che ga do a Ro dri gues Alves, en ten deu de to mar ati tu des de pri me i -
ro-ministro, em re gi me pre si den ci al. Sur da luta co me çou en tre Ama ro e
Melo Fran co, que re pre sen ta va Del fim e os mi ne i ros. Os pró pri os fi lhos 
de Ro dri gues Alves con fir ma vam a Alti no que Ama ro pro ce dia de sas -
tra da men te, nas de li ca das cir cuns tân ci as. O re sul ta do foi sua de mis são,
depois da mor te do pre si den te, e a subs ti tu i ção pelo mi ne i ro João
Ri beiro.

No dia 3, Alti no ano ta que os fi lhos do Con se lhe i ro eram de
opi nião que o pai de via pe dir li cen ça por tem po in de ter mi na do e de i xar
Del fim go ver nar com seus pró pri os ho mens. Na vés pe ra, dia 2, Del fim
pro ce deu a duas re u niões do seu mi nis té rio.

Deve ter sido en tão que ame a çou com a re ti ra da para Mi nas,
ano ta da por Alti no no dia 3. Nes ta úl ti ma data, o Jor nal do Co mér cio, na
pri me i ra vá ria, pro tes ta con tra a onda de bo a tos e in tri gas que cor ri am
so bre mo di fi ca ções no go ver no. O pre si den te es ta va no Rio, mas o le i -
tor per ce be, pelo tom mes mo do ar ti go, que ele já não era mais a peça
cen tral do me ca nis mo po lí ti co. Escre ve o Jor nal:

“Esti ves se, re al men te, mu i to gra ve o pre si den te e não
pu des se, na ver da de, as su mir o go ver no, nem aí ha ve ria
mo ti vo para ta ma nha cele u ma e gri ta ria. A na ção, quan do
ele geu o Sr. Ro dri gues Alves, não ig no ra va sua ida de e sa bia 
mu i to bem de seu es ta do de sa ú de. Foi exa ta men te para
pre ve nir uma cir cuns tân cia des sa or dem que a Cons ti tu i ção
lhe de sig nou não um só, mas vá ri os subs ti tu tos.”

Amigo de Ro dri gues Alves, como ge ral men te era, o Jor nal
do Co mér cio  ex pri mia, de fato, de ses pe ran ça na pos si bi li da de de sua
recupe ra ção.

O mal era que a Cons ti tu i ção bra si le i ra de 1891 não pre via a
hi pó te se de in ca pa ci da de do pre si den te, como a ame ri ca na o fez. Inca -
pa ci da de de vi da a ca u sas ou tras, di fe ren tes das que le vam ao im pe di -
men to po lí ti co (im pe ach ment) que a nos sa imi tou. O caso de Ro dri gues
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Alves era de in ca pa ci da de do exer cí cio, que, se exis tis se na Cons ti tu i ção, 
po de ria ser de cre ta da pelo Con gres so.

Mas a con fu são do mo men to, além da ins ta bi li da de emo ci o nal
de Del fim Mo re i ra, as lu tas de am bi ções nos bas ti do res, tudo im pe dia que
o meio po lí ti co to mas se uma de ci são. Esta não se ria di fí cil, se os mé di cos
acon se lhas sem a re nún cia a Ro dri gues Alves (co i sa que ele ace i ta ria, com
toda a cer te za), ou se o Con gres so ten tas se a so lu ção ame ri ca na da in ca pa -
ci da de de exer cí cio. Mas, na que le prin cí pio de ja ne i ro, nada de acer ta do se
po dia fa zer, por que era um ge ral sal ve-se-quem-puder, e as am bi ções de
gru pos se en tre cho ca vam, ali men ta dos pe los jor na is pa gos ou fac ci o sos.

Os ho mens que com mais acer to po de ri am co or de nar uma
so lu ção não se en ten di am: eram Rui e Bor ges. O pri me i ro só pen sa va
em ser pre si den te, mas que ria que o fos sem bus car em casa. O se gun do
só pen sa va em for ta le cer a sua ci da de la, de onde, como pro vin ci a no
visce ral, não de se ja va sair.

No dia 5, os jor na is exal ta dos fa la vam aber ta men te na mor te
de Rodri gues Alves e na re nún cia de Del fim. Quem es ta ria por trás disso: 
par ti dá ri os de Rui, de Nilo ou de ou tro?

No dia 8, o Se na dor Ellis che gou a São Pa u lo e dis se a Alti no
ser mu i to gra ve a si tu a ção no Rio. Quis ver o pre si den te, mas foi im pe -
di do “pe los ra pa zes”. Já se fa la va fran ca men te na cha pa Rui Bar bo -
sa-Borges de Me de i ros para subs ti tu ir aque le go ver no in viá vel. Alti no
não deu gran de cré di to à no tí cia.

No dia 14, as con di ções do en fer mo tor na ram-se ex tre ma -
men te pre cá ri as. Álva ro es cre veu a res pe i to. Oscar te le gra fou do Rio,
pe din do a vin da ime di a ta do Dr. Va la dão, mas tam bém da fi lha Ce li na e
do gen ro, Car do so de Melo. O fim se apro xi ma va. No dia 15, em bar ca -
ram para o Rio o mé di co, a fi lha e o gen ro.

O es ta do de Ro drigues Alves de nun ci a va-se de ses pe ra dor.
Reco nhe cia per fe i ta men te as pes so as, fa la va com os fi lhos, mas já não
re ce bia nin guém.

Por vol ta das 20 ho ras da que le dia, o Vi ce-Presidente Del fim
Mo re i ra foi vi si tá-lo, acom pa nha do de ofi ci a is dos seus ga bi ne tes ci vil e
mi li tar. O che fe do go ver no foi re ce bi do, nos sa lões do pri me i ro an dar,
por Ro dri gues Alves Fi lho e pelo Se na dor Álva ro de Car va lho, em nome
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da fa mí lia. Ambos, se gun do o Jor nal do Co mér cio, que no ti ci ou a vi si ta no
dia se guin te, “in for ma ram não ter o ilus tre en fer mo apre sen ta do me lho -
ras sen sí ve is”.

Del fim re gres sou ao Ca te te sem ter po di do se avis tar com o
pre si den te.1

Pe las 6 da tarde, a neta mais moça, que er ra va ata ran ta da en -
tre as sa las de ba i xo, che i as de gen te, e os quar tos de cima onde a mãe e
os tios se en tre cru za vam nas pon tas dos pés, as sus tou-se ao ver a tia Isa -
bel pror rom per em cho ro aber to, di zen do cla ra men te que o pai es ta va
mor ren do. Anah sen tiu, pela pri me i ra vez, aque la pro xi mi da de da mor te, 
na ima gem do avô que a le va va a ver os na vi os. A mãe de Anah, Ca ti ta,
fez en tão cha mar o pa dre je su í ta Amé ri co de No va is, ami go da fa mí lia,
para con fes sar o mo ri bun do e mi nis trar-lhe a ex tre ma-unção.

O sa cer do te su biu aos apo sen tos do en fer mo e com ele se en -
tre te ve a sós, du ran te al gum tem po. À sa í da, dis se aos fi lhos re u ni dos:
“Vos so pai é uma alma pura.”

As ne tas fo ram en vi a das para casa dos pais. De vi am ser nove
ho ras. A fa mí lia adul ta re u niu-se, en tão, toda, no quar to do en fer mo que 
per ma ne cia lúcido e cal mo. Di ri gin do-se às fi lhas, dis se-lhes em tom
claro: “Te nham pa ciên cia, guar dem si lên cio.”

A cer to mo men to, fa lan do a Isa bel, que lhe es ta va mais pró xi -
ma, que i xou-se de que “não es ta va en xer gan do mais”. A fi lha de cla -
rou-lhe en tão que era no i te, que o quar to es ta va es cu ro e que elas as sim
o man ti nham para não fa ti gar-lhe os olhos. Ele não re cla mou, mas não
pa re ce ter ace i to a ex pli ca ção.

Apro xi mava-se a me ia-noite. Ro dri gues Alves ex tin guia-se
devagar, se re na men te. Não fa la va na mor te; não em pre gou esta pa la vra
uma só vez, na que las ho ras fi na is.

Sen tin do pro va velmen te que o mo men to se apro xi ma va,
Rodri gues Alves pra ti cou o seu úl ti mo ato de von ta de; ato de von ta de
ex clu si va men te po lí ti co, pró prio do ho mem pú bli co que sem pre ha via
sido. Pediu que os pre sen tes se re ti ras sem, com ex ce ção do fi lho Francis co 
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e do ami go Álva ro de Car va lho. Então a am bos, com se re ni da de com -
ple ta, mas com fir me de ter mi na ção, deu as ins tru ções der ra de i ras. Não
vi sa vam a ne gó ci os, a he ran ças, nem mes mo a pro ble mas es pi ri tu a is.
Di zi am res pe i to, só e só, à po lí ti ca do Bra sil. Orde nou que Álva ro se en -
ten des se com Alti no Aran tes e Fran cis co com Artur Ber nar des, a fim de 
pre ve ni-los, logo que fos se ne ces sá rio, “do que ia acon te cer”. Com este
cir cun ló quio re fe riu-se à pró pria mor te. Ajun tou ser im por tan te que os
pre si den tes dos dois gran des Es ta dos res pon sá ve is pela si tu a ção
tomas sem de ime di ato as pro vi dên ci as “in dis pen sá ve is à ga ran tia da
ordem pú bli ca e da nor ma li da de ins ti tu ci o nal”.

O tes ta men to ver bal do es ta dis ta, pro fe ri do ao fi lho e ao
amigo na hora su pre ma, foi o úl ti mo ato pra ti ca do por Ro dri gues Alves, 
e re su miu na sua imponen te sim pli ci da de toda a sua per so na li da de
essen ci al men te po lí ti ca. Fe i tas as úl ti mas re co men da ções, fi cou em grande
cal ma. Sen tiu que po dia mor rer.

Esta va em paz com Deus e com a cons ciên cia, como de pôs,
após ou vi-lo, o Pa dre No va is. Ti nha em tor no de si, re u ni da, a fa mí lia a
ele uni da du ran te toda a exis tên cia. Até onde sua me mó ria po dia al can -
çar, ser vi ra ao seu povo e sa bia-se cre dor do re co nhe ci men to das gerações. 
Par ti ci pa ra dos dois re gi mes, co nhe ce ra to dos os ho mens do seu tem po, 
vi ve ra mo men tos de dor e de gló ria, vira flo res cer e fru ti fi car a mes se da 
sua se me a du ra. Se re no e for te, mor ria como vi ve ra, for te e se re na men te: 
mo de ra do, enér gi co e lú ci do, até o úl ti mo ins tan te. Este veio aos 30
minu tos do dia 16.2

Altino Aran tes re ce beu logo a no tí cia pelo te le fo ne e Ber nardes
por te le gra ma ur gen te, ain da du ran te a ma dru ga da, em cum pri men to
das ins tru ções de i xa das pelo mor to.

Alti no ano tou, logo de po is do te le fo ne ma, que o de sa pa re ci -
men to do “gran de bra si le i ro” foi para ele um “ter rí vel im pac to” que o
de i xa va até “in ca paz de es cre ver”.
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O fato da mor te ter ocor ri do aos pri me i ros mi nu tos do dia 16 
fez com que a im pren sa da que la data pu des se de di car-lhe uma co ber tu ra 
com ple ta.

O Jor nal do Co mér cio abre o seu no ti ciá rio tra zen do já a re per -
cus são in ter na ci o nal da no tí cia, na Argen ti na, no Uru guai e em ou tros
pa í ses.

O no ti ciá rio so bre as ho me na gens e o em bar que do cor po
para Gu a ra tin gue tá é am plo e por me no ri za do.

Na pri me i ra par te do dia, o pre si den te fi cou no pró prio quar -
to em que fa le ce ra, sen do inu me rá ve is os vi si tan tes que, des de cedo,
acor re ram à ve lha man são. Ali fo ram ad mi ti das, de ma nhã, as ne tas, que, 
na vés pe ra, ti nham sido afas ta das. Anah apro xi mou-se sem medo do
avô mor to, todo ves ti do. Sem medo be i jou-lhe, pela úl ti ma vez, a fron te
ge la da.

No quar to de dor mir, fo ram re ce bi dos Del fim Mo re i ra com
todo o mi nis té rio, che ga dos à 1 da tar de. Às 5 ho ras en trou Rui Barbosa,
su biu as es ca das e con cen trou-se al gum tem po di an te do cor po do
velho ami go. Que idéi as, que ima gens, que re cor da ções atra ves sa ram na -
que le mo men to a men te po de ro sa do Con se lhe i ro Rui Bar bo sa, di an te
do vul to ina ni ma do do Con se lhe i ro Ro dri gues Alves? Te ria lem bra do
seus des pre o cu pa dos tem pos de es tu dan te, no lon gín quo São Pa u lo das
ró tu las, dos si nos e da ga roa? Te ria re vis to os de ba tes da Câ ma ra do
Impé rio e da Cons ti tu in te re pu bli ca na, os tu mul tos de Flo ri a no, os
gover nos de Pru den te e Cam pos Sa les, as trans for ma ções da ci da de, os
mo tins da va ci na, o con ví vio no Se na do, o cru za men to de am bos pela
Eu ro pa nos tem pos bri lhan tes de Haia, as apro xi ma ções e di ver gên ci as
re cen tes, os en con tros e de sen con tros das suas vi das? Sem dú vi da, o re -
co lhi men to de Rui era pro fun do, e sin ce ro o seu sen ti men to. Ele pro va -
vel men te se via ali, de i ta do tam bém em ex po si ção pú bli ca, na man são
de São Cle men te, mais dia me nos dia. Que va li am, na que le mo men to, as 
lu tas do pas sa do, as in cer te zas do fu tu ro? Ali es ta vam dois dos ma i o res
ho mens da ge ra ção, o seu ma i or in te lec tu al e o seu ma i or es ta dis ta. O
ou tro mor re ra, ele con ti nu a va vivo. Vivo? Mas por quan to tem po? E, no 
fun do, vivo para quê? Se os ou tros, to dos os ou tros, já ha vi am mor ri do? 
Se as lu tas em que se ha vi am em pe nha do, um e ou tro, eram tam bém
lutas mor tas, fos sem co ro a das pela vi tó ria ou cas ti ga das com a der ro ta?
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Sur gia um mun do novo do san gue, da lama e da pes te das lon gín quas
trin che i ras eu ro péi as. Um povo mal co nhe ci do, a les te da Eu ro pa, pa re -
cia abrir as por tas de uma nova era. Tem pos te mí ve is, de ig no tas dou tri -
nas, di an te das qua is Rui de via pou co de po is sen tir-se como di an te de
um mar in son dá vel.

À tardinha, de po is da vi si ta de Rui, o cor po des ceu para a
câma ra ar den te ar ma da no sa lão Luís XV, aque le mes mo em que a bela
Vis con des sa de Ca val cân ti, no tem po do Impé rio, mos tra va os bra ços
roli ços, os seios ge ne ro sos, aos olha res in dis cre tos dos di plo ma tas
estran ge i ros.

Re ce ben do o mor to as hon ras de che fe de Esta do, a or na men ta -
ção fú ne bre do sa lão era im po nen te. O ca ta fal co er guia-se ao cen tro, cer ca -
do por de zo i to enor mes to che i ros. A pa re de do fun do es ta va co ber ta por
uma cor ti na de ve lu do ne gro, onde res sal ta vam, em ouro, as le tas R. A. Os
lus tres, ve la dos de cre pe, es par zi am uma pe num bra dis cre ta men te lu mi no -
sa. Na ca be ce i ra do ca ta fal co, um gran de cru ci fi xo de pra ta.

Era im pos sí vel fa zer-se uma re la ção do imen so cor te jo de
pes so as que, du ran te toda a tar de, des fi lou ante o cor po do pre si den te e
es pa lhou-se pe los sa lões da casa, re ple tos de flo res. Res pe i to so si lên cio
guar da va essa mul ti dão, que des bor da va para os jar dins e para a rua.

A Rua Sena dor Ver gue i ro teve o seu mo vi men to in ter rom pido
pelo povo que não po dia con se guir aces so à man são, tal qual se dera, em 
circuns tân ci as mu i to di fe ren tes, quan do Ro dri gues Alves, após a
presidên cia, em bar cou para sua ci da de na tal.

Às 6 ho ras da tar de, de po is da mis sa de cor po pre sen te re za da 
pelo Pa dre No va is, co me çou o cor te jo fú ne bre em di re ção à Cen tral.
Ape sar da chu va, a po pu la ção ca ri o ca veio ho me na ge ar o pre si den te
morto an tes de as su mir o po der, como fi ze ra com o pre si den te que
dei xa va o po der em 1906, tam bém sob a chu va.

O car ro fú ne bre ro lou, cer ca do por um es qua drão de lancei ros a 
cavalo, e vi nha se gui do por enor me prés ti to de au to mó ve is e
carruagens.

Tal como se dera em 1906, mas ago ra em at mos fe ra de tristeza,
o cor te jo atra ves sa va, de va gar, enor me mas sa de povo, des de a Rua
Sena dor Ver gue i ro até a es ta ção da Cen tral do Bra sil. “A mas sa [re la tou
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o Jor nal do Co mér cio] se di vi dia à pas sa gem do fé re tro em duas cer ra das
filas, mu das e com pun gi das, des co brin do-se re ve ren te men te.” Del fim
acom pa nhou o cor po até a es tra da de fer ro.

Na es ta ção re ple ta, deu-se o em bar que de nu me ro sos acom -
panhan tes no trem es pe ci al. Na pla ta for ma, en con tra vam-se au to ri dades,
membros do cor po di plo má ti co, gen te anô ni ma de se jo sa de ho me nagear o 
mor to ve ne rá vel. O com bo io era ex ten so. Com pu nha-se de um car ro
mor tuá rio, trans for ma do em câ ma ra ar den te, de dois dor mi tó ri os, de
seis car ros sa lões e dois car ros de ba ga gens.

Cerca de 8 ho ras da no i te, se guiu o trem, no qual em barcaram,
além da fa mí lia, os Mi nis tros Melo Fran co, Urba no San tos, Ama ro
Caval cân ti e Pá dua Sa les. Entre ami gos ilus tres con ta vam-se La u ro Müller 
(que fora con vi da do, mas não no me a do para pre fe i to do Dis tri to Federal),
Au re li no Leal, José Car los Rodri gues, de pu ta dos e se na do res, vá ri os
jorna lis tas e mu i tos ín ti mos da fa mí lia. Esta ia com ple ta, re u ni da no
carro mor tuá rio: to dos os fi lhos, fi lhas e gen ros.

O trem mar cha va va ga ro sa men te. Tal como se deu no en ter ro 
de Abraão Lin coln, ape sar da no i te chu vo sa, em to das as es ta ções ha via
gen te que se amon to a va para ver pas sar, pela última vez, o glo ri o so
Presi den te Ro dri gues Alves. Des de as es ta ções de su búr bio do Rio, até
Gu a ra tinguetá, a mes ma cena se re pe tia. Nas ci da des flu mi nen ses e
paulis tas do Vale do Pa ra í ba, o com bo io que va ra va a ma dru ga da sus pendia 
a mar cha, para que o mor to re ce bes se o pre i to fi nal de seus pa trí ci os.

Só ma nhã cla ra, pe las 5 ho ras, ao fim de uma vi a gem que
durara qua se o do bro do tem po do per cur so nor mal, o com bo io en trou
na es ta ção de Gu a ra tin gue tá, re ple ta de povo. Ao mes mo tem po, ten do
pro va vel men te, por co mu ni ca ções te le grá fi cas en tre as es ta ções, sin cro -
ni za do os seus mo vi men tos, en tra va tam bém em Gu a ra tin gue tá o trem
vin do de São Pa u lo, que tra zia o Pre si den te Alti no Aran tes, seus se cre tários,
o ar ce bis po de São Pa u lo e mu i tos po lí ti cos e ami gos.

Gu a ra tin gue tá es ta va de luto, as autori da des na es ta ção, a
popu la ção na rua, o co mér cio e as es co las fe cha dos, as ja ne las das ca sas
cer ra das, as ban de i ras ar ri a das, os si nos em do bres de tris te za.

O cor te jo su biu a rua da es ta ção, pas sou pela ve lha casa familiar, 
e con ti nu ou su bin do até en trar na ma triz. Ali o  ar ce bis po de São Pa u lo
dis se a úl ti ma mis sa em ho me na gem ao de fun to. De po is foi o se pul ta -
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men to, às oito e meia da ma nhã, no ce mi té rio dos Pas sos. Após lon ga
ca mi nha da, o me ni no, fi lho de imi gran te, que dali sa í ra para es tu dar no
Rio, vol ta va trans for ma do no ma i or ho mem de Es ta do que o país, até
en tão, co nhe ce ra.

A na ção, na que le mo men to, cho ra va o pre si den te que, no fim
da vida, ela se ha bi tu a ra a ver como uma es pé cie de pai. A re mi nis cên cia 
pa tri ar cal da nos sa for ma ção so ci o ló gi ca in flu ía, sem dú vi da, na ori gem
da que le sen ti men to ge ral de or fan da de, que ir ma na va a mas sa e a eli te
nas mes mas dú vi das e he si ta ções.

Em face de um mun do que re nas cia dos des tro ços do prus sianis -
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 tan do-a às con tin gên ci as das no vas re a li da des. Fi cou sem a
li de ran ça do con ser va dor 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 pode
aten tar que ou tra morte vi nha de ocor rer, sem ser per ce bi da pe los
contem po râ ne os.

Em 16 de jane i ro de 1919 mor ria, com Ro dri gues Alves, a
Repú bli ca de 15 de no vem bro de 1889.

Pe tró po lis, 27 de de zem bro de 1968.      Pe tró po lis, 10 de ja ne i ro de 1972.
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Bi bli o gra fia

I – Arqui vos, do cu men tos e co le ções par ti cu la res

ARANTES, Alti no. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do com a Srª Stel la Aran tes.
BARBOSA, Rui. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do na Fun da ção Casa de Rui Bar bo sa, Rio

de Ja ne i ro.
CALÓGERAS, João Pan diá. Estu do so bre as ca pa ta zi as do Por to de San tos, in clu í do em car ta

pes so al a Ro dri gues Alves. Con ser va da no ar qui vo de Ro dri gues Alves.
COTEGIPE, João Ma u rí cio Wan der ley, Ba rão de. Arqui vo par ti cular, con ser va do no Insti tu to 

His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, Rio de Ja neiro.
CUNHA, Gas tão da. Diá rio ma nus cri to, con ser va do pela Srª Ercí lia Pe ni do Du ar te

Guima rães.
DODSWORTH, Hen ri que de To le do. Ano ta ções pes so a is.
FRONTIN, Pa u lo de. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do com a Srª Ma ria da Gló ria

Frontin Mu niz Fre i re.
GLICÉRIO, Fran cis co. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do com o Sr. Fran cisco Gli cé rio Neto.
MORAIS, Pru den te de. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do no Insti tu to His tó ri co e Ge o gráfico

Bra si le i ro, Rio de Ja ne i ro.
NABUCO, Jo a quim. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do com a Srª Ma ria Ana Na bu co.
OLIVEIRA, João Alfre do Cor re ia de. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do na Uni ver si da de

Fe de ral de Per nam bu co, Re ci fe.
PASSOS, Fran cis co Pe re i ra. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do no Mu seu da Re pú bli ca,

Palá cio do Ca te te, Rio de Ja ne i ro.
PENA, Afon so Au gus to Mo re i ra. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do no Arqui vo Pú bli co

Na ci o nal, Rio de Ja ne i ro.
RIO BRANCO, José Ma ria da Sil va Pa ra nhos, Ba rão do. Arqui vo par ti cular, con ser va do

no Pa lá cio Ita ma ra ti, Rio de Ja ne i ro.
RODRIGUES, José Car los. Arqui vo par ti cu lar, con ser va do na Bi bli o te ca Na ci o nal, Rio

de Ja ne i ro.
RODRIGUES ALVES, Fran cis co de Pa u la. Arqui vo par ti cu lar e do cu men tos pes so a is,

con ser va dos pe las Sras Za í ra Ro dri gues Alves e Isa bel Mu niz de Ara gão.

II – Arqui vos de ins ti tu i ções

APARECIDA, São Pa u lo. Arce bis pa do. Arqui vo.
ARQUIVO Pú bli co Na ci o nal. Rio de Ja ne i ro.
CUNHA, São Pa u lo. Car tó rio de 1º Ofí cio. Fo rum de Cu nha, São Pa u lo.



ESTADOS UNIDOS. De part ment of Sta te. Archi ves. Was hig ton, D. C., Esta dos Unidos 
da Amé ri ca (Des pa chos da le ga ção bra si le i ra, co pi a dos por Afon so Ari nos Fi lho).

GUARATINGUETÁ, São Pa u lo. Car tó rio do 1º Ofí cio. Fórum de Gu a ra tin gue tá, São
Pa u lo.

GUARATINGUETÁ, São Pa u lo. Pre fe i tu ra Mu ni ci pal. Arqui vo.
SÃO PAULO, Uni ver si da de. Fa cul da de de Di re i to. Arqui vo.

III – Pu bli ca ções pe rió di cas e se ri a das (co le ções)

OS ANAIS: Semaná rio de li te ra tu ra, arte, ciên cia e in dús tria. Rio de Jane i ro,
1904-1906. Di re tor: Do min gos Olím pio.

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL, Ano 21, 1960. Rio de Ja ne i ro, Ser vi ço Grá fico
do IBGE, 1960. 430 p.

A AVENIDA. Rio de Ja ne i ro, 1903-1905. Di re to res: Vi tal do Vale e Do min gos Ri beiro
Fi lho.

BRASIL. Con gres so. Câ ma ra dos De pu ta dos. Ana is. Rio de Ja ne i ro, Dep. de Impren sa 
Na ci o nal, 1891

––   Ca i xa de Con ver são (1906-1910) Pa ris, Typ. Ail la ud, 1914. 2 v. (Do cu men tos par la -
men ta res, 31 e 32).

––  Ela bo ra ção dos or ça men tos, 1912, 1913, Pa ris, Typ. Ail la ud; Rio de Ja ne i ro, Jor nal do
Co mér cio, 1913-1914. 7v. (Do cu men tos par la men ta res, 13, 20 a 23, 27 e 28).

––   Esta do de sí tio. Rio de Ja ne i ro, Jor nal do Co mér cio, 1912-1925. 13 v. (Do cu men tos
parla men ta res, 6 a 8, 19, 43, 77, 81, 82, 91, 91A, e 91B).

––   Inter ven ção fe de ral nos Esta dos.  Typ. Ail la ud, 1913-1923. 16 v. (Do cu men tos
par lamentares, 12, 14, a 17, 42, 44, 45, 47 a 50, 69, 70, 75 e 76).

––   Men sa gens pre si den ci a is (1891-1926). Rio de Ja ne i ro, Jor nal do Co mér cio, 1915. 2 v.
(Docu men tos par la men ta res, 29 e 30).

––    Po lí ti ca eco nô mi ca. Va lo riza ção do café. Rio de Ja ne i ro, Jor nal do Comér cio, 1915, 2 v. 
(Do cu men tos par la men ta res, 29 e 30).

––    Con gres so. Se na do. Ana is. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Na ci o nal, 1891.  
––   Con gres so Cons ti tu in te. Ana is do Con gres so Cons ti tu in te da Re pú bli ca. 2ª ed. rev. Rio

de Ja ne i ro, Impren sa Na ci o nal, 1924-1926. 3 v.
––    Par la men to. Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos De pu ta dos. 1826-1889. Rio de 

Ja ne i ro, Impren sa Na ci o nal, 1874-1889. 253 v. [Anos de 1885 a 1889].
CIDADE DO RIO. Rio de Ja ne i ro, 1887-1902. Di re tor: José do Pa tro cí nio.
COMÉRCIO DE SÃO PAULO. São Pa u lo, 1895-1916.
COMÉRCIO DO BRASIL. Rio de Ja ne i ro, 1904. Di re tor: Alfre do Varela.
CORREIO DA MANHÃ. Rio de Ja ne i ro, 1901 – . Di re to res: Edmun do Bi ten court,

Paulo Fi lho.
CORREIO PAULISTANO. São Pa u lo, 1854-1966.
O DEBATE. Rio de Ja ne i ro, 1894(?)– 1898. Di re tor: João Ba tis ta de Sam pa io Fer raz.
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Na ci o nal, 1946.
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DIÁRIO OFICIAL [DA UNIÃO]. Rio de Ja ne i ro, 1892.
DOM QUIXOTE (re vis ta). Rio de Ja ne i ro, 1895-1903.
O ESTADO DE S. PAULO. São Pa u lo, 1890 –. Di re to res: Jú lio de Mes qui ta, Plí nio

Bar re to.
A FEDERAÇÃO; ór gão do Par ti do Re pu bli ca no. Por to Ale gre, 1884-1936. Di re tor:

Alfre do Va re la.
LE FIGARO. Pa ris, 1854 –. (Nú me ro de 17 de se tem bro de 1907).
FON-FON! Rio de Ja ne i ro, 1907-1958. Di re to res: Ale xan dre Gas pa ri ni, Gi o van ni

Vogli a ni e Má rio Pe der ne i ras.
GAZETA DE NOTÍCIAS. Rio de Ja ne i ro, 1875 –. Fun da dor: Fer re i ra de Ara u jo.
O IMPARCIAL. Rio de Ja neiro, 1912-1929. Di re tor: José Edu ar do de Ma ce do

Soares.
A IMPRENSA. Rio de Ja ne i ro, 1898-1914. Di re tor: Alcin do Gu a na ba ra.
IMPRENSA ACADÊMICA. São Pa u lo, 1864-1871. (Estu dan tes da Fa cul da de de

Dire i to de São Pa u lo.)
JORNAL DO BRASIL. Rio de Ja ne i ro, 1891 –. Fun da dor: Ro dol fo Epi fâ nio de Sou za 

Dan tas.
JORNAL DO COMÉRCIO. Rio de Ja ne i ro, 1827. 
JORNAL DO COMÉRCIO. Edi ção pa u lis ta. São Pa u lo, 1916.
O MALHO. Rio de Ja ne i ro, 1902-1954. (Se ma nal.)
THE MORNING POST. Lon don, 1772.
A NAÇÃO. Rio de Ja ne i ro, 1903-1904, Di re tor: Alcin do Gu a na ba ra.
OPINIÃO CONSERVADORA. São Pa u lo, 1869-(?). Fun da dor: João Men des de

Alme i da.
O PAÍS. Rio de Ja ne i ro, 1884-1934.
O PARAÍBA. Gu a ra tin gue tá, S.P.
A PLATÉIA. São Pa u lo, 1888-1942.
LA PRENSA. Bu e nos Ai res, 1869.
RADICAL PAULISTANO. São Pa u lo, 1869. (Se ma nal.)
RIO DE JANEIRO (Dis tri to Fe de ral). Con se lho Mu ni ci pal. Ana is 1903-1906.
RIO DE JANEIRO, Jor nal do Co mér cio, 1903-1906.
SÃO PAULO. Assem bléia Pro vin ci al. Ana is, 1871-1879. São Pa u lo, Impren sa Ofi ci al,

1872-1879.
A TRIBUNA. Rio de Ja ne i ro.
O VERÃO EM PETRÓPOLIS. Pe tró po lis. (Nú me ro de 29 de fe ve re i ro de 1929).

IV – Li vros e ar ti gos

ACIOLI, Hil de bran do Pom peu Pin to. Tra ta do de Di re i to In ter na ci o nal Pú bli co. 2ª ed. Rio
de Ja ne i ro, Ser vi ço Grá fi co do IBGE., 1956-1957. 3 v.

ALMEIDA, Tito Fran co de. O con se lhe i ro José Fur ta do. Rio de Ja ne i ro, La em mert, 1867.
483 p.
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ALMEIDA NOGUEIRA. José Luís de. A Aca de mia de São Pa u lo; tra di ções e re mi nis cên cias.
São Pa u lo, Tip. A Edi to ra, 1907-1912. 9 v.

ALVES, Antô nio de Cas tro. Ver CASTRO ALVES, Antô nio de.
ALVES, José Luís. Elo gio dos só ci os fa le ci dos des de 15 de de zem bro de 1888 até

hoje. Re vis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, Rio de Ja ne i ro, 82(53):
589-622, 1890. [Anto nio Jo a quim Ri bas: p. 620-622].

AMERICAN REVIEW OF REVIEWS, New York, 28 de maio de 1912. [Tí tu lo, em
1912, de REVIEW OF REVIEWS AND WORLD’S REPORT. AN
INTERNATIONAL MAGAZINE, New York, The Re vi ew of Re viws Corp.,
1890-1937. 95 v.].

ANDRADE. Ro dri go Melo Fran co de. Rio Bran co e Gas tão da Cu nha. Rio de Ja ne i ro,
Insti tu to Rio Bran co, 1953. 281 p.

ARAGÃO, Antô nio Fer rão Mu niz de. Ver MUNIZ, Antô nio.
ARAGÃO, Pe dro Mu niz de. Car tas do con se lhe i ro João Alfre do à Prin ce sa Isa bel.

Revis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, Rio de Ja ne i ro, 260:339-412,
jul./set. 1963.

ARANHA, José Pe re i ra da Gra ça. Ver GRAÇA ARANHA, José Pe re i ra de.
ARAUJO, Jo a quim Au ré lio Na bu co de. Ver NABUCO, Jo a quim.
ARAUJO CASTRO, Ra i mun do de. A re for ma cons ti tu ci o nal. Rio de Ja ne i ro, Le i te Ri beiro,
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460, 461, 462, 463, 465, 467, 468, 469,
470, 471, 475, 477, 478, 480, 481, 482,
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Bevi lá qua, Alfre do – 157
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Bi lac – 160, 414
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Bo sí sio (ar qui te to) – 169

Bo te lho, Álva ro – 301, 302
Bra ga – 78

Bra ga, Cin ci na to – 47, 58, 63, 222, 224,
245, 256, 257, 300, 301, 305, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346,
347, 351, 352, 357, 358, 365, 366, 388,
392, 397, 400, 401, 483

Bra ga, Fran cis co Fer re i ra – 158

Bran co, Hor tên sia Rio – 70
Bran co, Raul Rio – 70
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Brás, Ven ces lau – 45, 130, 143, 197, 204,

205, 231, 245, 246, 296, 298, 299, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 318, 320, 321,
322, 328, 329, 331, 332, 333, 335, 336,
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356, 357, 358, 363, 364, 366, 367, 368,
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426, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435,
436, 439, 441, 443, 444, 445, 446, 451,
452, 453, 460, 463, 467, 469, 475, 478,
488, 489

Bra sil, Cân di do – 77
Bra sil, Índio do – 449, 480

Bra si li en se, Amé ri co – 409
Bres sa ne, Fran cis co – 301, 302

Bre tas, Ambró sio – 178
Bri and – 186

Brí cio Fi lho – 28, 377, 378
Bri to, Flo ri a no de – 218, 360

Bu e no Bran dão – 223, 296, 298, 299,
300, 305, 306, 307, 308

Bu e no de Andra da – 365

Bu e no de Pa i va – 301, 302, 329

Bu e no, Jú lio – 305, 433

Bu lhões, Le o pol do de – 19, 20, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 31, 51, 53, 55, 56, 60,
62, 63, 67, 75, 91, 92, 100, 121, 133,
154, 190, 358, 420

Bur la ma qui – 184

 C

Ca il la ux – 186

Caio Luís – 402

Cal das, Qu in co – 99, 229, 232

Ca lí gu la – 359

Cal mon, Mi guel – 48, 162, 168, 179, 183

Ca ló ge ras, Pan diá – 35, 52, 54, 63, 64, 65, 
66, 67, 101, 168, 324, 325, 336, 353,
433, 443, 478

Cam pos (os) – 106, 107, 108, 315

Cam pos Sa les – 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
37, 38, 45, 47, 62, 63, 71, 81, 83, 84, 85,
93, 95, 101, 106, 119, 120, 121, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133,
134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143,
155, 158, 180, 191, 197, 209, 214, 216,
222, 228, 229, 246, 247, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305,
307, 316, 397, 398, 409, 473, 485, 491,
499

Cam pos, Ber nar di no de – 19, 23, 24, 39,
45, 85, 112, 119, 121, 123, 124, 125,
126, 127, 131, 133, 135, 136, 137, 138,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
196, 212, 222, 223, 224, 226, 237, 247,
250, 261, 294, 295, 297, 315, 327, 390,
397, 409, 451, 483

Cam pos, Car los de – 316, 401, 419, 440,
460, 464, 483

Cam pos, Gu i lher me – 107, 109

Cam pos, Olím pio – 107, 110
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Cân di do, João – 364

Ca ne ca (frei) – 148

Car do so de Agui ar – 478

Car do so de Alme i da, – 58, 121, 225, 256,
368, 369, 370, 373, 392, 400, 401, 402,
472, 475, 480

Car do so de Cas tro – 89, 152, 154

Car do so de Melo – 212, 316, 496

Car do so, Fa us to – 105, 106, 107, 108,
109, 110

Car ne i ro da Fon tou ra – 99

Car not, Sadi – 170
Car va lhal, Ga leão – 38, 63, 245, 255, 256, 

302

Car va lho de Bri to – 482

Car va lho, Álva ro de – 57, 120, 129, 158,
244, 245, 256, 316, 427, 429, 431, 433,
434, 435, 437, 439, 442, 444, 464, 467,
468, 472, 477, 478, 479, 480, 482, 489,
490, 496, 498

Car va lho, Antô nio Gon ti jo de – 52, 466

Car va lho, Arnal do Vi e i ra de – 405

Car va lho, Mi guel de – 129, 448

Cas tro Alves – 406, 414

Cas tro Maya – 170

Cas tro, Amé lia Ma cha do Co e lho de –
169

Cas tro, Fu la no – 178

Cas tro, José Va lo is de (pa dre) – 158, 352, 
366, 447

Cas tro, Ole gá rio Her cu la no de Aqui no e
– 155

Cas tro, Ser tó rio de – 329

Ca ti ta – v. Ana

Ca tun da – 102

Ca valcâ nti (vis con de de) – 169, 416

Ca val cân ti (vis con de ssa) – 169

Ca val cân ti, Ama ro – 111, 294, 311, 377,
471, 472, 495, 501

Ca val cân ti, Amé lia – v. Ca val cân ti
(vis con des sa de)

Ca val cân ti, André – 235, 503

Ce li na – 172, 192
Cer nic chi a ro, Vi cen zo – 157
Cer que i ra Cé sar – 315, 327

Ce sá rio – 260, 261, 311, 474
Cha con, Va mi reh – 351
Cha ves, Elói – 245, 256, 287, 315, 316,

386, 402, 417, 429, 460, 476, 478, 482

Cho a te, Jo seph – 272, 284
Chur chill – 481
Cí ce ro – 359

Cla u del, Paul – 393, 463
Cle men ce au, Ge or ges – 186, 187, 468
Co e lho Neto – 408
Co e lho, Cus tó dio – 54, 55, 56, 57, 60
Co e lho, Éri co – 34
Co im bra, Está cio – 48, 480
Cô mo do – 359
Cor re ia, Ri va dá via – 208, 297, 301, 322
Cos ta Fi lho, Odi lo – 198

Cos ta Jú ni or – 120, 129
Cos ta Por to – 360
Cos ta Rego – 382
Co trim, Álva ro – 383
Cou to, Mi guel – 475
Cru ges – 24
Cruz, Osval do – 22, 150, 166, 332, 415,

416
Cu nha, Eu cli des da – 414

Cu nha, Gas tão da – 132, 433, 483, 484
Cu nha, Go do fre do – 218

 D

D’Eu (con de) – 70
Dan tas Bar re to – 99, 105, 208, 213, 219,

297, 305, 308, 340, 365, 366
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Darcy, Ja mes – 139, 168, 196

Davi Cam pis ta – 28, 38, 46, 47, 48, 52,
54, 56, 59, 60, 67, 101, 162, 177, 179,
196, 200, 398, 451, 452

De Ami cis – 65

Del fi no, To más – 129, 199, 200, 202
Deus, João de – 65
Dias, Car los Ma lhe i ro – 414

Do min gos – 243
Dou mer, Paul – 187
Doy le, Plí nio – 399, 404, 418, 424, 456,

503, 504

Du ar te de Aze re do – 410
Du ar te Le o pol do (ar ce bis po) – 193
Du prat (ba rão de) – 288

Dur val, Fer nan do Gu er ra – 160

E

Edmun do – 243
Edu ar do (rei) – 184

Ega, João da – 224
Eli siá rio – 168
Ellis, Alfre do – 35, 36, 37, 38, 62, 237,

250, 400, 420, 496

Esco bar, Ven ces lau – 89

F

Fal lières, Armand – 186, 188
Fa ria, Ca e ta no de – 324

Faro, José Dar ri gue de – 157
Fe i jó – 243, 363, 364
Fe i to sa, Luís Antô nio de Bri e ne Car ne i ro 

do Nas ci men to – 438, 439

Fer nan des, Raul – 296, 358, 454
Fer re i ra Cha ves – 125
Fer re i ra, J. Pi res – 218

Fi gue i re do, Antô nio Pe re i ra de – 414
Fis cal, Ma nu el – 178

Fla men go (ba rão do) – 172

Fon se ca Her mes – 232, 233, 234, 244,
306

Fon se ca, Clo do al do da – 213, 305, 308

Fon se ca, De o do ro da – 21, 221, 485

Fon se ca, Her mes da – 44, 54, 63, 70, 74,
76, 97, 105, 112, 131, 144, 146, 147,
156, 162, 165, 169, 179, 195, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208,
212, 213, 217, 220, 225, 229, 231, 232,
233, 236, 243, 244, 253, 258, 260, 261,
264, 273, 291, 292, 293, 295, 298, 301,
306, 318, 320, 322, 333, 336, 340, 358,
359, 363, 364, 385, 391, 425

Fon se ca, Orsi na da – 218

Fon tou ra, Ilde fon so – 427, 435

Fran co de La cer da, Jo a quim – 35, 36, 37

Fran co Ra be lo – 306, 308

Fran co, Afrâ nio de Melo – 64, 93, 101,
119, 168, 357, 431, 433, 478, 479, 480,
495, 497, 501

Fran co, Vir gí lio de Melo – 335

Fre i tas – 163

Fre i tas, Her cu la no de – 121, 208, 297,
301

Fre i tas, Au gus to de – 124

Fron tin, Pa u lo de – 22, 180, 184, 218,
243, 332

G

Gal rão (cô ne go) – 235

Gama, Do mí cio da – 268, 269, 270, 272,
273, 274, 276, 277, 278, 286, 388, 389,
468, 469, 471, 488, 489, 491

Gas par, Fé lix – 83, 104, 110

Gas tão da Cu nha – 148, 183

Gas ton Dou mer gue – 188
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Gli cé rio, Fran cis co – 21, 39, 42, 44, 49,
58, 61, 62, 75, 119, 120, 121, 125, 126,
127, 136, 138, 141, 155, 156, 158, 167,
174, 208, 214, 222, 223, 247, 248, 250,
252, 253, 254, 261, 294, 297, 298, 300,
301, 302, 303, 320, 328, 329, 397, 409,
420, 451

Go do fre do, La mou ni er – 122

Go dói, Plí nio de – 327

Go mes de Cas tro – 49, 61

Go mes Pe re i ra – 478

Gon çal ves, Se gis mun do Antô nio – 124

Gon za ga Ja i me – 91, 245

Gor do, Adol fo – 192, 221, 222, 226, 401, 
448

Gou lart, João –  235

Gra ça, Fran cis co Ca lhe i ros da – 77
Gu a na ba ra, Alcin do – 60, 100, 102, 104,

137, 274, 449
Gu er ra – 156
Gu i ma rães, Car los – 225, 226, 240, 242,

294, 310, 313, 314, 316, 320, 321, 324,
325, 386

H

Has sa lo cher, Ger man do – 212
Her cu la no – 223
Her mes, Má rio – 296, 302
Hurt zig – 74

I

Isa bel – 183, 484, 494, 497

Ita bo raí – 20

J

João (pa dre) – 193, 416

João Cân di do – 209

João Luís – 433

Jo a quim Iná cio (te nen te -co ro nel) – 218

Jo a quim Ma nu el – 272

Jo a quim Mi guel – 237, 239, 240, 243,
269, 273, 280, 287

Jor ge, Amin tas José – 107, 108

José – 475, 479, 481, 483, 487

José – 70
José Cân di do – 73

José Mar ce li no – 202, 203

José Mar ti ni a no – 287
Ju qui nha – v. Alves, José de Pa u lo Ro -

dri gues

K

Kelly, Otá vio – 357
Ken nedy (os) – 326

Ke rens ki – 457

Knox, Phi la der C. – 272, 273, 274, 276, 277

Krupp (os) – 189, 316

L

La cer da Fran co – 294, 419, 440

La cer da, Fé lix de Bar ros Ca val cân ti de –
157, 472

La cer da, Ma u rí cio de – 318, 365

La com be, Amé ri co – 466

Laet, Car los de – 212

La fa i e te – 148
La gos – 100
Laje, João – 100, 180, 387
La mar ti ne – 414
La mou ni er – 432, 433
La tif, Mi ran – 166
Leal, Au re lino – 325, 501
Le i tão, Raul – 498
Le i te e Oi ti ci ca – 112
Le i te Osó rio – 100, 105, 107
Le i te Ri be i ro – 378
Le je u ne (ca pi tão) – 309, 311, 321, 494
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Le mos (os) – 90, 213, 245
Le mos, Antônio – 129
Le mos Arthur – 431
Le mos, Fre de ri co Fer re i ra – 92
Le wan dows ki – 59
Lin coln, Abraão – 501
Li nha res, José – 311
Lira, João – 454
Lí rio – 78
Lloyd Ge or ge – 469
Lobo, Antô nio – 409
Lobo, Aris ti des – 21
Lobo, Este vão – 92, 378
Lobo, Gus mão – 20
Lobo, Hé lio – 280, 281, 285
Lobo, José – 158
Lo pes Cha ves – 62, 191
Ló pez – 243
Love, Jo seph – 308
Luís (mo to ris ta) – 318
Luís Adol fo – 97
Luís XV – 500
Luís, Was hing ton – 158, 210, 224
Luz, Her cí lio – 129

M

Ma ce do So a res – 381, 433, 451, 452
Ma cha do de Assis – 160, 169, 172, 415, 486

Ma cha do, Álva ro – 167
Ma cha do, Iri neu – 49, 318, 335
Ma cha do, Li neu de Pa u la – 187

Ma ci el – 246
Ma ci el (con se lhe i ro) – 256, 257
Ma ci el Jú ni or – 448

Ma ga lhães, Olin to de – 393, 463
Mal let (ge ne ral) – 146, 155
Mal ta, Eu cli des – 110, 111

Mal tas (os) – 90, 113
Man ga be i ra (os) – 455

Man ga be i ra, João – 140, 295, 297, 302,
303, 443, 444, 466, 479

Man ga be i ra, Otá vio – 297, 471

Man so de Pa i va – 364

Ma o mé – 359

Mar ce li no, José – 83, 112, 123, 124, 139

Ma ria do Car mo – 479

Ma ri a na – 472

Ma ri e ta – 172, 174, 442, 479, 484, 494

Ma ri na – 181

Ma ri no – 157

Mar ques (al mi ran te) – 208

Mar tim dos San tos – 409

Mar tim Fran cis co – 52, 409, 460

Mar ti nez – 59

Mar tins, Antô nio – 301

Mar tins, Enéi as – 431

Ma xi mi li a no, Car los – 324, 437, 463, 464, 
474

Maya, Ra i mun do de Cas tro – 27

May rink (con se lhe i ro) – 21

Me de i ros e Albu quer que – 157, 198, 199,
202, 204

Me de i ros, Bor ges de – 223, 246, 426, 427,
435, 436, 437, 448, 463, 467, 478, 496

Me i re les Reis – 417

Melo Fran co – v. Fran co, Afrâ nio de
Melo

Melo Neto, José Jo a quim Car do so de – 192

Melo, Jor ge de – 387

Melo, Ota vi a no – 107

Mena Bar re to (ge ne ral) – 208

Mendes de Mo ra is (co ro nel) – 172

Men des, Fel ici a no (co ro nel) – 172

Men don ça, Lú cio de – 154, 155

Mes qui ta, Jú lio – 209, 221, 222, 224, 239,
327, 401
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Mes qui tas (os) – 327

Me te lo, José Ma ria – 93, 95, 96, 97, 98,
100

Mil ler, Anto ni e ta Rud ge – 157

Mina (nhá) – 361, 463

Mi ran da, Ro dol fo – 58, 119, 120, 129,
208, 209, 210, 218, 231, 233, 235, 236,
247, 419, 435, 436, 440

Mo a cir, Pe dro – 49, 89, 109, 318, 448,
454

Mo des to Leal – 119

Mo liè re – 212

Mo niz Fre i re – 90

Mo niz So dré – 433, 454

Mo niz, Antô nio – 83, 112

Mon te Ale gre (mar quês de) – 479

Mon te i ro, Ber nar do – 367

Mon te i ro, Je rô ni mo – 213, 434, 480

Mon te i ro, Vi to ri no – 401, 436, 453

Mo ra is Bar ros – 221, 240

Mo ra is Bar ros (os) – 315

Mo ra is Fi lho, Pru den te de – 258, 260,
401

Mo ra is, Pa u lo de – 237, 239

Mo ra is, Pru den te de – 19, 20, 21, 23, 27,
34, 49, 54, 81, 85, 214, 300, 315, 316,
351, 377, 391, 398, 409, 485, 499

Mo re i ra da Ro cha – 302

Mo re i ra da Sil va – 129

Mo re i ra Go mes – 70

Mo re i ra, Del fim – 356, 380, 381, 409,
433, 435, 436, 437, 439, 448, 449, 460,
462, 476, 478, 479, 480, 487, 490, 494,
495, 496, 497, 499, 500, 503

Mo re i ra, Thi ers Mar tins – 472, 481

Mor gan, Edwin – 279, 280

Mos co so, To bi as – 187

Mota Fi lho, Cân di do – 138, 255, 256,
257, 402, 494

Mota, Ce sá rio – 222

Mu la ta, Ma ria – 182, 212

Müller, La u ro – 22, 100, 102, 104, 119, 
121, 122, 123, 128, 125, 136, 174, 179,
187, 190, 229, 234, 244, 268, 269, 270,
272, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
284, 286, 296, 298, 306, 324, 325, 332,
352, 353, 388, 389, 392, 393, 394, 410,
415, 420, 430, 438, 445, 446, 460, 466,
468, 471, 478, 501

Mu rat, Luís – 150

Mur ti nho – 199, 200

Mur ti nho, Jo a quim – 19, 22, 25, 63, 94,
95, 101, 102, 103, 133, 149, 163

Mur ti nho, Ma nu el – 93, 94, 95, 96, 97,
154

N

Na bu co, Jo quim – 20, 184, 189, 211, 267, 
268, 300, 414, 486

Na po leão, Artur – 157

Nas ci men to, Cas si a no do – 20, 35, 124,
125, 198, 204, 228

Néri – 213

Né ris – 245

Nes tor (ca pi tão) – 178

Nho nhô – 178, 179, 181, 416, 459, 472

No ro nha, Má rio de – 71, 73, 75, 76, 77,
174

Nor ris (de pu ta do) – 268, 278

No va is, Amé ri co de – 497, 498, 500

O

Ole gá rio – 155

Olím pio, Do min gos – 85, 131

Oli ve i ra Bor ges – 212
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Oli ve i ra Bo te lho – 305, 308

Oli ve i ra Lima – 166

Oli ve i ra, Fran cis co Ré gis de – 183

Oli ve i ra, Ho sa nah de – 92

Orlan do, Artur – 48

Otá vio – 443

P

Pa che co, Fé lix - 328, 438, 449

Pá dua Sa les – 419, 440, 483, 501

Pais (co ro nel) – 102, 104

Pais Bar re to, João Fran cis co de No va is –
99, 102, 104

Pais de Bar ros, Antô nio – 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 105

Pais de Car va lho – 167

Pais Leme – 94

Pais, Totó – v. Pais de Bar ros, Antô nio

Pal me i ra Rip per – 58, 462

Pa ra na guá (mar quês de) – 183

Par sin, José Luís – 32

Pas sos, Fran cis co – 22, 184, 187, 190,
218, 332, 415

Pa tro cí nio, José do – 20, 160

Pa u la (irmã) – 218

Pa u la Gu i ma rães – 129

Pa u la Ra mos – 60

Pe ça nha, Alce bía des – 468

Pe ça nha, Nilo – 39, 40, 42, 51, 55, 57, 62, 
63, 76, 102, 122, 127, 128, 140, 144,
155, 162, 169, 198, 199, 205, 208, 210,
216, 298, 324, 325, 357, 358, 367, 369,
372, 375, 380, 381, 418, 426, 432, 433,
435, 436, 437, 438, 445, 446, 447, 463,
468, 469, 471, 496

Pe dro I – 172

Pe dro II – 157, 479

Pe i xo to – 143

Pe i xo to Fi lho – 200

Pe i xo to, Car los – 39, 62, 101, 102, 103,
104, 123, 126, 127, 142, 143, 149, 158,
163, 168, 181, 183, 190, 196, 246, 433,
457

Pe i xo to, Flo ri a no – 20, 21, 23, 27, 71, 81,
111, 212, 214, 220, 221, 243, 415, 454,
485, 499

Pena (con se lhe i ro) – 125

Pena Jú ni or, Afon so – 118, 119

Pena, Afon so – 21, 27, 29, 31, 38, 40, 44,
45, 46, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 67, 72, 73, 75, 78, 84, 94, 95, 97,
100, 101, 102, 103, 112, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131,
132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 143,
144, 146, 147, 148, 150, 162, 163, 167,
168, 169, 171, 173, 177, 178, 179, 182,
184, 185, 190, 195, 196, 197, 199, 200,
201, 211, 214, 216, 231, 246, 248, 266,
287, 308, 324, 333, 366, 443, 451, 452,
453, 457, 488, 489

Pena, Fe li ci a no – 61, 100, 101

Pen te a do, Jo a quim Bar ros – 158

Pe re i ra, Ce sá rio – 183, 189, 416, 472

Pe re i ra, La fa i e te Ro dri gues – 148

Pe re i ra, Mi guel – 311

Pes soa, Epi tá cio – 82, 97, 218, 235, 303,
356, 364, 402, 420, 448, 449, 454, 458,
459, 462, 466, 467, 471, 472, 475, 476,
480, 490, 491, 493

Pes ta na, Ne reu Ran gel – 189, 314, 315,
316

Pe ter sen – 27

Pi chon, Stép hen – 187, 188

Pic quart (ge ne ral) – 186

Pi men tel, Osmun do – 156
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Pi nhe i ro Ma cha do – 23, 43, 44, 45, 49,
58, 75, 81, 84, 100, 105, 135, 139, 141,
142, 143, 145, 146, 147, 149, 151, 155,
156, 158, 168, 190, 195, 197, 200, 202,
204, 208, 209, 210, 212, 213, 219, 220,
223, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 255, 256, 261,
291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308,
318, 320, 321, 322, 324, 329, 332, 333,
335, 336, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
364, 366, 378, 423, 425, 426, 453, 454,
464, 485

Pi nhe i ro, João – 101, 102, 103, 104, 119,
123, 126, 127, 128, 139, 145, 163, 196,
200, 246, 298, 349

Pi nhe i ro, Jor ge – 197

Pi nhe i ro, Ra fa el – 218

Pin to de Andra de – 203, 318

Pin to, Alfre do – 162

Pin to, Edmun do da Luz – 430

Pin to, Ilde fon so – 477

Pi ra gi be, Vi cen te – 156

Pi ra ti nin ga, João Ti bi ri çá – 409

Pi res, Ho me ro – 466

Pi res, Jo a quim – 377

Pla tão Jú ni or – 382

Pon ce de Leon – 94

Pon ce Fi lho, Ge ne ro so – 93, 94, 95, 96,
98, 99, 100, 105

Por ci ún cu la – 21

Pra do Jú ni or, Caio – 34, 49

Pra do, Antô nio – 40, 188, 189, 267, 315,
350, 410

Pra do, Edu ar do – 414

Pra do, Pa u lo – 267, 270, 272, 286, 386,
396, 443, 463

Pres tes, Fer nan do – 221, 222, 223, 227,
247, 264, 419, 440

Pres tes, Jú lio – 301, 316, 460
Pu jol, Alfre do – 224

Pul qué rio, Pal mi ro Ser ra – 218

Q

Qu a dros, Jâ nio – 356

Qu e i rós, Eça de – 396

R

Ra i mun do (po e ta) – 414
Ra ma lho Orti gão – 169

Ra mi ro Bar ce los – 37, 61, 125, 126, 128,
142, 156

Ra mos, Au gus to – 46
Ra mos, Edu ar do – 382

Ran gel Pes ta na – 409
Rego, Fir mi no – 109

Reis, Au gus to – 243
Reis, Ma nu el dos – 218

Reis, Má rio – 417
Ri be i ro Cou to – 407, 408
Ri be i ro Jun que i ra – 296, 301, 302

Ri be i ro, De mé trio – 188
Ri be i ro, João de Aqui no – 95, 495

Ri che pin, Jean – 414
Rio Bran co – 410, 415, 446, 447, 468, 488

Rio Bran co (ba rão do) – 22, 68, 69, 70,
79, 133, 160, 162, 163, 165, 166, 187,
190, 197, 203, 208, 210, 212, 219, 234,
235, 268, 270, 277, 280, 300, 316, 366,
410, 415, 446, 447, 468, 488

Rio Gran de – 45

Rio, João do – 160, 183, 386, 408, 415
Roca – 190

Ro cha Mi ran da – 170
Ro cha, Ro dri go José da – 77
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Roc ke fel ler (os) – 326

Ro dri gues Alves Fi lho – 43, 48, 61, 159,
160, 298, 300, 301, 328, 351, 478, 503

Ro dri gues Alves, Antô nio – 327, 434
Ro dri gues Lima – 124

Ro dri gues, Cân di do – 39, 224, 352
Ro dri gues, Fir mi no – 145
Ro dri gues, José Car los – 45, 168, 501

Ro dri gues, José Onó rio – 465
Ro dri gues, Vir gí lio – 178
Ro o se velt (os) – 326

Root, Eli hu – 70, 273, 274, 277
Rosa e Sil va – 21, 61, 88, 103, 119, 123,

128, 132, 143, 144, 172, 254, 203, 219,
243, 335, 336

Ro sas, Oscar – 122
Ro si nha (dona) – 361
Rothschild (os) – 394, 391, 395

Ru bião Jú ni or, João Alva res – 42, 198,
204, 222, 223, 224, 225, 227, 237, 248,
294, 297, 302, 322, 326, 327, 355, 361,
397, 398, 399, 400, 410

Ru bião, José – 25
Rud ge, Anto ni e ta – 157
Ruf fo, Tita – 224

S

Sá Fre i re – 378

Sa bi no Bar ro so – 197, 298, 301, 302, 306, 
321, 324, 325, 336, 434

Sal da nha Ma ri nho – 409

Sa les Tor res Ho mem – 52, 70
Sa les, Arman do – 327
Sa les, Fran cis co – 39, 40, 57, 119, 123,

124, 125, 126, 127, 141, 142, 143, 183,
197, 208, 246, 293, 297, 301, 420, 431,
432, 433, 436, 437, 438

Sa les, Pá dua – 294

Sal ga do (ge ne ral) – 99

Sa lo mão Jor ge – 466

Sam pa io Fer raz – 217

Sam pa io, Car los – 187

San tos, Ge tú lio dos – 213

San tos , Urba no – 61, 340, 418, 435, 436,
447, 448, 453, 454, 462, 478, 479, 501

Sar men to, Alber to – 158, 256, 257

Sar mi en to – 414

Se a bra, José Jo a quim – 56, 77, 81, 82, 83,
85, 86, 89, 91, 100, 104, 110, 111, 112,
113, 121, 136, 144, 150, 167, 179, 190,
208, 214, 219, 420, 432, 433, 436, 437,
438, 444, 449, 471

Ser ra, Pul qué rio – 318

Ser ze de lo Cor re ia – 47, 60

Si ci li a no, Car los – 37

Si elc ken, Her man – 271, 272, 279, 282,
284, 285

Sil va Fer raz – 52

Sil va, Ber nar di nho Ro dri gues – 145

Sil va, Fir mi no Ro dri gues – 145

Sil va, Ri nal do de Lima e – 268, 269

Sil ve i ra, Pa u lo da – 335

Sil ve i ra, Ví tor da – 335

Si que i ra Cam pos – 178

So a res dos San tos – 427, 435, 436

So a res Jú ni or, Ro dri go – 34, 39, 44

So a res, José Edu ar do de Ma ce do – 140,
292, 358, 367, 368

So a res, Raul – 433, 472

So bri nho, João Ber nar di nho Cruz – 218

So dré, Fe li ci a no – 357, 358

So dré, La u ro – 81, 383, 431

Sou sa Agui ar – 319

Sou sa Fran co – 20

Sou sa, Pa u li no de – 48, 49
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Sou sa, Vi cen te de – 364

Staël (ma da me de) – 414

Su bi roff, Ivan – v. Pes ta na, Ne reu Ran gel

Su e tô nio – 359

Su sa na – 160

T

Tá ci to – 359

Taft (os) – 326

Taft, Wil li am H. – 265, 266, 270, 276,
277, 278

Ta va res de Lira – 162, 197, 306, 324

Tefé (al mi ran te) – 261

Tefé, Oscar – 392

Te o do ro, José – 98

Ti bi riçá, Jor ge – 23, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 46, 50, 57, 58, 121, 126, 132,
135, 136, 137, 138, 144, 221, 222, 225,
247, 294, 419, 440

To bi as Mon te i ro – 146, 168

To le do, Pe dro de – 208, 233, 244

Tor res, Alber to – 378

Tos ta, Jo a quim Iná cio – 391

U

Ukers, Wil li am – 271

V

Va la dão, Ma ti as – 310, 476, 482, 496

Val de ta ro – 43

Va re la, Alfre do – 444

Var gas – 311, 356

Ve i ga Fi lho – 88

Ve i ga, Edmun do – 163
Ve lez Sars fi eld – 414
Ve lho, Di o go – 169

Ve lho, Pe dro – 125, 128
Ve lo so, Leão – 151
Ver gue i ro (se na dor) – 164, 165, 167, 169, 

190, 192, 318, 428, 465, 490, 494, 500,
503

Vi a na Fi lho, Luís – 83, 466
Vi a na, Au ré lio – 235

Vi dal, Ra fa el Sam pa io – 208, 221, 237,
239, 240, 287, 388, 401

Vi e i ra Fa zen da – 183
Vi e i ra, Se ve ri no – 82, 83, 84, 85, 111,

112, 123, 124, 139, 140
Vi la bo im, Ma nu el – 208, 387
Vir gí lio (co ro nel) – 33, 56, 174, 178, 179,

185, 193, 243, 287, 358, 414, 417, 440

Vi vi a ni – 186

W

Wa shing ton Luís – 158, 356, 398, 402,
407, 460, 472, 475, 476, 480, 493

Wickrshman, Ge or ges – 270

Wid mer – 185, 186
Wil son – 469
Wil son, Wo o drow – 266

X

Xa vi er de Alme i da, José – 91

Z

Za í ra – 183, 484, 494
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