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Nacionalismo no Congresso brasileiro no
início da República
Ana Luiza Backes 1

Resumo

o texto defende a tese da existência de uma corrente nacionalista no
início da República, com presença forte no Congresso brasileiro. Argumenta que essa corrente dificultava a aprovação de medidas econômicas
de interesse dos Presidentes da época, e que sua derrota foi necessária para
a hegemonia da cafeicultura paulista.
Palavras chave

República, Primeira República, República Velha; Campos Sales; radicais republicanos; nacionalismo, florianismo, jacobinismo.
Abstraet

The paper assumes the existence ofa nationalistic group, with strongpresence in the Brazilian Congress, at the time ofthe beginning First Republic. It
is argued that this group created difficulties for the passing ofeconomic bills,
demandedfiom the Presidents ofthat time, and that its defeat was a necessary
step towards the achievement ofhegemony by the coffee elite ofSão Paulo.

Keywords
Republic, First Republic, Old Republic; state governors policy, Campos
Sales; Floriano Peixoto, nationalism, republican movement, republican propaganda, republican radicais
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Consultora Legislativa da Cimara dos Deputados da Área XIX - Ciência Política.
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"Radicais nacionalistas diflcultam votação de matérias econômicas e
põem em perigo a credibilidade internacional do País". "Banqueiros estrangeiros pressionam Congresso para aprovar leis recessivas".
Em 1899, o cidadão que se dedicasse a ler os jornais na Capital Federal, fossem os de maior circulação, ou os pasquins da imprensa nanica,
encontraria notícias de conteúdo semelhante ao indicado acima. 2
O enfrentamento entre políticas econômicas de saneamento fmanceiro
e cortes orçamentários, orientadas por ceiantros financeiros externos e, de
outro lado, projetos econômicos nacionalistas, estribados no crescimento
interno, se repete, na história e na geografia, em inúmeros países (e até
mesmo, de forma um tanto surpreendente pata nós, na Europa de hoje).
Defenderemos aqui que no início da República brasileira deu-se um episódio desse tipo: houve resistências no Congresso à aprovação de medidas requeridas pelos banqueiros estrangeiros e foi em grande parte pata solucionar
esses impasses que foram feitas as mais conhecidas reformas institucionais da
época, como a Reforma do Regimento da Câmata dos Deputados e o Pacto de Campos Sales. A memória desse confronto permanece de certa forma
soterrada por camadas de interpretação teórica, segundo as quais as reformas
tiveram como principal objetivo descentralizar o poder entre as oligarquias,
cujos interesses mal ultrapassavam as fronteiras de seus estados.
O programa dos republicanos paulistas para modernizar o País passava por inserir firmemente o Brasil na ordem internacional, em lugar
privilegiado frente aos demais países latino-americanos. Para atrair capital
estrangeiro e conquistar credibilidade junto às grandes potências da época, era necessário tomar uma série de medidas econômicas, grande parte
das quais tinha de passar pelo Congresso.
A aprovação dessas medidas, contudo, enfrentava forte resistência
parlamentar, especificamente de forças nacionalistas que começam a se
organizar no período - os chamados florianistas e jacobinos. Essas forças
não eram majoritárias, mas conseguiam galvanizar a política no início da
República. Em determinados momentos, chegaram a ameaçar a hegemonia dos cafeicultores.
A possibilidade de perda de controle do Congresso num momento
delicado de negociação de acordos financeiros foi um dos motivos a impulsionar a construção de um acordo que assegurasse governabilidade - o
pacto de Campos Sales. Um Congresso polarizado por forças nacionalis-

2

Dentre os diários de maior tiragem, podemos citar o Jornal do Brasil e o Paiz. Dentre os que podem
ser classificados de nanicos estão, por exemplo: A Bomba; o Combate; o Intransigente; o Jacobino;

O Rebate; Bananal.
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tas teria mais dificuldades para aprovar as reformas exigidas pelos ban-

queiros internacionais como condição dos empréstimos para tirar o país
da crise do modelo econômico vigente.
O quadro pintado neste artigo difere em grande parte da pintura habitualmente traçada da República oligárquica, onde coronéis em suas fazendas decidem o destino do país. A arena institucional já começa a se estruturar, e os confrontos políticos não se dão apenas no nível de confrontos
regionais, mas aparecem temas e aglutinações nacionais. O Congresso é
uma arena crucial, e assim faz-se necessário o controle sobre suas decisões. 3
Essa interpretação do pacto de Campos Sales é extraída de minha tese
de doutoramento, onde estudei os conflitos entre Presidentes e Congresso
na primeira década da República, e como foi construído o pacto que deu
condições de construção de uma sólida maioria política para o projeto
político e econômico dos cafeicultores paulistas. 4
Neste artigo restrinjo o campo de análise para demonstrar que existia uma corrente nacionalista, que polarizava os debates parlamentares e
complicava a aprovação de medidas econômicas, dificultando o controle
do Congresso por parte da elite do café.

O nacionalismo no Brasil no fim do século XIX
O nacionalismo foi um importante divisor de águas na República
Velha, especialmente na sua primeira década. A atuação de potências estrangeiras em momentos chave da política nacional acirrou os ânimos,
forçando posicionamentos na arena pública.
Os primeiros anos da República foram muito conturbados. Em 1892,
o Marechal Deodoro fechou o Congresso, sendo logo a seguir deposto
por outro militar, seu Vice, Floriano Peixoto. Poucos meses depois, uma
revolta da Marinha brasileira, conhecida como a Revolta da Armada, tentou depor o Marechal Floriano.
A reação de Floriano foi decidida, e contou com apoio popular. Formaram-se batalhões patrióticos de apoio à República, com participação de civis.
Os grupos políticos que vinham da chamada propaganda republicana
permanecem unidos, defendendo Floriano contra as ameaças ligadas ao
regime deposto. Defendem também o governo de Julio de Castilhos, no
sul, que enfrentou uma revolta apoiada por grupos monarquistas.

3

Em artigo anterior para os Cadernos AsJegis, critiquei esta visão, mostrando o período e as elites republicanas de um outro ângulo. (Notas sobre República, oligarquias e utopias, in: Cadernos Aslegis nO 37, 2009)

4

Fundamentoo da ord.m republicana: repensando o pacto d. Campos Sales. Tese de doutorado
em Ciência Polltica (UFRGS, 2004), publicada pela Cântara dos Deputados em 2005.
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Algumas potências estrangeiras pressionaram o governo e ameaçaram
intervenção no conflito, Inglaterra entre elas. Portugal foi além - os navios portugueses acolheram revoltosos, que eram em sua maioria monarquistas, e os transportaram até o sul, onde eles voltaram a participar de
combates contra os republicanos (no caso os positivistas gaúchos).
No mesmo ano, a França invade o Amapá, no norte do país. Em
julho de 1895, ingleses invademailhadeTrindade.afirmando serem de
ocupação inglesa desde 1700.
Esses acontecimentos mobilizaram a opinião pública em torno do
patriotismo. A intensa atividade popular e as intervenções apaixonadas
dos nacionalistas mais radicais colocavam sob tensão um parlamento até
então pouco afeito a esse tipo de pressão.
O comportamento a adotar quanto às intervenções estrangeiras e, especialmente, a posição quanto à inserção do país na ordem internacional
vão delineando os grupos políticos que se defrontam no Congresso, grupos de fronteiras não rígidas.
Para a discussão aqui abordada, não é o mais importante decidir se as
ameaças à soberania eram reais ou exageradas - interessa é que o nacionalismo e a defesa altaneira da Nação tornam-se um importante catalizador
das energias políticas.
Apresentaremos a seguir como o nacionalismo se expressava no Congresso, para posteriormente explicitar as difIculdades que isto colocava
para o projeto econômico de Campos Sales.
A eclosão do nacionalismo no debate parlamentarS
O nacionalismo torna-se um divisor de águas após a Revolta da Armada, sendo um dos fatores a cindir o bloco republicano. É quando o regime
republicano se consolida que começam a aparecer as divergências entre os
republicanos paulistas e o grupo dos que reivindicam a herança de Floriano, ambos oriundos do movimento dos propagandistas da República.
Ao fUndo desses enfrentamentos, opera-se o deslocamento do poder para
a cafeicultura de São Paulo, projeto que se consolida com Campos Sales.
Nos primeiros dez anos de República, esboça-se uma resistência ao
projeto cafeicultor, resistência simbolizada na fIgura de Floriano. Em
minha tese, procurei recuperar conteúdos desta divergência, observando
que, ainda que o grupo florianista não tomasse uma forma perfeitamente
defInida, várias de suas principais lideranças defendem posições como o

5

o debate descrito neste anigo foi recuperado por pesquisa nos Anais do Congresso, entre 1889 e
1899. "erBa~,2005,op.ctt,Cap.3.
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intervencionismo do Estado, a proteção à indústria, as críticas ao liberalismo e, o ponto que nos interessa aqui, um forte nacionalismo.
Durante o governo de Prudente de Moraes os republicanos se dividem e
um aguerrido grupo nacionalista se destaca no Congresso. Os parlamentares jacobinos polarizam os debates, criticando constantemente o Presidente
Prudente, apresentado como o "anti-Floriano" - fraco e subserviente às potências estrangeiras. Nos anos de 1895 e 1896 há vários momentos em que
esta situação se aguça. Prudente termina por ser alvo de um atentado fracassado contra sua vida, em 1897, no qual falece seu Ministro do Exército.
A atuação das potências estrangeiras na Revolta da Armada havia deixado
a corda nacionalista muito sensível. Os parlamentares jacobinos e florianistas
- especialmente os militares - tocam nela incessante e indignadamente.
Em março de 1895, Prudente reata relações com Portugal, rompidas
desde que em 1893 o país transportara os revoltosos da Armada para o Sul.
Não s6 é criticado o reatamento, como há muita resistência contra o embaixador enviado, considerado um antigo "inimigo da República". Prudente é
criticado duramente, em manifestações de rua e no Congresso. 6
Poucos meses depois, o massacre do Amapá pelos franceses é denunciado com veemência, afirmando-se que o povoado, habitado por três a
quatro mil brasileiros, teria sido totalmente destruído por marinheiros de
um navio francês, com cobertura da infantaria francesa de Caiena (ver
pronunciamento de Serzedello Correia, ANAIS CD, 13/7 e 7/8/1895).
Os dois epis6dios causam grande revolta no Congresso. Nos debates,
Nilo Peçanha relembra ofensa aos brios nacionais, publicada em jornal
londrino por ocasião da Revolta da Armada:
"Doe ainda a face do brasileiro a phrase do Standard de Londres reflectindo os interesses e a linha politica do governo inglez: 'Estamos intervindo nos neg6cios do Brazil porque não
estamos intervindo em casa estranha: lá temos 80 milhões de
sterlinos'. (Semaçáo.)" (ANAIS CD, 25/7/1895, p. 283)
Em 1896, desenvolve-se outro confronto entre Prudente e a maioria
do Congresso: a questão dos protocolos italianos. O governo da Itália
apresenta ao governo brasileiro uma petição, envolvendo reclamações de
cidadãos italianos que se sentiram lesados em neg6cios privados: há desde queixas de danos causados pela revolução federalista até reclamos de
quebra de contrato com a administração pública; há reclamações também

6

QUEIROZ, Suely Robles Reis. Os radicais da República. São Paulo: Brasiliense, 1986.p. 32.
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quanto à expulsão de anarquistas? A questão interessava diretamente ao
setor cafeeiro de São Paulo, pois a Itália ameaçava suspender a imigração
de mão-de-obra, caso a petição não fosse atendida.
Prudente submete o assunto à mediação dos Estados Unidos e em dezembro de 1895 atende às solicitações, firmando protocolos para a execução
do acordo. Esse acordo deve ser votado pelo Congresso, o que causa alvoroço
no ano de 1896. A intervenção de arbitragem internacional para solucionar
queixas privadas é considerada um acinte, uma perda de soberania:
"O Brazil não é porventura um povo policiado e que tem
brio, Códigos e tribunaes, como um fructo, embora tardio,
na evolução do direito?
A que vem a intervenção accintosa de legação estrangeira,
na solução de litígios particulares e sujeitos ao regimen das
nossas leis civis?
A arbitragem se impõe em questões políticas e jurídicas; querem até que ella influa em questões de honra.
Mas poderá dizer alguém que entre o Brazil e a Itália si tenham
suscitado questões internacionaes e de ordem a carecermos o remédio constitucional da arbitragem?" (ANAIS CO, 4/12/1895)
Além da forma de resolução dos conflitos, são questionadas também
algumas das reclamações, consideradas abusivas. É o caso das reclamações
de Caminada & Comp., concessionária da Estrada de Ferro Metropolitana, que desde o Império exigia indenizações. O exemplo de Floriano, que
resistira às pressões italianas por indenizações, é constantemente citado:
"Floriano, neste grave negocio da Metropolitana, resistindo à
indemnisação de alguns mil contos, disse; 'A Itália que metralhe, que arrase a Cidade, mas não levará essa quantia do Thesouro do Brazil!' (Muito bem, muito bem; o orador é muito
felicitado)." (ANAIS CO, Nilo Peçanha, 4/12/1895, p. 31)

7

Segundo Sueli Queiroz (op. cit), as reclamações italianas incluiriam queixas sobre abusos a que
teriam sido submetidos os colonos italianos em fazendas de café. Não encontrei menção a isto nos
Anais, mas talvez isso se deva a que a Itália, após algumas negociações com o governo, refez a petição,
retirando alguns irens (faro relatado por Lamenha Lins, nos ANAIS CD, em 28/711896).
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A nota diplomática do governo italiano havia sido particularmente
inábil, pois dava a entender que se questionava até onde ia o direito de
soberania territorial do país. 8
A questão dos protocolos foi acompanhada com grande interesse pela
opinião pública, que lotava as galerias do Congresso, aplaudindo os oradores
que criticavam os protocolos. Isto gerava pressão inusitada sobre os parlamentares, que eram cobrados por suas posições. No dia da votação, a Câmara
é protegida por policiamento militar. Em grande meeting é aprovada uma
petição popular contrária à aprovação dos protocolos, apresentada ao plenário da Câmara pelo parlamentar pernambucano Medeiros e Albuquerque no
momento da 1a votação sobre o tratado (ANAIS CD, 7/8/1896, p. 118).
É a primeira petição popular apresentada à Câmara dos Deputados
em toda sua história. O líder do Governo, Francisco Glicério, florianista,
constrangido faz um apelo para que a Câmara não se deixe intimidar pelas manifestações populares e aprove o tratado. Mas, tão logo pode, passa
a defender que se rejeitem os protocolos:
"Sr. Presidente, eu estava convencido de que a 3 a discussão do
projeto que aprova o protocolo ítalo-brasileiro correria, como
as anteriores, sob a ação exclusiva das impressões do debate
parlamentar.

As ocorrências, porém, havidas na Capital de um dos estados da União, de que o Poder Executivo teve conhecimento
oficial, que a imprensa tornou públicas desde ontem, e de
que a Câmara tem informação exata, determinam, segundo
sinto, profunda modificação na nossa atitude. Refiro-me às
ocorrências havidas na Capital do Estado de São Paulo, em
que interveio o representante consular do reino da Itália.
Nestas condições, peço licença à Câmara para pedir-lhe, sem
mais discussão, a rejeição do projeto. (Bravos; aplausos prolongados; o autor é vivamente cumprimentado por todos os seus
colegas)." (Francisco Glicério, ANAIS CD, 24/8/1896, p. 485)
As "ocorrências havidas na capital do Estado de São Paulo" referem-se
a uma manifestação antibrasileira, liderada pelo cônsul italiano (em que
foram dados "morras ao Brasil"... ).9
8

Os termos da nota eram os seguintes: "La CO"trtwérSÚI mvo/glla tpU.tio". del/imiti deI tÜrito tli
".1 co""""';o fÚi popoli civi/i, _to pití grtWI .tI jmportanll J1Ir l'It41i4
che ba lIfIfislato ai Brtuik cosi grtlllfÚ "U11JITO tli cittlltli"i." Citado em italiano por Serzedello
Correia, em ANAIS CO, 6/8/1896.
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9

Noticiado no Jornal do Brasil de 23/8/1896.
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Posto a votos, o acordo é unanimemente rejeitado. (Projeto 63, de 1896).
Vale registrar o conteúdo fortemente autoritário que transparece em grande parte dos jacobinos, possivelmente com raizes teóricas no positivismo. Na
questão dos anarquistas isto é claro: a maior parte dos jacobinos defende com
veemência que seria essencial para a soberania o direito de expulsão - ainda
mais de elementos "perigosos" como os anarquistas, expulsos em todo mundo civilizado. É como enfoca a questão um dos mais inflamados parlamentares, o arauto dos meeting.r na Câmara, Medeiros e Albuquerque:
"Si a Itália nos contesta o direito de expulsarmos anarchistas,
como não contestará o de expulsarmos eleitores pacíficos?
(Apoiados)
Tudo será possível, passado este protocollo...
Ao passo que outras nações movem uma caça feroz aos anarchistas, nós ficaremos sendo o seu escoadouro - a cloaca do
mundo civilisado!" (ANAIS CO, Medeiros e Albuquerque em
3/8/1896, p. 22)
A soberania ameaçada, os direitos da Nação ocupam todo o debate não há lugar para direitos individuais nesta exposição (direitos de associação ou de consciência). A contraposição entre os direitos do Estado sobre
o cidadão, de um lado, versus os direitos do cidadão perante o Estado, de
outro, era um dos pontos chave do debate jurídico da época, que separava
positivistas de liberais. A maior parte das intervenções nacionalistas no debate parece mais próxima da concepção positivista, que privilegia o Estado.
Outro momento em que o tema do nacionalismo polariza o debate
é na campanha presidencial de 1897. A política defendida por Campos
Sales em relação às potências estrangeiras havia sido criticada pelos adversários. Um trecho dessas críticas, publicadas no jornal "Repúblicà', em
1o de novembro de 1897 (órgão ligado aos jacobinos), é lido em Plenário:
"O República de 1 de novembro, sob o título Programa traz
um artigo do qual lerei alguns trechos: 'A política do candidato oficial em relação às demais potências está claramente
defmida: excluir a ação da América do Norte, esmagar as demais potências da América do Sul, curvar-se submissamente
à Europa. Não foi outra a política do Segundo Império. (...)
Estamos diante de uma evocação de toda a condenada política
do Império: a mesma submissão colonial ao mais forte; a mesma arrogância insensata ao reputado o mais fraco. Nada que
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alumie o caminho da independência material ou econômica;
nada que acentue esse sentimento generoso e fecundo da amizade fraternal; nada que nos sugira sequer a esperança de que
seremos, não uma feitoria explorada e tutelada, mas uma Nação forte no seu direito, confIante na sua força, serena, grande
e generosa..." (ANAIS CD, 17/5/1899, p.96)
A situação de colônia do País e a falta de independência econômica
são claramente verbalizadas:
"Sr. Presidente, os nossos antepassados fIzeram a nossa independência política e nos legaram o problema da nossa independência econômica, que temos comprometido e não sabemos
resolver. Não é combatendo o estrangeiro, não é mantendo o
fermento de ódios que nos dividem que o conseguiremos. É
entrando em concorrência com ele, mas pelo trabalho inteligente. A nossa situação é de colônia - da colônia estrangeira.

o Sr. ALCINDO GUANABARA - Nunca fomos outra coisa.
O Sr. SERZEDELLO coRIliA - É de colônia, porque o
estrangeiro monopoliza o comércio e a indústria, de modo
que nós, como a Rússia, com uma exportação que excede o
valor da importação, nós com uma balança comercial que
nos é favorável, temos uma balança econômica profundamente desfavorável, apesar de termos o monopólio da produção do café e da borracha.
Sim, temos a balança econômica desfavorável porque não temos equilíbrio orçamentário, porque temos vivido no regime
difícil do papel-moeda, depreciado, porque não temos comércio nacional, porque não temos indústria nacional, porque o
próprio salário emigra para o estrangeiro, porque não temos
navegação marítima mercante nacional, de modo que não temos economias e nada, lucro algum fIca no país, mas tudo
emigra para fora. (Apoiados. Muito bem).
Eis porque não me canso de dizer que a nossa situação é de
colônia." (Serzedello Correa, ANAIS CD, 4/10/1895, p. 131)
Ao resgatar o debate sobre o tema do nacionalismo no parlamento,
não se pretende defender que existia uma organização nacionalista coesa e
organizada. Busca-se antes demonstrar que o tema começa a apaixonar os
Artigos & Ensaios

cidadãos, aparece nas mobilizações patrióticas na Revolta da Armada (os
batalhões da República), nas manifestações e comícios que se espalham
pelo país, e encontra seus defensores no debate parlamentar, onde ocasionará dificuldades para os Presidentes paulistas.
Dificuldades de aprovar "medidas de ajuste" num Congresso polarizado pelo nacionalismo
Os jacobinos realizavam mobilizações populares e atos violentos, que
assustavam parte da opinião pública. O problema maior que apresentavam, contudo, não parece ter sido de segurança pública, mas da ordem
de governo - eram as dificuldades que criavam para a "governabilidade",
ou seja, para a capacidade de o governo conquistar apoio legislativo. A
"agitação" do nacionalismo forçava a polarização do Congresso.
A mobilização jacobina, trazendo sempre acesa a chama patriótica,
obrigava constantemente os parlamentares a se posicionarem como defensores ou traidores da Pátria. Isto dificultava sobremodo a atuação de
Presidentes sob pressão internacional para executar reformas.
A situação financeira do país era delicada. O governo de Prudente havia pedido um grande empréstimo em 1895 (destinado a prover recursos
para o serviço da dívida externa e evitar pressões sobre a taxa de câmbio)
e se defronta com exigências dos banqueiros internacionais de mudanças
nas leis orçamentárias, estabelecendo "condicionalidades":
"Em uma longa carta de 25 de janeiro, os banqueiros começam a explicitar o que em nossos dias recebe o nome de condicionalidade: 'seria impossível para nós tentar colocar um grande empréstimo brasileiro, exceto se medidas forem tomadas ao
mesmo tempo para se elevar as receitas e reduzir as despesas
do Brasil.' Algumas sugestões são propostas em torno da lei
orçamentária para 1895, dentre as quais as de criar impostos
adicionais em ouro sobre as importações, cuja receita seria publicamente alocada para o serviço dos compromissos externos
existentes, e também para o serviço do novo empréstimo. Sugerem também que muito acrescentaria ao 'efeito moral' dessas
medidas a declaração de que os recursos obtidos através do
novo empréstimo ficariam nas mãos dos banqueiros."lo
Pode-se imaginar a dificuldade de aprovar as reformas exigidas por
nações ou banqueiros estrangeiros num Congresso polarizado por senti10 FRANCO, Gustavo. A primeira década republicana. In: ABREU, Marcelo de Pai"" (org.). A ordem do
progresso. Cem anos de polltica econÔmica republicana (1889-1989). Rio de Janeiro: Campus, 1990.
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mentos patrióticos. O governo de Prudente de Moraes parece ter obtido
sucesso nesse sentido apenas durante o estado de sítio que se segue ao
atentado contra sua vida, como sugere o Vice-Presidente, Manuel Vitorino. Segundo este, o estado de sítio tivera exatamente o interesse de dobrar
a oposição do Congresso:
"Dias depois, o próprio governo e seus amigos encarregavam-se de revelar as causas reais da medida. Jornais de Paris, que
aí naturalmente recebiam informações oficiais, tão minuciosas eram elas, diziam, e essas notícias eram aqui traduzidas e
transcritas pelos que mais privam com os ministros, que 'não
havia motivo para a má impressão que nas principais praças do
mundo produzira o estado de sítio decretado na capital brasileirà. Essa medida fora bem inspirada no interesse de conter,
ou afastar a oposição do Congresso, que estava obstruindo
com discussões violentas a passagem das leis financeiras que
o estado do país reclamava e o tratado de arbitramento com a
França." (Vitorino, 1981, p. 305)
Essa informação deve ser tomada com cuidado, pois consta do Manifesto
à Nação que o Vice escreveu para se defender das acusações de ter participado
da tentativa de assassinato de Prudente de Moraes. De qualquer forma, a
necessidade de conter ou afastar a oposição jacobina dessas discussões era um
fato reconhecido em mais de uma ocasião por políticos como Campos Sales e
Guanabara. E um tratado de arbitramento com a França, polêmico à época,
foi efetivamente aprovado durante o estado de sítio, em sessão secreta do mês
de dezembro (ver ANAIS CO, 7/12/1897, p. 189-190).
Por essa época, Campos Sales, então governador de São Paulo, escreve
a um correligionário, queixando-se da pouca influência sobre os radicais e
do perigo de ser levados por eles a reboque; é expressa a percepção de que
a ação dos "agitadores" afetava a governabilidade, impedindo a aprovação
de determinadas matérias no Congresso.
"Os elementos agitadores, que se aninham em nosso seio,
comprometem-nos, pois que, à sombra da nossa condescendência, vão acarretando a nossa responsabilidade na sua ação,
francamente e calculadamente anarquizadora. Isto nos enfraquece, porque nos desacredita, apresentando-nos como incapazes para o governo. Os últimos sucessos, se não produziram
desastres, deverão servir-nos de advertência. Está claro que não
podemos dirigir o elemento agitador e nem devemos presumir
que ele chegue a subordinar-se à nossa direção. Ao contrário,

Artigos & Ensaios

os exaltados é que nos vão levando, a reboque nas suas arruaças, meetings de indignação, etc. Eles arranjam as crises, e nós
agüentamos com as responsabilidades delas. (...) Basta de Câmaras agitadoras. Precisamos governar com ordem para governar bem." (Carta de Campos Sales a Bernardino de Campos,
em agosto de 18%)."11
Alguns episódios de agressão à soberania nacional podem ter sido superestimados pelos florianistas, que os brandiam para desgastar Prudente - o
exagero das ameaças de intervenção estrangeira é evidente nos episódios de
Canudos, p. ex., onde as denúncias de que os revoltosos eram financiados
pelos monarquistas e por Portugal se revelaram falsas. Mas o fato é que encontravam eco nos acontecimentos recentes da Revolta da Armada e mantinham acesa a chama patriótica, o que dificultava as negociações.
Nas eleições para Presidente, a ala nacionalista concorre com candidato
próprio - o militar positivista Lauro Sodré, ex-governador do Pará. A ala
"ex-monarquista", que se aproximara de Prudente, por outro lado, sabe que
não pode governar sozinha, e é obrigada a apoiar um candidato que vem da
coalizão republicana que a derrotara nas revoltas militares: o paulista Campos Sales. Em outubro de 1897, são lançadas as candidaturas.
O atentado contra a vida do Presidente muda violentamente o quadro político: se milhares de cidadãos deram vivas a Floriano e a Júlio de
Castilhos, em presença de Prudente, no comício da Independência, agora
outros milhares vão às ruas em repúdio ao atentado. As correntes mais
radicais (os jacobinos e os militares nacionalistas mais extremados) são
responsabilizadas. Vários parlamentares são desterrados. É decretado o
estado de sítio, que perdura até o pleito presidencial.
As eleições de março de 1898 dão vitória ampla a Campos Sales:
174.578 votos contra 16.534 de Lauro SodréY Apesar do recuo momentâneo da ala jacobina, o Congresso continua praticamente dividido ao
meio, em dois grupos fortes, que disputam seu controle.
Por outro lado, um apoio firme do Legislativo parecia mais necessário
do que nunca. Campos Sales apenas eleito, antes de assumir, fez uma
longa viagem à Europa para renegociar a dívida, onde assumiu compromissos com os credores do país. Esses compromissos deveriam ser respaldados pelo Congresso.
11

Cit. in CAMPOS SALES, Manuel Ferraz de. Da propaganda à Presidência.
Ed. fac-similar. Brasilia: Senado Federal, 1998, p. 72.

12 A população do país no último censo, o de 1890, havia sido recenseada em 14.333.915 habitantes.
(Tabela 2.3, Anuário Estatístico do Brasil, 1996, IBGE.)
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o relato que ele próprio fez dessa viagem é extremamente interessante
- fica claro o quanto era importante para ele evitar que o país fosse considerado mais uma republiqueta instável da América Latina13 • É necessário
considerar que o país vinha de décadas de um estável governo imperial,
destacando-se de certo modo de outros países da região, marcados por
instabilidade e golpes militares. Com a República, o país entrara num
período turbulento, passando a ser visto com certa desconfiança pelos
centros financeiros internacionais.
Dentro do modelo agro-exportador, comandado pelo café, o reerguimento das finanças passava por reconquistar a credibilidade internacional. O apoio congressual para aprovar as medidas exigidas pelos credores
torna-se essencial.
O Congresso, contudo, ao início de seu governo, em 1899, encontra-se dividido, com a ala jacobina ainda bastante poderosa. O impasse no
Legislativo tinha repercussões no estrangeiro, passando a ideia de falta de
autoridade do Presidente. Érico Coelho, jacobino carioca, denuncia pressões diretas dos Rothschild sobre a eleição da mesa diretora do Congresso:
"Srs. Deputados, durante o Governo do immortal Floriano
Peixoto (note-se que o Marechal não foi financeiro na rigorosa
accepção da palavra, mas soube defender a soberania nacional
com as instituições de 24 de fevereiro) durante o governo do
bravíssimo Marechal a quem me refiro, aconteceu que o Sr.
Rothschild se animou a expedir um telegramma exigindo náo
sei que medida no tocante a nossa política interna.
Peço a atenção do digno representante do Rio Grande do Sul,
a quem vejo presente, então o Ministro da Fazenda, e appelo
para o testemunho do Sr. Cassiano do Nascimento, de que S.
Ex. por ordem do Marechal Floriano Peixoto respondeu ao
telegramma do primaz dos nossos credores londrinos no seguintes termos: O Governo do Brazil não entretem relações
com os Srs. N. M. Rothschild& Sons sináo como devedor em
face dos credores.

(... )
O nosso arremedo de Floriano Peixoto, de casaca, isto é, o Sr.
Campos Salles respondeu a um telegramma do Sr. Rothschild
em que este estranhava ao Presidente da Republica o facto de
13 Campos Sales, op. cito
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não ter maioria para constituir Mesa na nossa Assembléia de
representantes do povo brazileiro; e demais, o Sr. Rothschild
lastimava que na presidência da Republica o próprio Sr. Campos Sales estivesse já governando o Brazil com o apoio incondicional dos jacobinos..." (ANAIS CD, 25/5/1899, p.52)
O episódio torna evidente que o governo brasileiro estava sob pressão
externa para mostrar que controlava o Legislativo. Esse controle era necessário para a implementação de mudanças na legislação econômica, aumentos de impostos e cortes orçamentários (comprovam o ponto tanto o
estudo da correspondência dos Rothschild, por Gustavo Franco l 4, como
testemunhos de deputados e do próprio Campos Sales).
No Congresso é apontada a pressão dos banqueiros para reformas
das leis financeiras, como por exemplo a exigência de revogação da lei
3.623, de 18 de julho de 1875. Em sua primeira Mensagem Presidencial
ao Congresso, em maio de 1899, Campos Sales solicita ao Congresso
a revogação dessa lei, a qual facultava ao executivo a emissão de papel-moeda. Novamente Érico Coelho comenta o pedido:
"Srs. Deputados, muita attenção, o caso é gravissimo de offensa aos nossos brios nacionaes, porquanto se traduz em tutela
impertinente dos credores estrangeiros sobre a pessoa dementada do Presidente da Republica, como vou frisar.
Os credores do Brazil não confiam na probidade do nosso Governo, compromisso do Sr. Prudente de Moraes, quando era
Presidente da Republica, a respeito desse Funding Loan, a que
o Poder Legislativo se dignou a referendar.
Vem d'ahi que os credores estrangeiros do Brazil não estão tranqüilos a respeito da alta do fimding bonds, enquanto o Congresso não revogar a lei de 1875, que dá faculdade ao Sr. Campos
Salles de emitir papel-moeda, em circunstancias de força maior.
Entendamos que o Sr. Rothschild, o mais interessado em fazer
a alta dos títulos brazileiros na Europa, impõe ao Sr. Campos
Salles, demente na Presidência da Republica, que mste com
o Congresso para cassar a S. Ex. o Presidente da Republica a
faculdade de emitir papel-moeda, isto é, a lei de autorização

14 Franco, op. cit.,p. 27-8
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de 1875, em circunstâncias de salvação pública, e attentas às
condições internas do paiz.
A faculdade de emitir papel-moeda, conforme a lei de 1875,
elevada ao dobro por lei posterior, não me lembro do anno da
Republica, é expediente que o Governo Federal pode usar ou
pode não usar; é facultativa apenas. Fica isso ao arbítrio do Sr.
Campos Salles na presidência da Republica. Pois, é justamente
esse arbítrio de emitir papel-moeda, que o tutor das finanças
do Brazil, o Sr. Rothschild, não quer que fique à discrição do
governo federal; tão certo que, os credores estrangeiros do Brazil não confiam no critério do sr. Campos Salles, o arbitro dos
destinos da Republica, sagrado e consagrado como o Messias
das nossas fmanças." (ANAIS CD, 25/5/1899, p.44)
Percebe-se nitidamente a pressão internacional para um funcionamento da economia brasileira segundo padrões "confiáveis". Campos
Sales precisa mostrar que pode cumprir com as exigências dos credores
internacionais, especialmente deve provar que controla o Congresso Nacional, tendo capacidade de implementar as mudanças acordadas.
É perceptível também a resistência de um pequeno grupo. Se o jacobinismo tivera um refluxo em 1897, após o atentado contra Prudente,
ele não desaparecera contudo da cena política. Os parlamentares ligados
ao movimento continuaram atuantes, especialmente no Congresso. E
mantém presente um outro projeto para o País, não subordinado aos interesses internacionais. Não se trata, repito, de uma oposição que tivesse
um projeto coeso e estruturado, com um grupo organizado e delimitado
a sustentá-lo. Mas estão claras no debate as posições críticas ao projeto
liberal agro-exportador que se impôs - a defesa de uma concepção intervencionista do Estado, que estimulasse a industrialização, a crítica ao
excessivo peso do café na economia nacional. O nacionalismo representava de certa forma o núcleo articulador deste projeto, a bandeira capaz de
atrair grande número de parlamentares.

Concluindo
O dilema central no plano político no fim do século XIX é claro: a elite cafeicultora precisava conquistar o controle do Congresso, construindo
uma sólida maioria que lhe permitisse enfrentar a crise econômica, atrair
capital internacional e manter a supremacia do café.
Para isso, era necessário atrair parlamentares do antigo grupo dos propagandistas republicanos e isolar o grupo nacionalista, impedindo que poArtigos & Ensaios

larizassem o debate e que formassem alianças nacionais. E, nessa empreitada, tiveram pleno sucesso. A derrota da corrente florianista foi construída
em várias frentes. Os jacobinos ficam enfraquecidos após o atentado contra
Prudente e o fracasso militar em Canudos. O debate na opinião pública se
desloca (ou é deslocado) para a crise econômica, que se torna o principal
ponto da agenda política e econômica. E, por fim, Campos Sales consegue
reunificar o grupo político dos republicanos e atrair os governadores para
fazer uma reforma do Regimento da Câmara dos Deputados, colocando
em novas bases o funcionamento da representação polítical5 •
O regionalismo na política foi reforçado, entregando-se aos governadores o controle político sobre seus estados, desde que apoiassem a política
econômica federal, em seus principais traços. A grande aliada dos cafeicultores no Congresso, ao longo do período da República Velha, foi a oligarquia mineira, consolidando a política do café com leite. A opção pelo
regionalismo ajudou a enterrar o primeiro partido republicano nacional, o
PRF (Partido Republicano Federal), e praticamente impossibilitou durante
todo o período a organização de partidos que não fossem estaduais.
Dessa forma, logram-se aprovar as medidas requeridas pelos acordos
com os banqueiros estrangeiros e o novo presidente consegue direcionar
o país para posição de destaque na distribuição do fluxo internacional de
capitais. Porém, para fazer isto, foi necessário conter e isolar a corrente
nacionalista e dividir regionalmente o poder. A oligarquização do poder
na República Velha não pode ser entendida, portanto, apenas como reflexo de uma sociedade naturalmente dividida em regiões econômicas - foi
a maneira de os cafeicultores paulistas organizarem sua longa hegemonia
na política nacional.

15

Uma análise detalhada de como esse resultado foi obtido pode ser vista em Backes, 2005, op. cit,
especialmente no Capo 7.
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