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ANTôNIO CARLOS· RIBEIRO DE ANDRADA 

No dia 16 de julho de 1934, os representantes do povo brasileiro, 
reunidos em memorável Assembléia Nacional Constituinte, "pondo 
sua confiança em Deus", promulgaram a segunda Constituição repu
blicana. Naquela sessão solene, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada 
vivia um de seus maiores dias. Não apenas por ser o presidente ela 
egrégia Assembléia, mas porque a promulgação daquela Carta Magna 
era o coroamento, a chave de ouro, o magistral remate do movimento 
que teve nêle o seu líder incontestável: a revolução de 1930. 

Seria temerário atribuir a uma só pessoa o sucesso de qualqner 
acontecimento, mas, parafraseando a frase célebre, podemo:; dizer 
dos que fizeram a Revolução de 1930 que nunca tão poucos deveram 
tanto a um só homem e êste foi Antônio Carlos. A sua frase - "Fa
çamos a revolução antes que o povo a faça" - passou à história 
como uma espécie de epígrafe do movimento, sendo certo que não 
existe síntese ao mesmo tempo tão bela e verdadeira dos ideais da 
Revolução. 

A chamada Primeira República agonizava, em 1930, numa carica
tura de democracia, viciada por eleições fraudulentas. A Revolugf~o 
foi feita para ·a regeneração do processo democrático. É verdade que 
Antônio Carlos fêz a sua carreira política dentro dos padrões oli
gárquicos da época. Mas a sua maior glória está, justamente, em 
não se ter conformado com aquêles padrões, tendo, ao contrário, in·· 
vestido contra êles, com um idealismo e uma sabedoria política que 
lembram os de Joaquim Nabuco, um descendente de escravocrrl.t.as 
transformado em paladino da libertação de escravos. 

--~---------·-·· .. --------- ·------
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Joaquim Nabuco nos conta, em Minha Formação, como um pe
queno incidente doméstico teve a fôrça de transformá-lo de menino 
aristocrata em vigoroso defensor dos negros escravos. Seria interes
sante pesquisar, na vida de Antônio Carlos, o momento em que úle 
tomou consciência da iniqüidade que corroía a primeira República 
nas suas próprias bases, resolvendo lutar contra ela, antes que o 
povo desesperado o fizesse, numa emenda talvez pior do que o sonêto. 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada pertencia àqueles "velhos 
troncos mineiros" estudados pelo Cônego Raimundo Trindade. l!~ nes
se livro do ilustre historiador que vamos encontrar os membros da 
nobre estirpe de que Antônio Carlos descendia. l!:le era neto do 
Conselheiro Martim Francisco - 'um dos três grandes Andradas ·
e filho do Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que pertenceu ao 
grupo dos propagandistas da República em Minas Gerais, depois de 
ter sido Juiz Municipal em Barbacena, Deputado à Assembléia Geral 
de 1884 e Senador Estadual em 1891. Sua mãe - Adelaide de Lima 
Duarte de Andrada - era trineta do inconfidente José Ayres Gomes. 

Nasceu em Barbacena, em 5 de setembro de 1870, num daqueles 1 

sobrados que simqolizam, como r:.ssinala Gilberto Freyre, a "deca
dência do patriarcado rural no Brasil". Antônio Carlos conservou 
por tôda a vida os traços da sua formação no seio da aristocracia 
rural. Podia dizer, portanto, como o poeta: 

"Sou bem nascido. Menino 
Fui, cpmo os demais, feliz". 

Os estudos preparatórios de Antônio Carlos foram feitos no fa
moso Colégio Abílio, de Barbacena, sob a direção do não menos fa
moso Barão de Macaúbas. A imagem que logo nos ,surge, a propósito 
dêsse Colégio, é a que dêle nos deu Raul Pompéia, nas páginas imor
tais d'O Ateneu. Antônio Carlos - que foi contemporâneo de Raul 
Pompéia - talvez tenha ouvido do seu pai as mesmas palavras com 
que se m1c1a o rolllance: "Vais encontrar um mundo, disse-me meu 
pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta". 

Em 1888, segue para São Paulo, a fim de matricular-se na Facnl
daóe de Direito. Sua vida acadêmica foi das mais intensas, pois além 
dos estudos - nos quais se distinguiu com as melhores notas - An
tônio Carlos tomou parte na propaganda republicana, tendo sido 11m 
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dos fundadores do Clube Republicano dos Estudantes Mineiros e fre
qüentado assiduamente o Clube Republicano Acadêmico. O primeiro 
dos citados clubes publicava o jornal Vinte Um de Abril, do qual An
tônio Carlos era redator. 

Diplomado em 1891, Antônio Carlos foi exercer o cargo de Pro
motor Público na cidade de Ubá. Em 1893, transferiu residência para 
Juiz de Fora, onde abriu escritório de advocacia e tornou-se })rofes
sor de História Geral e do Brasil e Economia Política e Finanças na 
Escola Normal da cidade. Com sua experiência no jornalismo aca·· 
dêmico, foi-lhe fácil passar-se para o municipal, tendo se tornado 
diretor proprietário do Jornal do Comércio de Juiz ode Fora. Começa, 
então, a revelar-se um economista de fôlego e um articulista de in-

. teligência viva e sólida cultura. Também tomou parte ativa na polí
tica de Juiz de Fora, como vereador e vice-presidente da Câmara 
Municipal. 

Empossado na presidência de Minas Gerais, para o quadriênio 
1902-1906, Francisco Sales foi retirá-lo de Juiz de Fora para exercer 
o cargo de Secretário das Finanças. Num período difícil para as fi
nanças do Estado, Antônio Carlos demonstrou não ser apenas um 
teórico nesta ciência, tendo conduzido sua pasta com uma inteligên
cia e uma honestidade que logo o fizeram destacar-se como a figura 
mais brilhante do secretariado de Francisco Sales. Tanto que foi 
chamado a ocupar interinamente a pasta do Interior, a Superinten
dência da Secretaria da Agricultura e Obras Públicas e, no último 
ano do quadriênio, a Prefeitura de Belo Horizonte. A sua atuação 
foi magistralmente definida por Afonso Arinos de Melo Franco: "An
tônio Carlos, na Secretaria de Finanças, mostrava que já era o que 
depois foi na presidência do Estado: um verdadeiro estadista". 

Enamorado pela então nova capital mineira, Antônio Carlos foi 
um prefeito exemplar pelo seu dinamismo, tendo construído o Teatro 
Municipal e melhorado vários serviços públicos. 

Em setembro de 1906, terminado o quadriênio Francisc:o Sales 
Antônio Carlos voltou a Juiz de Fora, cuja população o elegeu 1:-le· 
nador ao Congresso Mineiro e Presidente da Câmara Municipal. No 
Senado estadual, foi sempre o relator do Orçamento, tendo prestado 
grandes serviços ao govêrno do Presidente João Pinheiro. Como Pre
sidente da Câmara Municipal, realizou a conversão da dívida interna 
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do município, melhorou o regime tributário e aperfeiçoou a arreca
dação. 

Sua carreira na Câmara Federal começa em maio de 191.1, quan
do presta o compromisso de Deputado, indo logo para a Comissão 
de Finanças, onde foi relator do Orçamento da Fazenda. No seu pri
meiro discurso em plenário, na sessão de 26 de junho de 1911, deixou 
bem marcada sua diretriz, de defesa intransigente dos interêsses na
cionais, contra a distribuição de favores pessoais. 

Em 1914 foi Antônio Carlos elevado à presidência da Comissio 
de Finanças, na qual decorria gra:p.de parte de sua ação parlamentar. 
Da Comissão só se afastaria para atuar como líder da maiori.'l., pes
soa de confiança que era do Presidente Wenceslau Braz. ~ste acaba
ria nomeando-o Ministro da Fazenda, em 6 de setembro de 1917, com 
a difícil missão de restaurar as finanças nacionais, duramente ntin
gidas pela Grande Guerra. Figura Antônio Carlos entre os grandes 
Ministros da Fazenda que teve o Brasil no período republicano. Seu 
nome não fica nada a dever entre os de um Rui Barbosa, um Joa
quim Murtinho, um Pandiá Calógeras, para citar apenas êstes. 

Voltando à Ci).mara Federal, em 1919, Antônio Carlos retor•.1.ou 
suas atividades na Comissão de Finanças, para cuja presidência foi 
novamente eleito, çomo the right man in the right place. Para Fá
bio Andrada, esta foi a fase mais trabalhosa da vida de Antônio Car
los, cabendo-lhe a orientação da reforma tributária, com uma série 
de discursos que o consagraram como um dos nossos maiores finan
cistas. Referindo-se a êsses discursos, assim se manifestou o sábio 
jurista Clovis Beviláqua, em parecer apresentado ao Instituto Histó
rico e Geográfico f3rasileiro: "O sr. dr. Antônio Carlos tem-se dis
tinguido no Congresso Nacional por uma atividade produtiva, profe- I 

rindo discursos, que são monografias substanciosas a respeito de vá
rios problemas de interêsse geral, como as finanças pública:~ e as ' 
fôrças econômicas P.o país". ~ste parecer foi emitido a respeito do , 
livro de Antônio Carlos O Ministro da Z.'azenda da Indepencia e da 
Maioridade, "trabarp.o consciencioso e largamente documentado, que 
lança um jato muito vivo de luz sôbre a história atormentada de nos
sas finanças e nos :revela uma face do talento de Martim Francisc:o, 
ainda não posta em relêvo nem apreciada com justiça". 

Em 1924 publica Antônio Carlos o seu grande livro Bancos ele 
Emissão no Brasil e volta a exercer a liderança da maioria, .:;endc 

-------··-~--··---··--------------
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Presidente da República o Sr. Artur Bernardes. Mas em junho de 
1925 deixa a Câmara para assumir o lugar de Senador, vago com a 
morte de Bernardo Monteiro. 

De 1926 a 1930 transcorrem os anos talvez mais gloriosos da vida 
de Antônio Carlos. São os anos da Presidência do Estado de Minas 
Gerais, á respeito dos quais escreveu o historiador João Camilo de 
Oliveira Tôrres, em sua História de liiincts Gerais: "Possivelmente 
Minas não conheceria uma época tão brilhante". Sendo difícil resu
mir em poucas linhas tôda a obra de Antônio Carlos como Presidente 
de Minas Gerais, deve-se recordar aqui os seus pontos mais altos, 
que foram, no terreno político, o estabelecimento do voto secreto, e 
no terreno cultural, a reforma do ensino primário, a do normal e a 
fundação da Universidade. 

O voto secreto representava o fim do regime das "atas falsas", 
das eleições fraudulentas, das candidaturas impostas ao povo pelo 
Palácio do Catete. Tão logo dispôs de podêres para tanto, Antônio 
Carlos tratou de acabar com tôda essa iniquidade, pelo menos no 
âmbito do Estado que presidia. E foi justamente quando sentiu-se 
impotente para estender a providência saneadora a todo o país que 
éle lançou o nôvo grito de independência: "façamos a revolução an
tes que o povo a faça". 

Mas o exercício perfeito da democracia não depende, apenas, do 
voto secreto, e Antônio Carlos sabia muito bem disso. A democracia, 
para ser plenamente exercitada, exige voto não apenas secreto, mas 
consciente. E quem diz voto consciente diz educação, um dos pon
tos mais altos do govêrno Antônio Carlos, como já vimos. Cercado 
de elementos novos - assim se exprime o historiador João Camilo 
de Oliveira Tôrres - "e tendo um verdadeiro primeiro ministro na 
pessoa de Francisco Campos, um filósofo que a política devorou e 
destruiu", Antônio Carlos "transformou culturalmente Minas Gerais". 
Outro depoimento insuspeito é o que vamos encontrar no livro de 
Paulo Krüger Corrêa Mourão, O Ensino em Minas Gerais no Tempo 
da República: "A Universidade dt:! Minas Gerais foi realmente ·~riada 
no Govêrno de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, o ilustre estadista 
cujo período de administração do Estado de Minas Gerais coincide 
com o das grandes realizações em matéria educacional, havendo um 
número de atos, em benefício do ensino, não excedido por nenhu.m 
dos seus antecessores". 
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Em 7 de setembro de 1930, Antônio Carlos entregou a Presidên
cia de Minas Gerais a seu sucessor, Olegário Maciel. Depois de uma 
administração tão gloriosa, precedida por notáveis triunfos na vida 
pública, êle era o candidato natural à sucessão do Sr. Washinp;tou 
Luís na presidência da República. "Ao lado do exercício de tão ele
vados mandatos e funções, - observa João Neves da Fontoura -
êle era um orador consumado, exímio conhecedor dos problemas na
cionais, notadamente os financeiros, um varão probo, pessoalmente 
um encantador, com as qualidades essenciais para dirigir o país, não 
lhe faltando nem mesmo a impressionante distinção física e o tiio 
celebrado perfil de medalha". 

Por que um homem assim talhado para a presidência da Repú
blica nem sequer candidatou-se ao cargo? Porque não era um baju
lador do situacionismo e a êste cumpria apontar candidatos e decidir 
eleições. Antônio Carlos tudo fêz para convencer o Presidente Wash
ington Luís de que já era tempo de acabar com a comédia dos can
didatos oficiais e das eleições fraudulentas. As cartas que trocou 
com o presidente aí e~tão publicadas, para que ninguém ponha. dú
vida sôbre a pureza de sua conduta. Quando sentiu que o presidente 
estava intransig·ente n:;~. sua disposição de eleger o Sr. Júlio Prestes, 
lançou-se de corpo e alma naquele movimento generoso que sacndiu 
o país de Norte a Sul e de Leste a Oeste: a Aliança Liberal. 

Mas a máquina eleitoral estava ainda muito bem montada e o 
resultado do pleito de :1930 foi fatalmente favorável ao candidato si· 
tuacionista. E Antônio Carlos que fizera tudo, através da Aliança Li
beral, para regenerar a política nacional de modo pacífico, teve de 
optar pela solução revplucionária: "façamos a revolução antes que 
o povo a faça", isto é, façamos a revolução com o mínimo de sacri
fícios possível, dentro qa tradição brasileira das grandes transforma·
ções políticas e sociais sem o derramamento de sangue. 

Por isso a Revolução de 1930 não acabou em terror, mas numa 
democrática Assembléi!j. Constituinte. Por isso Antônio Carlos 11ivia, 
ao término dos trabalpos daquela Assembléia, o dia mais glorioso 
de sua vida. As homenjlgens que então recebeu foram a consagração 
de uma existência totalmente dedicada ao serviço da pátria. O maior 
prêmio, para êle, não vinha dos elogios que Jhe foram dirigidos pelos 
representantes de todos os Estados, mas do sentimento do deve1· cum
prido, com a promulgação da nova Carta Constitucional. Principal-
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mente por causa daquele aspecto depois destacado pelo jurista Pon
tes de Miranda: "É um ponto de alta importância, em que a Consti
tuição de 1934, despoliticizando a investidura dos cargos eletivos, li
mitou profundamente a competência política do Presidente da Repú
bica e do Poder Legis1'ativo" (cf. Pontes de Miranda, Comentários à 
Constituição da República dos E. U. do Brasil, Rio de Janeiro, Edi
tora Guanabara, 1936, t. I. p. 736) . 

Antônio Carlos foi eleito presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte em 12 de novembro de 1933. Promulgada a Constituição e 
reunida a Câmara dos Deputados em sessão legislativa ordinária, foi 
êle eleito presidente da Casa, em 24 de julho de 1934, tendo sido re
conduzido ao pôsto nos anos seguintes, até 1936. Ocupou também a 
presidência da República, de 17 de maio a 8 de junho de 1935, du
rante a viagem do Presidente Getúlio Vargas à Argentina e ao Uru
guai. Em 4 de maio de 1937, entregou a presidência da Câmara ao 
Deputado Pedro Aleixo, eleito naquela data. 

Quando, em 10 de novembro de 1937, implantou-se o regime di· 
tatorial no Brasil, Antônio Carlos já não alimentava mais ilusões 
sôbre o destino da Revolução que comandara: o movimento havia 
sido traído por alguns dos seus companheiros de ideal. Retirou-se, 
então, da vida pública, para acabar seus dias como o tio-avô ·- o 
Patriarca da Independência- num "ostracismo dourado". Mas ainda 
assistiu - tinha, então, 76 anos de idade -- o fim da Ditadura e os 
preparativos para a abertura de uma nova Assembléia Constituinte: 
a de 1946. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada morreu exatament.e 
no primeiro dia dêsse ano tão decisivo para a democracia brasileira. 
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