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,-;~t . ,,1-, , . 
AO GENER ntA,OEL DEODO , NSECA 

Gencmlissim,o 

No espi?'ito cl' aquelles que acredüctm no governo 
proviclencial do munclo e conhecem a triste sittiaçâo 
em que, ha um anno, se achavct o Bi-azil, qncmclo a 
democracia universeil festejava o primeiro ce1itenario 
ela grande revolllção jranceza, que lançon os fun
damentos classocieclaeles politiccis moclerncts, eiffirmanclo 
os direitos do homem e institninelo clefin itivwn ente o 
governo do povo pelo po )o ; no espirita cl' esses nâo 
pócle pairnr a mais leve cl?.ivicla ele que fo stes o escolhido 
ele Deus para realisar entre n ós esse bem inapreciavet, 
que é a fonte pere1in1J ela f eliciclaele elas nações. 

Nlt serenidade ele vossct consciencici ., isto é na 
sancção da lei 11,oneil, eleveis ter a 7irova segurei ele que, 
eibatenclo a inonarchia, essci aruore nociva em solo 
americano, para i-estitnir aos vossos conciclaclâos o go
verno ele si mesmos, obececestes á nina inspiração 
superior;. n a approvaçrfo u1wninie com que a n açâo 
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acolheu o vosso acto yranelioso e cheio ele civismo . 
aelqniristes ei certeza ele qiie satisfizestes os seus votos e 
eis s1ws aspirações. 

Se, para elemonstrar a vossa àbnegação pessocil, 
nâo fossem si4f/icientes o vosso passaelo e a limitação 
volicntariei elo vosso poeler elictatorial, eihi está o moela 
porque o exercestes durante i1,1n anno parei vos servir 
de garantía contra os ataques dos ambiciosos, dos igno
rantes e dos interessaelos na continuação da antiga 
ordem de cvusas. Esses já vos têm causado e hão ele 
causar- vos ainda ,qrandes desgostos em quanto esti
verdes nei posição ele sacr-ijicio em qne a P rovidenciei 
vos collocon, porque n c7o lw tarefa mais improba. v arn o 
verdadeiro patriota e o homem de bem elo · que essa ele 
governar os seus semelhantes, sobretllclo qnanclo elles 
foram, 1n:opositctlmente eclucaelos para servirem a umei 
fainilia, a quem, a tolice ou ei fraqu eza hwnanei dell 
attribiitos divinos sem, os acompanhar do correctivo 
salvador que vem da omnipotencia varlmnentar, como 
existe na Inglaterra. 

Como soldado experimentado sabeis que não basta 
vencer, 1nas que é indispensavel assegurar e c_ompletar 
a victoria pela vigilancia e pela persegiiiçüo elo inimigo, 
e não lhe dan elo· absolutamente quartel. 

Podeis cleixal-o gritar, como o j(iziam os para
,r;uayos antes clCl batalha nei esperançci ele nos intimi
clare11t; mas o qne niio fareis, cow certeza, é consentir 
qne se wnesquinhe on se torne odiosa a vossa victoria. 

É ede o complemento ele vossci missüo, e Dens 
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qile vol-a inspirou, vos clclrá certa,nente as forçcts n eces
saricts para citmpril-a até ao fi1!,i, a clespeito dos esforços 
em contrario desses ambiciosos ou inimigos ela petlria, 
m:ús ou inenos conscientes , mcás ou 1nenos disf arçados, 
q ite, sem, cdtenclerem a o· i inperi o dos costimies e ás lei dei 
neàiirezcl !minána, querem oit fingem, querer unict re
p itblica peijeita. 

Foi no intnito ex clitsivo, generalissimo, ele alentar 
afé dos bons on cl'aqnellesque estão c01nvosco ele coraçüo 
e etlmct, e qne wnam o Brazil acima ele tuclo, que reso lvi 

arrostar a colerct elos descontentes escrevendo ainclci ein 
viclct elos seits heróes a hútoi-ia ela nossa gloriosa e 
incr-u.entct rewlução; e vos p eço venia para clecl·icar-vos 
este p equeno trabalho conio ct 1neús siricera, ct m ais 
senticlct e a ma is respeitosct honi enagem ela graticlão qu e 
vos devo pelo bem i nwienso que fizestes á 1wsset patria. 





PREFACIO 

. Faz hoje um anno que na capital elo imperio bra
zil eiro rebentou a revolução de onde sahiu a Republicct 
elos Estctclos Unidos elo Brazil. Essa revolução foi, 
em seu principio, a repulsão antecipada do reinado 
ele D. Isabel (filha elo imperador D. Pedro II e her
deira presumptiva da corôa) por occasião do desenlace 
da cliamaela questâo 1ni litar, que desde 1887 trazfa 
suspensa a sorte da monarchia brazileira. 

Era aquella princeza geralmente antipathic:1 á 
nação e particularmente ao exercito, sobre c,ujos cles
tinos ella exercia n'este3 ultimos annos UJn 1nctlefic:1, 
influencia á sombra do velho imperador ; por i:sso, 
quando o ministerio, que então dirigia os negocios do 
paiz, e que era considerado como o instrumento por 
ella escolhido para assegun1,r-llie a transmissilo do 
throno,foi, pel > exercito, derrnbado na prnça publica, 
arrastou elle em sua quécla esse mesmo throno , e, com 
elle, a ·c1ynastia reinante, que durante quasi tres 
quartos de seculo ele g·overno app·arentemente consti
tncional, não soube fazer-se amar por seus snbdítos . 

.As verdadeiras causas da revolução acham-se, 
pois, na política clynastica, na perspectiva de nm máo 
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reinado, que estava imminente, e no plano qne tinha o 
ultimo ministerio irnpericd ele abater o exercito, que 
era a nnica força real do paiz. 

Daremos á questão militar o maior desenvolvi
mento possive1, afim de mostrat· como foi que o seu 
_desfecho veio a ser a cau;;a occasional da revolução. 
N'esta parte de nossa exposição publicaremos, além 
de ontros documentos,, d·uas cartas ineditas que o ge
neral Deoclo~·o (au · or da revolução) dirigiu ao impe
raüor, assim como o resumo da correspondeucia que 
elle, na qualidade de presidente e commandante das 
armas da Província do Rio-Grande do Sul, trocou yülll 

o ·barão ele Cotegipe, p esidente elo conselho dos mi
nistro 1. 

E stes documentos projectam muita luz sobre a 
cansa determinante da revolução e provam que, já 
desde o anno 1887 ,o g·eneral Deodoro estava resolvido 
a fazer em favor de sua dasse o sacrificio dtJ sua posição 
na exercito e até da propria viela, e que só decidiu-se 
a fundar a republica no dia em que convenceu-se que 
o ex~rcito já não podia esJJerar justiça da monarcuia. 

No modo de tratar essas questões afastamo-nos 
profundarrieute da pratica seguida por nossos publi
cistas, os quaes, na analyse que têm feito ela conducta 
dos nossos governantes nunca penetraram os ser.s 
planos ou os « motivos clynasticos », como os quali6cq, 
Bluntschli, referindo'-se aos soberanos. 

Nós não cominetteremos esta fraqueza, que , 
demais, seria um erro gTave : porque sem o conheci
mento cl' esses planrlS e motivos não lia critica 
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philÓsophica propdamente dita, e n'este caso anal'• 
ração elos a ~ontedmentos,por mais a,nt1\entica que seja, 
não passa ele uma simples chronica de nomes, numeros 
e factos, sem o menor proveito para os contemporaneos 
ou para as gerações vin1lonrns. 

Podemos, sE:m cln vida, errar na apreciação que 
vamos fazer elo mais importante acontecimento de 
nossa historia política e dos homens que para elle con
corre'rarn, directa ou indirectamente ; mn,s podemos 
igualm ente garantir ao l eitor que 11:1, indagação ela 
verclacle não nos animou outro desejo que nào o de 
hallilit ttr os nõssos concidadãos a tirnr da long·a ex
periencia qne fizemos com a monarcl1ia, as mais pro
ficnas li ções e o (le fo rne Ger ao rn esmu t empo aos fu
turos historia1lores dados posiLivos e fidedignos. D'ahi 
o resumo ele histolia patr ia q ne precederá a narração 
c1a .revo1nçii,o. 

Nas obras de propaganda republicana, que publi
cámos antes ela. revolução, demos provn,s sobejas do 
nosso pa'riotismo e amor á· verdade, por isso temos fé 
que agora, como então, jnizes intelligentes e ímpar• 
ciaes nos farão plena e inteira justiça. 

O AUTOR. 

Rio de J aneiro, 15 de Novembro de 1890. 





INTRODUCÇÂO HISTORICA 

Descoberto no anno de 1500 pelo navegador por
tuguez Pedro Alvares Cabral, que ia em busca das 
Indias, o Brazil foi durante tr0s longos seculos cólonia 
ele Portugal. _ 

Em 1807, o príncipe regente d'este reino, D. João 
ele Bragança-, no intnito de subtrahir-se ao jugo de 
Napoleão I sobre o continente enro1Jeu, retirou-se para 
o 13razil, que -já eni 1815 foi elevado á ca_teg·o1fa de 
reino unido ao ele Portugal. No armo immediato, po1: 
morte de D. Maria I, mãi do príncipe r eg·ente, foi 
este reconhecido rei sob o nome de D. João VI. Are
volução, porém, que teve Jogar em Portugal em 1820, 
a exemplo de outro3 paizes europeus que, depois da -
1nz res1lltante da qned ,t ele .:fapoleão,abateram odes
potismo p:1ra inaugnrarem o regímen constitucional, 
obrigou D. Joã.o a voltar em 1824 para Lisboa, ficando 
gr)Vernanelo o Brazil seu filho mais velho D. Pedro na 
qualidade ele pl'incipe reg·ente. 

Ambicioso e andaz, o jovan regente soube, já no 
anno immediatp, fingir que queria a indepenclencia 
do Brazil, q_uanµo, na verdade, elle não desejava 
senão fundar um imperio elo qual fôsse elle o senhor 
unico e absoluto. 

Depois que se fez declarar imperador, g·overnon 
como um soberano francamente clespotà. Dissolveu a 
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c:1.ma .acomtituinte que ellemesmo havia convocado, 
e outorg1rn uma consti'tuição que, ao lado de certas 
disposições cart1,cteristica~ ele u .lÍ1 governo bf.seâd0 na 
soberania popular, continha outras que m1, pratica 
p ·estavam-se maravilhosamente a grosseiras mystifi
cações, e por isso devia, quando executada por um 
c'.iefe cl' Estado deshonesto, neutralisar completa· 
mente o que ella tinha de bom. Urna simples a11-alyse 
cl'essa constituição põe em manifesta evidencia o in
tuito occulto que teve sen autor de clár ao soberano 

· uma preponderancia decisiva no governo da na<;ão. 
'l'endencias taes deviam necessariamente pro

vo'car mais cedo ou mais tarde um sério conflicto entre 
o representa1ite da monarchia absoluta de facto e a . 
nação americana que já sentia os estímulos da líber- · 
da.ele que vi'nbam de todos os lados da immensa Ame
rica republicana, em cujo seio e1la estava encravada· 
Esse antagonismo entre interesses diametrnlmente 
oppostos accentu::m-se tão rapidamente e por tal fórmà 
que já em 1831 fez explosão, sendo D. Pedro I for
çado a abdicar a corôa em seu filho D. Peclro, então 

1 . 

menor de 6 anúos. 
De 1831 a 1840, arrno em que foi declarada a 

maioridade elo joven monarcha, foi O' Brazil gover
nado por uma reg·encia em nome do imperador. 



:Politica clynasttca 

Impedir o progresso nacional afimàedominaTpeJ;i, miseria-. Ex:er
citu de emprega.cios pu!J l1cos - Duas · pol1t1cas á seme lhança dns 
in1 pe1·aclores rum anos - « Uclennt clw1_n ni etucmt » 1. podelll 
ocliar cou1lanto que tenham med o- « Rern_ad,, da mentira, d,t 
perfielia, da vrepolencia, ela usurpação » - r.ou1eço de resis-
1encia na imprensa : O Constil,%inte, o Pro,x•sso da Jllonctnhiu 
o 'tb Necessidcule cln convocaçü.o ele uma r.onstit·itinte. 

Subindo ao throno por mt-io ele uma conspiração 
de palacio, (1) D. Pedro II, que havia sido educado· 
por um padre, o bispo de Chrysopolis, revelou desde 
log·o um temperamento de rei absoluto, mas disfar
çado por uma profunda hypocrisía. 

Considerando que o Brazil era a unica monarcLia 
ela America, e sabendo que já em differentes épocas 
de .sua historia e em diversas provincias haviam os 
brazileiros feito sérias tentativas para sacudir o jugo 
que os escravisava; tendo sob os olhos os ex:ern1,los das 
colonias inglezas e hespanholas elo Novo Mundo,que se 

\l) A consli_tu ição determinava que a maioridacle elo impe
rador: devia ter Jogar aos 18 annos, e D. Petlro fez-se declarar maior 
aos 14 a nuas e 111eio . 

• 2 F. R , D. 
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haviam transform::tc1o em republi~as, - era natm:al qu6l 
. D. Pedro adoptasse uma politica, que estivesse de ac

côrdo com o meio · em que vi via, com esses antecedentes 
liistoricos e com as circumstancias de sua posição ex
cepcional na America. Elle e o;;: seus conselheiros de
viam, portanto, estar sempre dispostos a impedir por 
todos os modos a queLla da dynas tia reinante e o con
seq nente advento da re.pnblica . . 

D. Pedro sabia máis que a republica no Brazil 
só pqclia estabelecer-se, ou pela, violencia ou pelo 
_progresso. (1) 

Vig·ilante quanto ao menor movimento revolu
cionario, que elle sabia poder abafar, como abafou o 
de 1842 em Minas e_S. Paulo, o de 1835 a 1845 no 
Rio-Grande _ do Sul e o de 1848 em Pernambueo, pela 
força, pela astucia ou pela corrupção, elle fez desde 
os primeiros dia.s elo seu reinado converg·ir todos os 
·seus esforços para impedir o progresso nacional. Para 
conseguir este clesideratmn organisou um plano admi
ravel, e o executou com urna tal habilidade de dis
simulação, que merece ser comparado a 'Iiberio, 
Luiz XI e Cesar Borgia, o modelo que ,Machiavel 
apresenta aos príncipes. 

E' por seus resultados que a política ele D. Pedro II 
deve ser julgada. 

No fim ele quasi meio seculo ele governo apparen
teme?te constitucional, mas na realidade profurn1a
mente absoluto, c1eix:on e1le o Bra,zil pobre, atrazado 

(l) Victor Hugo-L\'cipoléon le petil . 
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sem prestig·io politico no exterior. Não creando ·a in
dustria, nem animando os esforços dos seus subdito:;; 
n'este sentido, antes impedindo-lhes e c1ifficultanc1o
lhes a iniciativa individual, elle obrigava os brazi
leiros a viverem do emprego publico, o qual só por 
elle era distribuído, conhecendo berna verdacle d'este 
pensamento de Lamartine: ,~ O,;; empregados publicas 
formam o exercito elo rei. » Elle, que empregava, 
toda a sua solicitude em fazer crer que promovia a 
instrucção publica, deixou mais de 90 °lo <la população 
completamente analphabeta; um paiz como o Brazil, 
que vive exclusivamente da agricultura, não recebeu 
elo g·overno imperial nem uma unica escola agrícola, 
nem uma unica estrada ele rodagem digna d'este nome ; 
üo augmento ela população-o primeiro elemento da 
riqueza ele um povo (1) nunca cogitou sinceramente; 
algL1mas linhas ele estradas ele ferro que o paiz possuc 
absorvem (com excepção da, Estrada ele Ferro Central, 
antig·a Pedro II), qnasi o preço elo proclucto por seu 
frete excessivo. 

Se perguntassem a qualquer brazileiro qual a 
proceclencia da materia prima elos objectos fabricados 
11ue lhe cobrem o corpo ou elos generos ele primeira ne
cessidade que elle consome, elle responderia inevita
velmente que tudo vem do estrangeiro. O monar
~hista mais declicaclo á familia imperial não poderia 
apontar factos positivos ou medidas administrativas 

(1 )_ TOCQl!EVILLE-De la clémocralie en Am:'riqtu•. 
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revelando a existencia de um pla,ho para o bem do paiz 
e cuja autoria pertença ao monarcha clesthronaclo. 

D. Pedro tinha duas políticas, uma para os bra
zileiros e outra para o estrangeiro, á semelhança dos 
imperadores romanos, que tinham urna norma de con
Llucta para os romanos e outra para as províncias. 

Em relação aos estrangeiros, toda a ambição do 
príncipe brazileiro era passar por sabio, liberal, phi
losopho, em uma palavra po,· ser o primeiro homem 
ele seu paiz em todos os sentidos ; e "é forçoso confessar 
()_Ue elle cousegLÜU, ao menos na apparencia, fundar 
esta repnt.ação entre os europeus, qne só conheciam elo 
Brasil o seu imperador e o voniito n egro ; em relação 
aos seus subditos, D. Pedro tomou como base de s1rn 
política a maxima machiavelica : « A arte de go
vernar os homens consiste em saber eng·anal-os », e 
esta outra dos imperadores romanos: oderint dll1n 
metuant (podem odiar com tanto que tenham medo)· 
Tc1,mbem n'este terreno_ conseguiu elle o seu fim: era 
geralmente lisongeado e temido. 

Aos olhos elo observador intelligente e que estuclot1 
o longo reinado do segundo imperador elo Brazil, é 
evidente que elle não tinha outro plano politico que 
não o de conservar o setl throno, fôsse por que meio 
fosse, plano este ,que exclue necessariamente a,; «boas 
intenções », que são sempre, .em ultima ana1yse, al 
legadas para justificar ou absolver os criminosos po-
derosos Oll os ~Taneles ela terra. · 

A política do imperador, que al.J.i fica esboçada a 
grandes traços, foi, nos ultimas annos ele seu reinado, 
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denuncialla ao paiz pe1os ma.i.s notaveis e :fi.dellig:..ios 
homens políticos do Brazil, dos quaes uns foram mi
nistros e on tros parlamentares eminentes. 

Na camarR. dos deputaclos, por exemplo, foi a 
po1itica imperial caracterisada pelo Dr. Ferreira 
Vianna, por esta exclamação: «Quarenta annos de rei
nado, quarenta alinos ele mentiras, de per:fi.dias, de 
nsurpação, de prepotencia, de conspiração !... Li
lJeraes e conservaclÓres, republicanos, homens lio
nestos ele todas as seitas reunidas ao redor da liber
dade constitucional, é tempo de sacudir o jugo d' essa 
omnipotencia usurpadora, que estr~g·ou toclas as forças 
vivas da nação! >> (1882.) (1) 

Já uns 15 annos antes da revolução; a obra de 
1lestrnição emprehenclida pelo rei americano estava 
concltlida, e um dos symptornas da morte moral da 
nação brazileira era este que rim notavel escriptor 
argentino, qL1e visitou o imperio, consignou em as 
s:1as notas de · viagem : no Brazil ha pcirtidos sem 
orgão na imprensa, e jornaes sem, pcirticlos éorres-
11ondentes . 

Mas isso mesmo que o escriptor argentino cba
m,wa partidos politicos, não passava de grupos ou as
SJciações de homens que só visavam um objectivo : 
viver clli exploração elo vocler . T1:mto o partido liberal 
como o conservador eram criados humildes do impe
rnnte. Um ex-ministro, Sr. Silveira Martins, dizia 

(l l O Dr. Ferreira Vianna era deputado monarcl1i sta conser
,·aúur, e foi ministro no penultimo gabinete do imporia . 
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publicamente: « Os miuistros sà fazem o que o impe
rador quer! » 

Altt?rnando com as manifestações intlivicluaes qu<2 
de tempos a tempos appareciam na camara dos depn
taclos ou na imprensa da capital contra a monarchi 1, 

e urgia um ou outro jorna.l republicano, alli ou nas 
proYincias. Mas todos esses orgãos de opposição ra
rlical tinham uma -existencia ephemera, p_orque era 
profonda a descrença, rla nação quanto a uma m11tlança 
ela f'6rma de governo ; e por isso, ou o jornal morria 
por falta de assignantes e compradores, on era per
seguido pelos agentes d.o governo até sL1spender a sua 
publicação. Algmnas vezes a policia mandava des
trnir-lhe a typographia por agentes á paizana, como 
aconteceu em 1873 com .A Repiiblica, que se publi 
cava na capital do imperio. 

Era esta a situação politica do paiz quando ap
parecen na capital,· em Outubro de 1885, um jornal 
füario - O Constituinte - propondo-se a promover 
uma agitação em favor da convocação de uma carnara 
constituinte, que viesse tomar contas ao imperador 
e reorganisar a nação como ella entendesse mais con
veniente aos seus interesses . 

Com um programma fóra do commum, redigido 
por um homem que não e3tava ligado a nenhum par
tiél.o político e era destituido de ambiçõ e;; poli ticas, 
ex-major de artilharia do exercito nacional, em cujas 
fi.leiras havia feito as companhas elo Urng·uay e Para
guay (1864-1870), o Constitttinte excerleu em ve
lLemencia e atulacia todas as folhas republicanas até 
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então pablicacfas no B,·azil, sem Jescu a-) itL3tlltu e á 
c1escortezia, e procurando convencer os set-is leitores 
unicamente pela analyse severa dos 'factos que cara
cterisavam o reinado de D. Pedro II, analyse feita á 
lnz elas lições da historia e baseada ncis proprios tes
t 2mu11hos dos mais nota veis e sinceros estadistas bra- . 
zileiros. 

« Nós vamos clemonstrar-::1.izia o redactor cheíe 
elo Constitu,inte em seu artigo programma- nós 
varnos demonstrar : 

;< 1.º Que o governo p :;ssoal do imperador, confes
sido pelos mais nota veis e insuspeitos ex-ministros e 
diefes dos partidos monarchicos, já não tem limites, 
e que «já nem sequer se salvam as apparencias», como 
disse o Sr. A ffonso Celso na tribuna do senado. (1) 

« 2. º Qne esse governo pessoal é o principal instru
mento de que se tem servido o imperador para reduzir 
a nação ao e;;tado de cada ver pela pobreza e pelo atrazo, 
pobreza e atrazo ig·ualmente confessados pelos cehfes 

· <los partidos que sustentam a monarchia, como por 
exemplo, o Sr. Saraiva;quando presidente do conselho. 

«3.º Que esse governo pessoal e os seus nefandos 
c·ffeHos revelam a existencia de nm plano político con
cebido pelo imperador para mais segurarnenté conso
lidar o seu throno,- nnico na immensa America repn
lJlicana, e o"i11e, por conseguinte, a monarcliia é planta 
cxodca. 

(L) O Sr. Affonso Cels) é hoje v isconde ele Oul'o-Preto e eia 

c!wfe do gabinete quau:clo rebentou a revolução. 
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«4.º Que é absolntamemte necessário oppor uma 
Larreira á omnipotencia do impera1lor; porque, como 
o disse Montesqnietl, e Washington coniirmon na sua 
celebre mensagem de despedida, « uma experiencia 
eterna mostra que o homem investido do poder vai -
até onde encontra limites on uma lJarreira. » 

« 5. º Que o meio pelo q nal se poclerá levantar uma 
barreira á política imperial, é a ameaça que se fizer 
cliariamente ao imperante de ser elle um dia chamado 
a prestar co11tas do sen reinaclo perante a nação so
terana, reunjda em assembléa constituinte, ou então 
de ver elle rebentar bruscamente a co1era nacional 
como um vokão medonho e terrível. Esse meio é 
unico, é o Jornal diario. » 

«Com effeito, um jornal que torne pa1pavel a exis
tencia do plano concebido pelo imperador de . oppôl'
se ao progresso do paiz; que prove á impossibilifüule 
em que e3tá a nação ele reag·ir contra a execuçfto 
cl' esse p1ano ; que faça dia iam ente , por assim dizer, 
a photographia moral do monarcha ; que prove ele 
uma maneira irrefntavel e com factos que ell@ satA 
melhor do que ninguem o riue convém fazer para o 
bem e o progresso do paiz, mas que nrio qiwr fazel-o, 
nem consente que outros o façam ; que explique todos 
os actos do governo imperial pelos princípios que 
servem de base ao plano e á política do imperador ; 
que revele e commente quotidia,namente perante a 
naçã,o os attentados contra e11a commettidos por seus 
governantes; que mostre os meios hypocritas e os ar
tificias infames por que esses attentados são executados 
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sob a capa do bem pubHc,rJ ; que demonske q_ue é 
a, certeza da impunidade que os impelle até ao cy
nisno ; que desperte TODOS os DIAS u:ma certa dóse, 
po.r pequena que :rnja, da ind ignação nacional pela 
exhibição das torpezas e dos crimes dos homens que 
nos governam; um jornal nestas cóndições, ou sérá 
snpprimido violenta on hypocritame nte pelos au
tores d' essas torpezas e d' esses crimes, ou acabará 
por metter medo ao Sr. ·D. Pedro II. 

«Mas para que um jornal -possa produzir tão be
neficos resultados, é necessario q_ue elle seja redigido 
por qnem conheça profundamente os . nossos homens e 
as nossas cousas ; por qnem tenha um conhecimento 
erncto da situação do paiz e das suas mais urgentes 
necessidacles e reformas; por quem conheça até em 
seus intimas deta1hes a nature,a do governo monar
chico e com particularidade as condições d~ vida da 
monarchia brazileira; por quem conheça a fundo o sys
tema político que o Sr. D. Pedro II creou, e que com 
certeza será transmittUo aos seus snccessores ; por 
quem conheça as manhas e os manejos do autor d'esse 
systema que chamaremos a politica, iinperial ou mephi
dopheli ca ; por quem tenha a coragem de desvendar 
ao paiz todos os segredos d'essa poliLica inforna-1 e di
zer-lhe _toda a verdaLle sem a menor consideração com 
riuem quer que seja; por quem não tenha outras as
pirações politicas qlrn não a gloria de ser dos seus con
cidadãos << o ministro da verdade » gloria real e infi
nitamemte superior a de simples amanú.ense ou 
instrumento mais on menos consciente Ütll'ante alguns 



- 26 -,- . 

mezes elo Sr. D. Pedro II ; finalmente, por queinjnre 
no ctltar dei pa,tria, penmte Deiis e os homens, de ntlo 
ncceüar cargo alp;wn dado pelo governo imperial. 

«Eis ahi o programma do Constitllinte : 

«Encontraremos da parte dos nossos concidadãos 
a necessaria animaçfl.o para persevera.r· ate ao fim no 
nosso patriotico empenho? Lembrem-se elles cl'este 
pensamento rle Edg·ard Quínet, que já reproduzimos 
.em substancia : - n certezct dei i1npuniclacle gent o 
cynismo. E' por cansa <1a certesa que os nossos go
vernantes têm de <J_ue tribunal a1gum os punirá, e 
tambem por falta de uma barreira que se opponha aos 
seus caprichos, qne elles têm feito o que têm querido 
e continnaráõ a fazer o que quizerem, emquanto ·não 
nos levctntarm.Ofi emfcice clellespara bradar-lhes : ALTO 

L.<\. 7 D' AQUI NÃO IRÁS ALÉM ! 

«Não aconselhamos aos nossos patrícios a revo-
1 ução, por que ella é irrea1isavel, como já o dissemos 
no nosso folheto- progTamma ; mas, recordando-lhes 
o proverbio que diz: qiiem qner os.fins quer os 1neios, 
supplicamo-lhes, em nome do amor sagrado da patria, 
(]_ne ajndem-I)Ós a soltar diariamente aquelle brado 
patriotico que produzirá inevitavelmente um d'estes 
tlqus effeit<?s: on o medo na alma do Sr. D. Peclro II 
- o meclo, <liz rroullotte (1). é o segreclo ·c10s tyrannos 
- e então elle conter-se-ha, ou a mina da inclignação 
publica, e n'este caso a explosão da colera nacional, 

;1) Hisluire eles Empereu:s. 
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é nma questão. de tempo, poclendo ser de annos, de 
mezes ou mesmo de dLts. 

«Estará tão completamente consumada a obra r1a 
. monarcllia, que não de vamos ter o menor vislumbre de 

esperança ? E stará tão apodrecido o car1aver do 
Brazil que nem mesmo g1-üvanisado ainda pocle t;er? 
Não rest'Lrá mais aos brasileiros um restinho de digni
rlacle e de patriotisnio para animarem, sem perigo e 
(]nasi sem onus, um patricio a realisar o ideal que 
concebeu de dizer -lltes toda a verdade ? 

«Saibam aquelles que ainda o ignoram, que esse 
patricio já verteu o seu sg,ngue por sua patria e saberá 
por ella morrer . ..:__ ELLE o JURA PERANTE DEUS ! 

Anfriso Fialho ( 1) 

O Coiistit1iinte vi ren somente um mez (Outubro 
de 1885), mas rlurante este curto espaço de tempo foi 
religiosamente cumpri<lo o seu prog·ramma, e os seus 
principae_s artigos ele fundo tiveram a maior circulação 
por que foram transcriptos no Jornal elo Commercio e 
na Gazetct ele Noticieis, Em uma serie de artigos 
cl'aquelle org·ão de propag·ancla republicana sob o ti
tlllo : Instrwnentos ela tyrannia ,' nos quaes o autor 
mostrava como o governo imperial tinha ao seu ser
viço assassinos de profissão (c,tpoeircis, n avalhir,tar) e 

1_1) Autur tl esla monographia-. 



o_ proprio imperaclllr Ora nm certo tliaao qu[l,rtel de po
liciag·arantir com a sua pí·esença a impunidade e animar 
ns delações d'esses ag·entes secretos, tornou elle para 
seu delenda Ccirthago esta oração final: « Oh, Brazi
leiros, o Sr. D. Pedro II, a semelhança dos ii11pera-

. clores romanos, diz-vos : tremei ele 1neclo ! N 6s vos di 
zemos : corae de vergonha ! 

A vida passageira d'esse jornal , destinado a 
sacuclir a alma nacional, explicou-a o seu fundador na 
brochura- Ccmsas ela snspensão do Constituinte_.:_e no 
artigo <le despedida qne escreveu no ultimo numero 
elo jornal. N'esse artigo dizia elle: « Verificámos 
assim a efficacia d'esse systema político que quali
ficámos de engenhoso , posto que diabolico, por meio 
do qual a monarchia reduziu a nação a.o estado de ca
tlaver, fazendo de todo braiileiro um escravo livre 
pela dependencia do emprego publico ou das graças 
e proveiLos do poder. Em um tal paiz não podíamos 
r,ontar em tão curto espa.çí) de tempo com um g-rande 
concurso ele assignantes ou de compradores de um 
jornal que se propoz atacar o supremo distribnidor de 
empregos, grnças e proveitos, como o atacámos desclc=i 
o primeiro dia até hoje. » 

Mas .nem por is so desanimou o fundador do Con
stitninte. Não poclendo, por falta de recursos e de 
companheiros, continuar a bater diariamente a mo
narchia na cabeça, resolveu elle conclensar em um 
llvro os principaesfactos do minado de D. Peclro II, 
explicando-9s pelos princípios dá politica jesuítica. e 
machiavelica do imperador _e mostrandd como o 
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monarcha, em vez da felicidade elos brasileiros, não 
tinha outra cousa em vista senão a :propria prospe
ridade e a de sua familia, e estava explorando o pai1/
cle sociecfacle com meia duzia de chefes políticos. 

Para este livro, a que deu o mesmo titulo do 
pamphleto com que havia annunciado a apparição-do 
Constituinte, isto é, PJ:WCESSO DA MONARCHIA BRA

SILEIRA-NECESSIDAI,E DA CONVOCAÇÃO DE UMA CON 

:5TITUINTE-prOCUl'OL1 elle attrahir a attençao do Brazi l 
inteiro, ora remettenclo -o em consig·□ ação para ser 
vencliclo nas capitaes ele província, ora transcrevendo 
nas colnmnas elos jornaes ele maior circulação que se 
publicavam na capital do imperio as suas pagfo~s pYin
cipaes e o seu inclice detalhado. 

Referindo-se n' esse livro á posRibilidac1e ele fazer
se a revolução, _dizia o autor: « Ahi está a historir1 
para provai: que as revoluções só vingam quando são 
iniciadas pelo exercito ou quando vêm de uma brusca 
explosão ela colera nacional. . . • 

<< Não sendo possi vel, por em quanto, este acto de) 
patriotismo da parte . do exerdto, só resta tentar o 
outro recnrso , isto é preparar a brusca explosão da 
colera nacionn,l. 

« Desenganem-se os brazileiros que ainda vivem 
illndiclos : A comedia da monarchia com os seus lances 
t ragicos continuará a representar-se no theatro ame
ricano até que, preparada a mina ela inçlignação na
cional, p povo, um bello clia, faça a esses comico~ de 
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profissão e aos seus comparsas aquillo qne_ o Sr. Si
nimbú, qnando primeiro ministro do Sr. D. Pedro II, 
queria que _se fi zesse aos colonos europeus: põl-os fóra 
dei barra_a cacete! 

« Emquanto, porém, não chega esse dia aben
çoado, empregtrnmos contra a monarchia, os seus re~ 
presentantes e sustentadores, em uma palavra contra 
essa olygarchia .exploradon1,, a artilharia do pensa
mento -a imprénsa-mas o façamos com a maxima 
energ·ia, sob pena de perdermos o nosso tempo, o 
nosso dinheiro e a nossa reputação, isto é sob pena 
ele passarmos por imbecis, covardes ou cães que estão 
ladrando á espera de um osso da me,saimperial. Quem. 
quer sincerainente os fins, quer os meios. Si queremos 
fazer cessar o effeito, eliminemos a cansa. » 

A principal preoccupação do autor elo P1°ocesso ela 
111,onarchia era implantar na -consciencia ~e seus-con
cidadãos a convicção de que o imperador, praticanclo 
a poli tica d os j esui tas, havia intencionalm,ente reduzido 
a nação ao estaqo de cadaver, afim de mais seg·ura
mente dominal-a. 

Por isso, depois de provar esta these por meio 
de factos numerosos, pôde em um dos ultimos capí
tulos do seu livro dizer com segurança : 

« Está ple~iamente consummada a obra da monar
chia: O gigante brasileiro é um immenso cadaver ; a 
morte rnornl do Brazil é uma dolorosa realidade ! A 
figura desse colosso deitado que se desenha no hori-· 
zonte pelo perfil das montanhas, á entrada da barra 
d' esta· capital, que é a séde ela monarc111a, foi.a triste 
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prophecia. feita pela prop1fa 1rntnreza d'aq_t1illo qne 
havia de ser este vast'o continente americano · nas 
rn~os ~e um príncipe, sob.'etndo de u..n principe bra
g-antino. O g·igante tle pedra deitaclo ou inerte é o 
symbolo cl'este imperio, é a imagem da immobilidacle 
d'esta China americana: 

Ninguem desconhecerá que o Brazil teve uma 
morte premtttma, e que, por ter sido prenieditacla, 
foi victima de um verdadeiro assassinato. O Sr. 
D. Pedro II, que foi o principal e o mais babil obreiro 
tl' essa sinistra empreitada,pócle agora tranquillamente 
:-i,bclicar em favor de sua filha. E é o que elle vai fazer 
breveme·nte, a julg·ar pelos preparativos por meio elos 
ciuaes a princeza tem procurado adquirir uma certa 
popularidade, já dando festas em seu- palacio ou di
rigindo as que· se ,fazem no Cassino e em Petropolis, já 
visitando as províncias do Sul, onde o espírito repu
blicano está mais accentuaclo (1), já, e principalmente, 
ttdulanclo o espírito militar por meio de sna presença 
aos exerci cios da tropa," cousa quemmcad 'antes fizera. » 

O Processo ela Monarchia . Brazileira, foi pübli
c<tclo em Janeiro ele 1886, isto é, quasi quartro annos 
antes cforevohição. Esse livro, o jornal O Constituinte 
e outras obras ele prog·agancla republicana do mesmo 
,i,ntor, e que foram publicadas em i885 e 1886, exer
Geram uma ceita influencia sobre o' espírito publico, 

(l) To111e nota o leitor ele que a l1 erdeira presnmptiva da cc
rôa antes desta viagem niincct tinha visitado uma unica das pro- • 
vincias do imperio, n1as foi muitas vezes á Europa onde passou 
a1 mos seguidos di vertin-d9-se. 
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sóbretudo nas provin cias, em cujos jornaes .eram esses 
escriptos commentaclos com honra para o seu autor e 
de onde envia,vam-lhe as mais calorosas felicitaçõ_es , ( I) 

(1) Na capítal do i rn pcrio um monarcbista li bera l e um dos 
'mais distinctos escriploros e parlam e 1üares brazilciros, Sr . Joa
quim Nabuco, di sse ao a!llor do Processo ela rn onarchicL em 1888, 
depois da abolic;.ão da escravidão, e quando já se notava em toei o 
o paiz uma grande agitação em favor da repulJlica : « Eu nunca 
pensm, Sr. Fialho, que a semente que o senlJM planlo11 brotasse 
com tanta rapidez: a meu vêr, a republica está feita .>> 
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Perspectiva do reinado de D. Isabel 

Educação politica da herdeira presumptiva da càrôa. -Reinado 
- provavel dos padres, Roma governando o Ilrnzil.-Propa

ga.ncla. republicana. - Asséd io geral ela monarchia·. - Um 
al11lela ela imprensa opposicionista . - • Evaristo fez a maiori
dade, Ruy Barbosa fará a republica . » - Plano de salvação da 
monarcbia. 

A feição característica da política de D. Pedro II 
foi sempre o a bsolu ti~mo disfarçado. Por isso, seguindo 
o precei to de Machiavel, que aconselhava os herdeiros 
presumpti vos da corôa a continuarem no governo a 
política de seu antecessor, resolvett o imperador 
encarregar-se elle mesmo ela educação política de sua 
filha. 

Como meio pratico, deixou-a governar o imperio 
na qualidade de regente durante as viagenR que elle 
fazia á Europa, a primeira em 1871, a segunda em 
187 6 e a terceira eru 1887. Em todas estas occasiões elle 
tinha o cuidaclo de fazel-a recommendar-se â nação por 
meio ele actos políticos de certa importancia de onde pu
desse resultar-lhe uma certa g·Ioria e prestigio, com
tanto que não contrariassem o seu plano de governo. 
Foi assim que em 18'11 coube-lhe a honrosa missão de 

3 F. R. B. 
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sanccionar a lei que dava . o primeiro golpe appàrente 
na escravidão, declarando que «a partir daqnella, data 
(28 de S_etembro de 1871) todo filho de mulher · es
_crava nasceria livre. » 

Em 1876, na falta de medidas políticas limitou-se 
a, princeza a fingir que deixava os ministros governar 

· afim de fazer c.rer que, uma vez .no throno, teriam os 
brazileiros a 1'ealidade desse governo contitucional 
que Thiers, .em um ímpeto de opposição, inventoi.1, 
clis<;indo que «o rei constitucional reina e não governa. » 

Em 1887, depois de ter a princeza dado ao mi
nisterio Cotegipe,que era o mais terrível acl versaria da 
escravidão, todo o apoio possível, com o fim de não des
go~tar os fazqndeiros, fez-se repentinamente abolicio
nista, quando vio que os escravos j á estavam se liber
tando por si mesmos (pela fuga) e·já não havia meio 
algum de conserval-os no captiveiro. Foi assim que 
em oito dias se fez a lei 13 de Maio de _ 1888, que 
abolio pura e simplesmente a escravidão 110 BraziI a 
partir dessa data. 

Mas 110 fundo desta politica hypocrita, que só 
illudia os incautos, havia a verdadeira política dynas
tica, a politiea a_bsolnta e ul~ramontana, praticada 
com todos os ca1H'ichos feminis e que augmentava o 
descontentamento nacional. 

· Era geral e profunda a crença entre os brazileiros 
de que o reinado de D. Izabel ~eria o reinado dos 
padres, Romc1, governando o Brazil. Por outro 
la;do, o .marido da princeza, o Conde d'Eu, príncipe 
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ela familia clos _Orleans (1 ), .marechal elo exercito por 
direito de casamento, não conseg·uia tornar-se que
rido, nem mesmo da parte do exercito que elle com
mandou no ultinio periodo da guerra do Paraguay. 

A gente que compunha a roda . da princeza era, . 
com raríssimas excepções, profundamente ::i..ntipathica 
aos brasileiros, que a corrheciam de perto. A princez'1 
ti_nha a convicção de que o povo br1;.sileiro estava re
duzido a um tal estado de submissáo pela pol:itica do 
imperador que elle era incapaz de rovoltar-se contra 
o jugo quasi quatro vezE)s seculár da, monarchia. Con
siderava-o um povo ele escrav,>s, e só dispensava as 
suas graças aos que a adulavam rnrvilmente, aos fa
voritos e á gente d'igreja. Ao resto da nação tratava 
ella com um desprezo calcula.do, como o fazia o pai,· 
embora sob as apparencfas de uma a:ffabilidade fin
gida. 

Eis ahi a razão por que o prestigio que lhe adveio 
da abolição da escravidão foi de curtíssima duração, 
mais offlcial elo que real; de modo que, apenas termi
naram os festejos que a nação em peso celebrou por 
a,quelle grande acto humanitario, começou logo contra 
a monarchia um& nova e mais encarniçada campanha, 
feita pelos republicanos, com o apoio moral dos fazen
deiros, que assim protestavam contra o acto que os 
havia violentamente privado elo principal elemento de 
trabalho, o escravo, que era ao mesmo tempo mmt 
propriedade adqnirir1a em virtude ela. lei. 

(l) Filho do Duque de Nemonrs e neto ele Luiz Felippe I. 
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<' Depois da libertação dos negros, diziam os re
publicanos, queremos a liberdade para os bi-ancos ! » 

Assim, á antipathia que a princeza imperial já inspi
rava aos abolicionistas, por haver-se opposto quanto 
pôde (principalmente pela inercia. que observou du
rante o ministerio Ootegipe) á libertação dos escravos, 
e aos brasileiros em geral por suas tenclencias ultra
montanas e seu favoritismo á gente de sua camarilha, 
VPio ajuntar-se o grande e poderoso contingente dos 
republicanos e fazendeiros descontentes. 

Em menos de um ant10, , a partir da data da lei 
que exting·uia a escravidão no Brazil, fundaram-se 
em diff erentes províncias, principalmente nas de s_ 
Paulo, Rio ele Janeiro e Minas Geraes, que rocleav cllll 
a capital do imperio ou séde ela monarchia, mais de 
300 clubs republicanos e um grande numero de jornaes 
da mesma seita. A monarchia estava assim sendo si
tiada por todos os lados , e ameaçada de um assalto 
geral. 

Um facto que dá a medida do estado dos espí
ritos n'essa epoca (1 888) deu-se na camara dos de-

. - putados, por occasião de iá apresentar-se um repu
blicano eleito pela provincia de Minas Geraes, o Dr. 
Monteiro Manso, e ter elle recusado prestar o ju
ramento r egulamentar de fidelidade ao imperador. Os 
proprios deputados mcinarchistas e o ministerio jul
garam prudente não insistir n' e.; ta qnestão delicada,, 
e consentiram na substituição do juramento por uma 
simples affirmação de bem servir á nação. 

Esta transacção foi um. revez para a monarchia. 



- 37 -

Foi este o sen primeiro passo dado para traz em frente 
da republi.ca. 

A idéa republicana já se impunha visivelmente 
aos espiritos, fazendo proselytos em todas as classes 
da sociedade, quando surgiu na imprensa diaria inde
pendente 'um athleta do jornalismo para. atacar com 
a ultima vehemencia, não a monarchia propriamente 
<lita, mas a sua política nefasta e anti-patriotica. 
Esse athleta foi o Dr. Ruy Barboza que, a testa do 
Diario ele Noticias; tomou sobre os seus hombros tão 
ingente tarefa. (1) Quatro mezes de lucta porfiada, sem 
um s6 dia de treg·oa, bastaram-lhe para derrubar o rni
nisterio conservador João Alfredo, apezar do pres-

, tigio que este ministerio havia adquirido por haver 
decretado a lei da abolição da escravidão. 

A monarchia sentia que o seu throno já começava 
a vacillar. Por isso o imperador, que desde a sua 
volta da Europa (ag·osto de 1888) parecia afastado 
dos negocios publicos, julg·on que era chegado o 
momento de . prevenir o golpe que a ameaçava, por 
meio da realisação de um plano longamente· meditado. 
Este plano consistia em abdicar elle inesperadamente 
a corôa em sua filha, apoiando-se para este fim na 
guarda nacional, nos corpos de policia, em uma 
guarda cívica expressamente crealla e na guarcla 
negra. 

. (1) O Dr. Rny narbosa é filho da nahia, jornalista antigo -e já 
havia sido deputado geral. 
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Fazia tambem parte d ' este plano um conj uncto 
de medidas finn.nceiras, destinadas a contentar aos 
fazendeiros, afim de retirar aos republicanos o ponto 
de apoio que n'elles tií1ham. 



A q_uestão militar 

O desprezo com que era traLada a classe militar- Um major 
metlido no xadrez-Os officiaes de um regimento obri gados a 
fazerem justiça por si mesmos, matando um especülador do 
jornalismo- « l·[LunillJaçào do imperador perante a rehellião 
militar vicloriosa » -Orige m da questão militar. 

Era um dos pensamentos capitaes da política d.o 
imperador submetter ou dominar os brasileiros por 
meio do desprezo . Era esta tambem a politica de 
Cesar e Napoleão I. 

O observador entendido que fosse ao paço impe
rial assistir a uma das recepções do imperador, no• 
taria facilmente, através de uma cortezia de con
venção, a indifferen ça real, mesmo um certo desprezo, 
com que. o monarc;ha fallava ou tratava aos seus 
subditos. 

\ 

A \ propria classe militai· não devia escapar i.t 
fLcção d'

1

essa tactica política ; antes convinha. aos in
teresses ~-a. monarcllia abater-lhe o orgulho e a nobre ' 

\ 

\ 



- 40 -

altfrez, naturaes nos paizes em que ella tem con
~ciencia de sua propria dignidade (1). 

Os ministros da guerra e marinha (quasi sempre 
civis, sobretudo nos ultimos an;nos do reinado de 
D. Pedro),convencidos ele que correspondiam ás· vistas 
políticas do imperante, procuravam até por meio de 
simples avisos ou regulamentos cercear os direitos que 
as leis e a constituição davam aos officjaes de terra e 
mar, tirando-lbes _ oa negando-lhes, sempre que o 
podiam fazer, a consideração a que tinhão ilil'eito. 

Os _dous factos seguintes mostram at.3 que ponto 
havia chegado a desconsideração do exercito: 

Em meiado do anno de 1882 foi conduzido á pre
sença de um delegado de policia do Rio de Janeiro, 
por uma patrulha, um major reformado do exercito 
(Justino Pessôa de Andrade), pelo facto de ser en
contrado nas ruas da cidade um pouco idegre, mas não l 

tanto que não potlesse justificar-se pe_rante a auto
ridade policial, allegando que era ofiicial superior do •, 
exercito. Não obstante esta circumstancia'. o dele~· 
gado de policia mandou mettel-o no xadrez, onde 
passou a noite no meio dos vagabundos e desordeiros 
das ruas. O ajudante-ganeral do exercito, fidalgo da 
casa imperial, devidamente informado pelo queixoso, 

(1) O Constituinte pub licou em seus numeros 1 o e 17 de Ou
tubro de 1885 dous artigos em que o àutor citava factos para provar 
a ex.istencia d'essa tactica imperial. o primeiro arligr- tem o ti
tulo : O desp1·ezo do imperador para com. os seiis subcl'itos . -
O segundo: Rebaixamento da classe m-ililM' n'este l'einctclo. 
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deixou impune tamanho.attenta.do commettido contra 
um membro de sua classe! 

Foi no aim,, s~guinte que se deu o seg·undo fücto. 
Publicava-se na capital d o imperio uma folha hebdo
madaria, que vivia da di:ffamação ou d'esse com
mercio ignobil que os francezes chámam chantage . 
« coRSARIO » era o titulo da folha, . e Apulcho de Castro ~ 

o nome de seu redactor. Tomando por sua vez a orn
cialidade do 1 º regimento de cavallaria, pertencente 
á guarnição da capital, para alvo de suas diatribes, 
Apulcho de Castro levou a saa audacia ao ponto de 
escrever para. os seus leitores esta infamia: « Quando 
virdes um of:ficial do 1 º regimento de cavallaria, fügi 
u'eUe como se foge -de um gatiino ! » 

E taes infamias ficavam impunes, porque, sob 
pretexto de que a imprensa era e devia ser livre, o 
imperador prohibiu pessoalmente a dous chefes de po
licia de procP-flerem administrativamente contra o 
autor d'ellas. Foi necessar io que a repetição inces
sante de tão giavés o:ffensas impellisse os officiaes a 
fazerem justiça por suas proprias mãos, e o fizeram 
com tanta resolução e coragem, que o castigo tão me
recidamente infligido ao seu vil detractor tomou oca
racter de uma verdadeira sentença: mandáram pre- · 
venir a Apulcho de Castro de que haviam resolvido 
ma tal-o publicamente e ele dia. A pulcho se refugiou na 
repartição da policiá, no proprio gabinete do chefe. 
Os officiaes e algumas praças-cerca ele 100 homens 
ao todo, numero julgado sufficiente pa.ra impedir que 
a policia os delnovesse do proposito em yue estavam--



- 42 -

foram em busca do condemnado e postaram-se e.m frente 
á repartição da policia ao meio-dia em ponto. Em vão 
tentou o chefe de policia · parlamentear com os offi
ciaes indignados, -e não teve outro remedia senão en · 
tregar Apnlcho á sua ;,;0rte. Ao sàhir do edificio da 
policia acompánhado por um official, que por ordem elo 
ajudante-general do exercito queria dar-lhe um salvo
conducto, foi elle apunhalado por diversos conjurados, 
os qnaes retiraram-se em seguida com a calma de 
jnizes que acabam de executar uma sentença me 
recida. 

Este acto de dignidade militar deve ser consi
derado como o primeiro passo dado pelos represen
t antes do exercito em desaffronta de seus brios offen
üidos no reinado de D. Pedro II. O imperador assim 
o devia tei- comprehendido, porque julgou de bôa po
Etica ir, tres dias depois, visitar o 1 ° regimento de 
cavallaria, a cujos officiaes tratou com unia amabi
lidade até então para elles desconhecida, tanto que 

· clespertou a attenção da imprensa. Um deputado, 
Sr. Andrade Figueira, referindo-se a este facto, ex
clamou na camara: « Es.;;a vi sita do. imperador é a 
lrnmilha.ção da corôa perante a 1 ebellião militar vi
ctoriosa ! » 

Sob um tal regimen não era, pois, para admirar 
que qualquer personagem politico, mesmo tlm simples 
deputado ou senador; se julgasse autorisado a tratar 
com desprezo os officiaes elo exercito ou armacla. Foi 
assim que, em meiaclri elo anno de 1886, um cleputa1lo 
offendeu a um officiaJ superior do exercito, o coronel 
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Cunha Mattos, originando-se d'ahi um serio conflicto 
entre o governo imperial e o exei·dto nacional, con
fiicto que tomoa o nome de Questão ~Militar, a qual, 
tendo durado mais de tres . annos, terminou pela re
volução de 15 de Novembro, passando por diversas 
phases. 





Primeira :phase da q_uestão . militar 

Prisão e rep1·ehensão elo Coronel Cunlia Mattos -O tenente-co
ronel Maclurnira, seus antecedentes, s·eu: protesto - .Acihesão 
geral ao protesto 11ictdiweirn, - o general Deodoro; seus paes 
- O barão de Cotegipe e o genera l Deodoro - Cartas 
do general Deodoro ao imperador - Politicct ele marombct - . 
o enigma da rnoles lia cio imperador - Manifesto dos geneº 
raes Pelotas e Deodoro -- Os arranhões á dignidade cio 
governo - Nobre r es oln\·.ão elo Club Militar. 

Em então ministro da guerra um joven advogado 
e deputado conservador pela provincia do . Rio ele J a• 
neiro, Alfredo Fernandea Rodrigues Chaves. , 

O coronel Cunha lYiattos, que havia sido encar
regado de inspeccionar nma eompanhia de infantaria 
estacionada· n'uma das províncias do imperio, no . 
relatorio qne apresentou ao mini::;tro da guerra, fez 
graves accusações ao commandante d'aquella compa
nhia, o qual era amigo do peito de um deputado. 

Tomando as dores pelo commanclante da compa
nltia, o clepJtado, ém vez de limitir-se a .defender o 
seu amigo, iujul'ia atrozmente, do alto da tribuna 
pctrlamentar, ao coronel Cunha Mattos, chamando-o 
de traidor e covarcle. Não estando ainda acclima,tado 
o uso do duello no Brazil (e é por isso que ha tantas . . . 
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scenas aviltantes entre homens da mesma categoria 
social), o coronel Cunha l\fattos responde pe]a im• 
prensa ao seu offensor, ameaçandil -o de provar-llic 
que não era covarde; e .n'este mesmo artigo exprobra 
ainda que cortezmente, ao ministro ela guerra, o seu 
silencio em face do deputado que _em ·sua presença tão 
descommunalmente havia atacado a honra militar na 
pessôa de um offtcial superior do exercito. 

O ministro, apoiando se em avisos e praxes até 
então acbnittidas, as quaes proliibiam aos offü;iaes 
discutir pela imprensa sem prévia licença do ministro 
,la guerra, mandou prender e reprehender o coronel 
Cunha Mattos. Calando-se este, pa1~ecia term1nado, 
mais uma vez desvantajo3amente para o exerdto,. 
um con:fl.icto que envolvia a dignidade militar. 

Mas apenas erão decorridas algumas semanas, 
eis que · surge no parlamento nacional novo incidente, 
d'esta vez entre um senador do imperio e um outre 
official superior do exercito. Quiz a Providencia que 

11 nova victima escolhida pela prepotencia g'overna
mental fosse um militar que reunia no mais alto gráo 
todas as qualidades capazes de o constitnirem o via• 
gador de sua cla~se.Esse officfal era o tenente-coronel 
do corpo de estado-maior de primeira classe Antonio 
de Senna Mallureira, nascido na provincia .fa Bahia, 
t ão notavel pela int.elligencia dos seus filhos (1). 

(l) A maioria do5 estaclistas e oradores parlamcn tares lirasi
leüos é formada de Jiahianos. Durante a monarcllia rarissiií,o era 
o ministerlo qtte não contava em seu seio pelo menos um filho 
da llahla. 
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O tenente-coronel Madureira conqtüstou os seüs 
primeiros postos na escola Militar da Praia Ver::nelha 
e na. Escola Central, e tão brilhantes foram os es
tudos que ahi fez, que mereceu ser classificado no 
corpo de estado maior de 1 ª classe. 

Estava elle na Europa em 1864, em commissão 
do governo, quando rebentou inesperadamente a 
guerra do Paraguay. Regress1111do espontanea e im
mediatamente para o Brazil, marchou sem demora 
para o theatro da g·uerra, e ahi, dtfrante os cinco 
armos qne durou a campanha, distinguiu-se sempre 
por sua coragem, seu entliusiasmo militar e sua in
telligencia superior. 

O autor cl' esta monographia, sendo então major 
de artilhada e servindo na commissão de engenheiros 
do exercito em operações no Paraguay, teve a fortnna 
de apreciar de perto os dotes militares de lVIadureira, 
quando este servia-lhe de ajudante na construcção 
das obras ele fortificação da villa de Pirajú. A esrns 
qualiªades technicas reunia aquelle official uma sus
ceptibilidade inexcedível em materia de dignidade 
militar ou pessoal. 

Depois da_ g·uerra exerceü elle em Berlim, du
rante cerca de tres annosi as funcções de addido mi
litar, e dos estudos que fez na capital da primeira 
_potencia militar da Europa, deu elle uma prova elo-
11uente com a publicação de uma obra destinada a 
servir de base para a reorganisação do exercito bra

. zileiro. 
De volta ao Brazil, hnia sido promoviclo a 
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tenente-coronel por merecimento e estava comman
<lando a E scola de 'l'iro de Campo Grande,quando, por . 
excesso de zeb por suas attribnições foi dimittido pelo 
ministro ela guerra, o senador Franco de Sá (civil). 

Já em 1883 teve o tenente-coronel Madureira 
uma primeira occasião de apparecer em publico para 
defender a sua classe, cuja independencia estava seria
mente ameaçada por uma pr_opo.st::i. de lei de origem 
evidentemente imperiã.l, pJrque o seu autor, o se1rndor 
marquez de Paranagná, era tido como o mais dedicado 
amigo <lo imperador. 

Por essa proposta de lei querifl. -aquelle senador 
que o governo fundasse um monte'.pio, do qual os mi
litares fossem membros obrigados . Além de certas 
disposições altamente vexat.orias e que na pratica 

' . 
llimin,uiam consideravelmente, e em certos casos até 
annullavam os benefidos promettidos, continha a pro
posta um artigo que, atacando de frente OR direitos 
constitucionaes dos militares, os collocava sob a inteira 
dependencia do governo . 

Dizia esse artigo: « Não será permittido ao go
verno d'ora em dicmte coneeder aposentl1dol'ias, re
formas, jubilações ou qualquer outra mercê pecuniaria 
aos empregados; e qnand0 o bem do sérviço publico o 
exigir,serão elles postos em di:Spónibiliidade ou clemi t- · 
tidos. » Nada mais tyrannfoo do que esta ameaça con
stante, verdadeira espada de Damocles, pendendo 
sobre as cab8ças dos ofiiciaes do exercito,que assimfi
cavarn equiparados a simples empregados pnblicos,em _ 

•I 

eontraven1;ão desta disposição formal ela constituição 
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brasileira : « O.s ofiicLws do exercito e da armada não 
podem ser priva dos das suas patentes senão por 
sentença proferida em jnizo competente. » (art. 149.) 

Como se Yê, o projecto do senador Paranaguá, se 
fosse_ traduzido em lei, tornava-se, nas mãos do go
verno. imperial, uma arma terti vel que elle poderia 
empregar á sua vontade contrn, os milita.res q_ue não 
se , mostrassem doceis a tudo quanto elle quizesse im: 
pôr-llies . « Ou te submette3, ou eu te demitto ! » 

dizia-lhes o governo, parodianclo a celebre apostrophe 
de Gamb_etta. 

O grito de alarma partia ela mocidade da Escola 
Militar, formando-se immediatamente um directorio 
para discutir a q_uestão pela imprensa. 

·Eleito presidente deste directorio, lVIadurefra 
escreveu uma serie de art,igos no Jorna,l elo Com
mercic analysanllo com maestria e coragem os fins 
patentes e occultos do plano imperial. « Para a classe 
militar, dizia elle no seu ultimo artigo, para a classe 
militar cujos interesses· esse projecto mais de frente 
àfaca, elle constitue um verdadeiro presenfo de grego ... 
« .Esperemos confiados na sabedoria e no patriotismo 
do senado brasileiro, que na prox:ima reunião do parla
mento elle votará pela immediata rejeição de seme
lllan te prqposta de lei ! » 

Por outroJado, o concurso que Madureira e seus 
companheiros haviam pedido á classe militar não se 
fez es·perar: os alumnos das escolas militares, os seus 
professores, a ofíi.eialiclade de diversos corpos e alguns 
generaes telegrápLaram ou escreveram ao directorio, 

4 F. n, n, 
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offere"cendo-lbe o seL1 apoio ê envianq.o-lhe meios para 
sustentar a resistencia. 

Tão nobre e resoluta atti tude impôz silencio aos 
autores do perfido projecto do monte--pio: O senado 
a.bafou-o, não o·deixando vêr a luz da discussão. · 

Mas à monarchia não desesperou de um triumpllo 
final sobre o exercito, que acabava de infligir-lhe um 
primei_ro revez ; pelo contrario, d'ahi em diante ella 
uão cessou de empt·eg·ar todos os meios para assegurar 
esse triumpho. Um dos meios empregados foi a reno
vação da prohibição feita por simples avisos ministe
riaes ao·s officiaes do exercito de d'iscutireni pela im
prensa · sem prévia licençci do ministro àa ·gúerra. 

A prisão do . coronel Cunl1a l\fattos foi a conse
quencia <la infri:i,cção d' essa prohibição. Quando esse 
facto teve logar (J unb,o de 1886), o tenente-c.oronel 
Madureira achava-se na provincia do Rio Grande do 
Sul, organizando a escola de tiro do B.io Pardo. Foi 
nlli que, certo dia, lendo o discurso do senador Franco 
c1e Sá em que e3te incidentemente explicava a de
missão que havia dado ao antigo commandante da 
escola de tiro do Campo Grande, dizendo, entre outras 
cousas, que aquelle commandante faltára com ores 
peito devido ao ajudante-general do e:x:ercito, o te
llente-coronel Madnreira publicou um artigo para 
justijiccir-se da accusação que o ex-ministro da guerra 
acabava de fazer-ll1e no senado. 

E:3ta simples justificação provocoü da parte do 
-ministro da guerra ( o mesmo da questão Cunha Mattos) 
uma re-prehemão ao brioso official, Madureira não 
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Jtysituu - um .J,ó instante eq:t protestar publicamente, . 
darnlo. ao ministro u,na resposta digna de si e dq, 
cl:~sse a qne I?ertencia. « Eu acabava de chegar do 
serviço da linha de tiro - contou eUe ao autor d'esta 
monographia ; era quasi noit'3 e eu estava muito fati
gado .Ao lêr osjorna.es da côrte e de Porto-Alegre de
parei com a reprehensão que me infüngia o ministro. 
Sentindo entã.o a indig·na.ção revoltar-me a alma, 
peguei na ·penna e~escrevi. o pr-otesto que conheces. » 

Este protesto deve aqai ser transcripto todo in
teiro, por que as consequencias que d'elle resul
taram deram-lhe um- caracter tal que o historiador 
1).]1ilosopho verá talvez n 'elle o primeiro raio com que 
a Provid·encia r esolveu fulminar a monarchia, que,para 
çonservar-se de pé, julgava. dever tudo abater. . 

O protesto indi&"nado que o .tenente-coronel Ma
cJureira atirou de um cauto remoto do Brazil á face 
elo agente imperial que humilhava o exercito nacional, 
foi talvez o germen ine;onsciente que produziu a Re
publica ,dos Estados Unidos do Brazil. 

Eis aqui este impo,rLmtissimo doe,umento his
torico : 

Protesto 

« F-ni reprehendido por S. Ex. o Sr. ministro da 
gllerra, em aviso dirigido ao aj Lldante-general do 
cxercito, por fer-me defendido, sem licença prévia, 
peht imprensa, de accusações que de novo•me foram 
_atiradas do senado pelo Se. Franco de S~, ex0 minis
tro da guerra da situação liberal: 



Exercei:J.clo n;esta província uma commiss1o de 
torla a confiança do .governo, au ler o citaclo avis:fpedi 
pelo telegrapho, como me cumpria, dispensa do en
cargo e· ordem ele S. Ex. pa.ra .recolher-me ao meu 
corpo. 

Aguardo ainda a deci:3ão de S. Ex:. Devo, en
tretanto, :protestãr descle já em nome dos brios e di
gnidade da classe militar, a que tenho a honra de 
pertencer, contra as idéas · do actual Sr. ministro da 
gLrnrra e as singulares theorias que tenta implantar 
no exerci to. 

Em que lei, em que artigo do regulamento disci
plinar fondou-se o .Sr. · conselheiro Alfredo Clla ves 
para reprehender, e do modo o mais severo, um offi.
cial supúior, atacado no que tem de mais precioso:_ 
a sua reputação de fonccionario- 1Jela defesa que 
apresenlon em termos, co :1tra a clezarrazoada ac
cusação de um senador à.o Imperio? 

Nos avisos que S. Ex. pnblicón, em relação ao 
seu acto contra o bravo e clistinc tissimo coró:nel Cunlla 
J\fattos? S. Ex. não citou, nem poderia fazel-o, uma 
só disposição ele lei qu_e prohiba a defesa aos mili
t ,tres, quando atacados em sua dignidade. 

Conllecedor ela legislação que rege o exercito, 
não me podia soj eitar -como não me sujeito-a im
posições menos dignas dos brios, rião só da classe mi
litar, como ele qualquer outra em que o· cidadão 'se 
preze ele s'er honrado. 

Póde S. Ex. reprehender-me quantas vezes 
quizer, por tão honroso motivo, q_ue estarei sempre 
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prompto a ju_stificar-me perante um 0onselho de guerra 
da leg;alidacle do men proceder. 

No dia em que for vota ela pelo poder competente 
uma -lei qne prohiba aos militares de_· se defenderem 
contra os memb ros do parlamento -que, parece, têm 
agora o privilegio exclusivo dos insultos - n' esse · dia 
deixarei de pertencer ás fileiras elo exerci to. 

O tenep.te-coronel Antonio de Senna JJ:fodureira. 
Rio Pardo, 23 de Setembro de 1886. » 

Foi, na realidade, um verdadeiro raio este protesto 
inesperado, porque elle_ percorreu com a rapidez rfa 
electricidade o paiz inteiro, incendiando principal
mente a província do Rio Grande do Sul, onde predo
mina o elemento militar. De todas as guarnições mi
litares ou de qualquer região d.o imperio, onde havia 
um soldado de brio, expediram-se telegTammas appro
vando o « protesto Madureira.» 

Estava n' ess~ occasião g·o7ernanclo a província 
do Rio Grande do_ Sul e exercendo ao mesmo tempo as 
funcções de commandante elas armas o general Ma
noel Deocloro da Fo.nseca . 

Pal·a bem se apreciar .o papel que nos ultimos 
annos da historia do Brazil tem represen:taclo este 
gene1 al, convem remontar aos · acontecimentos polí
ticos e rniiit~tres em que tomou parte seu illustre pai, o 
tenente-coronel ele infantaria Manoel J1encles ela 
Fonseca, natural da provinci?,) la:fit\.lag;,ôá~~ : - '. ··,, 
· Em 183 1 era lYiencles ela Fonseca maj'ór com-

mandante ·c10 16º batalhão ele infantaria e corrÍman
clan te interino elas armas na . . província elas Alagô,tls. 

s ·' 
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Promovido a tenente -coronel nos ultimos · dias do rei
nada de D. Pedro I, que tão impopular se tornára, 
foi-lhe cassada a patente por suspeito de devotamento 
a este príncipe, e por isso passou para o quadro dos 
avulsos. 

Em 1836 era elle commandante geral das forças 
da provincia1 na guerra contra os cctbanos de Per
nambuco ; em 18.39 accumulava · a cargos militares os 
_de conselheiro da provincia, juiz de direito, etc. Por 
um erro de vista oppoz-se tenazmente Iio mesmo 
anuo ele 1839, á mudança da capital da cidade das 
Alagôas para a de Maceió e chegou a prender no sen 
proprio palacio o presidente da provincia, Agostinho 
da Silva Neves. 

Neves pediu soccorro ás províncias visinhas, e 
de Pernambuco e Bahia vieram tropas. O comman
dante Fonseca, porém, que não queria fazer correr o 
sangue de seus irmãos para sns_tentar a sua opposição 
á mudança da capital, retirou-se e foi entregar-se .à 
prisão no Rio de Janeiro. O governo imperial con
servou-o preso na fortaleza de Villegaignon. 

Solto pouco depoiil, mandou elle buscar a familia 
que deixára na província das Alagôas, reformando-se 
em seguida. Reduzido ao pequeno soldo da reforma 
e á mais mesquinha tença ela ordem de Aviz, foi 
n' essa situação que encontrou nas suas proprias fa
culdades naturaes e nas raríssimas qualidades ele es
pirito varonil, pouco commum, ele su:a esposa D. 
Rosa Maria Paulina da Fonseca, os recursos ele que 
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precisava para educar dez filhos, oito dQs qnaes eram 
do sexo niasculino. ( I) 

Quando o tenente-coronel Fonseca falleceu ( 1859) 
deixou quasi todos os seus filhos, ou preparados para 
abraçar uma carreira qualquer, ou mais ou menos in~ 
dependentes: tres capitães _de artilharia, tres su
balternos, um medico, uma filha solteira, uma outra 
casada e um rapaz de 14 a1mos. D. Rosa sobreviveu
lhe 14 ann;s, deixando o mundo a 11 de Julho de 187 3, 
feliz por seus filho~. dos quaes nem um só, nem uma 
só vez, causou-lhe o menor desgosto . 

_ Por uma uniã.o inexceclivel entre si, pelo talento; 
pelo patriotismo, pela energia e pelo espírito militar 
de seus membros,parece que a familia Fonseca estava 
pela Providencia destinada a ser o seu cooperador 
na oqra de regeneração da patria brazileira. (2) 

A guerra que o Brª'zil teve de fazer e sustentar 
contra o Paraguay, de 1864 a 1870, foi a grande es
cola de ensinamento e provação d'essa familia privi
legiada. Dos oito filhos varões, sete marcharam para 

(1) Era de uma pequena horta, no quintal da casa que habi
tava, que D . Rosa tirava principalmente os meios de subsis
tencia para educar simultaneamente os seus dez fill10s. 

(2) O espirita militar ela familia Fonseca revelou-se até nas 
·senhoras. Quando, qepois da guerra elo Paragnay, os batalhões 
voltavam á capital cio imperio e ahi realisavam uma marcha tri
umphal, viu-se no meio do batall11i'.o ela província natal cl;i, fa
milia Fonseca (Alagôas}, um grnpo _ ele senhoras entre as quacs 
uma que carregava com um entlrnsiasmo toclo mar'cial a bandeira 
do batalllão,que ellas haviam bordado. Era D. Amelia ela Fonseca, 
uma lias filhas ele D. Rosa. 
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a longfoqua campariha, cinco como officiaes de linha, 
um como medico militar e o setimo como volitntario 
da patria. 

O oitavo, ofücial reformado, não marchou 
porque assim resolveram os outros cnjas mulheres e 
n°lhos ficavàm em companhia de D. Rosa, · sernlo 
aquelle oitavo filho ( tenente Pedro) o unico homem 
presente no meio dessa numerosa 'fo,milia. Não ob~ 
stante esta circumstancia,, o tenente Pedro, de combi
nação com sua mãi , quiz mais tarcle partir para o 
theatro da guerra, e n 'este sentido escreveram aos pn,
rentes que já lá se achavam. Deodoro, irmão de Pedro, 
reuniu immedia tamente os outros innãos,efazendo-lhes 

· ver o grave inconveniente ele ficareni no Brazil tantas 
senhoras e filhos menores sem a ·assistencia ele um só 
homem, escreveu á sua mãi e a Pellro dizendo-lhes po
sitivamente que se insistissem na annunciada re~oln
ção, elle Deocloro pediria ao governo para vir substituir 
Pedro no seio da familia, e accrescentou g-racejando 
« Ha de ser muito bonito nm offlcütl d11, primeira 
classe do exercito deixar os companheiros no theatro 
das operações para ser snbstitnido por um refor
mado! » 

No segundo anno da guerra morreram dous filhos· 
· de D. Rosa no mesmo combate (Gnruzú) ·e no penn:

timo anno morreu um terceiro e foram feridos cluu :c:, 
todos na mesma bata.lha (Itororó) . 

Narra a historia que certa matrona romana, ao . 
ouvir seu filho lastimar que fosse t[w curta a SJl'~ .. es
pada de combate, dissera-lhe: « Dá maís um passo 
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para a frente, meu filho! » O estoicismo que .D : Rosa, 
mostrava ao receqer as dilacerantes noticias da morte 
de seus filhos nos campos ele batalha, prova que na 
matrona brazileira 0 amor da patria tambem sobre7 
pujava o de mãi. Quando lhe chega,va a noticia fatal, 
ella encerrava-se em um quarto afim de, longe das 
vistas das filhas e dos parentes que lhe restavam, 
~cortir a dôr terri vel q ne a afflig·ia. 

A victoria das armas brazileiras em Ournzú foi 
insignificante ; mas a de Itororó · mereceu ser cele
brada no imperio,_ e foi n' essa occasião que o patria
tismo de D. Ro~a atting'Ín a um grão que a razão 
custa a conceber. Com effeito, depois ele ter ella 
lido o boletim em que se mencionava a morte de seu 
filho Eduardo (major) e os ferimentos de mais 
dous filhos, Hetmes e Deodoro ( tenente-coroneis), 
sendo o deste ultimo gravíssimo, escondeu-o cuídiJ,do
samente no bolso afim ele que os outros membros da 
familia não o lessem, e em seguida tratou de fazer os 
preparativos para a illuminação ela frente de .sua 
casa, sem esquecer-se de içar a bttndeira nacional na 
saca•fa ela janella. 

Emquanfo fazia esses preparativos recebeu elh 
diversas visitas, que vinham naturalmente dar-lhe os 
pezames pela morte e ferimento de seus filhos; mas 
torlo;;; ,esses visitantes retiraram-se 8em ousal-o fazer, 
provavelmente porque suppunham que e1la ignora v11 
tão tristes acontecimentos. A' um dos visitantes, 
:porém, disse ella: « E' o senhor mais um amigo <J.Ue 
vem a<J.ni para cfar-m e 1,ezames, e talvez pefüe que 



_:_ 5 8 ........; . 

i6noro a sorte de meus filhos·. Sei de tudo porque li 
o boletim da batalha. Tal vez que a esta hora esteja 
Deodoro tambem enterrado. Mas hoje o dia é de gala 
por causa da victoria nacional. Amanhã chorarei a 
morte de meus filhos.,, 

Era esta respeitabilissima senhora a mãi do ge
n .eral Deodoro, um dos tres filhos do tenente-coronel 
Mendes da Fonseca que eram capitães de artilharia , 
quando elle falleceu. 

Filho de t:tes pais, o general Deodoro não podia 
deixar de proceder como procedeu n' esse duello de 
morte a que a monarchia egoísta i,mprudentemente 
provocára o exercito nacional. 

Nasceu o general Deodoro a 5 de Agosto de 1827 
na província das Alagôas. E' alto, m~gro, moreno 
broúzeador tem os olhos negros e penetrantes, labios 
finos, nariz pontudo e aquilino, narinas rasgadas: 
todos estes traços dão-lhe á physionomia uma appa
rencia de aguia, .e de grande energia. Usa toda a 
barba, curta, quasi branca ; os cabellos ainlfa 
pretos e rarefeitos no alto da cabeça, formando uma 
calva em corôa irregular; tem hombros largos e qna
drailos, mantém-se direit0 como Úm soldado perfilado. 
rrem 63 annos de idade. Quer a pé, quer a cavallo, 
é uma figura imponente e altamente sympathica. 
Affavel sem ser expansivo, foi sempre querido e te
mido · ao mesmo te_mpo por seus proprios companheiros 
e superiores. E' assim na paz e na guerra. 

Sendo official de a1 tilharia, fez as campanhas do 
Urngnay e do Paraguay servindo na infantaria, arma 



em qne mais perigo corre o combatente, é por hiso 
mesmo aquella em que um soldado bravo e ambicioso 
de renome melhor pode - revelar a sua coragem e 
realisar os seus F3onhr1s de gloria. 

Era elle capitão no começo da guerra, e de lá 
voltou no posto ele coronel e cheio ele um tal pres
tigio que· não podia deixar de attra:hir as vistas do 
governo da monarc11ia, que tinlía por program11,a « ni
velar as papoulas do Brazil. » (1) 

. Do anno de 1870, em que terminou a gnerrà. do 
Paraguay, até o anno de 1886, em que surgiu à 
questão militar, o general Deodoro teve apenas mais 
clnas promoções, a ele brigadeiro (general de bdgada) 
e de marechal : de campo . Dt1rante este espaço de 
tempo exerceu elle import.antes cargos de adminis
tração militar, na capital do imperio e nas províncias i" 
O confl.icto MadL1reira encontrou-o já no posto de 
marechal de campo. 

Dando-sé, este confiicto, e1le não hesitou em tomar 
a iniciativa na defesa de seus companheiros de armas, 
apezar de estar exercendo um cargo da mais alta 
confiança do governo imperial. 

Apenas Madureira havia publicado a sua jiistifi
cação em resposta .ao senador Franco de Sá, dirig'iu o 
ajudante-general do exercito um telegramma ao ge
neral D§lodoro perguntando se elle havia dado per
missão áfJ.nelle official para publicar o seu artigo 

(1) O Sr. Christiano Otton i, ex-senador do imperio, parodi_
.ancto a celebre phrase ele Tarquínio disse que « Dom Pedro II im-. 
ped ia -as papouras ele crescer.» 
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justificativo. Deodoro responde immediatamente : 
~< Não; em officio d'esta data tratarei da questão.» 

~ no pfficio que escreveu dizia elle: « Aos mem
bros da assernbléa gera1, salvo os min~stros da guerra 
e marinha e os officiaes militares não tem . appli
cação os preceitos dos avisos ministeriaes e do regu
lamento discip_linar que tratam das discussõe"s na im
prensa pelos militares1 e, portanto, não tem o tenente
coronel Madureira r(;lsponsabilidade pela publicação 
do artigo a que se refere o teleg·I·amma de V. Ex. » 
(3 de setembro). 

De modo que quando alguns officiaes da g·uar, 
nição de Porto Alegre, in:fl.ammados pelo protesto elo 
tenente-coronel Mll,dn.reira, foram em fins de setembro 
pedir ao presidente da província e commandan te cl.u 
armas licença para tratarem do assumpto em reunião 
ele officiaes, o general Deodor<>, depois de dar-lhes 
o . assentimento pedido, pôde dizer-lhes: « E fiquem 
sabendo que eu j;í. estou tiroteanclo nos postos 
avançados.» 

As reuniões ele officiaes succediam-se umas ás 
outras, com o fim de. deliberarem e tomarem urna 
resolução que deixasse bem patente a intenção em que 
estavam de oppôr uma resistencia energica á prolli
bição prescripta· pelo governo imperial de se defen• 
derem pela imprensa sem prévia; licenç!t. 

Além do , apoio que lhes dava a primeira autori
dade civil_ e militar da província, .veio em a.uxilio 
d'elles o tenente-general visconde de Pelotas, que 
havia tido a gloria de terminar a g·nerra do Paraguay 



aprhdonando no Aquidaban os ultimas restos do exer• 
cito de Lopez, que nesse encontro achou a morte; 

O visconde de Pelotas, que támbem resiclLi em 
Porto Alegre, deu-se pressa em publicar no oi•gã0 elo 
partido 1'epublicano de sua terra natal ( o Rio Gl'ancle 
do Sul) a seg·uinte carta: 

<< Sr. redaclor : 

« Tive já occ:t'sião de dirigir-me á illustritda 
redacção d' A Federctção,agradecendo-lhe cordialmente 
as palavras de apreço e de conforto de-que · se servio 
em relação ao dintincto tenente-coronel Madureira, 
que deve ser reprehendiâo em ordem do dia do com.
mando das armas desta proviricLt, segundo detetmi· 
nou o Sr. ministro da gLrnrra. O., factos que se repi'o
ch1zem de desconsideração e menoscabo a distinctos 
officiaes, e que não pariLram potque parece haver pro
posi_to de abater. os brios do exercito,lévain-riu~ a .pedir 
aos meus camaradas toda a resignação para o mal que 

- soffremos e que seguramente não ' póde perdurar. 
De certo tempo a esta parte párece havt-r o firme 

proposito de abater nesta ipustre corporação Ó q11e 
eila mais deve zelar : a honra. 

Hontem era o tenente-coronel Cunha Mattos recó
lhido ao estado-maior de um regimento, por ter repel
lido offensas á sua honra militar em pleno parlamento, 
e, o que é mais triste e doloroso, é que 11,quelle que 
lhe impunha castigo por não ter soffrido em silencio o 
ferrete da ignomínia, é o mesmo a quem cumpre zelar 
os fóros e a dignidade da classe que administ.rà; 



Hoje é o tenente-coronel ~Lidureira; vantajosa
mente conhecido no exercito pela sua bravi.ua, illus.• 
tração e dedicação ao serviço, e a quem o governo 
encarrega de uma conimissão de alta confiança, que 
só por _si revela o gráo _de apreço em que são tidos os 
seus conhecimentos profissionaes, mandado re_pre
llender severamente porque ousou pôr a limpo uma 
questão que podia lançar duvidas sobre os seus senti
mentos de snbordinação e respeito que · tributa a um 
illnstre ·general. 

· Quem sera am>1Iihã? Quem poderá não sêl-o, 
quando se quer impôr ao exercito hoje, em plena paz, 
que .não possúa os: sentimentos que o devem anilll3r,. 
quando faz o sacrificio da vida pelá patria nos dias 
cruentos de uma campanha? Quem podérá n_ão sêl-o, 
quando se vê nos estímulos _ de brio uma transgressão 
da disciplina? 

Não é só expondo a vida nos campos de batalha 
que se mostra valor; elle se ostenta ainda mais admi
ravel quando se soffrem com resig·nação os actos de 
ministros inconsiderados, que parecem ter a peito 
reduzir á insensibilidade completa aquelles que ama
nhã terão por de-ver bater-se com heroísmo em defesa 
da patria. -

Estão já esquecidos .os louros deste exercito 
que durante cinco annos de guerra contra o Paraguay 
só contou victorias ? Quem sabe se em um futuro 
mais ou menos proximo não terão de pedir-lhe iguâl 
abnegação nos sacrificio~ e ignàl va.101· deante do 
inimigo? · 
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Esperemos com resignação, porque não -é crível _ 
que a direcção dada aos negocios publicas do nosso 
paiz continúe por muito tempo no sentido que · vai. 
Yisconde de Pelo tas.'> -

Esta carta produzia o effeito do azeite que se 
atira a um facendio : augmenton extraordinariamente 

. o entlmsiasmo entre os militares. 
A unidade de pensamento que servia de mobil 

n.os generaes Deocloro e Pelotas não tardou a impor
lhes a unidJide de acção. Havia já algum tempo que 
estes dous gen_eraes estavam em desintelligencia por 
causa de questões políticas. A offensa, porém, feit~ 
á dignidade de sua classe reconciliou-os. O encontro 
llos dois generaes teve lugar em uma das igrejas de 
Porto-Alegre por occ:1,sião da celebração de uma missa 
pela alma do general O.sorio, gloria immorredciura do 
exercito brazileiro e de quem aqnelles generaes ha
viam sido companhtiros nas campanhas do Prata e do 
Paraguay. Os generaes Deodoro e Pelotas abraça
ram-se cordialmente, como que jurando no altar da 
patria de lutarem por sua lib.erdade civil e pelos dí~ 
reitos de sua classe com o mesmo ardor com que já 
haviam lutado nos campos de batalha por sua honra 
e dignidade. 

A partir deste ,momento, os dous generaes torna~ 
ram-se perfeitamente solidarias na resistencia que 

' iam oppôr ao governo imperial. 
O piloto que, na espectativa da borrasca que se 

approximava1 empunhava o tiruão do Estado-já S';l 
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vê, sob as immediatas vi1,tas do imperador- era o 
senador barão de Coteg·ipe, presidente dei conselho. 
Envelhecido na administração do paiz, era tã<J ma
vl10so na politica como o velho monarcha. 

Tendo tido conhecimento da resposta que o g·e· 
neral Deodoro enviara ao ajudante-general do éxet
cito e na qual dizia formalmente «que. o _tenente-co
ronel Madureira nenhuma responsabilidade tinha»_ 
o _pi'imeiro ministro, admirado de tanta ousadia, ficou 
quedo a espera dos acontecimentos. 

Um mez depois ela ·recepção cl' aquella corajosa 
respo~ta, e continuando ateado o incen'.lio na provín
cia que o genernl Deodoro governava, resolveu o barão 
tomara si a discussão da questão, e 11'este intuito en
gajou com o seu delegado na provincia um venlac1eiro . · 
tiroteio de telegrammas, cartas e offiicios por meio 

. elos quaes procurava sondar a resolução gue a cora
gem cívica havia inspir11do áquelle g·eneral ao ponto 
d' elle insubordinar-se contra o governo . 

Barão ele Cotegipe. :_ <, U Ji1 diario publíca tele
gramma de hontem, d'essa capital, communicando 
que em uma reunião militar houve protestos contra 
aétos do governo e outras demonstrações inconve
nientes. Estas no tidas têm causaclo impressão, e . 
para tranquilidade dos espíritos informe V . Ex. o que 
se passou.» 

Deodoro. - «Justo e gei·al sentimento do exer• 
éito mui to offendido. O fficiaes pediram reunião calma, 
a·pprovei e consenti.» 
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Barão ele Cotegipe. - «Recebi em resposta tele
grarnma de hoje. Exercendo V. Ex. duplo cargo de 
presidente da provinda e commandante das armas (o 
que mostra a confiança do governo), era pnulente não 
autorLar reuniões e deliberações co1lectivas, que 
podem trazer conseqnencias imprevistas. A erronr~a 
intifrpretação a actos já existentes e que em nada 
offendem os bdos e direitos do exercito, que o governo 
é o primeiro a manter como elemento da ordem publi
ca, mostra que ha exploração política. .V. Ex. como 
o primeiro dos militares na provincia e responsavel pela 
disciplina podia e pócle representar ou peüir expli
cações. Recommendo a V. Ex., como exercendo a 
presiclencia, que empregue sua autoridade e influencia 
para pôr termo a essa agitação dos espíritos. Aguar
do communicação official do occorrido, cujos pro
menores o governo ignora.» 

« Deocloro-Todós os of:ficiaes, generaes e outros, 
se mostram muito senticlos, inclusive eu, com a nova e 
vexatoria imposição de os privar de prompta e im
mediata defesa, e têm para isso sobeja razão... S_er 
privado e punido por discussõf,S com pessôas alheias 
á classe militar e qne não estejam revestidas -de ca
racter superior pelo mando administrativo, é duro, hu
milhante e prejudicial. .. So:ffre a dôr o que tem o callo 
pisado e não aquelle que pisa. Se como presidente e 
commandante das armas tenho deveres, como soldrúlo 
offenclido pela ing-ratidão para com··a classe militar os 
tenho t ambem, porque assim exigem a disciplina, 
a moralidade e o brio de soldados que defendem a. 

5 F,R,B, 
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monarchia ... Será uma desgraça a imposição illegal 
com que se quer opprimir o exercito ... A corporação 
militar da província deposita em mim, como seu in
terprete, · suas justas queixas e pede o valimento de 
V. Ex. » 

Este telegramma, no fundo, já põe em jogo a 
monarchia; mas, satisfeito com o pedido final do altivo 
general, responde o 

Bctrão de Cotegipe: « Tomando em conside
ração o que V. Ex. expõe em seu telegramma 
de 4 e o appello que no final faz a mim par
ticularmente, o governo acaba de resolver que o con
selho supremo militar apresente, com nrgencia, um 
projecto de instrncção que regule claramente a ma-· 
teria que tem motivado as reclamações contra o rigor 
da doutrina dos avisos (aliás antigos) quando os mi
litares tiverem de recorrer á imprensa ... Convém, 
pois, que V. Ex. faça cessar quaesquer reuniões col
collectivas de .militares, e confio que a ordem será 
mantida. » 

D eodoro.- ~< Agradecido e satisfeito telegramma 
ele hoje. » 

Cotegipe.-« Recebi seu telegramma que muito 
me satisfez. » 

Depois d'esta troca de -telegrammas, recebeu o 
presidente do conselho o officio que em data ele 6 de 
Outubro lhe dirigira o general Deodoro, -e no qual 
este lhe dizia: « ó aviso do ministerio da guerra dé 

· 4 de Setembro :findo, com que 8. Ex. o Sr. ministro 
da guerra reprehendeu o tenente-coronel Madureira, 
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causou a todos os militares profundo desgosto ... 
Sou, por minha honra e dever militar, solidario com 
elles, e se não tomei a iniciativa na questão foi porque 
os cargos com que me honrou o governo imperial man-. 
rlavão que eu só devia transmittir ao g·overno a,s justaq 
queixas; se tambem não tomei parte integrànte na 
reunião foi porque a minha presença tirava a virtude 
do actó, fazendo desa11parecer-lhe a espontaneiclacle 
da classe militar ... » 

A este officio, que era a reproducção, em sub
stancia, dos telegrammas anteriores e posteriores á 
sua data, respondeu o barão ele Cotegipe, por meio 
de uma carta confidencial-de 1º de Novembro, em que 
se refere á indisciplina do exercito no intnito evidente 
de justificar a demissão do carg·o de presidente da 
provinda que muito geitosamente dava ao general 
Deodoro, nos seg·aintes termos: « Hoje se protesta 
contra os actos da primeira auctoridade militar, que 

é o ministro ela guerra; amanhã protestar-se:ha contra 
a elos chefes, oa sejam generaes, ou com.mandantes de 
corpos; teremos, portanto, um exercito deliberante, o 
que é incompátivel com a liberdade civil da nação. » ... 

« Eu e o gabinet~ commigo sentimos que V. Ex., a . 
quem demos somma d.e confiança maior do que a qual7 
quer outro fnnccionario, nos creasse tfta serias em
baraços. Não obstante, nomeado um presidente que 
ora para ahi segue, esperamos que V. Ex. o coadju
vará em tudo qtmnto dep6i1Cler de suas attribuições, 
e contribuii-á para que cesse de uma. vez essa agi
tação. . . » 
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O general Deodoro, por sua vez, · responde lon
gamente : « O thema em questão, diz elle, é reuniões 
indisciplinares- tumultuosas- sediciosas, etc., por 
parte dos militares » ... Houve motivos para tumul
tuosas reuniões, porque os militares não podem, nem 
devem estar suj eitos. a offensas e insultos de Francos 
de Sá e Simplicios, (1) cuj a immunidade não os au- · 
ctorisa a dirigir insultos, nein os isenta da precisa e 
conveniente resposta. E o que houve, Exm. Sr., por 
causa d'esses insultos dirigidos _.por elles contra mili
tares? Por parte do g·overno, perrnitta-me V. Ex. 
dizer, muita consideração aos insultantes, e assim não 

· só approvou osinsultos, como foi além: offendeu ainda 
mais, com publica reprehensão para conhecimento do 
·mundo, a um velho servidor, homem criterioso, de
cente, correcto e distincto , sómente em satisfação a · 
quem nenhuma auctoridade tinha sobre elles ! 

« Achará .V. Ex. n'isso cousa de pouca monta? 
Não será amesquinhar o exercito, tfrar-lhe o brio, a 
dignidade e o amor proprio, requisitos estes sem os 
quaes não haverá soldados, mas sim vis e despre
zíveis escravos? 

. « A f erida foi forte, critel e mortal, e com justa 
razão sangrará emquanto Madureira e Cunha lVIattos 
estiv_erem sob a pressão da injustiça de que foram vi
ctimas . . . » E, depois de fazer largas considerações 
para provar que no exercito havia bdo e dignidade e 

{l) Simplicio é o nome do deputado que provocou a questão 
Cunha llíattos. 
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não indisciplina, continüa assim : << Se a sorte deter
rnínar o rebaixamento da classe militar, no dia em 
que eu desconfiar que na frente de soldados não pas
sarei de um cornmandante superfor da guarda na
cional, especial e simples vulto político, quebrarei a 
minha espada e, envergonhado, irei procurar, como 
meio ele viela, e a exemplo de muitos, uma cadeira de 
deputado para tambem poder insultar a quem quer 
que seja. » 

Concluindo, diz o digno general : « Pelo que 
fica expendido, conhecerá V. Ex. que prefiro serdes
agradavel levado pela verdade ê lealdade do que agra
davel pela reserva ou mentirá. » 

Assim desenganado o primeiro mini:3tro, e reconhe
cendo ao mesmo tempo o perigo que havia em deixar 
eontinuar a exercer o cargo de primeira auctoridade 
militaP um general rebelde, resolveu chamal-o á ca
pital do imperio, o que importava em _dar-lhe tambem 
a demissão de commandante das armas. Por isso es
creveu-lhe o seguinte officio em que transpirava todo 
o mau humor do governo imperial de envolta com as . 
maiores precauções para não irritar ainda mais o 
brioso militar. 

-
<< Rio de Janeiro, 5 d,l Dezembro de 1886.-

Exm. Sr. marechal l\'1. Deodoro da Fo_nseca-Recebi 
a carta de V. Ex., sem data, em resposta a 'que di-· 
rigi a V. Ex. em o 19 do proximo pàssado mez. 

_ Deixando de parte, por estemporaneas, as 
razões com qne V. Ex. justifica 'o procedimento 
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offieial que teve na questão quali:ficacla-militar
porque não tenho esperanças de convencêl-o (meL1 . 
principal fim na correspondencia trocada com V. Ex.) 
devo declarar a V.Ex.que a clivergencia entre o pen
samento do governo e o de seu delegado de confiança 
é tão profunda que nenhum dos dois póde permanecer 
n'essa posição prejudicial em todo o sentido ao serviço 
do Estado. Pelo que tenho o pezar de prevenir a 
V· Ex. de que é s1Jbstitui,lo, e virá occupar o cargo 
que exercia n'esta côrte. (l) 

O Sr. presidente commuuicará a V. Ex. as dis
posições elo governo . para que sejam guardadas as 
atteuções e con veniencia.s devidas á pessôa de V. Ex. 

A interrupção de nossas relações officiaes em 
nada prej Lldicará, espero, as de perfeita estima e con
sideração com que sou 

De V. Ex.' 
Amigo e attencioso criado 

(assignado) BAR.AO DE ÜOTEGIPE.» 

Era evidente q_ue o governo imperiRJ temia uma 
revolução militar no Rio-Grande do Sul ( provín
cia fronteira e milita.risada) e cuja explosão · não 
tardaria a estender-se ás províncias vizinhas, po
dendo mesmo chegar até á capital do Imperio. 

Para impedir a realisação de semelhante even
. tualid&de, começou o g·overno por tirar á tropa esta
cionada n'aq_uella província os priú.cipaes chefes que 
a podiam levantar. Foi assim que, juntamente com o 

(1) O de quartel-mestre-general. 
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general Deodoro, foram chamados o tenente-coronel 
lVIadureira, o coronel José Semião de Oliveira, direc
tor da escola miitar e amigo dedicado elo general vis
conde ele Pelotas, o coronel Bernardo Vasques e ou
tros. Não foi chamado o visconde de Pelotas por 
causa de suas regalias de senador do imperio e tam
bem por prudencia da parte do governo imperial. 

A chegada do general Deodoro n9 Rio de Janeiro 
foi caracterisada por um incidente altam ente signi
ficativo e que devia ter calado profondamente no 
animo do governo. 

Era commandante da escola militar nessa ca
pital um . irmão do . general Deodoro, o marechal 
de campo Severiano da Fonseca. O ministro da 
guerra havia. ordenado a esse general que vedasse 
aos seos alumnos a sahida, da escola no dia da che
gada do general Deodoro ·; mas, não obstante a ordem 
do eommandar:ite, os alumnos ~mhiram em massa e foram 
receber o defensor de sua classe no caes do desem
barque, fazendo-lhe nessa occasião uma ruidosa mani
festac;ão de apreço. Em consequencia deste facto, o ge
neral Severiano procoàeu correctamente dando a sua 
demissão, à qual o ministro apressou-se em aceitar. · 

Como era natural, o commandante da escola tor
nou-se ainda mais querido dos alumnos, tanto qne, 
quando mais tarde, os chefes do movimento julgavam 
que a lucta· era inevitavel, foi aquelle general esco
lhido para comrnanclar os alumnos. 

Entretanto, ·havendo o governo submettido á 
apreciação do conselho supremo militar de justiça a 



questão da legalidade dos avisos ministeriaes qü.e 
prohibiam aos officiaes a discussão pela imprensa, e 
pedindo-lhe mesmo instrucções neste sentido, o vene
rarido tribunal declarou que c<segundo a constituição, 
os officiaes tinham, como outros quaesquer cidadãos, 
o direito de manifestar as suas opiniões pela imprens_?,.» 

Com esta decisão ficaria o conflicto terminado 
se o governo imperial, conformando-se com ella, tivesse 
mandado cancellar as notas ele censura infligida em 
ordem do dia ao coronel Cunha l\fattos e tenente-coro
nel Madureira. Não o tendo feito, nem· tão pouco 
querendo acceder ao pedicb deste ultimo official para 
justicar-se perante nm conselho de gue~-ra (o-que prova 
que o governo tinha consciencia da propria culpabili
dade), . ·resolve o general Deodoro convocar uma reu
nião dos 9fficiaes ela guarnição da capital para assim 
exercerem uma certa pressão sobre o governo, acto 
este de uma audacia nunca vista no já longo reinado 
de D. Pedro II.· Maior, porém, que esta audacia era a 
confiança que o imperador tinha em a sua tactica 
política. D' ahi em diante houve uma luta titai:üca, 
encarniçada e. mysteriosa entre a habilidade do velho 
monarcha, de um lado, e a dignidade consciente de 
Deodoro, do outro lado . 

Na reunião convocada por esse g·eneral (2 ele Fe
vereiro de 1887) ficou elle investido de todos os 
poderes para defendei: perante o chefe do Estado 
os· direitos de seus ~ompanheiros e de sua classe. 

Tendo, porem, o general adoecido de um forte 
ataque ele rheumatismo, d8cid1u-se elle a escrever ao 
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monarcha a seguinte carta, que dá a um tempo uma 
idéa perfeita do estado em que se achava a questão 
e dos seus sentimentos pessoaes em relação ao so
berano: 

« Senhor.- Cop.ceda V. M. Imperial penmssao 
a um dos vossos mais respeitosos, amantes e leaes su
bditos, de tomar vossos preciosos momentos em petição 
de justiça. E não venho eu só ... é, por assim dizer, 
o exercito todo, toda a classe militar, que vem· por 
·minha voz cleprecar· a V. M. Imperial. 

Senhor ! Sabe V. M. Imperial da reprehensão 
que foi infligida a um coronel do exercito por sua justa 
e quiçá franca resposta a insultantes doestos de- um 
deputado da Nação ; e da maneira por que se tratou 
d'esse ass11mpto no parlamento, mesmo por parte do 
rninisterio,, como que se fazendo proposital alarde 
em desprestigio do exercito. 

Sabe tambem V. M. Imperial da reprehensão 
infligida a outro official superior do exercito, chamado 
a terreiro n' essas discussões alimentadas pelo proprio 
governo, que já não se contentava com o desprestigio 
da classe militar, que a rebaixava ante cidadãos que, 
não sendo governo, não podiam ser considerados su
periores liyerarchicos de classe alguma, e qne não 
sendo militares, com elles não entendem os preceitos 
disciplinares sobre discussões na imprensa, entre 
militares. 

Sabe V. M.Imperial d'essas reprehensões inj11.stas 
feitas com espalhafato, com publicidade em todos os 
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jornaes, e, por conseguinte, to1:nadas patentes á 
Nação e ao mundo inteiro, a dous officiaes superiores 
do exercito. No parlamento, que representa a Nação, 
rejubilavam-se, e quasi sem imputação, pela irrespon• 
sabil_idade d_e que gozam, apraziam-sé em molestar e 
insultar os militares ! 

Senhor, só qnem não fôr soldado, só quem ·não 
ti ver ou não comprehender a menor noção do brio -e 
dignidade militar, só quem julgar qne a farda do sol
dado · é a ]ibré do servilismo e da baixeza - poderá . 
ver, sp,m corar de verg·onha, sém estremecer dé 
indignação, um tàl procedimento, qüe já não é um 
desacato da autoridade, mas um insulto á classe 
militar. · 

Coube-me, Senhor, porminha posição e8pecial no 
exercito n' essa occasião, o dever de solicitar d' essa 
autoridade superior que sobreestivesse em seus actos 

· reconsiderasse suas decisões e resolvesse-as de con• 
formidade com a i·azão, o direito e o bom. bom senso. 
Essa resolução seria necessariamente em prol d' aquella 
classe. E era de razão e de prudencia. 

O ,exercito tinha estremecido e anciava por uma 
decisão que o libertasse cl'essaexposição aomenospreço 
-publico, -e que o mostrasse respeitavel e respeita.elo 
dentro dos limites da lei.. 

E não são exigencias de um pretenso pnnc1onor : 
é a propria disciplina que o exige.A discipli-na militar 
não pennitte ao soldado receber atfrontas e vilipen
dios; a disciplina qu.<3r no soldado-e isso no mais alto 
gráo - brio, dignicfade e honra. A obediencia do 



sold'ado não vai até o proprio aviltamento; o soldado 
é obediente, mas não servil ; e aquelle a quem não 
repugnarem actos de baixeza e servilismo não é dig·no 
da classe a que pertence, não é digno da farda que 
veste, farda que é a mesma que V .- M. Imperial honra 
trazendo-a. 

O governo imperial, S.enhor, por um acto de re
flexão e justiça., mandou estudar a questão pelo con
selho snpremo militar, tendo por base avisos do mi
nisterio da guerra, erroneo::i ou mal interpretados. 
A veneranda corporação_ nfw vacillou em seLl juízo ; 
velhos generae~, ainda lhe;; pulsa nos peitos corações 
de soldados; veteranos, ci>nservam eterno o fogosa
grndo do pnndonor militar, alliado á hombrida'.ie do 
cidadão . 

V. M. Imperial em sua alta jnstiça concordot1 
com o parecer do venerando tribunal, e mandou exe
cntal-o em data de 3 de Novembro ·do anno passado ; 
mas até hoje, Senhor, o exercito e a n[!,ção esperam 
essa execução. O exercito receia ser o ludibrio de uma 
proci:'a~tínação acintosa. 

Eis porqve, Senhor, eu que sou soldado e me 
honro em sêl-o, mas que no entretanto, sinto-me, 
como meus companheiros de armas, vexado, envergo
nhado; sob o peso do vilipendio ; desilludido da at
tenção da autoridade, mas não desenganado, recorro 
a Vossa Magestade. 

E, pois, Imperial Senhor, com o mais .profundo 
respeito, venho em nome do exercito, em nome da 
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classe militar, pedir a V. M .. Imperial se digne de 
attender a questão e resol vel-a com aq uella inteireza e 
justiça que presiclem a todos os actos ele V .M. Imperial. 

Senhor, à quem Deus Guarde. 
De V. M. Imperial, 

o mais respeitoso, obediente, leal e amante subdito, 
Ma1~oel . Deodoro clci Fonseca 

Rio de Janeiro, 5 de Fevereiro de 1887. » 

Esta carta foi entregue ao imperador pelo aju
dante de ordens elo general Deodoro. O imperador, 
depois ele a ter lido, disse « que havia de resolver 
acerca do seu objecto.» 

Poucas horas depois era o general demittido, em 
cc,nselho dos ministros presicliclo pelo monarcha, do 
cargo de quartel mestre-general. 

Esta demissão, dacla n' estas circumstancfa's, foi 
um golpe de mestre de D. Pedro. O fim eyidente do 
discípulo de Machiavel era obrigar o pundonoroso ge
neral, offendido em seu amor proprio, a. dar a sua de
missão do serviço do exercito ou a pedir a sua 
refol'ma, como acontecera no passado a t antos outros 
companheiros seus, Mas elle estava prevenido contra 
o laço imperial, e não deixou-se apanhar. (1). 

(1) Alguns dias antes do general Deodoro escrever esta 
carta ao imperador , o autor desta brochura, que já havia des
cri pto esta tac:t ica especial do monarcl1a no Pl'ocesso da iltonarchi a 
Brazileira, conjurou o general, em nome de Deus, para que em 
cciso algwm elle désse a sua demissão oa pedisse a sua reforma, e 
t eve a inexprimivel felicid ade de ouvir delle estas palavras tran
qaillisadoras . « Nunca ; ea irei para onde me mandarem ; nã.o 
tenho filhos, e a minha malher é como se fô ra soldado.» 
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Não só o general não cahiu no la~o imperial, 
como tomou, dias depois , em face do imperador, uma 
att.iturle mais decisiva e ameaçadora no fondo, ainlla 
qae sempre respeitosa na forma: escreveu-lhe segnnr1a 
carta e mandou-a entregar, pouco antes de uma 
nova reunião. ministerial que devia celebrar-se sol> 
a presidencia do monarcha. 

Esta nova carta, que traz a data de 12 de Fe
vereiro (um intervallo de oito dias entre as duas) é do 
teor seguinte : 

« Senhor.- Eis-me ainda, e sempre com o mais 
profundo amor e respeito e a maior lealdade, ante o 
t!Írono de V. M. Imperial, deprecando por mim e por 
meus companheLos d'armas, a justiça que nos falta. 

Attendeí, Senhor ! O que os militares pedem é 
tão justo e é tão pouco : o reparo a uma injustiça que 
os affrnnta e os vilipendia ! E a cousa tem tanto de 
justa e digna como de grnve. E não somos só 
nós os militares que o sentimos :, o povo tarnbem 
comprehencle, e como que se associa ao nosso des
gosto. A cousa é nrnitoseria, Senhor, e sómente quem, 
por um lado, l)_ão tiver a intuição do brio e do pun
donor natural e, por outro lado, nii,o cogitar das 
consequencias a advir, poderá encarar descuidoso 
a tormenta que se annuncia ! 

Senhor, vosso mi nisterio vos atra.içõa ! - pelo 
menos n' esta causa. Elle tem exasperado o exercito 
e o provoca a reacção. Eu, nascido e criado, como 
todos os à.e minha familia, no mais acrysolado devota~ 
~ento ao Imperador ; eu, que me prezo de ser fiel, 
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franco e leal: eu, que altamente c0n:fio em V. M. Im
perial : eu espero de V. Magestade justiça, essa 
justiça que nos ' nega o secretario de IDsta!lo de 
V. Mag·estade nos negocios da guerra. 

' Eu me sinto receioso, pezaroso, de incorrer· no · 
desagrado de V. M. Imperial. .. Mas, Senhor, a ser 
negada a justiça que peço, terei verg·onha da farda 
que visto, eu, que me orgulho de pertencer ao exei'
cito ; e n' esse easo ser-me-ba uma verdadeira graça, 
Senhor, minha exoneração do serviço. 

De V. lVl. Imperial 
Subdito o mais fiel, devotado 

e revei'ente 

:Manoel Deodoro da Fonseca. 

« Rio de Janeiro, 12 ele Fevereiro de 1887. » 

Por meio d' esta carta já o general Deodoro pa
recia dizer ao governo: ou dai-nos satisfação, ou nós 
faremos a revolução. Assim o comprehendeu o impe
rador, porque desde esse momento principiou elle a~ 
considerar o general como nm homem perigoso. Por 
isso D: Pedro julgou prudente temporisar, e, para mais 
efficazmente enganar o altivo e cornjoso general, fez 
justamente o contrario do que fizera poucos dias antes, 
isto é, recebemlo elle n'essa occasião uma proposta do 
ministro da guerra para reformar o general Deodoro 
oa affa,stal-o da capital (internando-o), não só não 
acceden a este alvitre, como acceitou promptamente a 
demissão do proprio ministro da guerra, que lh' a offe
recera em consequencia da repulsa de sua proposta ; 
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rasgo profundo d'essa politicct ele mciromóa, que 
era o característico da tactica imperial em occasiões 
de apuro. r 

Esta demissão teria tal vez produzido a paz se o 
snccessor do ministro, accedendo ao pedido do general 
Deodoro feito ao imperador, tivease mandado tranca[' 
as notas de censura. Não o fez porque a isso se oppôz 
o imperador, que via n'esse acto a humilhação de 
seu poder. 

Durante a trégoa que se seguio adoeceu D. Pedro 
repentinamente de uma congestão hepatica (28 de 
Fevereiro de 1887). 

Esta molestia dó monarcha brazileiro tornou-se 
para a quasi totalidade dos seus subditos um verda
deiro en;gma, q_ue até hoje ai:::ldl'L não foi decifrado 
publicamente. Hà, entretanto, sérios motivos para 
presumir que elle aproveitou o ensejo que lhe offe
recia aquelle accidente passageiro, para melhor en
cobrir a sua intervenção na solução dos gravissimos 
problemas politicos e sociaes, q_ue já n'essa época as
soberbavam o imperio. A. sua morte e.ventual, e, por 
conseg·uinte, a ascenção ao throno de uma princeza 
impopular ; a abolição imminente da escravidão, que 
era o principal esteio da monarchia; o mal-estai· 
geral dos brasileiros; o descontentamento profundo do 
exercito: todas estas questões eram outros tantos 
perigos que preoccupavam profundamente o velho 
imperador. 

Elle mesmo, por essa época, externou esse es
tado do seu espírito dizendo ao barão de Cotegipe : 
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« Grandes cousas se approxirnam ; mas eu estou pre
parado para tudo ! » 

Continuava mais agitada do que nunca, na im
pren~a e nas rodas dos officiaes, a questão de saber se 
as notas de censnra seriarri, ou não, cancelladas inde
pendentemente de solicitação da parte dos officiaes. 

Achando-se o general visconde de Pelotas na 
. capital do imperio, onde tinha vindo tomar parte nas · 
sessões do parlamento,que se abrira no dia 3 de Maio, 
e tendo elle e o general Deodoro adquirido a con
vicção de que o governo não cancellari:1 expontanea
mente aquellfts notas, resolveram ambo_s atirar-lhe a 
luva, publicando na manhã de 14 de Maio o seguinte 
ultimatmn em fórma de manifesto : 

« Ao Pa.l'lame nto e á Nação >> 

As recentes declarações ministeriaés no senado 
trazem a questão militar à uma crise, que impreteri
velmente exige sol:L1ção definitiva, imrnedfata e di
versa da que a, ultima transf9rmação do_ gabinete 
parece querer impôr-lhe. 

- Suscitada pelo arbítrio da administração no 
acto oppressivo que mandou reprehender em ordem 
do dia um official, por se haver defendido com isenção, 
pela imprensa, de arguições com que o ferira a pa
lavra de· um deputado, dir-se-hia tender para um 
fim, que todos applaudiamos, quando o goverr:io su
jeitou a controversia levanta1fa pelo seu erro ao juizo 
do Supremo Conselho Militar. 
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Deixando o caminho normal de consulta ao con-
. selho de Estad·o, em cujo seio nma secção especial 
conhece qos motivos concernentes á guerra, e snbmet
tendo os pontos debatidos á apreciação de um tri
bunal que emana em sua maioria das nossas fileiras, 
o ministerio apparentára confiar sem reserva na 
consciencia leal do exercit1), e, pelas eonc1ições extra
ordinarias d' esse appello, offerecer a mais ampla satis
fação a.o d'ireito offendido '. 

Oriunda d 'essa corporação respeitavel, a sen
tença foi qual se esperava da sua complacencia, da 
sua independencia, da sua firmeza , denegando razão 
ao ex-ministro da guerra, proclamando que a facul
dade de defesa pela imprensa, sob a sancção elas leis 
penaes, é de direito commum a todos os cidadãos, e 
qne d'esse direito não é licito privar os officiaes do 
exercito sem offensa da Constituição do Imperio. 

S t1b.screvendo essa decisão, que provocára, pela 
declaração formal de que com ella se conformava, o 
governo induziu o paiz a crer que a pendencia es- · 
tava finda, e que ao desassombro na confissão do desa
certo se seguiria a logica da reparação, que o erro 
confessado lhe intimava. 

Não qniz porem o minisLerio dar esse exe·mplo , 
de respeito a si proprio, aos seus actos solemnes, aos 
seus compromissos officiaes; e pelos publicistas que 
erarri notoriamente, em certas folllas, os interpretes 
directos do gabinete, se fez saber que as notas de 
censura · aos officiaes não se retirariam emquanto 
estes o não -requeressem. Como se á auctoridacle, 

G F . n, n. 
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q:ue de publico reconhece haver lesado a lei n'uma 
especie determinada e coí'recta, não tocasse, por 
nobreza, por decoro, por jnstiça · estricta, por en
c,1rgo especial ele suas funcç.ões, o dever d_e reinte
gral-a ! Como, ainda, se as victimas da prepotencia 
fossem mais interessadas n' essa restituição do que a 
propria legalidade exautorada ! 

Humilhação tal era inadmissivel aos nossos brios. 
O governo sentiu-o na reprovação gei'al que acolheu 
a· sua incongruencia ; e o sacrificio do ministro da 
guerra, exonerado pelos seus collegas, veio outra vez 
persuadir a Nação de que o gabinete voltava á es
trada legal, tirando francamente elo seu acto a conse
quencia inevitavel. 

Mas os mezes correram em vão; a molestia do im
perador, sobresaltando profundamente os brasileiros, 
veiu pôr em todos os animos o receio de ag-ra·var 
pelas ag·itações de um confl.icto 1 ainda que moral, o 
milindroso estado de sua sande, até que, na camara 
dos senadores, em sessão de 9 do corrente, o ministro 
interino da guerra, promovido a effectivo no dia se
guinte, desenganou a todàsas esperanças, declarando 
que o ministerio i1ão se considerava ligado pelo aresto 
do Supremo Conselho, apezar de lhe haver dado o seu 
beneplacito ; que as cern~uras inflgidas aos of:ficiaes 
eraµi justa punição de infracções disciplinares e que o. 
conselho de guerra requirido com insistencia por um 
desses officiaes em desaggravo de sua fé de officio, 
maculada pelo governo, nunca lhe seria concedido, 
porque autorisal-o eg_L1ivalia o mesmo que sujeitar 



o ministro, com o :peticionario; á alçada elo tribu
nal militar. 

Principios taes, inauditos até agora, farião da 
boa fama dos of:ficiaes - brasileiros simples 1woprie
<1acle do g·overnô, sem haver mais honra de militar 
(J_ue pudesse desaffrontar-se "de uma nodoa imme
recida, quando a parcialicla.cle ele um ministro deli
berass<? infligir-lhe mancha e recusar-lhe o clesaggravo 
j nclicial. 

Sob taes theorias jurídicas não ha exercito, nem 
pôde haver pà.tria; pon1ue _ a primeira condição da 
patria é o pundonor dos defensores profissionaes de 
sua honra. 

O que se agita portanto, não é uma questão de 
classe : o aviltamento do exercito envolveria a. so• 
-ciede e daria triste medida do caracter nacional. 

Não é ta,mbem veleidade ele predomínio militar o 
que nos move : a cousc.iencia publica tem certeza de 
(J_ne o exercito brasileiro é a mais estavel segnrança 
tlapaz, da lega.lülade, da 01·g·a.nisação civil do Estaclo. 
Seja qual fôr a posição a que as circumstancias nos 
levem, a segurança individual, a tranguilidacle pu
l.Jlica, as instituições constitucionaes, as tradições li
vres ·c1a Nação encontrarão sempre o o exerci to um ba
luarte inexpugnavel e em cada peito de soldado uma 
alma de cida,tlão . 

Mas a jurisprudencia elo governo exclue da lei o 
exercito; e d' essa proscripçã0, intoleravel porque en.
vol ve a nossa vergonha, força é que haja recurso. 

Para onde? 
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A recomposição por que acaba de passar o gabi
nete, chamancl.ú a effectividade na pasta da guerra o 
antor das declarações emphaticas de 9 d'estemez, im
primiu ao governo a mais accentuada feição de hosti
lidarle aos brios militares. Ella evidencia que, longe 
de inspirar-se a destituição do ex-ministro d'e:;;sa se
cretaria de Estado no pensamento de rejeitar o , mi
nisterio a soliclariede de collaboraclor nas medidas de 
reação contra o exercito, longe cl'is,;o, o que se tinha 
em mente era buscar um reactor mais in:fl.exivel e re
clobrar n' ella, tornal-a peremptoria, recusando em 
substancia e absolutamente o qne até então se incul
cara concedido apenas sob a coudição ele acquiescencia 
nossa a uma caprichosa formalidade. Assim veiu 
acabar na sorpreza de um desafio a política de tor
tuosa v1:1.cilação, que desde o ~nno passado illude a 
nós e a.o paiz. 

Deploramos que a doença inquietadora de Sua 
:Magestacle não nos permitta invocar directamente o 
chefe tlo Estado. Sabe o exercito que o imperador ne-
11hnma responsabilidade constitucional tem. E' lhe 
grato saber, que nos abusos de que se trata, não lhe 
cabe nenhuma responsabili<lade real. Mas, em toda a 
parte, ainda nos paizes oncle exemplarmente se prá
tica a monarchia parlamentar, o soberano, se é, como 
entre nós, um elevado espírito, tem sempre em si pela 
sua sabedoría, ·pela sua experiencia accumulacla, pela 
superioridade de sua intuição, pela alta imparci
alidade ele seu cargo, uma immensa reserva ele aucto
ridacle moral, de influenciá persuasiva sobre o animo 



~ 85 -

de seus ministros mais indepenclentes, dos seus conse
lheiros mais austeros; e não lhe faltão occasiões como 
esta ele exercel-a, com bemfazeja discrição, em pro
veito da justiça, da liberdade e da ·Jei. Detem-nos, 
porém, _neste momento o zelo pelos dias de Sua Ma
gestacle, o temor 1le arriscar a sua preciosa sande, 
talvez até a sua existencia, ponrlo em contribuição it 
activiclade, quando a medicina indica o repouso e o 
povo anceia pelo sen restabelecimento. 

Não obstante, não seriamos leaes ao príncipe 
honrado e pàtriota que reina sobre nós, se pactuas
semos com o vilipendio de uma posição, que nos lu
dibria, arrancando-nos a clig·nidade ele ciclaclãos ar
mados, para não nos deixar mais que a subserviencia 
dejanizaros. 

Não nos re;:;ta, pois, senão recorrer para a opinião 
elo paiz, qne desde o principio esposou a nossa causa, 
identica á d' elle, endereçar ao parlamento esse der
radeiro appello e protestar que havemos de manter-nos 
n::> posto d.e resistencia á illeg·aliclade, que é o do 
nisso ele ver, do qual nada nos arredará emq uan to o 
direito p::istergado não receber a sua satisfação plena. 

Havemos de ser consequentes, como quem não 
c1nhece o caminho pqr onde se ree1'.la sem honra. -
Visco nele ele P elotas,-Jl,fanoel Deodoro ela Fonseca. » 

Um dos mais importantes resultados cl'este ma
nifesto, com relação ao enigma da molestia do impe
rador, foi a revelação feita no senado pelo visconde 
de Pelotas ele ter elle sido convidado por nm intimo 
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da familia imperial, o marquez de Paranaguá, para ir 
tratar da questão das nQtas de censura com o proprio · 
imperador, o que autorisa ·a supposição de que o mo
narcha segt1ia attentamente a marcha do conflicto 
entre seu governo e o exercito, deddiclo a interyir 
qt1ando visse perigar a causa da monarchia: 

O visconcle de Pelotàs não accedeu ao·con vite dt} 
_, marquez «por ter elle siclo foi to em particular.» 

Falhando este recurso, lançou o governo mão de 
um expediente mais prompto, no qual ainda era vi
sível a iniciativa ou combinação imperial : nm se
nador, Sr. Silveira Martins, propoz ao senado um :1 

moção por meio da qual « o ministerio era convidado 
a cancellar as notas de censura. » 

O governo cedeu immediatamente, ainda que com 
alguns « arranhões em sua dig·nidade », segundo o, 

proprio conceito do presidente do conselho. · 
Desembaraçado por este lado, dedicou.[) g·overno 

os seus mais solícitos cuidados a uma outra, ordem de 
idéas que constituü1m um grave problema a resolver 

· e causavam as mais serias apprehensões á monàrchia: 
a abolição da escravidão. 

De todos os me,ios que os ag·itadores da abolição 
empreg·avam para for.çar o governo a realisar a grande 
e humanitaría.medicla de restitufr á liberdacle perto de 
um milhão de escravos, o mais efficaz· e que foi o ul
timo recurso em de::;espero de causa, foi o conselho e 
auxilio que lhes deram para fugirem em massa para o 
littoral. 

Esteinovrmento começou nap-rovincia ele S . Paulo, 
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O lI'inisterio Cotegipe pensou um momento em 
impedir a fuga dos escravos por meio da tropa de 
linha. Mas o exercito, pelo orgão do Club Militar re
centemente fundado .na capital do imperio e do qual o 
general Deodoro era presidente, frustrou tão humi~. 
lhante prójecto, enviando á princeza imperial regente 

: uma mensagem supplica.ndo-a na apparenda, mas na 
realidade regeitando antecipadamente a indigna in
cumbencia de « capturar negros fugidos. » 





Segunda phase da questão militar 
" E' sómente agora que vai come(ai· a guerra .»-· -Prisão arhi

. traria e rnáo trato infligido ao capitão-tenente Leile Lobo, 
, que é metticlo em um xadrez ele policia-Cbicana do gover
' no.-0 governo só cede em presençada attitude ameavado ra 

1 dos clubs militar e naval.--Alijamento do ministerio como 
um instrumento que tornou-se inulil. · 

Aquillo que aos olhos do publico parecia a con
clusão da paz, não passava de um simples armistício. 
D' esta opinião eram, entre outros, dous deputados 
monarchistas, o Sr. Andrade Figueira, conservador, 
e o Sr. Affonso Celso Junior, liberal. Com effeito, 
tendo o primeiro dito do alto da tribuna: « E' só
mente agora que vai começar a guerra »--respon
deu-lhe o segundo: « · Apoiado. A questão militar 
está, quando muito, adiada; morta, não. 

Infelizmente ambos elles tinham razão, porque, 
como . eis acontecimentos ulteriores . vieram provar, a 
monarchia continuava secretamente, hypocritamente, 
a empregar os meios q_ue lhe pareciam mais efficazes 
para supplantar definitivamente o exercito,removendo 
deste modo o maior, serião o unico obstaculo que se 
oppunha á realisação dos seus planos dynasticos. 

O proprio ministerio encarregou-se de provar 
por actos positivos que a paz não e.stava feita com o 
exercit·o, pois não tardrn a perseguir os officiaes e 
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alumnos da Escola Militar que mais se haviam dis
tinguido contra o ~overno durante o conflicto militar, 
ou que mais lig·ados estavam aos chefes ~a resistencia. 
Foi assim que elle mand!)U susp~nder o curso dos estu
dos de muitos alumnos, e retinha na capital officiaes su
periores que haviam sido chamados do Rio Gran<le 
do Sul (entre outros e coronel José Simeão de Oli :1 
veira), ou os enviava para provincias remotas em in
significantes commissões militares, como aconteceLl 
ao tenente-coronel Madureira, qne foi incumbido ele 
ir inspeccionar uma companhia de infantaria· na pro
vincia de Sergipe. 

Era esta a situação, toda cheia de incertezas 
e apprehensões, quando em fevereiro de 1888 an
nunciaram os jornaes da manhã que na noite · 
anterior o capitão-tenente Leite Lobo, da m~ri
nha nacional, havia sido maltratado e recolhido pre
so a um xadrez de policia, onde ainda se achava deti
do. A verignadas as cousas, soube-se que aquelle of • 
ficial, achando-se durante a noite, em tra,jo civil, em 
uma casa de mulher livre, na visinhança de uma es
tação policial, o alferes com mandante d' esta estaçiio 
o mandára expulsar d'aqnella casa. D'ahi uma luta 
corporal entre Leite Lobo e os solclados de policia, qne 
o espancaram e recolheram ao xadrez, apesar de suas 
rrpetidas afflrmações de ser elle official de marinha. 

Na prisão ainda soffreu máus tratos negando-se
lhe até agua para beber, que elle pedia com verda
deiro desespero. Soube-se mais que tendo um ajn
_dante de ordens elo ajndante-g·eneral ela &rmada se 
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apresentado por ordem cl;este, na estação policial 
para reclamar a soltura de Leite Lobo, e tendo tam
bem. feito a mesma coisa um off:lcial superior do exer
cito (parente do detido), o alferes com·mandante da . 
estação ousou trat.al-os com. clespr~zo antes de 1;esol
ver-se a soltar o preso, .condncta esta tão insolita e 
descomunal que só podia explicar-se pela certeza que 
a,qu elle official ela policia tinha ela impunidade. 

Este facto ca11sou grande indignação na armada; 
cujos offlciaes estacionados na capital r~solveram 
pedir uma reparação ao governo por intermefüo do 
Clnb Naval. 

O governo, e·m vez ele corresponder prompta
rnente ao pedido feito em nome da moral administra.
tiva ele uma corporação tão respeitavel, protelou e 
chicanou o mais que ponde. Por fim ordenou que se 
fizesse um inqner-ito, o que .importava em não dar cre
clito ás af:firmações elo aj udante-general ela nrmada e· 
ele um official superior do exercito, que havia dado ao 
commandante do corpo de policia u~1ia parte circums
tanciacla elo desprezo com q_ue elle havia sido tratado 
pelo alferes ele policia. 

O Clnb Militar, tambem indignado e ainda quei
xoso por cansa das pequeninas v_inganças exei~cidas 
pelo ministerio ·contra seus companhéiros, ~nviou uma 
mensagem ao Club Naval, dizendo «que contasse com 
o seu apoio» . Ao tempo que isto se passava tinham 
logar nas mas da cidade continnas rixas entre 
soldados de policia e da marinha ou . elo exerci to, che
gando essa irritação ele animos ao ponto de vêr-~e o 
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governo obrigado a prohibir á força policial de sahir 
dos quarteis, e a mandar policiar a cidade po_r sol
dados de linha. 

Foi sómente depois que as cousas ch~g·aram a 
este estado, e que o Club Naval declarou-se em sessão 
permanente até que satisfaç.ão fosse dada pelas offen
sas feitas ao capitão-tenente Leite Lobo, que o go
verno resolveu demHtir o alferes comínandante da 
estação policial. 

Este segundo triumpho alcançado pela força ar
mada em luta com o g·overno não podia deixar ele im
pressionar fortemente aos representantes clamonarchia 

O'mitÍisterio escravocrata do barão de Cotegipe 
e~tava evidentemente gasto, e tinha-se tornado pro
fundamente impopular á força armada. Era, pois, 
tempo de mudar os actores do scenario politico, o que 
produz sempre um bom effeito sobre os espectadores. 

Por outro l_ado, a libertação dos escravos im1rn
nha-se imperativamente, e, como já não pudes.se mais 
prestar serviços o instrumento ministerial, era de 
necessidade alijal-o de conformidade com a política 
elos reis. 

Foi, portanfo, resolvida a demissão do ministerio. 
O pretexto achou-o a princeza regente impondo aos 
ministros a demissão do chefe de policia da capital, 
que era o agente da mais intima confiança ministe
rial. O governo preferia, como estava previsto, dar 
a suapropria demissão, e assim sahiram todos,minis
tros e chefe ele policia. 



Terceira pha.se da g_nestão militar 
carril icto entre o chefe de policia de S. Paulo e o 17. 0 batalhão 
de i11fan lar ia . -Defesa do batalhão pelo general Severiano (irmão 
elo general Deodoro e servindo de ajudante general do exercito). 
- Car la_ do ministro da guerra para evitar a demi ss:lo do ge
ner:1! Scveriano. - · Plano de vingança do governo. - Partida 
do general Deudoro para l\Iatto-Grosso. - Morte traiçoeira do 
general Sevcriano. 

O novo rninfoterio, presidido pelo senador João 
Aifredo Corrêa de Oliveira, herdou do seu ante
cessor o desco_ntentamento .que reinava p.a classe 
militar, principalmente nas fileiras do exercito per
manente. Apezar ele sua grande pru<lencia, e mesmo 
de um · certo esforço para dissipú antigos resen~ 
timentos, elle não soube impedir que . a repro
ducção de um facto já habitual e sem grande impor
tancia em . si mesmo degenerasse em um novo con
:fl.icto entre o governo e o exercito. 

Em fins de dezembro ele 1888, na capital da pro
víncia de S. Paulo, por occasião de um encontro, á 
noite, entre soldaàos de linha e de policia, foi um 
d'aquelles espancado · por estes ultimas. Os compa
nheiros da victima tiraram a desforra e recolheram-se 
ao quartel. lVIas tendo o chefe de policia tido conhe
cimento do occorrido, encaminhou-se para o quartel 
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do batalhão (o 17° de i,,fantaria), e, ahi penetrando 
até ao estado-maior, dirigiu-se ao official de serviço 
e companheiros alli presentes e exprobrou-lhes em 
linguag·em viole;nta a conclucta ele seus soldados, 
chegando ao ponto de dizer, entre outras cousas, que 
o batalhão era um composto de bandidos; e retirou-se 
Jiroferindo a ameaça «quê o batalhão receberia ordem 
superior para sahir da província. ·» 

Este procedimento do chefe de ·policia provocou 
da parte d9 commandante elo batalhão, tenente-coro
nel Honorato Caldas, urna ordem elo dia em que elle 
dizia aos seus officiaes « que o chefe de policia devia 
t.er sido posto fóra, do quartel a couce d' armas». 

_ O ministro ,da guerra mandou effectivamente 
· retirar o batalhão, realisanclo d 'esta fórma a ameaça 

feita pelo cuefé de policia. -Os offieiaes · appellaram 
· para o ajudante-general elo . e:x:ercito, general Seve
l'iano da Fonseca (irmão do general Deodoro), o qual 

' lhes prometten justiça. Emquanto, porém, a justiça 
elo · governo se fazia esperar, a opposição aproveitava 
hahilmente o ensejo p ~ra exaltar de novo o espirito 

. de classe no exercito. Os officiaes queriam a demissã0 
do chefe de policia e que ella fosse dada ci bem, elo 

. serviço publico , e o governo, clepois ele alguma hesi
tação, queria apenas exoneral-o pura e simplesmente. 
Era este o uó gordiu. 'l1ehclo sido muito debatida a 
questão na imprensa, appareceu afinal a noticia da 
demissão do chefe de policia, sem nenhuma outra de
claração. Os jornaes da oppo\ ição insinuavam que 
essa demissão, sendo a pecliclo do chefe de policia, 
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não era uma satisfação dada ao batalhão que elle 
bwia offendido. O ajudante-general tambem assim 
o entendeu, tanto que apressou-se a enviar sua de
mitisão ao ministro da guerra, o que complicava sin
gularmente 1l, questão. 

Em tão difficil conjnnctura, o ministerio achou 
um meio termo, e o fez saber immediatamente ao 
aj1,1.dante-general por intermedio de um amig·o com
rnum e funccionario superior d o ministerio da guerra, 
a quem escreveu esta carta : 

« Illm. amigo senhor ... -Acabo de ser surpren
c1ido com o officio . do ajudante-general solicitando 
sua exoneração. O motivo de tal deliberação é a 
exoneração do chefe de policia de S. Paulo. O Paiz 
de hoje insinúa que essa autoridade fôra demittida a 
pedido. O general Severiano deYe estar prevenido 
contra as intrigas e mexerico dos noveleiros,que estão· 
ex_ploran·do o qLrn elles chamam Novci qiiestüo niilitcir. 

Sabendo qúe o general está doente, peço-lhe que 
o procure de minha parte, mariife,c:;tando minha gTande 
sorpreza. Póde assegurar ao conselheiro Severiano que 
o chefe de policia foi demettido por decreto d'3 1 do 
corrente, não a pedido, mas por conveniencia ou a 
bem do serviço publico. 

Confio que melhor informado7 elle retirará seu 
pedido de demissão, se . ó motivo porque o fez é, como 
diz em seu officio, a demissão do chefe de poEcia. 

Hoje estarei cedo na secretaria. Seu amigo· obri
gado. -(Assignado) Thomaz Coelho. 

Cosme Velho, 4 ele Dezembro ele 1888.» 
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Publicada a demissão· do chefe de policia com a 
clausula exigida pelos offi.ciaes, deram-se estes por 
satisfeitos e o con:fl.icto foi considerado como acabado. 

Os factos posteriores, porém, não tardaram a 
mostrar que apenas se havia atirado uma nova camada 
de cinza sobre ·o fogo da questão militar. 

Com effeíto, o governo não podia estar de bom 
grndo resignado, e tudo autorfaava a acreditar 
que elle premeditava uma desforra. Deve qatar 
deste momento a resolução tomada pelo imperador ele 
afastar da guarnição da capital uma bôa parte da 
tropa de linha, . que já em tres occasiões ' c1iffe
rentes havia provado que .e1la coustituia um serio 
perigo para a dynastia reinante, e que seria im
prudente contar com o exercito parn uma evéntua
liade em que as suas sympathias ou .o seu apoio fosse 
necessario. A internação da tropa ele linha era uma 
operação arriscada, e por isso demandava muito tacto. 

Depois de fazer correr boatos-verdadeiros 
balões de ensaios -relativamente á transferencia de 
um ou outro batalhão para as províncias, o governo 
aproveitou o pretexto que lhe offerecéJ:! umadesintelli
g·encia entre a republica cio Paraguay e a da Bolivià 
( dous estados tão enfraquecidos que mal podiam de• 
sembainhar a espada) para enviar para a lop.ginqna 
província de Matto-Grosso, fronteira d'aquelles Es
tados, uma.força de observação sob o commando elo 

- general D eocloro. 
A partida d'este general e de dois batalhões (ti

rados da guarnição da capital) para Matto-Grosso 
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alguns dias depois de haver o governo se submettido, 
por carta, ao ajudante-general do exercito, e sobre
tudo a futilidade do pretexto alleg·ado, são indícios 
certos de que a expedição era o resultado de um plano 

-politico. Correu, em verdade, n'essa occasião o boato 
de que o governo, por indicação do conde d'Eu, tinha 
i1i 11Í.ente acabar com o prestigio dos dous generaes, 
um que era o chefe official .(Severiano) e o ont1~0 
reconhecido pelo exercito (Deodoro), os quaes, reuni
dos como irmãos que eram, poderiam impôr a sua 
vontade ao governo. Após este boato appareceu 
outro, seg·undo o qual, urna vez _Deodoro em Matto
Grosso, Severiano seria impellido a demettir-se do 
lugar de ajudante-general. Isto foi ouvido de um 
ex-ministro, àmigo do minister-io. 

Mas para evitar qualqner suspeita da parte da 
· victima · ou para preparar elementos para a defeza 
contra algt1ma accusação que n' este sentido pudesse 
apparecer mais tarde, empreg_ou-se um meio caracte
rístico da política imperial: deram préviamente um 
titulo honorifico -ao g·eneral Severiano, o de Barão 
das Alagô!;ts. . 

De facto, já em Março começou o ministro da 
guerra a desgostar profundamente ao general Seve
riano, por meio de successi vas emendas feitas .ao re
gulamento das escolas militares, de cuja confecção 

· estava elle inctunbido. Em uma conferencia que no 
dia 17 d'aquelle mez teve com o general, que andava 
adoentado, assegurou-lhe o ministro que certas dispo
sições do regnlamento por elle lembradas seriam 

7 F. R. B. 
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consideradas definitivas, e o autorizou a garantil-o 
aos interessados. 

Na manhã de 19, porém, ao ler o Diario Official, 
viu Severiano que o ministro havia feito precisamen-

. te o contrario do que havia promettido na ante-ves
pera. « Isto é umci infaniia ! » exclamou o · general, 
rubro de colera e atirando o jornàl ao chão. Em se- · 
guida, por habito e tambem para acalmar a agitação 
que lhe prodazira tamanha contrariedade, foi tomar 
o seu banho (banho morto), e ahi, sentindo- se muito 
afflicto, chamou por auxilio. Acudia-lhe um dos fi
lhos, e depois a esposa, que já o achou muito mal. 

_ Carregaram-o para um quarto proximo, e ahi não 
tardou a expirar. 

E asssim realisou-se a maxima de Caro: ( 1) Lei 
rHse est plns meiirtriere que la violence - a astucia 
é mais mortífera dó (lUe a violencia.. 

(l) Membro da academia franceza. 



o chef!) ele gabinete viscondede Ouro Preto-Programmadeabafar 
o movimento republicano - Efl'eito das declarações minis
teriaes -- A manifestciçcfo das larn,njas - Yirtoria eleitoral 
do · governo - Jurame1llo dos republicanos - Projecto de 
execução do plano imperial. 

Com a morte de Severiano, o general Deodoro já 
não parecia tão perigoso á monarchia, e como, por 
outro lado, tivesse cessado entre os governos para
gtrnyo e boliviano a divergencia que motivara a ex
pedição para lVIatto-Grosso, foi aquelle general auto, 
risado a recolher-se ao Rio de Janeiro com os dous 
batalhões que o acompanharam . 

Entretanto, os golpes certeiros e profundos que 
n'essa época, estava o Diario de Noticias desfechando 
sobre a monarchia abalavam seriamente os alicerces 
d'este monumento quatro vezes seculares. (I} 

D . Pedro, sem ainda perder a confiança immensa 
que tinha em seus inmuneros recµrsos, mas conven
cido de que não tinha tempo a perder, resolveu exe
cutar promptamente seu plano de salvação, baseado 
na inesperada abdicação da corôa P-m sua filha. 

(1) O Sr. Joaquim abuco dizia pela imprensa : « Evaristo 
fez a maioridade, Ruy Barbosa fará a Republica.» 
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D' esta tarefa foi incumbido o partido liberal sob 
l:!- direcção do novo presidente do conselho, o s~nador 
visconde ele Ouro Preto. · 

Filho da montanhosa província de Minas Geraes, 
é o visconde de Ouro Preto .dotado da energia cara
cteristica dos homens habituados a lutar contra a na
tureza em busca do bem-estar . Alto, cheio de corpo, 
cabeça oval, meio calvo, nariz fortemente aquillino. 
usando pince-nez, big·ode e longas suissas já grisalhas, 
apresenta um todo sympathico e insinuante. Era ainda 
muito moço quando, em 1866, durante a guerra do 
Paraguay, foi nomeado ministro da marinha, em cujo 
cargo revelou -- talento, illustração, energia e muita 
aptidão administrativa. 

Muito trabalhador e estudioso, era_ animado de 
-µm g-rande estimulo : ambição do poder, de glorias e, 
infelizmente, tambem de riquezas. Para chegar aos 
seus fins sabia escolher os meios, vencer os obstaculos 
e os vencia principalmente empregando uma gTande 
audacia no ataque, no qual revelava immensa faci
lidade de escrever ou fallar. 

Recostado ein uma cadeira do parlamento ou na 
poltrona de ministro, , conservava a cabeça sempre 
alta, ligeiramente inclinada para traz, como em at
titude de quem está em guarda contra adversarios ; 
caminhando nas ruas da cidade, empunhando um 
bengalão e olhando de vez em quando para o céo, 
parecia desafiar apropria Divindade. Exellente al-

, liado e terrível inimigo, todos o temiam, granrles e pe
q_uenos, ricos e pobres, co-relig-ionarios ou arlversarios 
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politicos. Não se empenhava facilmente na luta, 
mas quando a acceitava, era para esmagar sem 
piedade o seu contendor. O rroprio imperador devia 
temei-o, e com certeza sabia qual o partido que podia 
tirar ele tantas qualidades reunidas. 

Ministro pele!' segunda vez eml879 (na pasta da 
fazenda) no primeiro rninisterio da situação liberal 
que acabava de inangurar-se, atravessou o periodo de 
governo do seu partido (1878 -1885) sem ter voltado 

' ao ministerio, quando houve outros membros do par-
tido que foram ministros até tres vezes, e mesmo chefe 
de gabinete, sem que para tanto os recommendassem 
precedentes conhecidos ou uma superioridade evidente . 

Afastando-o do governo ostensivo do paiz, o im
peraclot parecia obedecer a um plano ; dir-se-hia que 
elle queria aguçar-lhe o appetite ou desejava p1)upar 
esse homem excepcional para uma occa:;;ião tambem 
excepcional. 

Como o Tiberio de Roma, D. Pedro II do Brazil 
sabia preparar com longa antecedencia os gTandes e 
terríveis g·olpes destinados a livrai-o para sempre de 
um inimigo (ou amigo) perigoso. 

Ao sahir do governo em 1880, o altivo visconde 
deixoL1 a mais dolorosa impressão no espírito do povo 
por ter creado um imposto altamente vexatorio - o 
chama(lo itnposto do vintem sobre passagens nos bonds· 
- e por haver mand.ado a tropa de linha atirar sobre 
a população desarmada que tinha vindo protestar na 
praça publica no dia em que aquelle imposto devia ser 
cobrado. 
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Talvez fosse a energ·ia · cruel revel_ada pelo mi
nistro de 1880 o motivo que o recommendava ao im
p·erador para chefe de um gabinete no dia em que 

- fosse preciso esmagar alguma nova resistencia á von• 
tade de seu governo. Como quer que seja, _o visconde 
de Ouro Preto acceitou a incumbenci_a de formar um 
ministerio de salvação, e depois de conferenciar 
separadamente com o imperador P eom a princeza im
perial ácáca do programma g·overnamental e dos ho
méns qne o deviam executar , apresentou-se elle á 
camara dos deputados na sessãn de 11 de Junho. 

Já n'esse primeiro encontro com os representantes 
offlciaes da nação revelou elle, com uma audacia in
crível, a sua terminante intenção de « abafar o mo
vimento republicano que se manifes tava no paiz » . E 
accrescentou astuciosamente.« Pela violencia ? Não ; 
unicamente por meio de reformas liberaes para mos
trar que as instituições rnonarchicas têm bastante 
elasterio para as comportar » . Os factos, porém, bem 
depressa vieram provar que o ministro não fôra sincero 
em suas declarações. 'l'ambem. só os incautos e ii,ex
perientes em materia de progràmmas políticos se dei
xaram illudir. ·Mas foi sobretudo a composição do seu 
ministerio que fallou mais alto que as suas empha~ 
ticas declarações, mostrando a _ olhos penetrantes os 
fins occultos da política que ia inaug·urar-se. 

Havia com effeito n'esse ministerio t.res membros 
.que despertaram immediatamente · uma desconfiança 
geral. Eram elles o barão de Loreto (ministro do im
perio), o principal valido da princeza imperial, a 
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alma de sua camarilha ; o general visconde de Mara-
. cajú (ministro da guerra), pessoa intimamente ligada 

a familia do ministro do imperio e dedicado . á dy
nastia, e o vice-almirante barão do Ladario (ministro 
da marinha), que não entretinha, é verdade, relações 
com a côrte, mas que, por sua energia, era considerado 
capaz de conter os seus companheiros de classe no cir
culo de seus deveres monarchicos. 

A má impressão causada . pela organisação do 
novo ministerio, rnanifestou-rn immediatamente na 
imprensa independente com g-rande vehemencia. 

« A org·anisação ministerial, com que acabamos 
de ser sorprehendidos, dis:,.e o Diari9 de Noticias, 
con3titúe um tal portento, uma tal quinta essencia de 
palacianismo, que excede os limites da imaginação 
nos espírito:-; mais pessimi~t.:1s. Os novos ministros da 
guerra e do imperio não représentam nada n'este 
paiz, senão a côrte imperial , com a qual tambem se 
acha em relações de semi-afinidade o terceiro n,1i
nistro .extra-parlament ar, que, na pasta da marinha, 
concorre para·a formaçi'i.o do estupendo gabinete. 

« Ainda não tornámos a nós do espanto d'essa 
noticia, que derrama . sobre este novo período po1itico 
uma triste claridade reveladora de futuras lutas, das 
quaes ha de sahir , em muito menos tempo do que até 
hontein se suvpunlza, a revolução republicana . . . » 

Esta má impressão da imprensa repercutill com 
força na camara elos deputados. Não ha nos annaes do 
parlamento nacional vestígio de um igual levantamento 
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de broqueis. Os adversarias políticos do gabinete que 
forina_vam a grande maioria c1a camara; assim coqio o 
publico q_ue enchia as galerias e havia invadido o 
proprio reéinto privado dos representantes da, nação, 
uão cessaram um só instante de fazerem coro com os 
oradores q_ue rompiam em opposição ao novo minis
terio, sublinhando por meio de ruidosas manifestações 
as passag·ens mais frisantes. De todos os cantos da 
sala choviam apartes significativos da indignação q_ne 
ia na alma dos patriotas alli reunidos. «JJiinisterio an
lico ! Conimissão do Paço! ·Governo pessoal! etc.,» 
eram as settas a.tiradas contra a monarchia na pessôa 
de: seus ministros. N' essa occasiã0 re.sol veraín passar 
para a opposição republicana dois deputados de um 
certo valor nos partidos em q_ne haviam até então mi
litado. Eram elles o deputado liberal Cesario Alvim 
e o conservador padre João Manoel. Este ultimo, de
pois de ter caracterisado a constante bypocrisia da 
política imperial, qualificando o imperádor de granel(} 
artista, terminou a declaração de sua nova fé_ política 
exclamando com energia : Abaixo a monarchia ! 
Viva ·ci repiiblicct ! 

Não se p6de de~crever o delirante enthusiasmo 
que esta exhortação final despertou no auditorio. 

O primeiro ministro, pallido e visivelmente im
pressionado por tão· descommunal recepção, mas 
seinpre de cabeça alta, levantou-se para revelar mais· 

· um.a vez o seu grande talento de ·oradol' e a sua ini
mitavel coragem na tribuna. Respondeu elle com 
muita energia aos oradores q_ue acabavam de fallar ; 
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mas foram vãos os seus esforços e inutil a sua habili
dade empregada para destruir o e:ffeito que os ataques 
contra a monarchia e o ministerio haviam produzido 
no recinto da camara e deviam echoar no paiz. No 
conceíto dos jnizes competentes a luta entre a mo
narchia e a republica estava por tal fórmà travada 
que uma d'estas duas entidades tinha necessaria
mente de desapparecer da · scena política dentro de 
brevissimo espaço de tempo . 

Analysando no dia seg-Lünte a sessão de apresen
tação do ministerio, o Diario de Noticieis escrevia 
estas palavras que foram uma prophecia : « Os acon
teâ1nentos precipita1n-se para a republicci, mais de
pressa elo qiie se cles1Jenhavam para ci abolição. A fe
cleração erct o preservativo. Retardando-o, o gabinete 
àctiial está destinado a ser provcivelmente o eliminador 
do terceiro reinado, derracleiro ministerio ela _ mo
narchia. » 

Armado de todos os poderes, não sendo homem 
para recuar deante de esc1:np.nlos quando se tratava 
de umà questão de vida e morte, o visconde de Ouro 
Preto-cuja divisa era res non verba-mett.en reso
lutamente mãos á obra. Agindo por partes e com 
pruder1cia, · o seu primeiro empenho foi procurar 

· · a.bater a republica no terreno legal, isto é, por occa
sião elas eleições p~ra deputados, que deviam ter 
logar no dia 31 de Agosto proximo. Entretanto, ap
proximava-se o dia 14 de Jnlho em que a demo
cracia univen~al ia festejar o primeiro centenario da 
grande revolução franceza do fim do seculo passado. 
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O governo imperial devia naturalmente presumir que 
os republicanos brasileiros não deixariam d,e pagar o 
seu tributo de sympathia ao feito mais glorioso da 
humanidade nos tempos modernos, e dispóz-se a apro
veitar está prim eira occasião que se lhe offerecia para 
intimidal-os. F alhou, porém, esse plano , porque os 
republicanos limitaram-se a pronunciar em um salão 
particular alguns discursos que nada tinham de incen
diados, e nenhuma repressão autorisavam por parte 
<lo poder pulllico . 

Ante tam anha prndencia recorreu o g·overno á 
astucia . Na noite do dia irnmediato, 15 de Julho, 
um rapazola (um menor) de origem portngueza, Ale• 
xandre Valle, caixeiro desempregado, introduzindo-se 
no corredor de .um theatro por onde devia sahir o im
perador, ahi e na occasião em que passava o mo
narcha, gritou : Viva a republica! O publico não se 
commoven, tal era o habito em que já estava de ouvir 
semelhante grito. O plano, entretanto, .estava bein 
estudado,e tudo estava previsto . Por isso,rnallogran
dq-se mais esta provocação a uma tentativa de sedição 
que d':lvia fornecer ao governo occasião para pres
crever medidas terroristas, foi Valle para a rua, e 
ahi, depois de ter deixado passar o carro do imperador, 
<leu Llm tiro para o ar e entrou no café mais p roxinw, 
que estava brilhantemente illuminado· e repleto de 
gente. Não conseguindo fazer-se prender, começou a 
vangloriar-se em alta voz de haver atirado contra o 
imperador, 11romettendo voltar á carga visto ter er
t ·ado o alvo! Nem mesmo assim foi elle preso, porque 



- 107 .-

ninguem acre.ditava na seriedade de semelhante ten- · 
tativa, comprehendendo todos instinctivamente que, 
ou Valle era um doudo, on um instrumento da policia. 

• Mas o rapaz não desanimou. Ao sahir do café en
contro.n um g·rupo de tres moços, entre os q_uaes dous 
jornalistas, e não só contou-lhes o caso, vang·lo
riando-se sempre, como deu-lhes o seu cartão ele vi
sita. Assim continuou elle o seu trajecto pelas ruas 
da cidade até que foi preso por um subdelegado de 
policia a quem um dos jornalista, foi contar o caso. 

Do processo que lhe moveu a justiça publica, em 
segredo, nada se deprehendeu de positivo, mas 
sempre SP soube que Valle, ora declarava que havia 
sido incitado por um moço republicano (o mesmo 
que o foi denunciar á policia !) a dar viva.s á repu
blica no correrlor do theatro, ora que o haviam con
vidado para tomar bebidas ·alcoolicas de diversas 
q_ualiclades antes do attentacio. 

Tornou-se então evidente que o acontecimento 
da noite de 15 ele Julho, fôra uma co1µ.edia arran
jada pela policia imperial para fomecer pretexto 
não só para se fazerem grandes ovações ao imperador 
durante á viagem que ia fazer á capital da província 
de Minas, como para o governo poder adoptar na ca
pital do imperio medidas repressivas de qualquer 
manifestação q_ne pudesse dar logar a uma rebellião. 

Com effeito, já no dia segninte publicou o chefe 
de policia nm edital por meio do qual elle -prohibia, 
sob pena de processo , d11r vi1•as á Repnb1ica. Con• 
juntamente com esta prohibição mandava a policia 
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agentes secretos em companhia de sok1a(los ele ma
rinha percorrerem, ao anoitecer, as ruas mais frequen
tadas g·ritando alternadam~mte .: Fóra a Republica! 
Vivct a monarchia J - e brandindo navalhas abertas, 
facas de ponta e cacêtes no intilito evidente de esta
belecer-se o terror. O escandalo chegou ao ponto de 
serem esses provocadores da desordem escoltados por 
patrulhas dé cavallaria para protegêl-os contra os 
republicanos. 

Essas excitações imprudentes só serviam para 
mostrar a convicção que tinha o governo do perigo 
que corriam as instituições monarchicas, não se lem
brando elle q ne por taes meios entretinha-se, em vez 
de extinguir-se, o espírito de revolta. 

Um syrnptoma característico dos receios que tinha 
o governo e que prova a sua inhabiliclade · em previnir 
conflictos, um verdadeiro fructo do tempo, foi o se
guinte: Tinham os estudantes ela faculdade de me- · 
dicina por habito ajuntarem-se nos · intervallos das 
liçõ~s, em um largo que fica em face ela faculdade, 
para comerem laranjas que compravam a uma quitan
deira. Estavam alguns estudantes assim reunidos em 
certo dia quando passa o carro do ministro do im
perio . Os rapazes aproveitam a occasião e dão uma 
vaict ao ministro. No dia immediato foi prohibida á 
quitandeira a venda de laranjas no local habitual. 

Sabendo d' esta ordem dada pelo subdelegado de 
policia, e tomando-a pelo lado do ridículo, os estu
dantes organizaram urna grande passeia ta pelas prin
cipaes ruas da cidade, levando cada ürn d'elles uma 
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laranja espetada na ponta da bengala on do cbapéo 
de sol e dando vivas á laranja. A quitandeira, uma 
mulher de côr e trajando á úahiana, fazia parte do 
gTancle prestito, que teve um immenso successo . 

Foi esta a chamada manifesfoção das laranjas. 

Entretanto, o governo não se descuidava das elei
ções, que iam ter lugar. Sob pretexto de auxiliar 
a lavoura, soccorrer as · populações flagelladas pela 
secca e subvencionar a colonisação, distribuio elle por 
diversos banco.s, com autorisação para .emprestar aos 
fa~endeiros cerca de cem, mil contos de _réis ; deu tí-
tulos de nobreza e postos da guarda nacional a quantos 
indivíduos julgava ser influente na política de sua 
localiclade ; deu empregos e commissões a quem podia 

. servil-o; um presidente de provincia (Minas-Geraes), 
a mais republicana do imperio, deu tantas concessões 
industriaes e agrícolas e com taes favores especiaes 
do g·overno que um jornal serio (o Diario de Noticias), 
ponde dizer que se tinl1a posto a provincia em leilão ; 
na occasião das eleições foram comprados votos a di
nheiro, ou · foram obtidos pela fraude, pela sedncção, 
pela ameaça e até pela violencia. 

E por esta fórrna conseguio o governo vencer 
em toda a linha, obtendo uma camara quasi unanime ; 
mas ainda assim verificou-se que em todos os circulos 
eleito1;aes appareceram votos republicanos, e tão nu
merosos em alguns d'elles que a victoria do governo 
só foi devida a alliança que contra os repnblicanos 
formaram os- partidos -monarchicos e os fazendeiros , 



que haviam recebido dinheiro dos cofres pnblicos a 
titulo de emprestimo. 

Essa victoria do visconde de Ouro Preto, uma 
verdadeira vict.oria, de Pyrrho, parecendo -lhe deci
siva, estimu1on-l!Je o orgnlho e a ambição. A ambição 
impelliu-o principalmente para o campo das especu
lações financeiras, o orgulho cegou-o a:o ponto de 
convencêl-o que, para executar o plano de abdicação 
inesperada do imperador, podia impunemente abater 

. o exercito, terminar para ~empre os conflictos mili
t~res, e assim conquistar o ultimo florão para sua 
corôa de louros . 

A familia imperial e o seu ministerio sabi~m que 
o proposito dos republicanos era tentar fazer a revo
lução 111} momento da morte do imperador. Um dos. 
mais denodados tri"~rnnos do povo, o Dr. Silva Jardim, 
terminou uma das suas conferencias publicas excla
mando com enthusiasmo diante de numeroso auditorio: 
Juremos, meus patrícios, qiie não deixaremos ct 
Sra. D. Isabel subir ao throno ! (Junho de 1888.} 
Muitos officiaes do exercito e alguns da armada 
eram republicanos convictos ou estavam dispostos a 
secundar um movimento popular n'este sentido. (1) 

(l) O autor d'esta brochura conversando em certa occasião 
com o chefe de divisão Eduardo Wandenlrnlk, e dizendo-lhe que
ainda esperava vel-o um dia representar nu Brazil o pa.pel qua 
o almirante Topete reprr,sentou em 1868 na revolução que ex

' pulsou Isabel II da Hespanha, ouv_iu cl'elle esta resposta:« .Não 
em viela elo velho (o imperador) porque gosto cl'elle, Sot1 assim, 
que queres ta ? Mas logo c1ue elle morrer havemos ele acabar 
com esta monarchia de •.. . >> 
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Era esta a disposição geral dos espíritos contra. 
o ministerio do vis:ionde de Ouro Preto, que era con
siderado como uma creatura ou instrumento da princeza 
imperial. D'ahi a resolução decidida em que estava o 
governo ele, por todos os meios, aparar o golpe que os 
ameaçava. 

Pelo triumpho completo que o visconde acabava 
de alcançar nas urnas eleitoraes parecia estar reali
sada a primeira parte do ~en programma : o a batimento 
dos republicanos no terreno legal. Faltava a segunda. 
parte, isto é a submissão dos alliados d' esses 
adversarios da monarchia, o exercito e a marinha. 

A data escolhida pa ra a abdicação do imperador 
era ainda um segredo cl 'E stado; mas as medidas to
madas pelo governo indicavam o dia 2 de dez"embro, 
annivetsario natalicio do imperador, por cuja occa
sião costumava haver uma parada das tropas da guar
nição da capital e da guarda nacional no tempo em 
que ella existia. 

Estando esta milícia do povo extincta na occa
sião em que o visconde lle ÜL1ro Preto tomou as re
deas do poder, um dos seus primeiros . cuidados foi a 
resurrei ção d' essa velha instituição, e estava reorga
nisando-a com a maior presteza, dizendo abertamente 
que desejava vei-a formar ao lado do exercito no dia 
_2 de dezembro proximo futuro. A'o tempo que fazia. 
resuscitar a guarda nacional, o governo creava a 
gnarcla cívica, dando á esta, como àquella, uma or
ganisação igual à do exercito; augmentava conside
ravelmente a policia da capital e arregimentava em. 
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segredo a guarda negra composta quasi toda de ca
poeiras ou navalhistas e caceteiros ao soldo do 
governo. 

Por outro lado, quando o general Deodoro, de 
volta de Matto-Grosso, foi apresentar-se ao impera
dor, este, recebendo-o com familiaridade, disse-lhe 
entre outras cousas: « Espero vel-o brevemente com 
mandando uma grande parada.» Do confronto d'es
tes factos se póde concluir que a abdicação do impe
rador estava realmente proxima, e que havia o 

· projec,t.o de dar-se o commando de todas as forças for
madas em parada ao generalDeodoro para lisongeal-o. 
,~ Mas o homem põe e Deus dispõe. » 



Q11arta phase da questão militar 
Prisão e repreilensão ele ofllriaes ele mal'inlla - Volta do ge
nern.l Deodoro ele lllatto Grosso - Prisão do tenente Caro lino -
Con flicto entre o chefe de policia de l\'1ims Geraes e · o 9º regimento 
el e cavallaria -Demissão do coronel i\Iallet a hem do servi<;o 
publico--Nobre protesto do tenente-corouel Benjamin Coilstant 
- Ordem de partida parn o 22" lJcttalh:lo de int°antaria - lllemo
.ravel sessuo ·do Cl~1 b Militctr. 

Deodoro voltou de Matto Grosso com o coração 
ainda sangrando peia morte traiçoeira de seu irmão 
Severiano. 

A principal c1ifficuldade qne se oppunha á reali
sação llo plano do imperador consistia na reducção da 
guarnição militar da capital, isto é na sahida de 
alguns corpos de linha para o inter.for do paiz sem 
despertar a desconfiança do exercito. Era, pois, con
veniente achar pretextos que justificassem a inter
mção desses corpos afim de que no dia 2 de Dezembro 
as forças organisadas pelo governo para garantir a 
execução de seu plano, estivessem em grande maioria 
ou constitnissem uma · superioridade esmagadora. O 
proprio visconde de Ouro Preto se encarregou de 
achar esses pretextos, resolvido, no caso e·m que não 
fosse possível diminuir ainda mais a guarnição de 

8 
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linha, a usar de rig.)r par,1, intimidar 03 chefes mili
tares rebeldes, para o que era indispensavel provocar 
um novo confi.icto militar. 

O primeiro attrito do viscond·e no terreno tão 
desejatlo, foi com tres officiaes de marinha que se 
achavam sentados em uma sala de espera no minis
terio da marinha. Ahi apparecendo o primeiro minis
t ro, os officiaes o comprimentaram levantando-se f\ 

depois sentaram-se guardando na cabeça os bonets, o 
que é proprio de militares. Vendo isto, o ministro 
estranhou es~e procedimento e por Slla queixa -foram 
os ofíiciaes presos e reprehenclidos. (Isto teve logar 
em Julho). A imprensa opposicionista censurou a 
conducta do ministro, mas o incidente não teve outras 
consequencias. 

A seg·unda provocação do presidente elo conselho 
foi dirigida a um official do exercito que estava com
mandando à guarda do thesonro nacional. A hora em 
que se deu o conflicto, o logar, o modo e os factos 
subsequentes: tudo contribue para antorisar a crença 
de que houve premeclita~ão ela parte elo ministro. 

Com effeito, acabava ele chegar de Matto-Grosso 
o general Deodoro, ao qual os seus companheiros ele 
armas, inclusive todos os alumnos da Escola Militar, 
fizeram U'IJ1a brilhante recepção, 

« Logo qne o paquete em que vinha o illustre e . 
bravo militar ancorou em nosso porto ( escreveu o 
Dia rio de Noticieis de 14 de Setembro J foram a 'bordo 
recebei-o em lanchas a vapor muitos officiaes, tendo 
ficado no cáes grande numero ele cidarlãos e militares 



- 115 ~ 

• distinctos, contando-se entre eIJes muitos elos que têm 
as mais elevadas patentes. Esteve tambem a bordo 
o mare~hal Floriano Peixoto aj ndante-g·eneral d.o 
exercito. No cáes de desembarque, á espera do bene
merito brazileiro, achava-se toela a officialfrlacle elo 
23 batalhão ele infantarict, tor,ando na occasião da 
chegada de S. Ex:. uma gTande marcha guerreira a 
banda de musica do mesmo batalhão». 

Foi rrn tctrcle cl' esse mesmo clia q'ne cleu-se entre o 
]Jresiclente elo conselho e o co1nmcmclctnte ela guarclct elo 
thesonro wn novo cgnfilicto. Ao entrar o visconde no 
ministerio da fazenda e não vendo á testa ela guarda, 
que se forma rn para fazer-lhe as coritinencias do estylo, 
o official com mandante, perg·nnton por elle. Respon-

. deram-llle que o · official estav~ no quarto resétvaclo 
ao commandaute da g·narcfa. « Diga-lhe que me venha 
fallar no meu gabinete » , ordenou o ministro. A vi 
sado o of:ficial, clirigiu-,se inunedia-tamente ao pavi 
mento superior á presença do ministro, que o recebeu 
com est~t apostrophe: « O Sr. estava dormincl.o ! . .. » 

- « Desculpe-me V. Ex:., eu não estava dormindo, 
achava-me occ11paclo no gabinete reservaclo » -«Não 
senhor, repliccm-lhe o minisfro ; o senhor estava dor
mindo, e um official não dorme na gnarda. Recolha
se preso ao quar t el) e;'ú. » 

O of:ficial desceL1 a escada em obediencia á ordem 
do ministro, mas dispunlrn-se primeiramente a mandar 
aviso cl ' esta occurrencia ao offl.cial superior de dia á 
praça para ser renclido por outro offlcial, quando o mi
nistro, clescenclo immecliatamente depois cl' elle e 
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ve11do-tl a1ncl:-t no \'éstilmlo êlo ed i_ficio, exprob.1'a.-lhe 1· 

irritado, a demora em recolher-se preso ao quartel. 
Em vão lhe ponc~era o ofi'lcial que só aguarelava a che~ 
g acla do seu successo r no commando da, guarda para 
cumprir a ordem de prisã,ri que recebera. O ministro 
api'oveitanclo a presença de nm capitão que vinha 
fallar-lhe no t hesonro, mandou por ell e conduzir preso 
o cornmanclante ela guarda, ten ente Carolino. 

Quando se medita em tocbs as circumstancias 
que rodeiaram este inddente, é impossivel nào ad
mittir que a prisão do commalll1ante ela guarda. do 
t hesouro foi inventada unicamente pará provocar 
um conflicto, que envolvesse o general Deodoro e 
assim forn ecesse o desejado ensejo ele reformal-o arbi
trariamente , como já. o havia tentado o ministro da 
guefra da primeira. questão militar. O proprio vis
conde ele Ouro-P reto confesso Ll em seu manifesto pu
blicado em Lisbôa, depois da t evolução, que dois 
dias antes ela revol uç ão fallári:t ao seu colleg-a minis
tro da guerra ela reforma forçada do general D eodoro. 

A prisão do tenente C!l.rolino, nas condições em 
que fo i effectuada, tornou ainda mais intenso o des
g·osto ri.ue já lavrava no exerci to contra o governo 
imperial, e particn1arinente c·ontra o conde d'Eu, a 
cuja8 inspiraç:ões, diziam, obedecia o presiclente elo 
conselho . 

Duravam ainda os effeitos da questão Carolino 
quando na capital de Minas-Geraes tev·e log·ar uma 
nova rixa entre soldados ele policia e do 9º regimento 
de cavallaria que alli estava de guarnição. 
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O provocaclor d'essas rixas era um alferes do 
corpo policial, que commancfava uma estação em um 
dos arrabaldes da capital da provinc,ia chamado Bcirra, 
e onde moravam os soldados elo regimento que eram 
casados ou que estavam desarranchados. O comman
dante interino do reg·imento (major Virgílio ele Car
valho), no intuito de fazer cessar es;:;as provocações, 
propoz ao presidente da província e ao chefe ele po
licia · a substituição do alferns provoc~dor por um 
outro of:6cia l; mas não conseguia o seu luuvavel in- · 
tentoi o que faz suppor qu e havia plano em conser
VM este of:ficial. A penultima rixa entre solc1ados 
ll'aquelles corpos rivaes deu em resultac1o a prisão· de 
dous sol€l~dos de cavalla,ria, os qnaes em vez de 
serem conduzidos a1J seu quartel, comei é de praxe, 
foram levaclos para a cadeht commmn, guardada, 
pela policia. 

Uma vez presos, o proprio chefe ele po1icia, 
mandou avirnr ao commandante elo regimento eh 
pri~ão dos rnus sold ado~, convidando-o a « mandal-os 
bnscar, » Senclojá 11 7,oras ela noite, o commandtnúe 
comiclerort esse convite como um laço, e por isso es
perou que o dia amanlieces ::: e para reclamar regular-

_mente a en trega elos presos. Mas corno « o que :fica 
adiado não está perdido», deu-se poucos dias depois 
um novo e mais serio con:flicto, provocado clirecta
rnente pelo chefe ele policia em pessôa. 

Estando este de riasseio, ú noite, e encontrarn1o 
. al~uns toldados de cavallaria ordenou-lhes que se re

colhessem ao quartel; e con:o não fosse obedecido 
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promptamente ordenou aos soldados de policia que 
por alli passavam, por acaso, que os pTendesse ; os 
soldados do r egimento r esistiram e rechassaram os 
policiaes, os quaes foram procurar refugio junto á 
g·narda da _cadeia. A guarda recebeu-os, mas quando 
cl ' ella se aproximaram os solclados de cavalls.ria, 
t1 eu-lhes uma descarga que produziu diversos feri
mentos. E ste facto forneceu ao governo imperial o 
pretexto para mandar sahir da capital do imperio 
óara a capital de Min as Gemes o batalhão. 23º ele 
infantaria, o mesmo cujos of:ficiaes haviam feito uma 
llrilhante recepção ao general Deodoro por occasião 
de sua volta de JYiatto Grosso. 

D'esta forma «co111 urna só cajadada matava o 
governo dous coelhos» : diminüia a guarnição ela 
côrte e punia .os of:ficiae-sque haviam feito uma ovaçào 

-ao general Deodoro. 
Apenas eram decorticlos alguns clias, praticou 

o governo imperial mais um acto d.e prepotenciii 
contra ·nm dos officiaes superiores e elos mais clis
ti11ctos do exercito. Dir-se-hia que o governo tinha 
pressa de chegar aos -seus fins . Esse novo arbítrio 
governamental foi a clemissão, a bem do serviço pn
blico (pena infamante e não prescripta peh.s leis mi
litares) , dada ao directcr da Escola Militar do Ceará, 
coronel M:a11et, um elos companheiros ele Deodoro üa 
campanha do Paraguay, por ter ell e solicitado sua 
r1erni ssão, em termos cheios ele üignidaéle em tele
grarnma didg·iclo ao ministro da gu_erra, demissão 
que pedia porque, dopois ele lrnver o mi,nistro recusallo 
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áquelle director uma nomeação por elle · proposta 
. para um cargo subalterno, nomeou o mesmo indi
viduo 1mra um carg·o superior independentemente 
de proposta do director. _Esta circumstancia e o_ 
facto de, em vez de acceder ao pedido da demissão 
do director da escola, dal-a ~companhada de uma 
clausula offensiva, po~m em evidencia as intenções 
bel_licosas do governo. 

O plano ministerial parecia ser este: ou os seus 
a.ctos arbitrados com relação aos of.ficiaes do exercito 
seriam supportados com resignação, o que seria uma 
hmnill.J.ação para o general Deocloro, que até então se 
apresentava sempre como defensor d'elles, e portanto 
a subsequente desmoralisação d' este general em face 
do exercito, on o confl.icto se estabelecia,e n'este caso 
tinha o governo um pretexto para reformar snbita
mente o general-talvez mesmo pre.ndel-o-ou, ainda, 
em caso de luta, vencel-o e inutilisal~o para sempre. 

O general Deodoro e os seus mais íntimos ca
maradas ac1vinharam as intenções do homem que tinlrn. 
tomado a peito garantir á esposa do conde d'Eu a as
cenção ao throno. Por isso, já tres dias depois da de
missão do coronel Mallet (23 de Outubro) e por occasião 
da visita que os officiaes do encouraçado chileno Al
mirante Cockranr fizeram á Escola Militar da Praia 
Vermelha, um amig·o inseparavel do general Deodoro 
nas anteriores questões militares1 o professor tenente
coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, 
aproveitou o ensejo para, em presença do proprio mi
nistro da g·uerra, defender com a m,tior dignidade os 
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direitos de seus camaradas « protestando contra a 
pécha de indisciplinados, insubordinados e desor
deiros, que os partidarios do governo ativaram con
stantemente á face do exercito, e accrescentando qne 
elles seriam sempre cidadãos armados, nunca jámais 
janisaros. » 

Este protesto vehement1:1 valeu ao digno pro
fessor uma chuva de fl'Jres da parte dos alumnos. 
N'esse mesmo dia os alumnos da Esc.ola Superior de 
Guerra enviavam ao general Deodoro (que havia es
tado gravemente enfermo) uma commissão para « sau
dal-o e felicital-o por haver entrado em convales
cença, accrescentando a commissão que aproveitava a, 
occasião para expressar-lhe, em nome de seus cama- . 
radas, os mais intimo;;; sentimentos de amor e ve
neração. » 

Éstes mesmos alumnos, reunidos a muitos offi
ciaes da 2ª brig·ada ( composta dos l º e 9° regimentos 
de cavallaria e 2° regimento de artilharia), fizeram no 
dia 26 uma esplendida manifestação ao mesmo pro
fessor · Benjamin Constant, no edificio · da es
cola « em agradecimento pela defesa que tres dias 
antes elle havia feito do exercito na Escola Militar 
da Pra.fa, . Vermelha. » 

'l'aes explosões do espírito militar das esc0las e 
dos regimentos que formavam a segunda brigada não 
passavam ainda de simples demonstrações contra o 
ministerio perseguidor dos militares. O objecto dl, 
desejo geralmente manifestado era, em verdade, a 
quéda d.o inimigo que tinl~i.tln diante de si, e sómente 
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poucos já projectavam n'essa occasião ou procuravam 
meios ele clerrubar tambem a monarchia para a inteira 
tranquillidade de sua classe. · 

O general Deodpro votava uma certa amizade 
pessoal ao imperador, e por esta razão hesi_tava em 
pronunciar-se francamente contra a monarchia. Além 
d'isso ·elle temia que a republica trônt.esse o desmem
bramento elo Brazil (1). 

Qnanclo, porém, em Matto-Grosso, longe da agi
tação enganadora da imprensa e da influencia de 
amigos mais ou menos illudidos e interessados na con
servação da monarchia, elle teve occasião de meditar 
sobre a marcha politica de sua patria e os destinos de · 
sua classe, ao receber a noticia da morte subi ta de seu 
irmão Severiano e das circumstancias que a tinham 

(1) Na vespera da pnrtida do general Deodoro para il'Iatto
Grosso (fins de Dezembro ele 1888), o amor d'esta brochura, 
encontrando-se com ellc, disse-lhe: << Então, se'ti Deoduro, V. Yai para 
Matto-Grosso 1 ? E' muito fino est'e Pedro II; elle vê as cousas de 
longe; com0 Ti berio, elle sabe prevenir com :mlecedcncia os golpes 
rine receia; elle nilo quer que um general Deocluro ésteja na 
Curle por o.ccas iào dos festejos que aqui vão celebrar-se em honra 
elo primeiro ce.ntonario da grand e rovolnçào rrancez:1. . ,, o general 
comprehend ou immcclia tamente o pon sanJento ele-seu inter locutor, 
e respondeu com muita vi vacidade : « A republica no Brasil, Fiai IJC>, 
traria o cl es1nemlrnwiento cio r1osso lerrilorio, porque os chores 
políticos hão de querer o seu prcclominio nas provillcias, João Al
fred o cm Pernambu co, Cotegipe na· Balli~., Silveira Martins no Hio 
Grande , e assim por di ante . Eu sú vejo urn ti o111 ern que me me
rece confiança p:.ra prcs 'illenle ela republica « é o Benjamin. » (O in 
tl'rlocntor elo goncrnl Dcocloro apregsou-se a comrnunicar ao 
di; no prof'essor cta Escol~ Milil :1. r- es la confitlencia , que era éta 
ruaior iu1porlanci a para um re11u!Jlicano). 
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precedido, não ponde conter esta exclamação: « Mor
r eu a unica pessôa que podia ainda me conter ! » 

A partir d'este momento preoccup,wa-o mais do que 
nunca a idéa de tornar a sua classe respeitada e re 
vestil-a do prestigio e consideração a que tinha direito. 
Mais de uma vez sentiu o impulso da impaciencia, e 
cheg·ou a pensai· 'seriamente em fazer emb ,1,rcar .na flo
tilha que estacionava em Matto Grosso a tropa de que 
era commandante, afim de com e11a vir desembarcar 
110 Rio Grancle do Sul , est,1belecendo n' esta provinda 
a base de suas operações contra o g·overno imperial. 

A sua bôa estrella fel-o esperar, e o proprio go
verno, quej áo não temia, autorisou-o a voltará capital. 

Deodoro chegou ao Rio de.Janeiro soffrendo ainclfl. 
mais de uma molestia que já o perseg·uia ha tempos 
- clrterio-sclerose, endnrecimen to elas arteria,s -o q n e 
provoc,wa repetidos e fortíssimos htaque:nle dyspinàb 
( li fficnlclade de respirar). Esta cfrcnmsta1rnia e, 
·tal vez, o sentimento da responsabilidade do gTancle 
a.cto que meditava, e que devia exercer uma influen
cia decisiva sobre os destinos de sua patria, o trazian:i. 
apprehensivo e ·triste. Sómente 11iiiitos dicis clepois de 
snci chegada foi elle apresentcir-se ao i11iperculor e coni
p rinien,tcll-o. · 

A r·epnblica «estava no ar.» A mocidade das 
escolas militares e a officialidacle da 2" brigada já 
haviam sellaclo um pacto de alian_ç a para a defesa dos 
interesses ele sua classe, e sabiam que podi,i.m contm· 
com che es como Deodoro e Benjamin. A deposição· 
d'.l min isterio ern uma cousa po,r todos desejada; ma.s 



quando veio ·a. resolução inabalavel de a executar, 
mio tarnbem a reflexão sobre as suas consequencias 
immediatas. Foi então que sentiram a necessi_dade de 
,leporem igualmente o imperante; como o unico meio 
de impedir a transmissão do throno á herdeira p:·e
snmptiva, · ele que·m o exercito não podia esperar 
justiça. 

Compenetrado d' esta verdade, o Dr. Benjamin 
só agllardava uma occasião opportuna para decidir o 
g·eneral Deodoro a fazer a republica. Esta occasião 
não podia deixar de apresentar-se, mais cedo ou m;1is 
tarde, e apropria impaciencia elos governantes, inte
ressac1os na realisação do plano de abdicação elo impe
rador, forneceu-a. 

De conformidade com este plano, baseado na 
reducção da gllarnição ele linha da ·capital, o governo 
ordenou que o 22° batalhão de infantaria embarcasse 
para o extremo norte elo Brazil, a provinda do Ama
zonas, e transferiu para este batalhão o tenente Caro
lino) o que era mais um c~istigo inflig·i<lo a este official 
e uma nova provocação ao exercito. E para mostrar 
que nada ·temia~ fez esp::'.lhar que ontros corpos rece
beriam igualmente ordem para. sahir da capital. 

Estando o general Deodoro prostrado no leito ele 
dures, o Dr. Benjamin comprehendeu que não con
vinha precipitar o inovimento e resolve.u, de accordo. 
cow o g·cneral, rleixar o 22º batallião embarcar, reser
vando toda sna acção para quando apparecesse uma 

·nova ordem ele embarque para ontro corpo da gnar
nir;ão cl a capital. 
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·Em consequencia convocou uma reunião secreta 
de alguns membros do clnb militar para o dia 8 de 
Novembro e outra, ostensiva; para o dia immediato, 
vespera da partida do 22º batalhão. 

N_a reunião de 8 ficou assentado, por proposta do 
tenente-coronel Jacques Ourique, que na do dia se
guinte se daria ao Dr. Bemjamin carta branca p[l,ra 
fazer uma ultima tentativa junto ao g·overno; no 
intuito_ de fazer cessar a perseguição contra o exercito . 

A reunião na noite de 9 coincidiu com um grande 
e pomposo baile que, em uma das ilhas da magnifica 
bahia do Rio de Janeiro (a Ilha Fiscal), offerecia o 
governo imperial aos chilenos . 

Emquanto a famiiia imperial, o rninisterio, os 
grandes do iuiperio, a officialidade da nova guarda 
nacional, os titulares recentemente fabricados e 
os representantes . da grande lavoura e do com
mercio dançavam,· riam e folgavam ao estoirar do 
chainpagne e ao som melodioso de escolhida orchestru, 
tudo isso_em um meio realmentefeerico pelo deslumbra-

. mento da luz irradiada por inuumeras lampadas ele· 
ctric<ts e por tudo quanto póde arrebata,r a imaginação , 
o general Deodoro famer,tava mais que nunca a fata
lidade que o prendia ao leito, e o Br. Benjamin 
exhortava seus camaradas do Club Militar a usarem 
de calma e a empregarem todos os esfor~os para que 
o embarque elo 22º batalhão se fizesse em paz. EU e 
concluiu sua locução n' estes termos de sublime elo
quencia patriotica: «'renhamos . confiança, meus se
nhores- disse elle- nos nos:cos proprios esforços; e se 
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n;estes oito dias o governo não nos tiver feito justiça 
e cessado de nos perseguir (aqui a voz do orador tor
nou-se tremula, compassada e . entrecortada por uma 
profumht emoção, que communicou-se a foclo o aucli
torio), eni ão eu abandonarei a familia e irei cumprir 
o meu dever na praça publica, ao vosso lado!» O grito 
tres vezes repetido ele Viva o Dr. Benjamin! foi a 
resposta unisona com que os seus c9mpanheiros ele
ctrisaclcis o acclamarnm estrepitosamente. 

A'" 9 horas da noite retiraram-se todos tranqnil
lamente do clulJ, uns para as suas casas, oLltros -para 
continllêtrem o,;; conciliabnlos prepara torios da luta. 

O biile da Ilha Fiscal-que custou centenas de 
contos de réis-parecia a orgia de Balthazar. (1) 
O orgulho do vis:ioncle ele Ouro Pr~to nfw podia re• 
fbctir-se 1nctis imponentemente. Asna physionomia 
r::dbnte de va,idade e arrogancia lembrava a celebre 
phrase do R ei So l, Luiz XIV:. L' État e' est moi. 
A familia imperi.:tl estava como .s_empre, risonha e 
a-~cessivel a toclos. Entretanto, aos olhos do obser
vmlor intelligente essa al~gria e o ar _de segurança do 
primeiro ministro eram m,tis estuclados do qne reaes. 

Essas manifestações ruidosas e intermitentes da 
expansão dos convivas, no meio dos clarões scintil
L1ntes produzidos pelos raios da luz electrica, pareciam 
retunpagos percursores de grande tempestade. Ella 
desabou, em verdade, setenta e tantas horas depois, 

(lJ Depois ela i:evoin1:ão houve qne111 comparasse as palavras 
mnné, thecel, vhcwes, com os tres nomes do generál que fez a revo-
lução: Manoel Deodoro ela Fonseca. · 
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isto é dentro do prazo prescripto pelo Dr. Ben
jamin aos seus camaradas para apresentarem-se na 
praça publica. 

Tudo conspirava contra os homens do governo e 
as instituições que elles representavam. Se o Vis
conde de Ouro Preto, tão audacioso e perspicaz como ' 
era, aproveitando o pretexto que lhe offereciam os 
innumeros symptomas de rebellião, tivesse tomado 
uma dessas resoluções que caracterisam os verdadeir~s 
estadistas e grandes capitãe:, em presença elo inimigo, 
mandando, por exemplo, prender secretamente o 
general Deodoro e os seos principa3s collaboradores, 
talvez conseguisse fazer abortar a revolução. A ope
ração era, sem duvida, arriscada ; mas dada a irre
solução de alguns corpos ele linha e a presença ele 2. 000 
homens de policia, se ella fôsse executada com fmer
gia, promptidão, intelligencia e previsão, haveria 
certamente mais probalidades de ser coroada de bom 
exito do que segu_ida de revez . 

A verdade é qne, ou faltou ao visconde de Ouro 
Preto, antes do dia 16, a _coragem que elle revelou 
na occasião do perig·o, ou não lhe faltou essa coragem 
e p1~evisão, e n'este caso deve-se attribuir a sua 
inercia ántes d' aquelle dia á intervenção de uma 
vontade superior á sua . 



Phase agncla da q_11estão militar 
-A republica se propõe a ex pulsn.r. i!a Lerra ameri can,a a manar
chi a inlrnsa.- Entrevista do Dr. Benj amin Co nsl"ant com o ge~ 
neral Deodoro.- «l eve ci breca a 1n on ar chici !» - Heuni ão dos 
conjurados em casa llo general Deocloro - J-Ierni srno da mocidade 
111ililar -- Alliança do exercito C«? l11 a marinh a - Prepnrati1'0S 
e auxilia1:es - -Contingen te poslhumo de Tobi :is. Ba!'l'clo . 

No dia immediato ao do 1:iaile cfa Ilha Fiscal (do
mingo 10) o batalhão 22 atnwessou o centro da cidade 
no meio de um silencio profundo e foi embarcar para 
o Amazonas. -

A partida d ' este batalhão acabou Je encher a 
meuid.a, de indignação do Dr. B enjamin, o qual, sa-

. 1Je~1do que o general Deodoro estava debaixo da mesma 
impressão desagradavel) foi propor-lhe um plano ele 
acção immedia ta, não só contra o ministerio, mas 
tambam _contra o proprio imperante em cujo nome e no 
interesse do qual est~va o exercito sendo perseguüfo. 

Era a Republica que se dispunha a expulsar da 
terra americ ima a monarchia intrusa. 

« Em casa do general, no Campo da Acclamação, 
o Dr. Benjamin expoz-lhe a verdadeira situação em 
que se achava a nação inteira; mostrou-lhe como, em 
vista dos acontecimentos, esse descontentamento pro
fundo, im_possi vel de remediar com paliativos, e que 
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agitava toda a classse militar, setlen tn. ela rlesaffronta 
de seus brios tantas vezes ultraja.elos, de sua dignidade 
tantas vezes escarnecidas, nada mais era do que are
percussão do mesmo grito pungente de revolta que 
snffocava o povo tão opprimido, tão vilipem1iado quanto 
o exercito. 

« Fez-lhe ver que qualquer outra solução seda 
tma simples sedição monarchica e infructifera, á se
melhança do 7 de Abril ; . que em tempo opportnno os 
mesmos opp1:obrios voltariam , reyestidos de novas 
fórmas , tomadas outras cautellas, etc., etc. 

« O general conservava-se meditativo na caéleíra 
de balanço e subitament~ fez-lhe esta pergunta : E o 
velho? (o imperador.) 

« A revolução, respondeu o Dr. Benjamin, não 
' pode absolutamente parar respeitosa ante seu throno; 

mas, se vencel'mos, o imperador ha de ser tratadv com 
todas as attenções devidas ao seu e\3tado de sande e a 
sua idade, e sua familia será tambem tratada de modo · 
e ,nJigno; não movemos gnen :a ás pessôas ; elles se
guirão incolumes e com a subsistencia garantida para 

. onde bem entenc1erem. 
· « Além d'isso, não é mais elle quem governa eEte 

infeliz paiz; tão digno de melhor sorte ; é essa cama
rilha sem patriotismo, que pretende a todo t1·anse, 
sem escrupulos, sem olhar os meios, locupletar-se e 
firmar seli. predominio no terceiro re~naclo, essa mon
struosidade que, para ..honra nossa, apropria maioria 
dos proprios monarchista~, repelle indignada, porque 
seria a ruina e a eterna vergonha de nossa 'patria. 
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« O Dr. Benjamin pediu ao genernl que meditasse 
bastante na magnitmle e gravidade da resolução que 
iam tomar, accr~scentando que já não se poderia 
evitar a Republica; que se elle a acceitasse seria 
mais uma prova ingente de seu patriotismo, porque 
avaliava quanto deveria magoar o seu coraç.ão sincero 
e leal esta separação ; que era o interesse supremo da 
patria que reclamava esse magno sacrificio, e que 
elle, que tanto a havia servido, não lh'o podia recm:iar 
evitando d' este moclo jorros de sangue de irmãos, que 
provavelmente . iria correr, se elle não continuasse 
á testa do movimento ... · 

« Depois, querendo que o general meditasse sobre 
à proposta que acabava de fazer-lhe, retirou-se 
para a sala de jantar, onde demorou-se ·a conversar 
com a Exma. esposa do general. 

« Quando voltou encontrou-o na mesma posição 
taciturna e meditativa. 

« Benja,min-disse afinal -com resolução o general 
Deodoro - o velho Já não regíilct, porque se elle re
gL1la,sse, nãQ haveria esta perseguição contra o exer
cito; portanto, já que não ha outro remedio, leve á 
breccl ct 1nonarchia ! Nada ha mais q11e esperar della; 
venha, pois, a Republica!. » E fez um gesto de quem 
lava as mãos.» (1) 

r:::-.: ... ---.. ~-:...... . e" 

if;'. ··fi\E f1 {J,fi,_·''"'r · .. 
(1) Carta dir igida á Gcizeta ele N iciQ, e o capitão de artl-4;,i/;-f " 

lharia José nevilaqua, deputado ao e n~ ,, so Nacional pelo estado 
do Ceará, e á quern .o proprio Dr. 
vis' a com o general Deodoro. 

9 
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Desde este momento trataram ambos de preparar 
o triumpho da revolução. 

Para a preparação deste triumpho tiveram el)es 
dedicados e intelligentes auxiliares, não sómente 
entre os of:ficiaes da 2ª brigada e ele outros corpos, 
como entre os a1nmnos das escolas militares e of:ficiaes 
de marinha. Serviam de pontos de reunião os proprios 
Clubs Militar e Naval; mas tambem celebravam con
ciliabulos aonde o acaso os reunia, aos dous, aos tre~, 
e até nos cafés e boteq_uins . 

.Ao elemento militar quizeram . os chefes da re
volução associar tambem o elemento civil, não só
mente para assegurar a victoria no caso de luta, como 
tambem para tirar á revolução o caracter exclusiv~1-
·mente militar. 

Para este fim o Dr. Benjamin, que já havia tido 
uma entrevista com o director do partido republfoano, 
o Sr. Quintino Bocaynva (1), foi convidar,além deste, 
o Dr. Ruy Barbosa (que no Diclrio ele Noticias conti
nuava a desfechar diariamente os mais rudes golpes 
na monarchia e no ininisterio), o Sr. Francisco Gly
cerio, nm dos chefes do partido republicano de Sito 
Paulo e o Dr.Aristides Lobo, batalhador na imprensa 
da capital. 

(1) Obedecendo ao mesmo intuito, já o major Solon, comrnan
dante do 9° regimento ele cavallaria e que teve uma parte impor
tante no movimento revolucíono1 io, lrnvia entallolacto relações 
com um memliro proeminente do partido repüillic:rno, o Dr. Aris
Lides da Silveira Lollo. 
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Esta confer encia teve log·ar em casa do g·eneral 
Deodoro no dia 11 á noite. Hon ve no começo da sessão 
nm silencio profondo e prolongado. Os conspiraclores 
estavam perfeitamente compenetrados do alcance da 
resolução que iam tomar, e por isso sentiam antecipa
mente todo o peso de sua responsabilidade. 

Rompeu alfim o silencio o Dr . Benjamin para 
ex pôr o objecto da reunião , e, · mais no intuito de an
nunciar aos republicanos presentes e ao Dr. Ruy 
Barbosa a resolução já tomada na vespera de mudar-se 
ê1 forma de g·overno, do que de obter um assentimento, 
dirigio elle ao' general Deodoro esta allocução : 

« General, disse , a força publica não póde inter
vir na política interna do paiz, derriban1lo e erguendo 
. ministeríos. 

« Seria esse um papel sedicio•so, incom»ativel 
com a lealdade militar e missão natural elo exercito. 

« Póde, porém, e deve, quantlo são conspur
cacfas r>ela tyrannia as .liberdades pnlllicas, <J.nanclo são 
falseadas as garantias constitncionaes e o 1rncler 
constituído se torna um inimigo ela nação, intervir, 
como libertador da patria, para uma tra11Sformação 
política. » 

Sendo esta theoria acceita un animemente pelá 
1rn<J.uena assembléa, ficou desde logo resolvido que os 
republicanos civis secundadam o movim ento milfütr. 
O Dr. Ruy Barbosa manifestou então a intenção do 
fazer no clia seg·uinte publ icamente um a profissão ele fé 
republicana, o (]_ne não foi approvac1o por temer-se C]_Ue, 
LlesLe modo, .,e cles11ertaria a üesconfiança do governo. 
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Nada se discntio-quanto ao dia ela explosão, por causa 
do mão estado ele sande do general Deodoro. 

Os dias subsequentes- empregou-os o Dr. Benja
min em organisar os elemento$ com que podia con
tar para a revolução. Desenvolveu-se então entre os 
officiaes subalternos ele diversos corpos e das escolas 
militares um tal entlrnsiasrno, que chegou até ao he
roismo. Alguns d'esses offi ciaes tomaram voluntaria
mente a resolução de a:,dgnar o compromisso ele 
morrerem, se necessario fosse, pela causa ela patria, 
ao lado do Dr. Benjamin. Este nobre exemplo ele 
pa,triotisrno foi imitado por muitos ontros, formando-se 
assim diversas listas ele conjurados. 

Todas ellas foram snccessivamente entreg·ues ao 
. Dr. Benjamin, o qual, ao recebel-as , agradecido e 
profundamente cómrnovido, tra11quillisava os respe
ctivos signatarios dizenclo-ll1es ·« que essas listas se
riam confiadas á sua esposa, a g ual as saberia g·uar
dar como um thezouro, ele modo que em caso ele mal• 
logro da revolução, elles nada tinham a temer.» 

Esta prova da mais elevada coragem cívica 
cl'esses moços lembra a resolução ig·ualrriente heroica 
de alguns · parlamentares e jornalistas francezes 
(Les quarante cinq, os quarenta e cinco) que, depois 
ele haverem recl1giclo um protesto violento contra 

' as famosas ordenações de Carlos X, ao ouvirem 
Thiers dizer-lhes : « Ag·ora, J.neus senhores, a unica 
cousa· c(ne falta · embaixo cl ' este protesto sâo cci

, ueças ! »-o assignaram sem hesitação e com gTande 
enthusiasmo. 
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Para asseg\m1.r o concurso da armada o Dr. Ben
jamin procurou entender-se com os offi cíaes cl' essa, 
corporação que e11e conhecia pessoalmente afim de 
com elles coml)inarem o qne julg·assem mais conve
niente Serviram-lhe.ele _intermediarias pG1ra as con
ferenciafl que deviam ter lugar o capitão-tenente 
Garcez Palha, assiduo frequentador do club militar, e 

. o major Serzedelo Corrêa, companheiro inseparavel 
nas quéstões militares." 

No dia 12 o Dr. Benjarilin, procurou o cçipitão 
de fragata Frederico Lorena, que inspirava-lhe 
grande confiança, e encarregou-o ele dizer ao chefe 
Wandenkolk que desejava ter com elle uma confe
rencia. Esta conferencia realisou-se no Café elo R-io, 
ma do Ouvidor,n'essa mesma tarcle. Um pouco clepois 
conferenciou o . Dr. Benjamin na confeitaria Pas
choal outra vez com o chefe ·yvanclenkolk, o capitão 
de fragata Nepomuceno Baptista e capit'ão -tenente 
Garcez Palha. 

Na tarde do dia 13 Wanclenkolk entendeu-se com 
alguns officiaes da armada, entre outro~ com os 1 os 

tenentei:; Francisco de Mattos Retumba, Santos Matta 
e Cunlta Gomes. 

Entre o Dr. Benjamin e o chefe Wandenkolk 
Jfoou combinado que se encontrai~iam na noite ele 14 
no Club Naval e com mais alguni:\ officüi,es. 

N'essa reunião,comona q1rn se effectuou na mesma 
noite, immecliatamente depois, em casa do g·eneral 
Deocloro,ficou decidido que o o movimento teria lagar, 
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ou quando o governo ordenasse de novo a sabida <le 
alg·um corpo da guarnição, ou quando o estado de 
sande do general Deodoro o permittisse. 

Por seu la do, o general Deodoro já havia, desclc 
a vespera, 13, tido uma entrevista com o comman
clante elo 1 º regimei1to de cavallaria, tenente-coronel 
João Baptista ela Silva Telles, e com o proprio aju
dante-general elo exercito 1 o marechal de campo F lo
riano Pe ixoto, entrevista pedida por aquelle genernl 
afim ele sondar _o espírito d'estes camaradas. 

Deodoro fallou a cada um em separado, mas a 
ambos decíarou positivam ente que o seu fim era 
ving·ar o exercito clest.ituinclo o governo perseguidor 
de sua classe. O tenente-coronel Telles annuio imme
diatamen Le· á resolução do general prometteudo-11..te 
toda a, sua coadjuvação . O g·eneral F loriano Peixoto, 
que estava preso ao ministerio pelo laço ela mais im
mediata confiança, fez as seguintes reflexões : « Seu _ 
Manoel-füsse-lhe familiarmente o prudente general 
- eu não julgo que as cousas tenham chegado ao 
ponto em que você deva rf\correr á este extremo. 
Ainda póde haver um meio de entencler-se com o mi
nisterio. Você sabe que eu estou occupando um cargo 
de confiança, mas se eu suspeitasse um só momento que 
o governo persegue intencionalmente a minha classe, 
eu daria immecliatamente a minha demissão1 e o meu 
lagar seria aolaclo ele vocês. Não precipitemos as cousas; 
vamos vêr o que se poderá fazer para evitar esta grave 
resolução . Em toclo o caso você sabe qne antes de 
tudo eu sou soldcido e seu c01npanheiro. » A honra, _ o 
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patriotismo e o espirito de classe não podiam · cli
ctar linguagem mais conecta, nem condnci-a mais 
nobre. 

Na vespera (1 2) o general Deodoro, obedecendo 
ao plano concebido de associar o partido republicano 
á r evolução, mandou convidar, por intermedio de seu 
irmão Pedro Paulino, o iliustrado republicano pro
fessor da E scola Polytechnica, Dr. Ennes de Souza, 
afim de com elle conferenciar ácerca da situação. O 
Dr. Ennes prometteu empreg·ar em favor de um mo
vimento ,trmado toda a influencia que exercia sobre 
os operarios da Casa da Moe,la, da qual elle havia 
sillo recentemente director e. cujó lagar perdera por 
haver defendido com grande ardor os direitos de um 
d'elles, contra as arbitrariedados do chefe de 
1101icia. 

No dia imrnecliato foi aincfa o Dr. Ennes convi
dado a tomar parte nâ reunii:w que o Sr. QLtintino 
B ocayu va havia con vocaclo no salão de redacção do 
Paiz e à que assistiram os Srs. Glicerio e Dr: Aris
ticles Lobo, os quaes resolveram enviar instrucções e 
ernissarios para os republicanos de S. Paulo, pedindo
lhes o concurso que pudessem prestar ao movimento 
que estava imminente. 

Na tarde de 14 celebraram os militares mais 
uma conferencia sob a presic1encia do Dr . . Benjamin, 
com o fim de a rnliarem os meios de acção de que dis
pu nhaw. N' essa occasião o major Frederico Solon 
que, juntamente com o capitão Adolpho Menna Bar
reto, o tenente Sebaf. tião Bandeira e outrqs, já havia 
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consideravelm~nte infüüdo na preparação do movi
mento revolucionario, commnnicou á reunião que 
recebera ordem superior para ir no dia immediato 
aq_uartellar o seu regimento na Escola Militar da 
Praia Vermelha ( a quasi duas leguas distante dos 
outros corpos da 2ª brigada) . « E' indispensavel, 
disse-lhe o Dr. Benjamin, adiar} sob um pretexto 
qualquer, a execução d'esta ordem, ainda que seja 
por espaço de 24 horas ! » 

Perguntando- se ao coronel Canllido Costa quaes 
os meios de acção que elle poderia trazer, res
pondeu: 

« Actualmente, como sabem,não tenho commando 
algum; mas peço para mim · o logar mais arris
cado .» 

Na noite do mesmo dia 14, ás 10 horas, o ge
neral Almeida Barreto, con_vidado pelo Dr. Benjamin, 
teve uma entrevista com o general Deodoro em casa 
d'este, e ahi, · esquecendo uma pequena dívergencia 
antiga que o separava ele seu velho camarada, garan
tio-lhe todo o seu apoio. -

Na imprensa, era do Di~r-io de Noticicls de onde 
vinham os mais -terríveis g-olpes contra a monarchia, 
vereladei_ras centelhas electricas destinada.s a, :pro
vocar a explosão da mina de inaignação militar. Os 
Srs. Ruy Barbosa e Aristides Lobo tratavam ela 
q nestão política . O tenente-coronel de engenheiros 
Jacques Ourique discutia a questão militar propria
mente dita pondo em relevo a perfidia do governo . O 
capitão de artilharia Antonio Vicente do Espírito 
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Sant0 aconselhava abertamente a rebellião. Na folha 
de 9 de Novembro (na manhã do baile da Ilha Fiscal 
e da reunião do Club Militar) exclamava este ultimo: 
<iCamaradas, o momento é supremo! O Sr. presidente 
do conselho pretende aniquilar o exercito. Estamos 
sob a pressão de um dictador ousado e ambi-

• 1 CIOSO • » 

A 11, Rny Barbosa, em artigo de fundo, dizia : 
« O exercito foi posto fóra da lei, como a lei foi posta 
fóra da adlfiinistração. Só ha uma realirlade, a von· 
tade dos ministros ao serviço da conspiração do ter
ceiro reinado .» . 

N'esse mesmo dia o capitão Espirita Santo ter
mina o seu artigo com esta apostrophe saturada de 
11atriotismo : « Ty ranno presidente elo conselho, a 
oppressão é um ci'ime ! a usurpação do governo é 
nm crime de alta traição ! Camaradas, álerta em de
fesa da patria ! » 

Chega a manhã de · 14, aurora da revolução. 
Tndo, até o acaso e a Providencia se revoltavam 
contra a monarchia. N'essa manhã apparecen no Pa-iz 
uma poesia inedita, que um grande philosopho re• 
publicano brasileiro, Tobias Barreto, havia, poucos 
annos antes de sua morte, feito e dedicado ao general 
Deodoro por 0ccasião de seu anniversario natalício, e 

· que, por um acaso realmente providencial, foi na 
vespera da revolução encontrada no espolio litterario 
do auctor, vindo assim a ser publicada na occasião 
mais propicia. 
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_ Eis aqui esse precioso contingente posLhumo do 
patriotismo do illustre poeta serg·ipano ! 

Ao marechal Manoel Deodoro da Fonseca 

Entre os actores do drama, 
Do vasto drama da historia, 
Sobre o palco das batalhas 
Que illumina o sol da gloria. 

E' bello o papel d'ag_uelles, 
Dos poucos que são felizes, 
Em mostrar nos peitos nobres 
O brazão das cicatrizes. 

Vós sois do numero d'esses, 
Que, em prol da patria adorada, 
Abrem caminho ás estrellas 
Com a ponta da sua espada, : 

Gladio ardente, que envolvido 
Da guerra nas nuvens pretas, 
Percorre a orbita imme.nsa 
Mais depressa que os cometas. · 

Vós sois elo numern d'esses, 
Que dizem ao raio: _,. Vamos ! 
E a victoria com seus anjos 
Responde rindo: aqui'stamos ! 
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Em nome ela patria augusta. 
Qne a vossa espada defende, 
E em cujo altar a lembrança 
De heroicos feitos rescende ; 

Em nome ela patria. santa 
No dia dos vossos anrios, 
Quando os genios do combate 
De vós recordam-se ufanos ; 

Deixai qu'eu pa.g"Lrn o tributo 
QLrn mais falla ao coração, 
Agufa sem rapacidaüe, 
Grande heróe sem ambição! 

rl10BIAS BARRETO. 





A jornada de 15 de Nove111brn .-A noite ela vespera.--O major 
Solon.-Aprestos para a lnta de ambos o~l:telos.--O movimento 

, p sychologico.-Ferimento do ministro el a marinha.-Ordens 
fratnciclas do presiclen te de conselho. - Patriotica resolução do 
general Almeida Barreto. -Ex.e rnplo de coragem cívica· do te
nente Felippe Ga mara. -Ultima cartada do presidente elo con
$Blho. -Resposta patriotica do general Floriano Peixoto. -
Acclamações populares em fav or ela republica. 

Ao cahir da noite elo dia 14 o major Frederico 
Solon estando muito apprehen.:dvo por causa dos graves 
inconvenientes, e mesmo do perigo, qne podiam re
sultar elo adiamento da execução ele um projecto que 
já devia ser suspeitado pelo governo, sentio-se irresis
tivelmente i_mpellido a precipitar os acontecime11tos. 

Com effeito, desde a manhã d'esse clia havia o go
verno adquirido a convicção de que se achava « sobre 
um vulcão ». A felicidade dos revoltosos foi a crença 
em que· estava o governo de que o movimento só 
devia rebentar na noite de 15, quando os ministros 
estivessem reunidos em sua conferencia semanal, em 
Cllja occasião deviam todos ser presos. 

O modo que mais expedido pareceu ao major Solou 
para antecipar os acontecimentos, foi o espalhar elle 
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mesmo na rua do Ouvidor - coração e ouvidos do 
Rio de Janeiro - o boato de haver o · governo orde
nado a prisão do general Deodoro e .Dr. Benjaruiu, 
esperando por esta fórma reunir os conjurados civis e 
republicanos que quizess em fazE>r cai1sa commum com 
o exercito. Tendo assim lançado o rastilho que devia 
prender fogo á mina, foi aos quarteis da 2ª brigada., 
e ahi entendendo-se com os officiaes começaram a 
apromptar os respectivos corpos. 

Logo depois chega ao quartel elo 1 ° regimento o 
seu commandante, tenente-coronel Telle~, o qual, por 
sua graduação, assumia o commando da brigada em
quanto não vinham os chefes ela revolução. 

Em seg·uida, concorélaram os officiaes em que se 
mandasse um emissario dizer ao general Floria.no 
Peixoto : « que a·~• brigada estava prompta a mar
char, e que aguardava as suas ordens», querendo, 
por esta fónna, dar áquelle general Llma prova da 
certeza que tinham ele qne no momento .psychologfoo 
elle não abandonaria os seus companheiros. 

O g·eneral Floriano mandou então cbama,r á sua 
presença o commandante rrelles para uma conferencia, 
sempre convencido que se de via procurar uma so
lução pacifica ao conflicto que estava imrninente. 

Eram já 2 horas da madrugada, e como não 
chegassem a nm accôrdo, principalmente por causa ela 
11resença elo ministro da g·uerra, voltou Telles para 
coll0car-se · á testa ele sua brigada. 

Entretanto, o Dr. Be11jamin, depois da confe
rencia do Clnb N:wal, na noite de 14, e da entrevisk, 
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que em seg·nicla teve com o- general Deodoro em 
casa d'este, havia se retirado para a sua resic1encia 
deix1tndo o general no leito procurando combater um 
fortíssimo ataque ele dyspnéa por meio de causticas 
energ'icos. 

Do lado do g·overno passavam-se as cousas assim: 
O mesmo boato ele prit.ão contra o general Deodoro e 
Dr. Benjamin e os preparativos da 2ª brigada deram 
o alarma no acampamento imperial. Um habil chefü 
de policia, Dr. Ba.sson Osorio, havia tudo presentitlo, 
e estava tomando as medidas que o caso exigia.. Avi
sados por elle, cerca de _11 horas da noite, os mi
nistros dirigiram-se successivamente para a repar
tição da policia, arsenal de guerra e arsenal de ma
rinha. Foi n'este ultin:io logar que estiveram quasi 
todos reunidos pouco antes de alvorecer o dia 15. 

Do arsenal de marinha foram todos para o quar
tel-general do exercito (ministerio ela g·nerra), que 
tem um gra.nde pateo 110 interior e a frente para o 
Campo da Acclamaçã9. 

N'este pateo e na frente do qual'tel-general fot"
maram as fül'ças com que o governo contava, cerca de 
2. 000 homens, inclusive soldados de marinha. 

A 's 4 horas da madrugada, os officiaes da 2ª bri
g·ctda, depois ele ouvirem a exposição que o comman
dante Telles fizera de sua entrevista com o general 
Floriano, dizendo-lhes que este aconselhava-lhes a 
maior prudencia, resolveram elles ,mandar chamar 
o general Deodoro e o Dr. Benjamin para com
mancfal-os. 
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Este ult.imo já estava dormindo quanclo recebeu 
o chamado de seus companheiros. Levantando-s~ irn
mediatamente e sabendo que -a 2ª brigada estava 
prompta para combater, disse com voz firme ao sen 
cunhado, tenente Bittencourt Costa, e ao irmão, major 
Marciano Botelho ele Magalhães : « E' chegado o mo
mento de cumprirmos o nosso dever ! » - e I1Htnc1ou o 
cunhaclo avisar ao general Deocloro, e o irmão buscar 
os alumnos da Escola Militar da Praia Vermelha. Em 
seguida, apropria esposa ajudou-o a vestir-se, tendo 
o cuidado de dar-lhe o sobretudo afim de encobrir o 
ul!-iforme militar, e um chapéu alto para suhstit,nir o 
bonet, que elle levava na mão embrnlhado em um 
jornal. Ao despedir-se, recommendou-lhe ainda apre
vidente senhora que se o interrogassem em caininho, 
respondesse « que era medico e que ia visitar um 
doente. » Metteu-se depois em um carro e segnio 
para a 2" brigada, que estava aquartellacla em S. Ohris
tovão (1 ). 

Quando lá chegot1 e avistou o commandante do 
1 º regimento, exclamou com aleg-ria : « Ora, graçàs 
a Deus, que chegou o dia em qlle havemos ele mostrar 

. que o exercito tem dignidade. » E clirigindo-se aos 
officiaes, que o vieram rodear, disse-lhes : « Meus 

(1) Um dos auxiliares do D1'. Ile11jamin, o major Serzeclello, 
avisado -tamberi1 do movihrnnlo, coneu á sua casa para fardar-se. 
e, em Cfl,minl10, acordou seu amigo e11genbeiro José Napoles Tell es 
de Menezes (ex-capitilo do exercito) alim de , por seu intermed io. 
altrab ir ao campo da luta os rcpÚblicanos da frPgttezia em crne, 
aqnelle engentie iro era fignr:c. saliente, 
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senhores, preparemo-nos para vencer ou morrer; mas 
guardemos o tlltimo cartuxo para fazermos saltar os 
miolos, caso sejamos infelizes na lttta contra este go
verno infame! » 

O Dr. Benjamin estava seriame11te compenetrado 
da realidade da acção que ia travar-se. 

Marchando a cavallo no meio de um estado
maior espontaneamente formado por alumnos e of.fi
ciaes ~a E:Scola Superior de Guerra e outros, entre os 
quaes o tenente reformado Pedro Paulino da Fonseca 
(irmão do general Deodoro), elle rompeu o silencio 
para dizer ao major Serzedello, que vinha a seu lado: 
« Um pensamento me acabrunha, é quando penso que 
estes rapazes que agora me acompanham cheios de 
vida, vão, tal vez, se sacrificar d'aqui a poucos in
stantes. » 

N'esse interim havia o emissario do Dr. Benja
min cheg·ado á casa do general Deodoro, que tinha 
passado uma noite de horri veis soffrimentos. Ouvin
do o seu parente, tenente Augusto Cincinato de .A.ranjo, 
que fora « fazer-lhe quarto » dizer que a 2ª brigada 
estava em armas e que o esperava para commandal-a, 
exclamou o general admirado: 

« E' mentira ! Isso é uma cilada do governo! » 

JYias quanu.o o tenente Cincinato lhe disse que o por
tador da noLicia era o cunhado do Dr. Benjamin, 
respondeu o general immediatamente: «Então, aprom
ptemo-no.s e partamos! » E com a rapidez de um 
homem inteiramente :,ão, levantou-se, fa'rdou-se de 
pequeno uniforme, metteu elle mesmo os arreios de 

lQ F. 11. D, 
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sua montaria .em um sacco de lona, um revólver no 
bolso ( não cingio a espada por não poder suppor
tar-lhe o peso, nem pressã0 sobre o ventre), entrou 
com o tenente Cincinato nó carro que mandara buscar 
e o mandou seguir em direcção da brigada revoltada. 

Encontraudo-a já em marcha, e achanclo bôa a 
disposição de comb.ate tomarla pelo commandante 
Telles,acompanhou-aainclade carro até perto do campo 
da Acclamação. Ahi montou á cavallo, e desemb.ocanclo 
no campo mandou o tenente-coronel 'I'elles postar 
toda a força parallelamente ao quartel g·eneral e for
mando martello no flanco clireito. O effectivo cl'est.a 
geúte orçava em 1. 000 ha-mens, mais ou menos. Era 
chegado o momento psychologico. 

Estava isto feito quando appareceu n' aquelle 
flanco um carro de ministrn dirig·inclo-se para o quar
tel-general. Vendo-o e reconhencendo o ministro que 
ahi vinha, exclamou o general Deodoro para o seu es
tado-maior: « E' o J ozé da Costa (1); prendam -n 'o ! >> 

Era, com effeito, o ministro ela marinha que vinha 
reunir-se aos seus collegas, e que se havia demorado 
por causa das ordens q11e teve de dar no arsenal de 
marinha relativamente á luta que estava . ·imminente 
no campo da Acclámação . 

Para cumprir a ordem de prisão dada pelo gene
ral Deodoro foram ao encontro elo ministro os ajudan
tes de ordens tenentes Adolpho Peiía e Lauro Müller. 

(1) José ela Costa Azevedo é o nome elo barão d0 Ladario, 
então m inistro ela marinha. 
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Quando elles se app_ro:ximavam do ministro, já este 
havia saliido do cafro e segnia em prOClua da porta 
lateral do quartel-general. 

« - Sr. Barão, disse-lhe o tenente Pena, V. Ex. 
está preso ! » 

« - O que ! ? » replicou o barão, e tirando do 
bolso uma pistola, dá um tiro na direcção do official. 
Este, por sua vez atira sobre o barão. Nenhum dos 
tiros pegou. O barão puxa outra pistola e a dispara 
novamente contra o tenente Pena. N'esse interim o 
general Deorloro se havia approximado do Jogar do 
conflicto, o que fez com que o.,; soldados de seu 
piquete pensando que o barão havia atirado sobre- o 
seu g·eneral, principiassem a atirar contra o barão, 
ferindo-o em tres Jogares, e chegando um dos soldados 
a dar-lhe urna pancada no alto da cabeç.a com o co;uçe 
ela arma. Ao ouvir os tiros ,te seu piquete gritou o 
·general Deodoro : « - Não atirem ! Não matem este 
homem ! » 

O barão,vacillando,foi procnra.r um abrigo a uma, 
loja que estava proxima, mas já encontrou-a fechada, e 
cahio sobre a calçada, . O tenente Müller, que o havia 
acompanhado; deu as primeiras providencias para a 
sua retirada elo logar do combate. 

Já antes do general Deodoro vir assistir a prisão 
elo barão elo Ladario, havia enviado o tenente-co
ronel Telles ao minis terio para intimal-o a render-se. 
Apenas aquelle commanclante penetrou na sala aonde 
est11vam os ministYos e o g·eneral Floriano, clirigio-lhe 
o visconde ele Ouro Preto esta pergunta : - « Os 
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senhores o que querem ? » - « A brigada quer a 
retirada do ministerio », respondeu o comrnandante 
Telles.- Sr. ajudante-general, disse então o visconde 
em tom imperativo ao general Floriano, faça retirar o 
general Deodoro. Em que caracter vem elle aqui com 
força armada? Disponha da força que ahi está, Sr. ge
neral! » 

O general Floriano procurou temporisar indo e1 

vindo da sala dos ministros para a varancla contigua 
ou percorrendo a cavallo a frente da força estacionada 
no pateo do quartel-g·eneral, fallando ora a um chefe 
ora a outro, e peclindo informações, tudo isso emq_uanto 
não tomava uma resol ução de accordo com os seus sen
timentos de soldciclo da nação, como elle mesmo tim
brava em qualificar-se nos dias de agitação que pre
cederam a revolução. 

Vendo a especie de indecisão do ajudante -general, 
dirigio-se então o primeiro ministro . ao general Al
meida Barreto, que acabava de ser investido do com
mando de uma brigada formada ás pressas ; e no in
tuito manifesto de seduziI;o pela ambição, disse-lhe 
de um modo significativo : <( General, ahi está o g·e
neral Deodoro revoltado contra o governo ; faça-o re
tirar d'aqui ; cumpra. o seu dever, que eu saberei 
cumprir o meu .. » 

- « V. Ex . verá como eu sei ctnnprir os meus 
deveres», respondeu o g·eneral Barreto dando á sua 
voz um tom de ironia, e retirou-se para collocar-se á 
testa de süa brigada, :firm·em ente resolvido a não trahir 
os seus camaradas. 
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A temporisação do general Floriano Pehoto, e a 
foacção do general Barreto impelliram o . vfaconde de 
Ouro. Preto a fazer as mais energfoas tentativas para 
vencer o general rebelde. Dirigia-se de novo ao ge
neral Floríano, juntamente cóm o ministro da guerra 
(visconde de Maracajú), e ambos ordenaram-lhe posi
tivamente que rechaçasse o general Deodoro. Ao 
ouvir esta ordem fratricida o joven tenente de caval
laria Felippe Camara, ajudante de 01:dens do ajudante 
general e filho elo visconde · ele Pelotas, voltando se 
para o ministro sedento de sangue, disse-lhe com viva
cidade: «Sr. ministro, V. Ex . já reflectiu bem sobre as 
ordens que está dando? Ellas podem produzir uma hor
rível e inutil carnificina ! » -- « Este official, disse o 
primeiro ministro ao seu collega da guerra, es te of:fi
cial faltou ao seu d~ver; cumpra V. Ex. q :::eu» - insi
nuando assim a prisão immecliata do tenente Camara. 

Sendo sómente então informa<lo do cargo que 
este official exercia junto ao ajudante general1 e con
cluindo d'ahi que t ambem este alto fonccionario, de 
quem n'aquell e momento supremo pare~ia depender o 
desenlace do conflicto, devia estar animado dos mesmos 
sentimentos de bet1eyolencia para com os seus can;ia
radas revolta~os, sentia cahir a venda doB olhos, e 
comp·rehendet1 todo o alcance do perigo que col'xia 
o governo e, talvez, apropria monarchia. · 

Julgando-se perdido, atirou a sua ultima carta 
n'este jogo desesperado, proctuando estimular os brios 
e o amor proprío do genera1 Floriano por todos os 
meios possíveis. « General - disse-lhe o primeiro 
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mini~tro dando á sua voz e_ á sua physionomia uma ex
pressão de diabolica malícia-general, já o senhor no 
Paraguay era um valente e tomava ooccas de fogo 
ao inimigo ; faça agora outro tanto tomando aquel
las que alli estão» (apontando para as que comman
dava o general Deodoro). O general Floriano deu 
n'esta occasião ao ministro irnti-patriotico a mais fe
liz resposta, que o patriotismo podia inspirar: « As 
boccas de fogo do Paraguay, Sr. ministro-replicou 
elle - eram inimigas; aquellas que S. Ex. está vendo 
são brazileiras, e en sou antes de tudo soldado da 
nação brazileira. Fique V. Ex. sabendo ma.is, que 
estes galões que trago nos punhos foram ganhos nos 
campos de batalha., e por serviços prestados a nação 
e não a ministros. » , 

Esta resposta . catheg·orica dissipou as ultimas 
duvidas que podiam ainda existir no espírito do 
primeiro minist.ro. Convencido elle proprio que a 
resistencia era inut.il, que as suas ordens de ataque 
contra o general Deodoro não seriam obedecidas, e 
ouvindo o ministro da agricultura (Lourenço Cavalcan
te de Albuquerque, homem honesto mesmo em políti
ca) aconselhar novamente que o ministerio désse a 
sua demissão, ainda assim o pertinaz visconde inter
rogou um por um os seus collegas de mini.sterio, e 
foi somente depois de optarem una11imemente pela 
demissão immediata que elle dirigio ao imperador, 
que estava em Petropolis, o seguinte telegramma: 

« Senhor. - O ministerio sitiado no quartel
general da guerra, á excepção do Sr. ministro da-
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marinha, que consta estar ferido em uma casa pro
xima, e deante das declarações dos Srs. generaes vis
conde de Maracajú: Floriano Peixoto e barã.o do Ri·o 
Apa, de que não inspira confiança a força que têm, 
não ha,possibilidade de resistir com efficacia á inti
mação. de exoneração feita pelo marechal Deodoro, 
apesar das ordens que para a resistencia se deram, 
vêni depôr nas mãos de Vossa Magestade o seu pedi
do de exoneração. » 

Já ao romper do dia, e antes que o general Deo
doro se apresentasse para intimar ao ministerio asna 
demissão, o visconde de Ouro-P1~eto havia enviado ao, 
monarcha este telegrarnma: « Dous batalhões revolta
dos. Venha '. » Mas este telegramma não chegou ás 
mãos do imperador senão juntamente com aquelle 
outro, ás 10 horas da manhã. 

Apenas o general Floriano v.io o primeiro minis
tr-:i redigir o telegramma para o imperador dand'o
lbe parte da deposição do ministerio, foi elle mesmo 
cornmunicar ao general Deodoro a agradavel noticia e 
convidal-o para subir até a sala em que se achavam os 
ministros demissionariôs. Ahi chegando, o general 
dirigio-se directamente ao visconde de Ouro-Preto, 
e, qual Cromwell ao despedir os membros do Longf) 
Parlamento, censurou-lhe a condncta e a de· seus 
companheiros de ministerio, dizbndo-lhes : « V. Ex. 
e seus collegas estão demittidos por haverem perse
guido of:ficiaes do exercito e revelarem o hme propo
sito em que estavam de abaterem o.u mesmo d·issolve~ 
rem o proprio exercito. -Os senhores não têm, nem 
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nunca tiveram patriotismo. Patriotismo tem tido o 
exercito, e d'isso d_eu provas exuberantes durante a 
campanha do Paraguay, onde soffreu vicissitudes de 
toda especie, a fome e o cansaço, atravessando bap.ha
dos e expondo sempre a vida em defesa dos direitos 
da patria ... »- « A vida politica, Sr. general, tem 
tarn bem os seus dissa,bores, - respondeu o visconde de 
Ouro-Preto - e a prova.a tenho agora mesmo. V. Ex. 
me fará justiça um dia. » 

O general Deodoro enumerou então, exprobrando
lhe em termos severos, todos os casos de per eguição 
ou provocação elo seu governo contra os officiaes do 
exercito, e terminou disendo-lhe, assini como a seu 
alter ego no ministerio, o senador Can<lido de Oliveira, 
o qual ha,via sido um dos autores dos avii:;os que pro
hibiam aos offl.ciaes a disr,ussão pela imprensa : << Os 
senhores dous ficam presos e serão deportados para a 
Europa. » 

Tendo, porém, o g·eneral Floriano intervindo em 
favor da liberdade d'elles, foi-lhes concedida a facul
dade que aos outro~ já havia sido dada de retirarem~ 
se em paz. 

Logo depois da deposição do ministe rio e ainda 
quando os ex-ministros se conservavam no quastel
general, o general Deodoro co1locou-se á testa de 
todas as forças da revolução e desfilou pelas ruas 
mais frequentadas da cidade em direcção U,O arsenal 
de marinha, afim de acabar de certificar-se quanto ás 
disposições da arma.da e tambem para sondar o espírito 
da população civil. 
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Antes -de pôr-se em marcha a columna, vieram re
unir-se-lhe o 10º batalhão de infantaria ao mando do 
coronel Ourique Jacques eo corpo de alumnosda Escola 
Militar, sob o commando do major· Marciano Botelho. 

- O primeiro d'estes corpos havia sido enviado pelo 
ministerio para impedir que aq_nelles alnmnos viessem 
fazer juncção_ com a força do g·eneral Deodoro. Mas os 
respectivos cornm:mdantes resolvera1n fraternisar, e 
marchavam todos para o quartel:general, quando ahi 
receberam a b6a noticia da submissão do ministerio. 

Ao chegar ao arsenal de marinha foi o gener~l 
Deodoro bem recebido pelo ajudante-general da ar
mada, barão de Santa, l\fartha e o chefe Wanélenkolk. 

Dmante todo o tempo que o general Deodorn 
mostrou-se ao pnblico no trajecto qlie fez desde o 
q_uartel-g:eneral até ao arsenal de rrrnr·nha, e na volta,_ 
não cessaram uín só instante as acclamacões e as mais 
ruidosas manifestações em signal de regosijo pelo acto 
qne elle acabava de praticar derribando na praç.a 
publica um ministerio oppressor e corruptor. « Viva o 
general Deocloro! Viva o exercito! Vivei a armada! 
Viva a Republica Brazileira ! Viva a liberdade!- » 

era,m os gritos que enthusiastica e freneticamente 
repetia o povo agglomerado nas ruas e nas praças, e 
as senhoras que das janellas agitavam convulsiva- . 
mente os leques e os lenços, saudando o fnnclador da 
verdadeira independencia de sua patria. Cousa 
digna ele nota e altamente significativa; Nem, uma só 
voz ouvia-se em favor ela monarchia. 





No palacio imperial 
Cb egada do irn perador de Petropolis. -Encontro da famüia impe
rial no palacio ela cidade. -Projecto de resi,tencia.-Resolução 
final de procurar cliegar a um accordo-Grande de,animo.-Iner
cia desesµeraclora.-0 palacio imperial guardado pela trupa .• -Pro
clamacãó do governo provisorio. -Carta do governo ao monarcha 
desthronacl o.-Resposta de D. Peclro. - Na. occasião do etnl)arque 
para o e:cil io.-Em Lisboa. 

Emquanto isso se passava, chegava 11e Petropolis 
á estação tle S. Francisco Xavier o impe1'ador acom
panhado da imperatriz e· de uma pequena Gomitiva. 
Era 1 hora da tarde. 

Na estação estavam tres carros do paço, mas
sem o piquete imperial. D'alü seguio o monarcha para 
o pa1acio da cidade passando por Mattaporcos, rua do 
Riachuelo e praia de Santa Luzia, dando assim uma 
imrnensil volta atim de não passar pelo centro da 
cidade aonde se acclamava o general libertador. 

Por seu lado, a princeza imperial e seu esposo, 
que estavam dirigindo os prepara ti vos parn o baile que 
no dia seguinte iam offerecer ·aos officiaes chilenos no 
palacio Isabel, apenas tiveram noticia da revolução e 
da sna propria victoria deixaram o palacio e foram 
embarcar com seus tres filhos na enseada de Bota fogo, 
em uma lancha a vapor que o barão do Cattete havia 
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mandado buscar, e d'ahi seguiram para o pa1acio da 
cidade, onde já estavam seus pais. Seus tres filhos , 
pequenos foram primeiramente para um navio de 
guerra e de lá no mesmo dia para Petropolis. 

Depois ela chegada ,lo imperador começaram a 
apparecer-lhe alguns senadores e conselheiros c1e Es
tado, que vinham provavelmente o:fferecer-Jhe os seus 
serviçus. Entre as pessôas estranhas á politica, que li 
se apresentaram,achava-se o commandante Bannen do 
Almirante Cochrane. Na opinião do imperador a si
tuação ainda não era critica, tan \o que disse áquelle 
of:ficial chileno: « Isto não é nada; amanhã estará tudo 
acabado ; os brasileiros são assim». _ 

Entretanto, as horas se passavam, e não appa
recia no palacio imperia,l o chefe da revolução, a qual 
parecia ser ainda considerada. 11ela gente elo paço 
como um -pronunciamento contra o ministerio e 
não contra a monarchia. Mai::; tarde, a medida que 
o imperador ia suspeitando de que.rer o general 
Deodoro desthronal-o para, proclamar a republica, 
foi tambem pensando nos meios ele resistir. Para 
este :fim mandou elle chamar o mesmo chefe do minis
terio d"eposto, e o aconselhou a continuar no governo 
com o apoio da marinha, onde elleju1gava ter amigos. 
Declarando, porém, o visconde de Ouro Preto positi
vamente que a tarefa era impossível, D. Pedro re
solve11 dal-a a um inimigo pessoal do general Deo
doro, o senador Silveira Martins, homem conhecido 
por seu carader . violento, antol'itario e o inventor da 
maxima -política: O 11ode1· é o poder. 
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Estando ausente aquelle senador, e tendo o im
perador se convencido que ningnem acceitaria a louca 
incumbencia de tentar arrebatar o poder das mãos 
do general Deocloro, deu o primeiro passo ao encontro 
do vencedor, mas ainda o fez disfarçadamente, isto é 
por intermeclio de dois homens cheios de prestigio no 
seio de seus partidos, o senador liberal Souza Dantas 
e o senador conservatlor Manoel Francisco Correia, 
consentindo que elles fossem procurar o g·eneral 
Deodoro. 

Sahiram os dous senadores, e elo Hotel do Globo, 
que fica a poucos passos do palacio imperial, partiram 
dous filho s do seuad,,r Dantas _ para tomarem informa
ções 110 .centeo da agitação e junto de um dos chefes da 
revolução, que era amig·o daqnelle senador. A noticia 
que trouxeram foi que a repnblicajá estava feita e que 
apenas faltava a formalidade de sua proclamação e a 
constituição do novo ministerio. Os dous senadores 
voltaram ás 8 horas da noite ao paço imperial, onde o 
senador Dantas se encarregou de tudo revelar a D. 
Pedro. Acompanhado pela princeza imperial, entrou 
na sala em que se achava o imperador só e sentado em 
uma poltrona de braços. - « Papai, disse-lhe a prin
ceza, o Sr. Dantas tem commnnicações importantes a 
fazer-lhe ». - « Quaes são ellas, Sr. Dantas?» per
g·untou o velho príncipe. - « Senhor, disse então o 
senador com voz clara e pausa<la, a revolução 
está triumphante. Os revolncionarios estão de posse 
de tudo: dos arsenaes, das fortalezas, dos navios e 
telegraphos. A republica está feita; o generalDeodoro 
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vai proclamal-a » . - « Mas como sabe o senhor disto? 
pergllntuu o imperador com muita vivacidade - como
o sabe? como o sabe?»-«Senbor, eu não posso dizer 
a Vossa- Magestade por quem o sei ; mas garanto a. 
Voss·a Magestade que é esta a verdade. A revolução 
está trilllnpbante; eu me responsabiliso por esta noti
cia:» A entoação da voz do senador Dantas e a segu
rança com que se expressava deram ao imperador a. 
certeza do facto, e elle revelou esta convicção dei
;x:ando cahif bruscamente a cabeça sobre o peito e as 
mãos sobre os braços ela poltrona. Nesta posição ficoLL 
elle durnnte alguns minutos. « Bem ! - disse le
vantando-se subitamente e principiando a passear ao 
longo ela sala, visivelmente agitado - isto passará ~ 
no começo do meu reinado tive tambem destas diffi
cüldades » . 

O senador Dantas deixou-o então só com a prin
ceza e retirou-se para a sala vizinha, an ele se achavam 
algnns conselheiros de Estado e outras pessôas. 

Pouco tempo depois t ambem appareceu alli o
. homem político de mais prestigio n'aquella occasião, o 

senador Saraiva, com quem o monarcha teve uma pe
quena conferencia,. cujo objecto ainda é desconhecido. 

D. Pedro parecia esperar pelos acontecimentosr 
e nesta disposição éle espírito tornou-se de uma 
inercia desesperadora para os mais interessados na 
conservação do throno, a princeza imperial e seu 
marido, que desejavam que o imperador reunis-se, 
.para deliberarem, os membros elo conselho de Estad0 
alli presentes. 



- 159 -

N flssa occasião já o general Deodoro havia or
denado que o palacio fosse guardado por soldados e 
sentinellas em todas as portas, só podendo nelle 
penetrar quem para isso fosse e_specialmente auto-
risadõ. (l ) ' 

.Antes de dar~se esta ordem apresentou-se ao 
Conde d'Eu um amigo dos· tempos do ParagL1ay, o 
capit[w reformado Arminio Guaraná, que naquella 
campanha servia de ajudante de ordens do Conde . Ao 
avistal-o, perguntou-lhe este :-Guaraná, quem é a 
alma deste movimento ? 

- ,O Deodoro e o Benjamin, respondeu-lhe oca
pitão Guaraná. 

- Eu quizera ter uma entrevista . com o Deodoro, 
disse o Conde, e já quiz mesmo escrever-lhe; mas a. 
princeza pensa que seria uma humilhação desneces
sada. 

- Sr . Conde, disse o capitão, eu vou vêr se posso 
proporcionar a Vossa Alteza essa entrevista, e ret irou
se. Quando voltou para dizer-lhe que era impossível 
o encontro desej_ado,já não pôde cheg·ar até ao príncipe 
por causa das ordens que prohibiam a entrada no· 
palacio. 

Eram já 11 horas, quando a princeza, insistindo, 
conseguio que seu pai reirnisse em conselho os conse
lheiros de Estado que se achavam no palacio. Nessa 

\1) A guarda do imperndot· e da familia imperia l fo i conLiada. 
ao capitão Bento Tl10111az Gonçal ves . 
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reunião foi immediatamente decirlido que uma nova 
tentt1tiva clevfa ser feita para organisar um ministerio, 
tendo como chefe o Sr. Saraiva. O marqnez de Para
naguá, amigo des.te senador, encarrrgoll-se de ir 
chamal-o no hotel em que morava, no morro de Santa 
Thereza. Não encontrando mais nà estação da ferro
carril conducção para aquelle logar, snbio a pé a mon
tanha, acompanhado de dous filhos. A's 2 horas da 
madrug·ada ap pareceu o Sr. Saraiva pela segunda vez 
no palacio imperial. 

Apenas o imperador o avistou, foi ao encontro 
delle, e tomando-lhe as mãos, disse-lhe, com muito 
empenho: « En o encarrego de organisar um minis
terio; doL1-llle carta branca e ac-ceito tudo. » 

O .senador Saraiva sabia que sem o general Deo, 
doro 1rnda poderia · fazer; mas a difíiculdade estava 
em · avistar-se com o g·eneral. Offerecen-se o. ca
pitão Trompowshy para ia entregar-lhe a carta, por 
meio da qual o Sr. Saraiva convidava-o para uma 
entrevista. 

Tendo conseguido penetrar até o quarto de dor
mir do general, e dizendo-lhe qual era o objecto 
de sua missão, o chefe da revolução, depois de ler a 
carta de _que er/1, portador o capitão "rrompowsky, res
pondeu-lhe laconicamente: « E' tarde, a republica 
já está feita e o novo governo constituído.» E accres
centon: « Os principaes culpados de tudo isso, isto é 
aq_uelles que me obrigaram a mudar a fórma de gover
no são o conde d' Et1 e o visconde de Ouro Preto; 
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este, porq ne per~eguia o exercito, aq uelle porque 
consentia n'essa perseguição. (1) 

Na tarde do mesmo dia 15, foi cumprida na ca
mara municipal a formalidade da lei que manda que 

· a forma de governo dll. naçii.o seja proclamada pelo 
vereador mais moderno. (2) 

· Na manhã seguinte publicaram os jornaes esta 
proclamação, que o governo provisorio da republica 
dirigia ao paiz : , 

« Concidadãos : 
O povo, o exercito e a armada nacioMl, em per

feita commnnhão de sentimentos com os nossos conci
dadãos residentes nas provindas, acabam · de decretar 
a deposição da dynastia imperial e consequentemente 
a extincção do systema monarchico-representativo. 

Como resultado immediato d' esta revolução 
nacional, de carac;ter- essencialmente patriotico, 
acaba de ·ser instituído um governo provisorio, cuja 
principal missão · é · garantir com a ordem publica a 
liberdade e os direitos dos cidadãos. 

(1) A imperatl'iZ, com o i11slincto característico fia mulher. 
j ii tinha algum tempo an1es aclivinbado que a republica se faria 
mais cedo ou mais tarde, e ainda em vida do imperador . Com 
effeito, em Petl'opolis, durante os confüctos pro,·ocados pelo mi
nisterio Ouro Preto, havia ella dito em mais de uma occasião: 
« Nós ainda havemos de ler a repL'tblica por causa de lsabelta » (é 
a sim que ella chamava a sua Iil!Ja, a princeza D. Isabel); e quando 
no dia 15 de novembro ella_ viu a revolução vícloriosa, disse ao 
mesmo veador: « Eu não lhe dizia, Sr .. . , que nós ainda teria.mos 
.a republica por causa de Izabellci !» 

(2) José Carlos do Patrocínio, jornalista e antigo chefe do 
movimento abolicionista ela escravidão. 

11 F, R, B. 
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Para comporem esse governo, emquanto a nação 
soberana, pelos seus orgãos competentes, não pro
ceder a escolha do governo definitivo, foram nomeados 
p~lo chefe do poder executivo da nação os cidadãos 
abaixo assignados. 

Concidadãos! 
O governo provisorio, simples agenre temporario 

da soberania nacional, é o governo da paz, da liber
dade, da fraternidade e da ordem. 

No uso das attribuições e faculdac1es extraorcli
narias c1e que se acha investido, para a defesa da inte
gridade da patria e da ordem publica, o governo pro
visorio por todos os meios ao seu alcance, prometté e 
garante a todos os habitantes do Brasil, nacionaes e 
estrangeiros, a segurança da viela e ela propriedade, 
o respeito aos direitos individuaes e J)oliticos, salvas, 
quanto a estes, as limitações exigidas pelo bem da 
patria e pela leg·itima defesa do governo proclamado 
pelo povo, pelo exercito e pela armada nacional. 

ConC;idadãos ! 
As funcções da justiça ordinaria, bem c0rno as 

funcções da administração civil e militar, continuai ão 
a ser exercidas pelos orgãos até aqui existentes, com 
relação aos actos na plenitude dos seus effeitos; com 
relação ás pessoas, respeitadas as vantagens e os di
reitos adquiridos 1:ior cada funccionario. 

Fica, porém, aboliua desde já a vitaliciedade do 
senado e bem assim abolido o conselho ele. E:::tac1o. 
Fica dissolvida a cam,ara dos deputados. 
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Concicladftos ! 
O governo provisorio reconltece e acata todos os 

compromissos nacio11aes, contrahidos durante o regí
men anterior, os tratados subsistentes com as poten
cias estrangeiras, a divida publica externa e interna, 
os contractos Yigentes e mais obrigações legalmente 
estatuidas. 

Marechal MANOEL DEODORO DA FONSECA -
chefe do governo provisorio. 

ARISTIDES DA 8IL VEIRA LoBo - ministro do in
terior. 

RuY BARBOSA - mfoistro da fazenda e iriteri
nawente üa justiça . 

Tenente-coronel BENJAMIN CoNSTANT BoTELHO 
DE MAGALHÃES - ministro c1a gnerra. 

Chefe ele esquadra EDUARDO '\V' ANJJENKOLK -
ministro da marinha. _ 

QuINTINO BocAYUVA - ministro da.s relações 
exteriores e interinamente.da agricultura,, commercio 
e obras publicas. » 

Participando ao imperador a sua deposição e 
marcando o prazo de 24 horas ( que foi elevado a 48) 
pai·a q_ne elle e sua familia embarcassem para a Eu
ropa, em um vapor que seria expressa,mente posto á, 
sua disposiçfta, escreveu-lhe o general Deodorn: 

« Senhor.- Os senti .rentos clemocraticos ela 
1rnção1 li a muito tempo preparados, mas disputados 
a1-ura. pela mais_ nobre reacção elo caracter nacional 
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contra o systema de violação, de corrupção, de sub
versão de todas as· leis, exercirro em um g-ráo incom
paravel pelo ministerio 7 de Junho ; a política sys
tema tica ele atten tados d o governo imperial, n' estes 
ultimos tempos, contra o exercito e a armada, po1itica 
odiosa á nação e profundamente repellida por ella ; o 
esbulho dos direitos cl' essas duas classes, que em 
todas as épocas têm sido, e.ntre nós, a defesa da or
dem, da Constituição, da liberdade e da honra- da 
patria ; a intenção, manifestada nos actos dos vossos 
ministros e confessada. na sua imprensa, de clissolvel-as 
e aniquilal-as, substituindo-as por elementos de com
pressão of:ficial, que foram sempre, entre nós, objecto 
de horror para a democracia liberal, determinaram os . 
acontecimentos ele hontem, cujas circnmstancias conhe
ceis e cujo caracter decisivo certamente podeis avaliar. 

Em face d'esta situação, peza-nos dizer-vol-o, e 
não o fazemos senão em cumprimento do mais custoso 
dos deveres, a pre~ença da familia imperial no paiz, 
a,nte a nova situaçào que ll}e creou a revolução irre
vogavel do dia 15, seria absurda, impossivel e provo
cadora de desgostos: que a salvação publica nos impõe 
a necessidade ri.e evitar. 

Obedecendo, pois, ás exigencias urgentes do voto 
nacionaJ, com todo o respeito devido á dignidade das 
funcções publicas que acabaes de 9XÚcer, somos for
çados a notificar-vos que o governo provisorio espera 
de vosso patriotismo o sac.rificio de deixardes o terri
torio brasileiro, com a vossa familia, no mais breve 
~ermo possi vel. 
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Para esse fim se vos estabelece o praso maximo 
de 24 horas, que contamos não tentareis exceder . . 

O transporte vosso e dos vossos para um porto 
na Europa .correrá por conta elo Estado, proporcio
nando-vos para isso o governo . provisorio um navio 
com a guarnição militar precisa, effectuando-se o e_m
uarque com a mais absoluta segurança ela vossa pes
sôa e ele toda a vossa familia, cuja commoclidacle e 
sauc1e serão zelados com o maior desvelo na travessia 
contimrnudo-se a contar-vos à clotação que a lei vos 
assegura, até que sobre esse ponto se pronuncie a 
proxima Assembléa Constituinte. 

Estão dadas todas as orcleus, afim ele que se 
cumpra esta deliberação. 

O paiz conta que sabereis imitar na submissão 
aos seus desejos o exemplo do primeiro imperador~ 
em 7 de Abril de 1831. 

Rio ele Janeiro, 16 ele Novembro de 1889 . - JJ1a
noel Deocloro ela Fonseca . » 

D . Pedro deu a seguinte resposta: 

« A' vista da representação que me foi _entregue 
hoje, ás 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao im
perio das circnrnstancias, partir com toda a minha fa
milia para à Europa, amanhã, deixando esta patria 
de nós estremecida, á qual me esforcei por dar c:on- · 
_stantes testemunhos de entranhado amor e dedicação 
durante qnasi meio seculo, em que desempenhei o 
cargo de chefe do Estaclo. Ausentando -me, pois, eu 
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com todas as pessôas c1e minha familia, conservarei 
do Brà.sil a mais saudosa lembrança, fazendo ardente::: 
votos por sua grandeza e prosperidade. 

« Rio de Janeiro, 16 de Novembrn-de 1889.
D. Pedro de Alcantarci; » 

N'essa mesma noite mandou o governo provi
sorio commun icar a D. Pedro qne tinha resolvido 
fazer-lhe doação da quantia ele cinco mil contos de 
r éis (c;erca de cloze milhões de francos) para o seu _es
tabelecimento na Europa, podendo elle e sua familia 
clispôr dos seus bens, exi tentE.s no paiz, pela. fórma 
que mais conveniente lh e parecesse . 

O im11eraclor, que havia acceitac1o a doação da 
quantia acima inàicada, o que provocou ela parte elo 
Conde cl' Eu a mctnife.stação ele um grande contenta
mento, mandou, entretanto, dizer de Lisbôa que a 
rejeitava « porque o governo provisorio não tinha 
podP.r legal para a fazer.» E' provável que assim ti
vesse procecltdo por temer que a acceitação d'aquella 
somma, dada pelo governo da republica, implicasse de 
sna parte o reconhecimento do novo r egímen, e, por
tanto,~ percla voluntaria ele seus direitos magestaticos. 

O governo provisorio ao receber a communicação 
da resolução ele D. Pedro, annullou não só o ::;eu acto 
relativo á doação, como tamhem o que promettia a 
continuação elo 1)agame11to ela lista civil até a r euniãl) 
elo congresso constituinte. 

Foi na occasião em que a familia imperial teve 
lle u.eüar o palacio, afLu ele ir embarcar, que fez 
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ex:plosão o intenso pezar que a affl.igia por ter de sepa-
. rar-se elo throno e das grandezas que lhe são inherentes · 

O embarque_ devia ter logar na madrugada de 17 

(Domingo). O governo havfa assim deci'.iiclo, afim de 
evitar a exhibição em publico de scenas desagra
daveis, tanto para o g·overno como para a familia 
imperial. Tambem era de bôa politica não offerecer 
ensejo para a execução de algum plano, concebido 
com o fim de commover os brasileiros, sempre gene
rosos e sensíveis ao infortnnio. 

O official encarregado da delicadíssima operação 
d.o embarque, operação que exigia a um tempo tacto, 
educação, intelligencia e energia, foi o coronel Mallet, 
o mesmo que poucas semanas antes havia sido demit
tido a bem, elo serviço publico , elo logar de director da 
Escola Militar do Ceará. 

Quando o coronel Mallet chegou ao palacio im
perial e convidou os principes a descerem para tomar 
assento no carro que os devia conduzir ao cáes de 
embarque, rompeu a princeza D . Isa.bel em pranto e, 
dirigindo-se ao coronel Mallet, pegou-o pelo braço e 
disse-lhe entre soluços: « Sr. Mallet, que é isto? Os 
senhores estão clondos? Que lhes fizemos nós? Nós não 
tivemos nenhuma parte nos actos do ministerio Ouro 
Preto. Só soub emos do embarque do batalhão 22º de
pois ele ter elle particlo, e pela leitura dosjornaes ... 
Sr. J'.Iallet, é aqui que tenho minhas affeições !. Os se-

. nhores estão dou dos? Hão de arrepender-se! ... » 

O coronel Mallet vio-se em serias difficuldades, 
porque estas lamentações tomavam-lhe um tempo 
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precioso. Desembaraçou-se afinal como pôde da prin
. ceza e dirig·io-se para o seu marido, o qual se mostrOLl 
mais razoavel e resignado. 

o· conde d'Eu convidou pessoalmente o imperador 
a deixar o palacio, e até indicou-lhe uma escada por 
onde podiam encurtar o caminho. Mas D. Pedro não 
podia resignar-se a abandonar o logar que durante 
·meio seculo foi para elle a séde da omnipotencia ter
restre, e por isso procurou ganhar tempo, obedecendo, 
talvez, a um plano secreto de salvação, imaginado em 
desespero de causa,. 

- Sr. Mallet, disse elle, então os senhores que
rem que embarquemos de noite? 

- Sim, senhor. 
- E porque? Os senhores estão dou dos? Quem 

nos manda embarcar? 
- Senhor eu · cumpro as ordens que recebi do 

governo. 
Que governo? 
O governo provisorio, reunido no quartel-ge-

neral . 
Onde está o Deodoro? Está no quartel ge-

neral ? 
Está, sim, senhor. 
Mas que idéa é esta de embarcar de noite? 

Somos alguns malfeitores? Qne mal lhes fizemos nós? 
Estão doudos ! E5tão todos doudos ! 

- Senhor, o dia está a apparecer e · eu peço a 
Vossa Magestade para irmos para bordo. 



- lfi9 -

Mas embarcar de noite, Sr. Mallet? Não vou. 
NàÓ sou nenhum fugido ; retirar-me-hei do Brazil, 
porém de dia. Porque embarcar de noite? 

- Para evitar algum desacato á pessôa de Vossa 
Magestade, disse afinal o coronel Mallet, muito con
tente por haver achado uma resposta para as inespe
radas perguntas que lhe fazia o imperador. 

· -Quem pvclerá desacatar-me, Sr. Mallet? 
-Algum leviano; ... um estudante ... um ... 
-Qual estudante, Sr. Mallet? Quem é que faz 

caso de estudante? 
O coronel Mallet já não sabia como responder a 

tantas perguntas repetidas. Em tão critica situação 
voltou-se para o barão de J aceguay (offlcial general da 
marinha reformado e dedicado ao imperador), e deu
lhe a entencler que precisava de seu auxilio para de
cidir D. Pedrn a embarcar. O barão, comprehendendo 
bem totla a situação, ç1,pproximou-se de seu velho 
amigo, e disse-lhe com voz supplicante : « Meu 
Senhor, tenha Vossa Magestade p:1ciencia, é preciso 
partir, é preciso ... tenha paciencia ... . é preciso . . . 
é preciso ... » 

- Não sou nenhum fugido », dizia com insis-
t encia Sua Magestade. · 

- De certo não é, a ffirmou o barão, mas a hora 
indicada parece a mais conveniente. Q,ie quer dizer 
ficar Vossa l\fagestade, com sua a:.igusta familia, su
jeito á curiosidade banal de toda uma população ag
glomerada nos telhados, nos cáes e nos morros, para 
vêr a sua partida? Ou poclerão dar- :;e violentas 
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manifestaçôes afim ele se obstar o embarque - e 
n'este caso correrá muito san~;ne - esse sangue bra
zileiro qne Vossa Magestacle poupou sempre tanto
sendo talvez victimas pessôas ela sua a:ffeição ; on 
então só apparecerão a indHferença e o pouco caso, e 
o seu coração ficará pnngentemente ferido, ao pre
senciar tanto abandono e tamanho clesapêgo. 

O imperador, deixando cahir a cabeça sobre o 
J>eito, disse afinal com os olhos a meio cerrados e 
Jepois ele uma pausa: - O Sr. tem razão; eu parto. 
F, cfandç o braço á princeza D. Isabel, e o Conde d'En 
á imperatriz, desceram todos as escadas elo palacio 
seguidos do duque D. Pedro de Saxe, neto do impe
r11.'lor, e de outras pessôas da comitiva imperial ou 
q ie alli se achavam, fa,zendo-lhes iompanhia. 

No mJmento ela partida Sua :M:agestade a 
Imperatriz chorava convu1sárnen~e. « Resignação, 
minha senhora>> , aconsRlhou o barão ele Jaceguay. 
«Tenho-a, e muito, respondeu ella; mas a resignação 
não impede as lagrimas . E como deixar de vertel-as, 
ao sahir desta minha terra que nunca mais hei-de 
ver?•> E beijou muitas vezes as poucas senhoras que 
alli estavam, no rosto e no collo. O imperador fazia um 
grnncle esforço para dominar a emoção que o su:ffocava. 

Os principes, com excepção do Conde d' eu, foram 
todos no mesmo carro (carro ele praça) ; o Conde 
cl'Eu, a comitiva e o coronel Mallet transpuzeram a pé 
a pequena distancia que separa o pRlacio imperial do 
caes de embarque. D'abi, em uma lancha a vapor, 
furam para bordo da corveta ele guerra Parnahybci. 
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Ao chegar a lancha junto da corveta, houve uma nova 
e prolongada demora da parte do imperador em galgar 
a escada do navio. Houve mesm 0 um momento, já 
quasi dia claro I em que o coronel Mallet vio todos os . 
seus esforços perdidos, já pela prerspectiva çle effe
ctnar-se o embarque da familia imperial em pleno dia, 
já pela possibilidade de cahir o imperador ao mar, 

- na occa "'Í ão de passar da lancha a vapor para a escada 
da Parna!.yba . 

Esta,s angustias, rine soffria o official moralmente 
resvonsonsavel pelo bom desempenho 1la missão que 
havia recebido eh g·overno da republica, fora,m 
angmentadas pelas exclalllações e snpplicas que em 
alta voz fo,zia a ptincez,1 imperial, ao ver o pai emba
raçado para subir pela escada do navio. «Sr . ~Iallet , 
Sr . Mallet, gritava a princeza, não deixe meu pai 
cabÜ' ao nrnr ! » -- « Cuidado, Sr. Mallet muito cui
dado com meu pai !- Não o deixe cahir ao IDfltr! » E 
assim muitas vezes repetidas . 

· Afinal, ajudado pelo proprio coronel Mallet e pe-
los a}umnos militares que haviam acompanhado este 
official, pôde o imperador passar para a corveta . 
<< Experimentei um grande allivio - disse aquelle 
coronel ao autor d'esta brochura-quando vi o impe
rador no con vez da Parnahyba !» 

Erajá quasi dia claro. A's 9 h9ras da manhã 
chegaram de Petropolis os tres filhos dos condes d' Eu 
e foram reunir-se á familia imperial. A corveta P arná~ 
hyba conduziu todos elles para bordo do paquete na
cional A lagôas, que os esperava fóra da barra . Uma 
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vez a borrlo, partiu o paquete coin destino à ELiropa 
sendo escoltado até o equador pelo encouraçado 
Riachuelo, comma.nda<lo pelo capitão-tenente Alexan
drino de Alencar, of:ficial que inspirava toda a con
fiança. 

· Dous officiaes de marinha foram encarrega(los 
de acompanhar, a bordo do A-lagôas, a familia exilada. 

A viagem fez-se com felicidade para todos, com 
excepção para o joven duque de Saxe. Este moço, que 
conta cerca de 24 annos de idade, ao ter noticia <la 
victoria da revolução, soffreu uma tão violenta com -
moção, que alteraram-se-lhe as faculdades mentaes. 
Manifestava a mania, da perseguição. A bordo do 
Alagôas tentou elle asphyxiar o commandante, aper
tando-lhe a garg·auta na occasião em que elle con
versava com o imperador, no tombadilho do vapor. 

Em Lisbôa teve D. Pedro uma recepção regia, 
indo o . proprio rei de Portugal, D. Carlos I (sobrinho 
do imperador), buscal-o a bordo com todas as honras 
devidas a um soberano estrangeiro. 

O primeiro decreto publicado pelo governó pro
visorio • foi para proclamar a Republica Federativa 
como a nova fórma de governo da nação, ficanclo as 
províncias constituindo outros tantos Estados inde
pendentes. 

Por um segundo decreto foram banidos do terri
torio nacional D. Pedro de Alcantara e sua familia. 



CONCLUSÃO 
Terra americana é terra republicana-Qiws vult perdere Jiipiter 
clementat prius-0 fim occulto elo impernelor--Adhesão una
nime da nação--P,ltriotismo do arceb ispo ela Bahia e seu clero 
-Caracter divino ela re v ui nção--(( Jnste 1·etour des choses d'ici 
bas»--Deodoro e Washington, Benjamin Constant e Benjamin 
Franl{!in. 

A implantação da republica no Brazil era uma 
cousa fatal, um acontecimento inevitavel, uma questão 
de tempo. « A Amel'ica, disse Alexandre de Tocque
ville, é a terra da democracia. » Em outros termos : 
terra americana é terra republicana. . 

A monarchia co11stitucional ou essa forma mixta 
de governo entre a monarchia absoluta, governo de 
um só, e a republica, governo do povo; essa fórina de 
governo inventada para conciliar os interesses indi
viduaes do monarcba com os da nação que elle go
verna, nunca passou, nem passará jámais, de uma · 
tentativa vã; porque é da natureza humana que o in
teresse proprfo prime o interesse alheio; e como na, 
monarchia, qualquer que seja a sua fórma organica, 
o poder real, ta11givel, em acção, está sempre com o 
monarcha, é sempre o interesse d'este que prevale
cerá. A philosophia o diz e a historia o confirma. 
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Tocqueville exprime bem esta verdade, chamando 
« chimera » essa invenção dos publicistàs; « porque, 
diz elle, um dos dous elementos, aristocratico ou pu-· 
pular, lia de pred.ominar necessariamente . » 

No Brazil D. Pedro II forneceu áhistoria as mai::; 
eloquentes provas de que no tal governo monarcl1i...:o
coilst1tucional-representativo o elemento predomi
nante é sempre o do soberano, isto é o interesse in
dividual, que, na pllrase de J. Garnier, preside aos 
destinos da familia. 

D. Pedro sabia-o e sentia- o perfeitamente. Para 
conservar a corôa do Brazil em sua dynastia, elle em
pregou a política mais de accôrdo com a sua natu
reza de homem; e teria certamente, como Augusto, 
conseguido lançar as bases para manter de pé durante 
mui.tos seculos « essa arvore sem raízes », como. foi o 
irnperio romano, se Deu~, compadecendo-se do povo 
brazileiro, não tive: se tirado o jnizo ao monarcha 
1ierjuro : Quos vult perdere Jupiter, dem,entett jJrius. _ · 

Se, na verdade, o ~mperador tivesse impedido a 
contiÍmação da perseguição do exercito- a unica força 
llo paiz que elle não pôde destruir-a monarchia ainda 
estaria imperando no Brasil. 

Para D. Pedro governar os brazileiros consistia 
em enga11al-os; por isso, tendo no fim de qna:'li meio 
seculo de reinado, « que elle consumiu em dar ao 
l3razil rn áos g,Jvernos ,>, resolvido abdicar para as
segurar em vida a transmissão do throno sua filha 
impopular, recorreu mais uma_ vez á astucia, fingin
do-se incapaz de governar. 
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O seu fim occulto, depois da congestão hepatica 
que teve, era habituar os seus subditos ao governo ela 
filha, a qual para este fim já tomava todas as exterio
ridades de uma soberana, emquanto elle apenas fig·u
rava ao lado d'ella nos actos ofílciaes. · D'esta fórma, 
o reinado da monarchia continuaria de direito sob o 
imperador, mas de facto sob a direcção ela futura 

. imperntriz. Acostumados os brazileiros a ver a prin
eeza governar, quando seu pai viesse a morrer, on 
quando lhe aprouvesse abdicar a corf1a, a investidura 
do poder magestatico não passaria de uma formalj
clacle banal. 

Muita gente, pois, acreditava, como o general 
Deodoro, que o imperador já não regiilcwa; e esta 
crença era, ora mantida pela opposiç&o quando lan
çava sobre a princeza a responsabilil1ade dos actos gu
vernamentaes, ora combatida pelos jornaes mini::;
teriaes, e até o foi por toda acamara dos deputados, 
quando, em certa occasião, um membro da minoria 
interpellou o g·overno a respeito do estado de sande 
elo imperador. E assim se mantinha calculadamente, 
astuciosameute, a duvida. 

A verdade, porém, e (lUe o monarcha estava e 
ainda está no mais perfeito uso e goso de suas fa-: 
culclades mentaes. A sua conducta em presença du::i 
acontecimentos de 15 de No,embro, absolutamente 
identica á que elle observava sempre em occasião ele 
crise, isto é primeiramente conservando-se inerte á 
espera dos acontedmentos, depois querendo agir com 
energ·ia; a sua phrase ao Sr. Saraiva na noite ela 
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revolução: « O Sr. tem carta branca, acceito tudo >>; a 
tentativa que fez para embarcar de dia claro e aos 
olhos d'aquelles de quem esperava soccorro: tudo isso 
prova de uma maneira evidente que o homem co
nhecia perfeitamente a situação em que se achava, e 
sabia que sómente por meio de muito artificio podia 
salvar asna corôa. Nem mesmo uma certa diminuição 
da energia moral, qné sempre o caracterisou, manifes
tou-se jámais por algum acto positivo e formal. A pro
pria perseguição do exercito-que foi o principal facto 
que actuou no espírito do general Deodoro, fazendo
lhe crer qne a razão do imperador estava realmente 
enfraquecida -é um acto profundamente cúacteris
tico d'essa política imperial r_omana de que D. Pedro 
era um fiel imitador no Brasil, d'essa política de 
Augusto, o qual, depois de submetter-se, no principio 
do seu reinado, a verdadeiras imposições dos officiaes 
de seu exercito (por exemplo quando, a chamado 
d'elles, · elle· comparecia á sua barra para justificar-se 
de accusações que lhe faziam), acabou por dominal-os 
e submettel-os por tal fórma que os mandava « presos 

· e desarmados para a guarda da frente», o que era a 
maior humilhação que podia infligir-lhes (1). 

Essa perseguição dos militares, continuada pelo 
visconde de Ouro Preto, era a condição da submissão 
do exercito, . que elle, no interesse da monarchia, 
procurava conseguir; ern . « essa guerra que tres 
annos antes o dei,utado Andrade Fig·ueira declarou 

( 1) TunJollc-Iiis toir es eles Empere'IM'S. 
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qne ict coineçar; era, em uma palavra, . a continuação 
da questão militar que, na phrase do Sr. Affonso 
Celso Junior (filho do Visconde de Ouro Preto) 7 

ainda não estava morta. » 

A mudança do governo eff_ectua da nacapital do 
paiz teve uma immensa repercussão nas provincias, 
acompanhada de demonstraÇÕf:S da mais intensa 
alegria . Em todas ellas os presidentes passaram imme
diatamente a admnistração ao representante m~is 
graduado do exercito ou a uma junta civil ou mixta 
acclamada pelo povo ; e de todas vinham successiva
mente telegrammas annunciando ao governo provisorio 
qne as populações haviam unanimemente adherido á 
nova ordem de cousas .. Em tocla a superficie do paiz, 
como havia succedido na capital, não se levantou uma 
só voz em favor da monarchia ou um só protesto contra 
o estabelecimento da rep1iblica -. Mas ele todas as 
manifestações de assentimento á queda do throno a 
mais agradavel para as almas verdadeiramente patrio
ticas foi a do venerando primaz do Brazil, que enviou 
ao governo provisorio este telegramrua : « O arcebispo 
da Bahia com ·o seu clero saúdam na pessôa do general 
Deodoro o novo regímen estabelecido, e imploram. as 
bençãos do céo sobre os esforços dos filhos de Santa
Crnz, pela prospr.ridade e felicidade da mesma . 
(Assignado) D. L itiz, arcepisbo da Bahia.» 

O caracter divino dessa revolução ainda se revela 
por muitos outros hidos ; por exemplo, pela ausencia 
de luta fratriciq.a . A demora elo ministro da marinha 
em chegar ao quartel-general, ou o seu ferimento no 

12 Ft R. B, 



momento em que o general Deodoro ia postanüo a sna 
gente em frente ela do governu, foi um acto verdacleira
mente providencial. Dotado de um temperamento 
impetuoso, altivo, corajoso até a temeridá~e, se o 
almirante consegue penetrar 'no pateo do quartel
general onde estavam reuniclas as forças do governo, 
entre as quaes se achavam soldados de marinha, era 
provavel senão inevitavel um choque entre estas e a 
forças do geneml Deodoro ; e a revólução, mesmos 
victoriosa: teria produzido uma republica coberta do 
sangue do seus filhos . Deus não a quiz assim. 

Identica reflexão se poderá fazer com relacão aos 
generaes Almeida Barreto e Floriano Peixoto. Se, com 
effeito, o primeiro não tivesse adherido ao projecto de 
revolta na vespera de sua explosão, ou se, á testa da 
briga,da que acaba,va de receber do governo na manhft 
de 15, e que já estava-formada antes do apparecimento 
do g·eneral Deodoro, elle tivesse querido impedir este 
g·eneral de desembocar no campo da Acclamação, , 
tambem n'este caso teria havido uma mortandade 
horrorosa. A mesma cousa succederia se o general 
Floriano Peixoto, em vez de temporisar até o governo 
clesenga,nar-,se, se tivesse apressado a cumprir as 
ordens fratricidas do visconde de Ouro-Preto. 

Mas de todos os indicios caracteristicos ela 
natureza providencial cl'essa maravilhosa revolução, 
sem igual na historia, aqnelle que, talvez, mais pre
occnpará o philosopho, é a lição sublime e altamente 
eclificante que ella encerra, 111ostrando como D. Pedro 
foi, afinal, victima ele sua rJropria politica, cl' essa 



politica que tantas victimas fez no decurso de qliasi 
meio secnlo de governo. 

De facto, tendo elle conseguido ·convencer . o 
general Deodoro que já não « regnlàva ,, , e tendo sido 
precisamente esta a circumstancia que determinou o 
general a desthronal-o, é claro que D. Pedro foi victima 
ele na propria astucia. 

E' o caso ele dizer como Moliére, na sua immortal 
comedia TartuJe : <<Jtiste retoar eles choses cl'ici bcts. » 

Para que nessa sentença se revelasse o cunho de 
sua origem divina, isto é a infinita sabedoria e a in
finita justiça, e ella se ct1mpri:sse sem a menor per
LLU'bação da ordem material, se:n derramamento ele 
sang·Lrn, sem outras lagrimas que não as ela aleg·ria, 
conbe a sua execução a dons homens puros entre os 
mais p11ros da classe que possuía o pocler real e que 
exerciam a mais legitima influencia sobre os seus 
companlleiros e a maior consideração sobre os seus 
concidadãos em geral : o g·eneral Deodoro, 

« Aguia sem rapacidade, 
Grande heróe sem ambição! » 

e o tenente-coronel Benjamin. Constant, ele quem se 
póde dizer o mesmo q ne Vergniaud dizia ele Thiers : 
le ineilleur des ho1n1nes. 

Qtrnnto ao general Deodoro, fallam por elle as 
cartas que elle escreveu ao imperador e ao seu pri
meiro ministro, e nas qnaes revela os mais nobres sen
timentos que poclem honrar um solclaclo; ahi está a sua 
comlncta depois da victoria, mostrando o clesapêgo 
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mais completo das grandezas humanas ; ahi est~ a sua 
bonhomict natural como antes de ser prcsiclente da 
republica ; ahi está a continuação de seus habitos de 
homem do povo, quer viajando em um bond publico no 
meio de quaesquer ontrns passageiros, quer parando 
aqui e acolá, na rua do OL"ividor, para conversar com 
os antigos amigos ou os seus camaradas do exercito e 
da armada. 

Por outro lado a sna g~·ande prudencia alliada a 
uma energia moral inexcedível; a mais perfeita com
prehensão dos seus deveres durante o período de tran
sição que atravessamos, ora lembrando e advertindo 
amigavelmente aos seus ministro.~, ora dando-lhe as 
mais inequivocas provas de confiança a despeito de 
todas as instigações em contrario n'esta quadra em 
que as ambições individuaes e as intrigas parecem 
não ter limites ; a mais inteira consciencia de si 
mesmo, quer nos salões de seu palaçio, no trato par
ticular, quer em publico nas o~càsiões em que com
parece como chefe do Estado: tudo isso concorre para 
mostrar n'elle um homem superior, o homem talha~o 
para a situação que Deus creou, the r igth man in the 
r igth 11lace, o homem competente para o cargo que 
exerce . 

No dia em que elle, por effeito da lei, tiver de 
ceder o seu logar de p1:esidente ao eleito da nação, hão 
de vel-o, a semelhança do g·eneral Cavaignac (chefe 
do governo executivo da França em 1848), « descer 
com calma e dignidade os degráos do poder» (1). 

( 1) Lamartine. 
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Não foi, poi1,, por ambição pessoal que o general 
Deodoro fez a republica ; foi por dignidade propria, 
por dignidade de seus concidadãos do exercito e da 
armada, por dignidade e interesse de todos os brazi
leiros, os quaes no domínio da monaréhia não pas · 
savam de '< escravos livres »; finalmente foi por estar 
convencido que o imperador já não tinha capacidade 
para governar e q:ue a sua filha era inimiga do exer
cito e não faria a felicidade da patria brazileira. E 
se alguma duvida pudesse ter-lhe annuviado a con
sciencia no momento em que montou a cavailo e 
mandou p0r urn official ,intimar ao ministerio Ouro 
Preto para demittir-se, as ovações unanimes, es
trondosas, freneticas, delirantes, de que foi alvo da 

· parte da população -da capital quando desfilava no 
meio d'ella, deviam ter-lh'a dissipado para con
vencel-o de que a revolução que elle acabava ele fa.zer 
correspondia a uma nMessidade imperiosa, inadiavel, 
a uma aspiração verdadeiramente nacional. 

Se o general Deodoro fosse um ambicioso teria 
feito a revolução muito antes, por exemplo na · pri
meirà phase. da questão militar quando a monarchia 
lutava a um tempo contra os abolicionistas, os mili- · 
tares e os republicanos reunidos. Se elle tivesse mais 
amor ao poàer do que á sua reputação de soldado leal 
á su:a patria, elle teria prolongado a sua dictadura; 
não a teria abreviado, como fez, o mais que lhe foi pos
sível fazer . 

A revolução está plenamente victoriosa em 
todo -o Brazil, e a unanimidade republicana que se 
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manifeston nas eleições de 15 de setembro ultimo para 
o coügresso nacional com poderes constituintes, prova 
que 1Jinguem mais pensa ou espera a restauração da 
monarchia. 

A monarchia não deixou no Brazil raizes de es• 
pecie alguma, e D. Pedro sabe melhor que ninguern 
([Ue elle 11ada fez para funclar o seu throno no coração 
dos brazileiros, o que, no conceito do mestre (Ma
chiavel) importaria edificar sobre a areia. 

GonsicÍerada pelo lado dos interesses ou vanta
g·-ens que a revolu ção trouxe aos .homens ao traba.lho 1 

os qnaes no tempo da monarchia não podiam dar livre 
expãrn,ão a seu genio emprehendedor, ahi está eern 
febre de empresas indnstriaes em todos os rnntidos 
não sô para provar a confiai1ça irrefragavel que , 
a republica inspira, cQmo tambem para condemnar 
com a maior eloquencia a politica imperial, que 
tirava da inercia governamental e ela escravidão ener
vante a sua maior força, e impedia por mil modos dif
ferentes o espírito de arnociação e a iniciativa par
ticular d.e se manifesta,rem. 

Não havendo mais no governo do paiz uma au
toridade omnipotente interessada em 8storvar o 
progresso nacional e em dominar, pela mirnria, os 
seus subditos, é fóra de toda a duvida que a felici
dade dos brazileiros só d e11ende cl' elles mesmos ;· e a 
julgar pelo movimento industrial que se tem operado 
desde a fundação da republica- movimento pelo 
menos igual ao que se fez durante o meio seculo ele 
refoado de D. Pedro II- deverão elles em 10 annos 
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de ordem e tranquilidade conseguir para a sua patria 
uma somma de bem-estar no interior e de força e pre
stigio no exterior como a monarchia não lh' os daria 
em todo o tempo de sua existencia. · 

As instituicões políticas que vão reger os desti
nos da Republica dos Estados Unidos do Brazil são 
semelhantes ás ela Republica elos Estados Unidos da 
Americ,a do Norte, a q nal n! este seculo tém realisado 
o mais assombroso vrogresso em todos os ramos ela 
actividacle humana, e·.goza perante as outras nações 
do mundo da maior consideração. Foram dous os 
principaes foncladorns d' essa incomparavel nacionali
dade : Georg·e Washington na guerra, e Benjamin 
Franklin no gabinete. 

No Brazil foram tambem dous os principaes au
tores da revoln çào de 15 ele Novembro: Deodoro rla 
Fonseca, qtie a fez, e Benjamin Co~stant, que a orga,
nison. Fundando ambos a republica no hemispherio 
su1, e lanç.a ndo assim os g·ermens ela verdadeira liber
dade e prospericlac18 ele sua patria, á semelllança do 
(]_ne fiz era,m ~tqnell es gra.nrle . .; vultos no hernispherio 
norte, ad.q n~i-irnm elles um direi to eterno á eterna 
gratidão ele seus concielaclãos. 

FIM 
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