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Parte III

Do Governo Provisório 
republicano à virada do século

Nós tivemos já a reforma radical no governo, cumpre-nos completar 
a obra da revolução pela reforma profunda da nossa educação nacional. 

José Veríssimo, A educação nacional (1890) 
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Sob a bandeira fraternal

Liberdade! Liberdade! 
Abre as asas sobre nós, 
Das lutas na tempestade 
Dá que ouçamos tua voz
Nós nem cremos que escravos outrora 
Tenha havido em tão nobre País... 
Hoje o rubro lampejo da aurora 
Acha irmãos, não tiranos hostis.
Hino à Proclamação da República do Brasil 

Letra de Medeiros e Albuquerque. Música de Leopoldo Miguez 

O povo como sujeito de direito

Em uníssono, os instituidores da República elaboram versões 
dos fatos da hora. No arrazoado de vozes, o contrato social anterior 
convertera-se em alvo de desafeição; corroída pelo tempo, a solução 
monárquica, dinástica e constitucional atestara o declínio dos padrões 
públicos. Nova forma de legalidade, a República, consciência de si feita 
razão, aparece como governo revolucionário e de bem-estar, a seu favor, 
dizia-se, estava a jornada de futuro, daí a figuração da república como 
bela totalidade e governo bem-acabado. 

Votivas e embelezadoras, as fórmulas sagradas herdadas da 
Revolução Francesa retornam à cena política; “Cidadão”, “Saúde 
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e Fraternidade” auguram o futuro do presente. Como solução 
reconciliatória, concretizava-se a ideia obstinada de res publica. 
Perquirição absorvente dos últimos e incondicionados valores, 
o novo regime tornou-se realidade ao reunir frações ideológicas 
diversas, cada qual a prodigalizar doutrinas opostas: republicanos 
radicais, positivistas, maçons, liberais e, claro, adesistas de última 
hora. No contra-ataque, os monarquistas aclamam outras versões 
dos acontecimentos, com efeito, nomeiam o “episódio de 15 de 
novembro de 1889” como “sedição militar”, “exortação às armas” e 
“golpe de Estado”.

Magnificado como aurora da civilização política, “dilúvio de 
luz” no dizer extravasado de um contemporâneo, em tese o novo 
regime afiançava o começo de uma era de livre associação. No 
imaginário prometeico, espécie de lição de energia ministrada pelos 
revolucionários, a república concentrava em si o encontro da razão 
com a história. Nessa teleologia da perfectibilidade, a figura do Povo-
soberano desponta como herói coletivo, ente legislador e fonte da 
legitimidade do poder. Daí em diante, os publicistas iriam propor às 
massas os motivos constitutivos da trindade republicana – liberdade, 
igualdade, felicidade. 

Se a Independência despedira o jugo colonial, se a monarquia 
demitira o trabalho servil, a República fora mais além, ao despedir 
o Poder Moderador, a vitaliciedade do Senado, a eleição à base 
de renda, a escolha dos governantes locais pelo poder central, 
os privilégios de nascimento, a nobreza titulada e o estatuto do 
padroado. E, mais ainda, num gesto de fraternidade universal, 
naturalizara os estrangeiros residentes no país. Porquanto, instituía-
se uma república democrática e social – a igualdade na forma de 
liberdade, o governo pelo consentimento dos governados. Em tese, 
ao vencer duro percurso, virava-se uma página da história; para o 
imaginário político, o mar de escolhos, ficara para trás, o presente 
figurava-se inteligível, o porvir, dizível. Diz Euclides da Cunha 
(1975 [1909], p.45). 
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Impertinente em 1822, inoportuna em 1831, abortícia em 1848, 
era-o a República, sobretudo porque se não podia inverter a série 
natural da evolução humana. Aspiração política, requeria que lhe 
propiciasse o advento do desenvolvimento social. A sociedade não a 
repelia; prorrogava-a. E a partir da de 1875 começou a incorporá-la.

Na passagem de um estado de coisas, marcado pela agonia 
para outro imarcescível, os doutrinários aprofundam o sentido 
dos acontecimentos, em oposição à monarquia, ao absolutismo, 
ao centralismo e ao arbítrio do privilégio, triunfara a soberania 
popular pela representação política, o consentimento espontâneo 
e a coesão coletiva constituiriam os vigamentos do novo regime. 
Experimentava-se solene vontade cívica; ao profetizar o vir a ser, as 
consciências republicanas pressentiam decididas evoluções, uma vez 
que os direitos usurpados pela monarquia eram devolvidos ao povo. 
No mais, a exaltação vitalista do povo levava a interpretar a República 
como recomeço determinado pela vontade geral.52 Inaudito, o estado 
de coisas aparece como correlato de revolução.53

Regime fundado sob o primado da isonomia, a República, em 
termos ideais, exterioriza a majestade do governo popular, melhor, 
materialização da vontade política racional. Tomados pela exaltação 
vitalista do Povo-soberano, os sujeitos auguram o devir de um governo 
fundado num contrato social livre de contingências, donde o empenho 
em transfigurar o povo em corpo político juridicamente regulado, 
porquanto sede física da soberania. Invocava-se a magistratura 

52 Cf. Monarcha (1989).
53 O tema da revolução representado como ato de fundação (e construção) de 
um novo corpo político expressivo de novos valores sociais, como liberdade e 
felicidade públicas, próprios de sociedades populares e analisado por Arendt 
(1988). Para a autora: “O conceito moderno de revolução, inextricavelmente 
ligado à noção de que o curso da História começa subitamente de um novo 
rumo, de que, uma História inteira nova, uma História nunca antes conhecida 
ou narrada está para se desenrolar, era desconhecido antes das duas grandes 
revoluções no final do século XVIII” (p.23). 
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da história, a verdade da consciência de si, de súbito, a linguagem 
enriquece-se com dísticos absolutos – moralidade, liberdade, felicidade, 
fraternidade, justiça, ordem, progresso, igualdade civil, paz pública. 
Multiplicam-se as preocupações com a vida nacional em suas diferentes 
manifestações: instituições, política, Estado, cultura, melhoramentos 
de material, agregação coletiva. O novo regime, imaginava-se, abrigaria 
a nação laica e igualitária, a federação harmoniosa e progressiva, ao 
outorgar existência política ao povo, retiraria do anonimato homens e 
mulheres comuns, alçando-os à cidadania política. Em síntese, o feixe 
de aspirações gira em torno do discurso autorreferencial da República 
como regime antecipatório da humanidade futura. 

Dos relatos e versões

Em cena aparentemente captada em oitiva, o republicano radical, 
Alexandre Dias Ferreira Júnior, descrevia os acontecimentos da hora.

O Marechal Deodoro e Quintino Bocaiuva, aureolados de glória, 
se puseram à frente de 4.000 soldados, e percorreram as principais ruas 
do Rio de Janeiro, erguendo frenéticos vivas a República, aclamando a 
deposição da monarquia. A passagem dos batalhões o povo abria alas 
e saudava o exército vitorioso, atirando sobre ele radiantes grinaldas, 
que estrelavam majestosamente o solo por onde transitavam, jubilosos, 
pelo triunfo da grandiosa causa da liberdade da pátria. 

Nas ruas. Durante todo o dia e até alta hora da noite o povo 
percorreu as ruas do centro da cidade, formando diversos grupos 
precedidos de bandas de música. Expansiva em seu entusiasmo, a 
população erguia vivas e saudações à imprensa livre, aos bravos do 
exército e da armada, ao Marechal Deodoro, a Quintino Bocaiúva, ao 
país e à República Brasileira (Ferreira Júnior, 1890, p.68). 

De resto, coube a Henrique Bernardelli oficializar na tela 
“Proclamação da República” a iconografia do “15 de novembro”. Em 
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perspectiva ultrarrealista, ele figurava a passagem ao ato. No centro 
da tela, a cavalo, num gesto decidido, Deodoro da Fonseca alça 
o barrete militar e proclama a República; o cenário, o Campo de 
Santana em manhã radiosa, ao fundo Quintino Bocaiúva, Aristides 
Lobo e Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Recorrentemente 
estampada nos compêndios escolares, tal iconografia visa testemunhar 
o gesto pacífico e decidido do marechal. 

Para a historiografia acadêmica, a República não resultou de uma 
revolução social e popular, mas da ação militar circundada por pacto de 
recomposição das classes dominantes, imprensa e povo teriam saudado 
o acontecimento com moderado entusiasmo. “Nem nesse momento 
nem ao deixar o portão do quartel-general, estava certo Deodoro de 
que as oligarquias monárquicas pertenciam ao passado, e ia começar o 
tempo da oligarquia republicana” (Buarque de Holanda, 1960, p.360). 

“Parada original” no dizer de uns, “ato revolucionário” no dizer de 
outros, um dado é inegável: as descontinuidades. A República aparece 
como aula nova ao instituir o sistema federalista, a autonomia local, 
o casamento civil, a secularização dos cemitérios. Os atos inaugurais 
culminam com a reforma do código penal, a oficialização da instrução 
laica, a liberdade de culto religioso, ao extinguir o Padroado, separava 
Estado e Igreja. E, ao se reinventarem os símbolos e as armas nacionais, 
no pavilhão nacional, ainda que mantidas as cores da bandeira 
imperial, gravava-se a divisa regeneradora de Augusto Comte, “Ordem 
e Progresso”, divisa a indiciar resumo e coroamento dos modernos 
regimes de governo social. 

República, ato de criação dos homens

Instalava-se o Governo Provisório e, nele, as figuras de primeira 
plana, Deodoro da Fonseca – chefe do Governo; Aristides da Silveira 
Lobo – ministro do Interior; Rui Barbosa – Fazenda; tenente-coronel 
Benjamin Constant Botelho de Magalhães – Guerra; Eduardo 
Wandenkolk – Marinha; Quintino Bocaiúva – Relações Exteriores; 
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Demétrio Ribeiro – Agricultura, Comércio e Obras Públicas; Campos 
Salles – Justiça. De imediato no entrançado da hora, encaminha-se 
a organização de um sistema visível de governo. O Decreto nº 1, de 
15 de novembro de 1889, funda o governo em moldes de República 
Federativa, com isso pretendia assinalar um armistício produtivo 
entre os poderes central e locais, reunidas em laço da federação, as 
ex-províncias constituíam os Estados Unidos do Brasil.54 No mais, o 
novo regime ganharia existência jurídica pelas mãos de um mestre-
pensador. “Rui Barbosa vai ser, na nova ordem de coisas, o centro de 
gravitação de todas as consciências verdadeiramente liberais” (Oliveira 
Vianna, 1923, p.297). 

Não cabe aqui pormenorizar os embates tensos ocorridos durante 
o Congresso Constituinte.55 A comissão integrada por Saldanha 
Marinho, Rangel Pestana, Antônio Luiz dos Santos Werneck, 
Américo Braziliense e José Antônio Pedreira de Magalhães Castro 
redige o anteprojeto, Rui Barbosa revisa o texto. Feitas as discussões 
e as emendas, a Assembleia Nacional, com Prudente José de Moraes 
Barros, presidente do congresso e senador por São Paulo, promulga a 

54 “Se a política foi marcada, ainda na Colônia, pela dicotomia centralização-
descentralização, o processo é mantido no Império apesar do caráter unitário 
da Carta de 1824. A questão ganha vivacidade na República, em 1889, com 
adoção do federalismo. Há uma dialética na alternância do predomínio do 
centro sobre o todo ou em concessões por vezes bem determinadas às várias 
partes” (Iglésias, 1993, p.243). 
55 Para análise detalhada dos embates relativamente aos trabalhos constituintes, 
ver Cury (2001). Na analítica de Carvalho (1987, p.45): “A República ou os 
vitoriosos da República fizeram muito pouco em termos de expansão de direitos 
civis e políticos. O que foi feito já era demanda do liberalismo imperial. Pode-
se dizer que houve até retrocesso no que se refere a direitos sociais. Algumas 
mudanças, como a eliminação do Poder Moderador, do Senado vitalício e 
do Conselho de Estado e a introdução do federalismo, tinham sem dúvida 
inspiração democratizante na medida em que buscavam desconcentrar o 
exercícios do poder. Mas, não vindo acompanhadas por expansão significativa 
da cidadania política, resultaram em entregar o governo mais diretamente 
nas mãos dos setores dominantes tanto rurais quanto urbanos. O Estado 
republicano passou a não impedir a atuação das forças sociais, ou, antes, a 
favorecer as mais fortes, no melhor estilo spenceriano.” 
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Constituição em 1891, assim legitima-se o regime presidencialista, o 
federalismo, a triparticipação do poder, a representação popular.

Moldada a nova Constituição brasileira sobre a da República 
norte-americana, nossos estudiosos de Direito passaram a inspirar-
se direta ou indiretamente em tratadistas norte-americanos; a 
intensificação de relações políticas e econômicas entre os dois países 
foi também refletindo-se em nossa literatura política, econômica 
e pedagógica. Os livros, panfletos e documentos do período estão 
salpicados de sugestões norte-americanas; às vezes de revolta contra 
norte-americanismos (Freyre, 1949, p.675).

O Estado assoma como órgão de governo de uma sociedade 
regida por valores solidaristas, as instituições políticas, como órgãos 
de gestão e de representação popular, ambos, Estado e instituições, 
garantiriam os direitos do homem e da cidadania; o regime continuaria 
a ser bicameral, Senado e Câmara dos Deputados; os presidentes de 
estados seriam eleitos. Ato contínuo, o Congresso Nacional elege 
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, presidente e vice-presidente. 
Na conjuntura política, o grande acontecimento refere-se ao 
“Encilhamento”: Rui Barbosa, ministro da Fazenda, facilita a obtenção 
de crédito e emissão de moeda a fim de promover o capitalismo 
industrial, como se sabe, operação frustrada pela especulação. 

No entendimento dos constituintes, embora detendo o monopólio 
da força, o melhor poder de Estado é o alheio às intervenções, à 
exceção das situações de desordem civil, ameaça à inviolabilidade da 
propriedade privada e constrangimento das liberdades individuais. 
Resumidamente, a Carta Política legitima o complexo democracia-
república-federação-laicicismo (malgrado as declarações de princípios, 
a mão pesada do Estado, sua coorte de funcionários, sua polícia, sua 
máquina de arrecadação, mão providencial fiadora da autoconservação, 
mão protetora da vara do poder, virá a ser realidade profunda na vida 
das pessoas). Ao Governo Federal compete arrecadar impostos de 
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importação, criar bancos emissores de moeda, organizar e comandar 
Exército e Marinha; aos Estados, adjudicavam-se poderes e direitos 
amplos: organização das forças públicas, contratos de empréstimos 
no exterior, criação de impostos e justiça própria. Por conseguinte, 
a fórmula federativa soa compatível com um país sobrecarregado 
de diversidades antropogeográficas e às voltas com o imperativo da 
unidade territorial.

Instituía-se o voto direto, poderiam se alistar como eleitores, 
nos pleitos para câmaras gerais, estaduais e municipais, os cidadãos 
maiores de 21 anos no gozo dos direitos civis e políticos, desde que 
soubessem ler e escrever. Aos abaixo de 21 anos, esses poderiam 
votar se casados ou alunos de escolas militares ou superiores, 
vetado o alistamento eleitoral de filhos-famílias, mendigos, 
analfabetos, praças de pré, e religiosos em regime de claustro, por 
fim desconsiderava-se o voto da mulher.56 Direito individual com 
função social, o voto continua aberto, o alistamento eleitoral e o 
voto não são obrigatórios.57 Como bem explica a historiografia 
acadêmica, no transcurso da Primeira República, os coeficientes de 
votantes e taxas de comparecimento nas eleições seriam reduzidos, 
de outro modo estava ausente o símbolo da democracia, qual seja o 
sufrágio universal e seu livre exercício. 

Quanto à educação e cultura, a Constituição assim estatuía: a 
União legislaria o ensino superior, na Capital da República, dando-lhe, 
não privativamente, atribuições de animar no país o desenvolvimento 

56 Na fase do governo provisório, o Decreto nº 200A, de 8 de fevereiro de 1890, 
no artigo 24, assim estipulava: “Em todos os casos em que a comissão ignorar 
ou tiver dúvidas se o cidadão sabe ler ou escrever, convidá-lo a lançar em uma 
folha de papel, perante ela, a data, o dia, seguido de sua assinatura ou procederá 
a qualquer outro exame, sempre rápido, que julgar conveniente”.
57 “Os novos eleitores deveriam requerer individualmente a sua inscrição. 
Para tal, era preciso apresentar algum documento que comprovasse a idade 
e ainda demonstrar que se sabia ler e escrever, servindo de prova a assinatura 
no requerimento (com firma reconhecida) ou a assinatura feita no momento 
da solicitação. Depois de cadastrados, os eleitores recebiam um novo título 
eleitoral” (Nicolau, 2012, p.55).
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das letras, artes e ciências, criar instituições de ensino superior e 
secundário nos estados, prover a instrução primária e secundária no 
Distrito Federal e, cumulativamente com os governos federados, criar 
instituições de ensino secundário e superior nos estados. Ademais, 
lembremo-nos, o ensino livre introduzido no Segundo Reinado por 
Leôncio de Carvalho, note-se, facilitara a expansão do ensino superior 
pela via das faculdades livres de Direito, Medicina e Engenharia. 

Quanto à instrução primária, em tese, as convicções pautadas no 
princípio da pessoa como responsável por si mesma e por seu destino 
derrotavam os princípios da gratuidade e da obrigatoriedade escolar, as 
unidades federadas decidiriam por si a adoção ou não de tais princípios. 
Em suma, desatava-se o enredo republicano e, ao lado da defesa dos 
direitos civis primordiais – vida, liberdade, propriedade –, a instrução 
popular era um valor dos mais aclamados: por ela, a instrução, ao 
religar numa mesma moral as gerações e as classes sociais, instituir-se-
ia a Boa Sociedade, isto é, livre da necessidade desafortunada. 

Antinomias da doutrina liberal

A cosmologia republicana apoia-se no elogio das liberdades 
individuais. Ideia em ato de criação, os publicistas estipulam a 
vinculação contratual fundada na livre convergência das autonomias 
individuais, note-se, mergulhadas na determinação e promoção de 
si, conquanto concordantes a respeito de um princípio comum, a 
saber, a moral individual conforme a unidade de direitos: é de então 
o jogo semântico com as expressões “liberdade política” e “liberdade 
econômica”. Se assim for, a eloquência destemerada dos doutrinadores, 
homens graves, numes tutelares permanentemente citados pela 
exemplaridade, concebe o indivíduo como sujeito de direitos, e o corpo 
coletivo como ente virtuoso (isto é, a república é o grande teatro em 
que se confrontam termos opostos – individualidade e fraternidade, 
livres e iguais, os indivíduos por decisão voluntária pactuam entre si 
um contrato político-existencial). 
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Agravava-se a simbolização da unidade pelo Estado e a 
universalidade abstrata do cidadão, daí ser a sociedade civil o lugar 
das vontades particulares e das iniciativas individuais em livre-
concorrência pelo “pão de cada dia”, vale dizer, da força atomizada 
de cada indivíduo portador de direitos, defluem os melhoramentos 
coletivos. E, muito mais do que antes, a paixão pelo recomeço 
exorbita a doutrinação de François Quesnay: laissez-faire, laissez-
passer, le monde va de lui-même (“deixai fazer, deixai passar, que 
o mundo vai por si mesmo”). É lícito dizer que o entrejogo do 
ser e do parecer dilui a grave antinomia inerente à doutrina 
liberal. Melhor dito, da associação egoísta das necessidades e dos 
interesses individuais, derivaria a associação atraente de homens 
regenerados pela sanidade social, por fim e sobretudo, os caprichos 
do acaso decidiriam os vencedores da competição (para além dos 
circunlóquios dialéticos próprios de uma retórica em ebulição, fica a 
questão: como falar em satisfação de apetites privados, comunidade 
de interesses e felicidade individual e coletiva?). Entrementes, é 
preciso não confundir forma de governo com administração de 
governo: tanto a criação do Povo-novo, as populações humanas em 
vias de fusão, quanto a elevação do indivíduo indeterminado ao status 
de cidadão e da multiterritorialidade ao status de pátria, demandam 
reforço do poder público e da centralização da autoridade. 

Não obstante, o que parecia contido, a instalação de um poder 
executivo forte retorna à cena, quer por cisões parlamentares quer pelo 
prestígio crescente de Prudente de Moraes, líder do PRP; acossado, 
Deodoro da Fonseca veta o projeto de lei que define os crimes de 
responsabilidade do supremo mandatário da República. Em novembro 
de 1891, o marechal-presidente dissolve o Congresso Nacional, 
deslegitimado pelos setores civis, militares e políticos, renuncia. À 
frente do contragolpe, Floriano Peixoto, em cujo redor se aglutina a 
oficialidade formada na Escola Militar, logo sensível à doutrinação 
positivista, donde o engajamento na concretização de uma república 
forte, centralizada, sobremodo energicamente jacobina.
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Quantos somos?

Sob a bandeira da República, Aristides Lobo trouxera para si a 
primeira operação censitária. Ainda na fase do Governo Provisório, o 
Decreto nº 113, de 2 de janeiro de 1890, restabelece a diretoria-geral 
de Estatística com o propósito de recensear a população na data de 
31 de janeiro de 1890. Em formato de “boletim ou lista de família”, o 
questionário inquire sexo, raça, estado civil, nacionalidade, filiação de 
culto, grau de instrução, defeitos físicos, títulos científicos, literários e 
artísticos, profissões, estatística predial e outros mais.

A exacerbação federalista da primeira hora condiciona negativamente 
a coleta de dados. Alguns estados resistem às ordens emanadas do Distrito 
Federal, a conjuntura interna é instável, mesmo assim realizava-se o 
recenseamento cuja exatidão será contestada nas décadas seguintes.58 Seja 
como for, um dos quesitos inquire a “habilitação intelectual” da pessoa, se 
sabia ler e escrever, se tinha instrução secundária ou superior, se possuía 
título ou diploma científico, literário ou artístico; igualmente a 1872, o 
recenseamento de 1890 não separava a população por grupos de idade. 
Em 1898, a diretoria-geral da Estatística estampa a esperada sinopse. 
Os dados consolidados revelavam que o país possuía 1.024 municípios, 
3.236 distritos, 1.883 paróquias, massa geral da população: 14.333.915 
habitantes. Estados mais populosos: Minas Gerais – 3.184.099 habitantes, 
Bahia – 1.919.802, São Paulo – 1.384.753, Pernambuco – 1.030.224; nas 
demais unidades, menos de um milhão de habitantes. Completava-se a 
toada numérica com os índices gerais de analfabetismo: do total geral da 
população, “sabem ler e escrever” – 2.120.559, “não sabem ler e escrever” 
– 12.213.356. Nas diferentes instâncias políticas e intelectuais, tenciona-
se idêntica profecia, República com povo analfabeto era um salto no 
desconhecido, podendo resvalar abismo abaixo. Ideia de futuro e força 
em progressão, das preocupações cidadãs advinha grave expectativa, causa 
fundamental, a instrução elementar, laica, gratuita, obrigatória representava 
o pilar da democracia política e social. 

58 Cf. Senra (2006).




