
funçoes e papéis empresariais, políticos e "técnicos•, configurando uma extensa 
Interface entre os setores público e privado. -0 terceiro é a conexão 
empresariado/partidos polftícos, observável sobretudo nas fases de jogo polftico aberto, 
pluralllsta. O quarto aspecto refere-se à organização interna da classe empresarial 
através do tempo. O quinto, finalmente, t-em a ver com a influência de centros 
formadores de quadros e de estilos de pensamento da elite tecno-empresarial. 

Esses diversos pontos podem ser tomados como sugestões para uma Investigação 
mais profunda do tema. Tratando-se de assunto amplamente debatido, que admite 
várias lnterpretações,somente através do esforço de pesquisa sistemática alcançaremos 
uma perspectiva mais clara que nos permita formar juízos sobre os pontos 
controvertidos. É no sentido de contribuir para esse esforço que o presente texto se 
apresenta à leitura crftica de todos os Interessados. 
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Para o levantamento biográfico da elite, além das obras especificas mencionadas 
nas notas, foram utilizados: 

• Centro de Estudos Mineiros da UFMG, 
Dicionário Biográfico de Minas Gerais (Perfodo 
Republicano}, no prelo; 
- Israel Beloch & Alzira Alves de Abreu (coord.), 
Dicionário Histórico-Biográfico: 1930-1983 ffRio: 
Forense-Universitária), 1984. 

A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLIÇA EM MINAS: COMENTÁRIOS SOBRE 
OS DEPOIMENTOS DE ANTONIO OLINTO DOS SANTOS PIRES 

SJrciltr BrmuUio BntrHIII 

Professora do Deponamcnlo de HhUóri1/tlfMO 

RESUMO 

Análise de dois textos escritos por Antônio Olinto dos Santos Pires, primeiro 
presidente interino do Estado de Minas Gerais, após a Procla_!11ação da República. Os 
depoimentos contém Informações sobre a Idéia republicana em Minas, a organização do 
Partido Republicano Mineiro, e fatos ligados à proclamação da República em Ouro 
Preto. · 

ABSTRACT 

Ana/ys/s o f two texts written by Ant6nio 0/into dos Santos Pires, the first 
provisional president of Mina.s Gerais, after the Repub/ic's Proc/amation. 
The testimonies give ínformation about Republican ideas in Minas Genüs, 
the organization of the Partido Republicano Mineiro snd facts related to the 
Republic's Proclamatlon In Ouro Preto. 

INTRODUÇÃO 

No presente trabalho, procuraremos fazer uma leitura critica do testemun/'lo de 
figura de relevo na propaganda e proclamação da República em Minas • o engenheiro 
Antônio Olinto dos Santos Pires · que, em 17 de novembro de 1889, por designação do 
Ministro da Justiça do Governo Provisório da República, recebeu o governo de seu 
Estado das mãos do Visconde de lbituruna. 

Utilizaremos dois textos de Antônio Olinto publicados pela Revista do ArqUivo 
Público Mineiro em 1927. São eles: "A Idéia republicana em Minas; sua evolução; 
organização definitiva do Partido Republicano· e "A proclamação da República em 
Mlnas Gerais. O 15 de novembro em Ouro Preto" . 1 

Nossas considerações pretendem atingir dois objetivos distintos. O primeiro será a 
procura das explicações dadas pelo autor a respeito ·da proclamação da República 
aliadas às representações existentes em torno desse acontecimento. O segundo será a 
tentativa de avaliar o signi'ficado e os limites desse depoimento. 

1. A leitura .e análi.1e desses documenlo.< se deveu a ·informações contidas em: RJ:.ZilNDI:., Maria llfig!nia L Fonnaçiio e 
estrutura de dominnção em Minas Gerais: o novo J'RM (1886-1906). Belo H11rizontc, UfMO/PROUD, 198~. ~61 p. 
Ambos os lextos fora m publicados post mortem ptla Revista do Arquivo Públ ico Mineiro. 
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O CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS 

Abordaremos inicialmente o texto "A idéia republicana em Minas Geraís".2 Antônio 
Olinto começa seu trabalhO referindo-se à localização geográfica e circunstâncias do 
povoamento de Minas Gerais. Af residem, para o autor, os germes do espfrito de revolta 
que marcou a relação dos mineiros com a Metrópole pois "vivendo longe do litoral e dele 
separada por grandes dificuldades de transporte, essa população só sentia o influxo das 
autoridades da Metrópole pelos vexames e opressões que as leis de então autorizavam•. 
3 Os mineiros começam a desejar a emancipação política e, menos de um século depois 
de iniciado o povoamento (que remontava ao final do século XVII) já se cogitava da 
organização de uma República Independente~ Em seguida, Antônio Oiinto reporta às 
várias sedições ocorridas em Minas durante o perlodo colonial, que vão culminar na 
Conjuração Mineira? Considera que os mineiros aceitaram a organrzação do Império, 
após a Independência, porque "na época, outra (organização) (láo poderia medrar6, mas 
lembra que sempre foram reticentes quanto à conduta de O. Pedro I. Cita as revoluções 
liberais de 1833 e 1842 em Minas e destaca a importância que teve a Guerra do 
Paraguai para a disseminação das idéias republicanas. Segundo ele 

"o cotejo que grande número de brasileiros p6de, então, fazer das 
instituições republicanas do Prata com o regime monárquico que tfnhamos, 
mantendo a escravidão que atentava contra os sentimentos de humanidade, 
a centralização administrativa atrofiante, uma numerosa nobreza feita 
exclusivamente pela vontade ou pelos caprichos do Imperador (. .. ), o 
desequilfbrio constante entre os poderes constitufdos pela preponder~ncia 
do poder moderador - tudo isso acendeu de novo as velhas asplraçóes 
liberais que se concentraram na campanha repub/icana".7 

Antônio Olinto Informa que o Partido Republicano só teve uma organização definitiva 
em Minas, em 1888. Compara a trajetória anterior dos republicanos a uma nebulosa em 
evolução "que se concentrava, às vezes, formando núcleos, para se dissolver depois, 
em movimento constante, dividindo-se, fragmentando-se, avolumando-se, mais tarde, 
pelo encontro de elementos dispersos ( ... )".a 

Em seguida, refere-se a dois jornais republicanos dé destaque - "O Jequitinhonha', 
de Diamantina e ' O Colombo" de Campanha. Cita artigo deste último, datado de março 
de 1879, onde se faz uma avaliação do Império, edifício ameaçado de ruir devido a suas· 

2. Rl!l,ista do A rchivo Público Mineiro. 21(19~7): I ~ -40. 

J . Idem. p. 18. (A citaçlo sofreu atualizaçlo onográfica. Acontecer' o me.1 mo com as demais). 

" · Idem. Ibidem. 

S. Idem. p. l9 a 22. 

6. Idem. p. 22. 

1. Idem. p. 23. 

8. Idem. p. 24. 
I") L 

inúmeras incongruências e se postula a Impossibilidade Cfe cneg r a R 101 111 

de reformas constitucionais.s 
O autor remonta à queda do gabinete liberal de 1868 para pl c r o 

recrudescimento do movimento republicano. Refere-se também aos vários t pos d 
adesão que a causa republicana recebe nesse momento através do Braslll 0 

Antônio Olinto mostra ainda como os republicanos participaram da luta eleitoral em 
Minas desde 1880, obtendo vitórias isoladas. Insiste em seu diagnóstico: eram 
numerosos. esparsos e faltava-lhes liderança., 1 

Dando continuidade a seu trabalho, transcreve na íntegra a ata da primeira reunião 
do Partido Republicano, ocorrida em Ouro Prelo, a 04 .06.1888 . Sua leitura evidencia a 
importância da participação de João Pinheiro da Silva, autor da maior parte das 
propostas aprovadas, dentre as quais se encontrarn: o lançamento de um manifesto no 
qual ficasse patente a inclinação pelo regime federativo, pela idéia de autonomia 
municipal; a necessidade de organização de um congresso do parti~; a proteção da 
imprensa republicana; o estabelecimento de canais de comunicação entre os vários 
clubes republicanos e a organização de uma comissão executiva permanentê.2 

o congresso do partido ocorreu entre 15 ·e 18 de novembro de 1888, em Ouro 
Preto.13 Segundo Antônio Olinto, uma das questões que suscitava maior controvérsia 
naquela época era o modo como se devia preparar o advento da República; se pela 
"evolução da idéia" ou pela via revolucionária. A respeito da posição dos mineiros sobre 
o assunto, deixemos falar a memória do autor: 

"No dia em que se findaram as sessões do nosso Congresso, nós, os 
republicanos de Ouro Preto, oferecemos aos correligionários que ali tinham 
ido, um funch à hora da despedida. Nesse funch, João Pinheiro pronunciou 
o seguinte brinde sintético que reunia todas as opiniões presentes: - 'Meus 
amigos, o momento é antes de ação do que de palavras e de discussões; 
saudemos o advento da República, pela evolução ou pela revolução'. 114 

O segundo texto de Antônio Olinto - "A proclamação da República em Minas''15 se 
detém na descrição das circunstâncias imediatas que antecederam o 15 de novembro, 
como chegaram a Minas as notfcias da proclamação e os desdobramentos polfticos do 
acontecimento, nos quais teve atuação de destaque o depoente que, como já 

9, ld~m . p. ZS a 26. O autor menciona a seguir, ou!rosjomai& mln~iros envolvidos com a cau~a republicana. Ver p. 29. 

lO, Idem. p. 26 a 29. 

11• Idem. p. 30 e 31. 

ll. ldem. p. 3~ e 33. 

13, Tdem. p. 37. 

1-'. J'dem. p. 39. 

I S. Rel'isla doArchivo Publico Mineiro. 21{1927):149/182. 



sslnalamos, assumiu interinamente o governo, tendo entregado o cargo a Cesário 
Alvlm em 25.11 . 1889. 

O autor fala de um Partido Republicano que era forte em 1889, obtendo adesão das 
áreas mais progressistas da província e que sofria perseguições por parte dos liberais)6 

Destaca medidas propostas pelo Visconde de Ouro Preto na capital para tentar 
contornar a crise geral vivida pela monarquia, detendo-se de modo especial na idéia de 
federação, endossada por alguns liberais e que não contaria com a oposição do 
lmperador.17 

O quadro traçado para retratar o 15 de novembro sugere uma total ignorância dos 
mineiros quanto ao que estava acontecendo no Rio de Janeiro. A notícia chegou a Ouro 
Preto por telegrama, na tarde de 15.11 e foi recebida com incredulidade, até mesmo 
pelos adeptos da República. As iniciativas dos polfticos da situação foram meramente 
verbais. Liberais e conservadores sugeriram ao Visconde de lbituruna que reagisse . Ele 
não aquiesceu. Os republicanos receberam a adesão de funcionários da Central do 
Brasil e do corpo de polfcia, embora mantivessem explosivos na tipografia do 
"Movimento", jornal do partido, temendo represálias. la 

Antônio Oiinto assumiu interinamente o governo, mediante ofício de Aristides Lobo, 
Ministro da Justiça. Dentre as medidas que tomou, destacamos a criação de uma 
"guarda cfvica", composta de "rapazes da Escola de Minas e da df? Farmácia e outros 
moços partidários das novas instituições"~9 Eles foram alojados no quartel de linha, 
antes ocupado por soldados do 9° Regimento de Cavalaria, que naquele momento 
estavam em São João dei Rei e receberam ordens de Antônio Olinto de lá permanecer. 

Em 20 de novembro, o governador interino dirigiu um manifesto aos mineiros, 
publicado em vários jornais, no qual louvava a democracia, a liberdade, a 
confraternização nacional, o progresso, a civilização e dizia: 

Esta provfncia, que é hoje o Estado de Minas Gerais, se orgulha de 
contemplar, após um século de tut.:Js indefesas pela causa da democracia, a 
glorificação de seus filhos mártires do despotismo monárquico da casa de 
Bragança, erguendo ao lado do patfbulo de Joaquim José da Silva Xavier, o 
trono onde se assenta a Majestade popular da Pátria Brasileira. •20 

Antes, em 18 de novembro, Antônio Olinto recebéra do presidente da Câmara 
Municipal de Ouro Preto, o Barão de Saramenha, a notfcia de que este havia convocado 
uma sessão extraordinária daquele órgão para dar posse ao novo governo. Lembrou, 
entáo ao Barão que tratava-se dé cerimônia dispensável, pois já se encontrava em 

l6, Idem. p. J49a IS:ll!m virtude dessu perllei:UÍÇÕCS 03 aubcs Repuhli~noa iiC tl1n~rormaram em Soeicdades Secretas. 

17. Jdcm. p. 151. 

11, lclcn1, f! • IS3/16:!. 

111, lckm, p. 163. A "i:uarda crvt~· que pa.'!SOU a vigiar os edlffcios e rtpartiçõcs públicas recebeu car1hina .. Comblaln, o 
tnelllor 1rn1amenlo cntio e~ístente . Por ocasilo da culmt'\nia de organizaç1o regular da guarda, o novo chefe de poHcia, 
Arh•t du Mala lfrtrnatou r.eu dl~urso, dizendo: "Desde que o soldado se tinha feito cidadão, nio era demais que o cidadão 
taml~m ac flu.ose soldado". (p. 170). A auarda foi dissolvida por Cestrlo Alvim. 

lO filem I'· 164/165. 

exerclcio. Foi convidado e concordou em prest r ur m n 
Câmara.21 

,,, 

José Cesárío de Faria Alvim, o governador efetivo nom pt>r 
Fonseca, assumiu o governo nos últimos dias de novembro e dirigiu 
manifesto. Exaltando a tolerância, a abnegação pessoal, a fraternld d JU Ih.; , 1 

novo governador esclareceu que se encontrava em sua fazenda, ai I do cf f lltlt , 
por ocasião da proclamação. Tinha resolvido deixar a vida públlc d vil l • 

malentendidos diante de sua posição, já em 1887, de defesa da Idéia da f d r 1 11 o 
regil'ne monárquico. Fazendo alusão à "alma bondosa e patriótica" do lmp r d r, 
Cesário Alvím assim explicava a derrocada da monarquia: 

"Infelizmente para si ~mperador) e para os seus, escaparam ao seu alto 
espfrito, conturbado pela enfermidade, os manejos de ambições criminosas 
que, às ocultas, se lhe ajustavam em derredor, para irromperem friunfantas 
e dominadoras, quando a obra da corrupção e da violência tivesse de todo 
abatido a alma nacional. Mal orientada antes, do que perversa, irrefletida e 
subjugada pela vertigem das alturas, a política que subverteu de súbito a 
causa da monarquia, à qual pudera prestar os melhores serviços, atenta a 
capacidade de seus representantes, viu acredito, com as mais pungentes 
comoções, o resultado de sua triste imprevidência - máquina arrebentada 
por tapamento quase completo de suas válvulas. "22 

Ao .fínal de suas colocações, Antônio Ol lnto mostra como a imprensa de Ouro Preto, 
representada por quatro jornais ("O Uberal Mineiro• ·do Partido Liberal , "A Provfncla de 
Minas"- órgão conservador, "A União'', neutro, voltado para a publlcação de atos oficiais, 
e o "Movimento", do Partido Republicano} reagiu à proclamação da República. Houve 
mudança na orientação e denominação de todos, exceto o republlcahO. 

O antigo •o Liberal Mineiro" passou a chamar-se "Jornal de Minas". Os liberais 
acreditavam em uma monarquia constitucional onde haveria lugar para todas as 
aspirações democráticas. Acred itavam ainda na evolução lenta e sem abalos para uma 
nova ordem.23 Lamentavam que a república tivesse se concretizado sem reformas que 
consideravam básicas.24 

O jornal conservador passou a se denominar "A Ordem". Seus redatores explicavam 
que· a mudança de nome tinha a ver com a sua orientação e programa. Identificavam o 
momento vivido com o de convulsão interna, em decorrência da • revolução militar" que 
derrubara a monarquia. Portanto, a orqem • "sfntese da idéia conservadora•, 

11. Idem. p. 165/167. Antônio Ollnto disse. •Juro promover c deacnvolvcr o proaresso do W!ado, respelur em todu u 
circunSIInciu a llberdode e reconhecer sempre os direitos c 1 aoberani• do povo• 

ll, Idem. p. 173. Cestrlo continua sua clftica l pollti~ do lmptrio, dizendo que o lema da !.nstitulçio depo$1a era: •tudo peloa 
partido& venadorca e ruela pela Pilria". (p. 174). 

l3 . Idem. p. 176. 

14: Idem. p. 177. Eles sonhlvam com a pmsperidode atravts dcl fcderoliuno, lutovam peLa liberdlde Individual, de 
pe1111mcnto c eleitoral, pela 'oo·partiàpaçj,.. t1n povo no aoverno da Naçlo' e pelo aufr6jlio unavcral. 



rund m nto de r públicas e monarquias, era mais do que necessária.25 

Os conservadores não festejaram o novo regime mas demonstraram-lhe respeito 
mbora lamentassem as numerosas adesões devidas "à fraqueza de caráter e à 
Sf cu/ação de polftlcos sem fé, já desacreditados sob o regime imperrans 

M nlfestaram seu desejo de legalidade, reivindicando uma constituinte e afirmavam que 
'a ditadura, dolorosa necessidade nos perfodos de transição polftica, deve limitar-se a 
perfodo breve" ,27 Para os conservadores, a queda da monarquia se deveu à 
Incapacidade de seus dois últimos ministérios e, especialmente à atuação do ministério 
de 7 de junho.2B 

A IDÉIA REPUBLICANA E SUA VIAeiLIZAÇÃO 

Do que foi colocado anteriormente é possfvel afirmar que a idéia republicana em 
Minas, de acordo com a visão de Antônio Olinto, estava historicamente sedimentada por 
um longo movimento da própria história, que começou com o povoamento da província. 
Nesse povoamento, a relação colonizados/co lonizadores, marcada pela exploração, 
despertou, desde logo, o desejo de autonomia e de um governo republicano. A forma 
como o autor inicia, desenvolve e encerra seus textos sugere um caminho que começa 
nos primórd ios da colonização em Minas e se estenda coerentemente até a 
proclamação. Nesse momento, ele reverencia a figura de Tiradentes e coloca, ao lado 
de seu patíbulo "o trono onde se assenta a Majestade popular da Pátria Brasí/eira". 

Para Antônio Olinto, a Idéia de República não tem referências meramente locais. Ele 
remonta ao significado da Guerra do Paraguai, menciona as adesões que o credo 
republicano recebia pelo Brasil afora e se detém ém explicações sotõlre a falência do 
regime monárquico que transcendem as fronteiras, de Minas. Assim é que aponta 
problemas estruturais como: a escravidão, a centralização política e administrativa, a 
preponderância do poder moderador e a existência de uma nobreza caudatária da 
vontade do imperador. Recolhe também outros testemunhos sobre esse tema que 
insistem na corrupção polftlca e Ineficácia dos últimos ministérios Imperiais. 

Outro aspecto tratado pelo autor é o da via para a implantação da República. Ele 
esclarece que, desde antes, se cogitava de dois caminhos e que os mineiros, seguindo 
talvez uma tradição que se mantém até os nossos dias, adeririam a qualquer deles. A 
descrição de Antônio Olínto nos sugere, contudo, que o movimento, embora 
surpreendente, foi fruto de anseios gerais e visava a concretização de um projeto civil. 
(Somente um dos relatos faz referência a uma revolução mllitar: o dos conseryadores). 
Nota-se, também, por parte de Antô,nio Ollnto, a preocupação de garantir o 15 de 
novembro em Minas com uma guarda c!vica. Ele se refere à Guerra do Paraguai, não do 

lS , Mem. p. 178. O antigo jornal • A União' pas.~ou a chamar-se 'O Estado ele Minas•. 

26, lde111 , p. IH()/ IR I. ll~a pnde se r 11m a alusão a Cesário Alvim, tido como 'ade!i.o;ta ". nte aderira 1t cau<a repuhllcana no dia 
d •r,rt~e .ua ln do Oabi ncte Owo PreJo. Cf. FRANCO, Afon~o Arinos de Melo. Um estadi.1·tn da Repciblicn. Rio de 
Jan~ ro, Ajj;oltar, 1976. p. 208. 

l7, h.l~rrl . p. 181. 

lll, Idem. p 1110. 
llll 

ponto de vista do fortalecimento do esp!rito corporativo mil itar mas, realçando o que 
significou de contato com outras experiências republicanas. 

Os textos considerados não dissimulam a fragilidade dos republicanos em Mini3s, 
suas iniciativas no sentido de se organizarem, a precarfssima articulação com o resto 
do pais e as dissenções Internas. 

Em suas linhas gerais, as colocações de Antôni'o Olinto nos sugerem algo que velo a 
ser dito pelos cientistas sociais posteriormente (lembramo-nos aqui de Florestan 
Ferna.ndes e Emfl la Viottl) .29 Tratava-se de uma mudança morna, incruenta, indolor. Em 
Minas, Isso se patenteia nas reações que são apenas verbais, nas rápidas adesões à 
causa republicana, na tentativa da Câmara de Ouro Preto de aclamar um governador já 
em exercfcio e também, na designação de um político do Império - Cesárlo Atvim - para 
governar o Estado. 

Ao nfvel das idéias, o grande tema do federalismo já transitava nas cabeças e 
discursos de liberais e republicanos, antes mesmo da proclamação. Ele nos parece mais 
uma bandeira, um adorno (como queria Florestan) pois o que virá a seguir,, C'Om a 
chancela da Constituição de 1891, está distante dos anseios e profissões de fé de '1 889. 

O TESTEMUNHO DE ANTONIO OLINTO 

Ocupando o duplo lugar de ator e relator do ocorrido, o polftico mineiro procura 
despir o seu texto de ju izos de valor e dar-lhe um caráter in formativo, sintético e 
calcado nos documentos que reproduz. 

Sua hist6ria é feita pelos pequenos grupos de homens, os polfticos e, dentre eles, 
há sempre os bons e os maus. Mas, no que diz respeito às circunstâncias que 
descreve, Antônio Olinto permanece sobranceiro. Não dirige ataques a quem quer que 
seja. Louva aqueles que pode. Coloca na fala de terceiros as re'ferênoias pouco 
elogiosas a esta ou aquela figura. É absolutamente discreto quanto à entrada em cena 
do adesista Cesário Alvim . 

Seus escritos contêm lembranças minuciosas de fatos, pessoas e circunstâncias 
que apresenta, muitas vezes, de forma literária. 

É movido por ideais que nem sempre se articulam com a realidade que retrata. 
Louvamos, contudo seu cuidado em traçar um quadro amplo e diversificado do 
momento da proclamação em Minas. Destacamos a Importância que deu li imprensa e a 
preocupação em colocar, lado a lado, as diversas posições existentes .. 

29. FERNANDES, FLorestan. A Re1•olução Burguesa no Brasil. Ensnio de lnterpreurção Sociológica. Rio de 
Janeiro, Zahar1 1975. Referindo·se ao senhor agrário b111silciro diz o autor: ( ... ) no último quartel do S~QIIo XIX, e em 
p3rticular na déq~d.a de 80, ele se viu compelido a reputi i3T o próprio status senhoria l, para salvar-se através do "elemento 
burgu~s' de sua situação. Projetado em um novo contexto hisrórl co-socia l, e~e elemento condicionaria a rupt ura da socled~de 
civil com a ordem senhoria l e a plena meta·morrose do senhor a~rario em auladáo da República. De acordo com a conhecrda 
16gica de que ' 6 melho r que se v!io os an6is mas fiquem os dédos', ta i ~ adaplações tlnhànl ern mira manter, sob a~ condições 
Inevitáveis de de~gregação fina l da ordem escrLvocrara e se nhoria l, o mMnpólio do pnder, o controle do Gove rno e a 
llderan~ da vida econômica nas mJos dos grandes pmprieUrios. p. JOS. 
COSTA, I!mllia Viotti da . Da monnrquin à RepciiJ!I'cn: momentos decisivos. Slo Paulo, Grijatbo, 1977. Referindo -~ l 
Proclamação da República, diz a autora : "0 movimento resultou da conjugação de trh forças: uma par~la do I!x6rcato, 
fazendeiros do oeste paulista e representantes das classes m~dias urbanas que, para 1 olltenção do.~ seus des ígnios oontaram 
indiretamenre com o d~presligio da monarquia e o enfraquecimento das oligarquias tradicionais. ( ... ) A debitrdade das 
classes m6dlas e do proletariado urbano propiciou a preponderanda das oligarquias rurais at6 1930. p. :126. 
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