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RESUMO 

 

 

O objetivo desta monografia foi depreender dos editoriais do ano de 1890 do Pequeno 

Jornal, periódico publicado em Salvador, Bahia, o projeto de república de seus redatores, 

de maneira principal o redator-chefe e proprietário Cezar Zama e Eduardo Carigé. 

Quando a república foi proclamada no Brasil, não havia um projeto em comum para a 

forma do regime, sendo isso um objeto de disputa, principalmente em questões como o 

federalismo, a cidadania e as liberdades civis. Através da análise dos discursos, procura-

se entender como os autores relacionavam estes três aspectos da organização estatal e 

social, como entendiam que deveriam ser atualizados no real e com qual finalidade. 
 

Palavras-chave: Brasil República. Republicanismo. Primeira República. Análise do 

discurso. 
 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this monograph was understand from editorials of 1890th of Pequeno 

Jornal, published periodical in Salvador, Bahia, the project of republic from its redactors, 

principaly the editor-in-chief and owners Cezar Zama and Eduardo Carigé. When the 

republic was proclamed in Brazil, there was not a project in common for regime, being 

that a dispute object, principaly in matter like federalism, citizenship and civil liberties. 

Throught of the Analysis of Discourse, seeks understand how the autors connected this 

three aspects of the state and social organization, how they understood that they should 

be update in real and for what purpose. 
 

Keywords: Brazil Republic; Republicanism; First Republic; Analysis of Discourse 
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INTRODUÇÃO 

 

15 de novembro de 1889 foi um dia marcante na história da política brasileira. A 

partir desta data, o regime monárquico saía de cena, dando lugar à república, nascida 

como federalista, como sempre foi do anseio dos propagandistas desta forma de governo. 

Ao menos, era assim que versava o primeiro decreto emitido pelo governo provisório, de 

autoria do ministro Ruy Barbosa. Na prática, denunciava-se a continuação da 

centralização política e administrativa no Rio de Janeiro, como era a realidade imperial1. 

Se isto não mudava, ao menos uma coisa mudou. Com a queda do monarca e a 

modificação da estrutura do Estado nacional, deixava de fazer sentido também a 

existência da sociedade de corte que floresceu em seu redor. A despeito da manutenção 

de certos títulos nobiliárquicos nos tratos com seus detentores, que causavam escândalo 

contínuo aos positivistas mais ortodoxos, o mundo dos barões viera abaixo pela força da 

espada de Deodoro e da pena dos casacas que o acompanhavam na empreitada do golpe 

que ele liderou e nas suas consequências. 

As modificações trouxeram vazios de liturgia. Renato Lessa aponta a falta que o 

poder moderador fez, dificultando a institucionalização da república, que supostamente 

seria realizada somente com Campos Salles, uma década após a proclamação2. Nascida 

sob os auspícios da ausência – de povo, principalmente –, a república brasileira, sem o 

quarto poder do império, não tinha meios de acalmar os conflitos entre os partidos, de 

fazer a roda das cadeiras no parlamento, criar consensos na casa popular, a Câmara dos 

Deputados Gerais. Somente a política dos governadores teria feito cessar as disputas no 

parlamento, que impedia a administração do presidente e forçava as ameaças de 

intervenção de Prudente de Moraes3. 

                                                           
1 Por diversas vezes os redatores do Pequeno Jornal apontaram esse problema, como se verá adiante. A 

forma federativa era adotada no papel, mas o governo provisório dominava todas as instâncias da vida 

política nacional. A imprensa de outros estados também denunciava a prática de “tentar fazer voltar ao 

antigo systema da ferrenha centralização” (O Cachoeirano. Edição 5. 02-02-1890, p. 1) 
2 LESSA, Renato. A Invenção Republicana. São Paulo: Vértice, 1987. 
3 Idem. É preciso, porém, rever essa posição. Segundo Cláudia Maria Viscardi, a proposta de Campos Salles 

só vigorou durante metade de seu mandato presidencial. Contando com meios constitucionais e 

extraconstitucionais para fazer chegar ao parlamento somente os que estavam ao lado do executivo, os 

atributos regimentais que ele estabeleceu para este fim foram revogados logo que ele deixou o palácio do 

catete, em 1902, por uma lei elaborada pelo seu antigo vice, que sempre foi opositor de suas propostas. Ver 

VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Unidos Perderemos. Curitiba: CRV, 2017. 



9 

 

 

Faltava espaço também para os homens educados no regime anterior para servi-

lo, a aristocracia burocrática. É o que demonstra Angela Alonso em artigo sobre a 

construção das identidades políticas ao longo da década de 1890. Assim,  

Na balança de poder social, a ascensão da “nova sociedade” ao ápice da 

hierarquia social significou naturalmente o declínio em poder e prestígio dos 

estratos sociais associados ao Império, sobretudo da velha aristocracia 

fundiária do Vale do Paraíba, mas também, obviamente, da aristocracia 

burocrática, que vivia dos empregos na máquina do Estado, e da aristocracia 

de corte, que simplesmente perdeu sentido na ausência de um rei4. 

A ascensão da nova sociedade permitiu que houvesse, no interior do Estado 

brasileiro a disputa entre grupos políticos para a reconstrução de todo seu aparato, de toda 

sua forma, bem como para a condução do povo através dos novos valores que foram 

gestados a partir de 18705. Uma necessidade talvez, para alguns que viam como Euclides 

da Cunha que 300 anos separavam a civilização brasileira do litoral e das grandes cidades, 

como o Rio de Janeiro e Salvador, dos sertões ainda distantes do ideal progressista dos 

oitocentos6. 

Apesar de a política não ser o único instrumento para modificação das estruturas, 

ela ainda é um instrumento. O pensamento de John Stuart Mill, que viveu ao longo do 

século XIX, insiste em que a participação nos poderes locais é uma escola para a vida. E 

que o melhor governo seria aquele que levaria a população ao progresso dos costumes. 

Ele afirmava que “o ponto de excelência mais importante que uma forma de governo pode 

ter é promover a virtude e a inteligência do próprio povo”7. Deste modo, o poder político 

era entendido como um instrumento para elevação em termos de virtude da sociedade, 

para seu melhoramento. 

E Mill foi uma influência para os políticos brasileiros, mesmo entre republicanos 

e monarquistas. Deste modo, é possível dizer que a defesa de modificações políticas feita 

por brasileiros no último quartel do Oitocentos se deva a este sentimento de que as 

                                                           
4 ALONSO, Angela. Arrivistas de Decadentes: O debate político‑intelectual brasileiro na primeira década 

republicana. Novos Estudos, 85, novembro de 2009, p. 34-35. 
5 ALONSO, Angela. Ideias em Movimento: a geração 1870 na crise do Brasil-império. São Paulo: Paz 

e Terra, 2002. 
6 NEVES, Margarida de Souza. Os Cenários da República. O Brasil na virada do século XIX para o século 

XX. In.: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História do Brasil Republicano: o 

tempo do liberalismo excludente – da Proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008. 
7 MILL, John Stuart. Considerações Sobre o Governo Representativo. Porto Alegre: L&PM, 2020, p. 

46. 
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estruturas da nação só seriam mudadas com a mudança de governos ou da forma com que 

o Estado se organizava. 

Mas quem seria o detentor do poder que iria realizar a superação da decadência 

em que a forma de colonização nos meteu enquanto civilização, destinando a sociedade 

brasileira ao progresso? Os monarquistas estavam convencidos de que a república não o 

faria, uma vez que ela própria era a desmoralização da sociedade8. E dentro dos grupos 

republicanos, ou dos que aderiram à república quando feita, havia diversas propostas para 

isso. Propostas que estarão no centro da disputa pelo poder. 

Aliás, como escreveu Paul Ricoeur, a política trata justamente do poder. Segundo 

ele, a palavra político “designa o conjunto das relações dos homens em face do poder: 

conquista do poder, exercício do poder, conservação do poder etc. O poder é a questão 

central da política: quem manda? a quem? dentro de que limites? debaixo de quais 

contrôles?”9 Sendo nestas atividades que “se desata o destino de um povo”10. 

Isto se insere na compreensão ricoeuriana de civilização, vista como um querer 

viver global, em que habitam passado, como experiência, e futuro, como projeto. E tal 

querer viver é animado por valores. 

Uma certa unidade de memória e uma certa unidade de projeto congregam os 

homens no tempo e definem ao mesmo passo o fato de pertencerem tais 

homens ao mesmo “espaço” de civilização. Assim o cerne de uma civilização 

é um querer-viver global, um estilo de vida; e tal querer-viver global é animado 

por apreciações, por valores.11 

Nisto, se pode dizer, identifica-se também as formas de se fazer a política. Práticas 

antigas, que são substituídas, a partir de um projeto que compreende para a civilização a 

modificação dos valores, pois os vigentes estariam ultrapassados. A exemplo disso, Eric 

Weil nos diz que  

O indivíduo não é nada sem o Estado, ou, mais exatamente, sem o Estado é 

apenas um animal ou uma máquina; mas o fim do Estado é o indivíduo livre e 

satisfeito na razão. É no Estado que o homem se desenvolve, e pode 

desenvolver-se a ponto de sentir-se razoavelmente descontente com todo 

Estado histórico. É nele que o homem pensa a sua moral, e pode pensá-la contra 

a moral tradicional, a partir desta mesma moral.12 

                                                           
8 Os republicanos eram vistos como as fezes sociais que ascendiam para destruir a nação em vez de 

reconstruí-la. Alonso, Arrivistas e Decadentes, p. 39-43. 
9 RICOEUR, Paul. História e Verdade. Rio de Janeiro: Forense, 1968, p. 92. 
10 Ibidem. 
11 Idem, p. 87. 
12 WEIL, Eric. Filosofia Política. São Paulo: Loyola, 1990, p. 312. 
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Foi essa alteração de valores e práticas, o pensamento dentro do Estado contra a 

moral tradicional, que se procurou fazer com a Proclamação da República. Antes, com a 

propaganda republicana, que foi o meio escolhido para fazer a modificação da política e 

da sociedade. O desejo era quebrar a lógica de apadrinhamento pela qual a vida era regida 

na sociedade de corte imperial, afirmar os poderes locais, em contraponto à centralização, 

evoluir de liberdade em liberdade, como mandava a filosofia progressista e evolucionista 

da época. As propostas eram várias, tanto de sociedade como de forma do governo, da 

participação política dentre outros aspectos. 

No presente trabalho procuro apresentar a situação em que se deu a instauração da 

república e a variedade de projetos para a construção do regime e reorganização do país. 

No primeiro capítulo, minha discussão será sobre a crise do Brasil imperial, a 

queda da monarquia e a ausência de projetos políticos em comum aos grupos que faziam 

a crítica à tradição saquarema que sustentou a sociedade de corte. Esta teria sido 

construída pelos políticos do partido conservador, que tiveram a experiência regencial 

como traumática, apostando numa centralização excessiva, no indianismo como forma de 

expressão ideológica da nação, no liberalismo e na religião de Estado como forma de 

manter as coisas sobre controle. Contudo, por meio de uma crise intraelites surgida em 

fins de 1860, a tradição foi contestada e ganhou proporções enormes a partir de 1870, 

como discutido por Angela Alonso. 

No meio de tantas propostas, estava a de Cezar Zama. Médico, filiado ao partido 

liberal, ele não se entendia como um republicano histórico. Ao contrário, participando do 

Congresso Constituinte de 1890-91, definiu-se como um monarquista obscuro13. E num 

editorial de seu jornal comparou-se a Virgílio Damázio, dizendo que este tinha sido um 

dos republicanos da propaganda, enquanto ele próprio ainda estava nas linhas de um dos 

partidos monárquicos14. Acontece que os demais redatores, como Eduardo Carigé, eram 

sim republicanos históricos e militantes. Somente Zama era distanciado da ideia 

republicana, uma vez que Carigé fazia parte de clubes republicanos e abolicionistas na 

Bahia. 

Mesmo assim, ao lado de Carigé, seja pela pena de jornalista, seja pelas palavras 

no congresso constituinte, Zama propôs o projeto de sociedade e de estado desejado pelo 

seu grupo para o Brasil. Este projeto pode ser depreendido dos pronunciamentos e dos 

                                                           
13 Annais do Congresso Constituinte, vol. 1, p. 934. 
14 Pequeno jornal, edição 41, p.1 
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discursos, tomados na acepção que Durval Muniz Albuquerque definiu: “como o ato ou 

efeito de publicamente expressar uma opinião, manifestar-se em defesa de dadas teses ou 

posições políticas, morais, religiosas, filosóficas, económicas, jurídicas, estéticas etc.”15, 

podendo ser feito vocalmente ou por escrito, com a pretensão de “causar algum tipo de 

efeito, algum tipo de acontecimento”16. 

Assim, dos textos dos jornais apresentarei as propostas de Zama e dos demais 

redatores, salientando o caráter de cultura política. Ou seja, a expressão de seus 

repertórios ideológicos, de suas referências, mas também suas experiências enquanto 

agentes políticos. Sem deixar de referir, por certo, ao contexto no qual estão inseridos e 

os conflitos pelos quais as identidades políticas se sobressaem. 

É certo, como aponta Angela Alonso, com base em McAdam, Tarrow e Tilly, que  

em situações de mudança e conflito, as diversas identidades sociais rotineiras 

— e as solidariedades cotidianas e ligações históricas e afetivas a elas 

vinculadas — ficam suspensas em favor de uma clivagem principal, que 

ilumina características contrastivas dos grupos em disputa. As identidades 

políticas são essas identificações sociais construídas em meio a uma interação 

conflitiva e só inteligíveis se reportadas à conjuntura. São, pois, contextuais, 

nascendo aos pares, numa relação binária de oposição. Não são substantivas 

— a exprimir alguma essência dos agentes —, mas relacionais, categorias 

simplificadoras, que ajuntam por exclusão.17 

Deste modo, as propostas de Zama e demais são resultados tanto de seu capital 

intelectual, quanto das disputas em que eles estiveram inseridos ao longo de 1890. Neste 

ano, Zama disputou uma vaga no congresso constituinte, e fez de seu jornal o veículo de 

suas ideias, bem como de suas controvérsias com o governo provisório e os políticos 

ligados a ele. Assim, a identidade política de Zama se revela na medida em que se 

diferencia dos adversários. E, por meio dela, se vê o seu projeto para o Brasil. Como o 

espaço é curto, meu enfoque se dará na concepção que se tem em torno da principal 

bandeira do republicanismo, o Estado federal, das liberdades civis e da participação 

popular. Isso se realizará no segundo capítulo. 

 

 

                                                           
15 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz. A dimensão retórica da história. In: PINSKY, Carla Bassanezi e 

LUCA, Tania Regina de (orgs). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2015. p. 225 
16 Ibidem. 
17 Alonso, Arrivistas e decadentes, p. 33. 



 

CAPÍTULO 1- A Proclamação da República no Brasil: uma janela de 

oportunidades aberta 

A Geração 1870 e a contestação da ordem imperial 

Em janeiro de 1883, durante uma das sessões da Assembleia Legislativa da 

província da Bahia, o então deputado da casa Cezar Zama fez um apelo aos seus colegas: 

que antes de votar o orçamento, o presidente da província, Luís Pedro, fosse ouvido. Seu 

desejo era que, assim como acontecia na Câmara dos Deputados Gerais, se desse o 

diálogo entre legisladores e o representante do poder executivo para que tudo fosse feito 

em favor da Bahia. Era um assunto grave, que interessava a ambos os partidos do Império, 

o Conservador, da maioria da Assembleia, e o Liberal, de Zama e do presidente18. 

Fazer em favor da Bahia, isso que era importante. O que, segundo o próprio 

Zama, revelava um traço de sua personalidade e do seu credo político. Era um 

provincialista19. E esta foi a palavra que me chamou atenção quando li suas considerações, 

porque, durante a república, sete anos após a fala que retomo, o jornal do qual Zama fora 

o redator-chefe fez a defesa do federalismo como algo necessário para o Brasil que se 

recriava. Seria o provincialismo uma espécie de sentimento federado dos tempos 

monárquicos? 

Muito difícil. Ele seria mais direto ao ponto. O termo federalismo fazia parte da 

gramática política nacional20. Em 1870 Tavares Bastos publicou sua obra sobre este 

assunto, em defesa da descentralização. O Manifesto Republicano também colocou como 

meta a organização da nação em estados autônomos, federados. Ruy Barbosa o defendia 

nesta mesma época. E os discípulos de Comte não abdicaram das pequenas pátrias cujo 

estabelecimento seu guru assinalou como marca do progresso das nações. 

Além disso, um dicionário publicado na década de 1870 dizia do provincialismo 

algo diferente do federalismo. Seria um idiotismo de lugar21. A palavra pode enganar o 

leitor do século XXI, que tenderá a lê-la como se fosse coisa de gente sem juízo. A 

                                                           
18 Annaes da Assembléa Legislativa da Província da Bahia, sessão de 9 de janeiro de 1883, p. 76. 
19 Idem, p. 80. 
20 VISCARDI, Cláudia Ribeiro. Unidos Perderemos: a construção do federalismo republicano 

brasileiro. Curitiba: CRV, 2017, p. 35. 
21 VIEIRA, Domingos. Grande Diccionário Portuguez ou Thesouro da Língua Portugueza. Vol 3. 

Porto: Ernesto Chardon e Bartholomeu de Moraes, 1873, p. 1004. 
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primeira acepção de idiotismo que o mesmo dicionário traz é a de uso particular do idioma 

em detrimento da forma geral consagrada pela gramática22. 

Provincialismo, sendo idiotismo de lugar, significava zelo pela região a que se 

pertence, não necessariamente defendendo sua autonomia, o que seria dito do 

federalismo. Era mais entendido como bairrismo, como se pode notar pela fala de um 

deputado na Câmara dos Deputados, ainda na década de 1850. 

“Sr. presidente, o espírito de bairrismo ou de provincialismo, não me levaria a 

pronunciar-me contra a utilidade do projeto que se discute, desde que eu 

conhecesse que o interesse público exigia que uma província fosse criada, desde 

que uma demonstração mais precisa se tivesse apresentado da utilidade dessa 

nova criação, sem dúvida que eu não duvidaria de maneira alguma dar o meu 

voto a favor.23 

Deste modo, Zama não se afastava da cultura política do império, mas estava 

inserido nela, compondo quadros no legislativo provincial e nacional, sendo eleito desde 

fins de 1870 até a última legislação da dinastia, quando assumiu o cargo após a morte do 

deputado vencedor do pleito, de quem foi adversário, em 188824. Liberal que era, defendia 

o fim do senado vitalício e subsidiado, do conselho de estado25, a abolição gradual e 

respeitando a propriedade26. Muito diferente de outros que vão abalar as estruturas da 

sociedade imperial, cúpidos de ideias novas. 

A crise intraelite e a geração 1870 

                                                           
22 VIEIRA, Domingos. Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Língua Portugueza. Vol 5. 

Porto:p. 1007  
23 Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 28 de agosto de 1851, p. 636. Apud GREGÓRIO, Vitor 

Marcos. Dividindo as províncias do Império: a emancipação do Amazonas e do Paraná e o sistema 

representativo na construção do estado nacional brasileiro (1826-1854). Programa de Pós-graduação 

em História. São Paulo: USP, 2012, tese de doutorado, p. 419. 
24 ABRANCHES, Dunshee de. Governos e Congresos da República dos Estados Unidos do Brazil. Vol. 

1. São Paulo: s/e, 1918, p. 325-326. 
25 Annaes da Assembléa Legislativa da Província da Bahia, sessão de 23 de abril de 1883, p. 9. 
26 Zama chegou a defender a abolição imediata, dizendo que se tivesse poderes suficientes para fazê-la não 

teria oposição, em 1876, mas observando que não era possível realizá-la pelas circunstâncias, que 

obrigavam a ser gradual. Mas anos depois mudou de opinião. A abolição deveria ser feita com respeito pela 

propriedade, deveria ser paulatina, não pelas circunstâncias, mas pelo direito dos senhores. O 

comportamento meio dúbio talvez traia o médico na afirmação que fez de si mesmo, de que não mudava o 

credo político. Ele fez parte da Sociedade Dois de Julho, que comprava alforrias de escravos, votou a favor 

da lei de 28 de setembro de 1885, enquanto muitos abolicionistas foram contra. Talvez Zama tivesse sempre 

o desejo de resguardar a propriedade senhorial, antes de mudar a sorte dos negros. Pode-se ler sobre isso 

em BRITO, Jailton Lima. A Abolição na Bahia: uma história política (1870-1888). Programa de Pós-

graduação em História. Salvador: UFBA, 1996. E Silva, Laiane Fraga. Tecendo arranjos na manutenção de 

poder político: leis imperiais e seus desdobramentos na vida dos Faria Fraga. In: ______.É Preciso Deixar 

Alguma Conversa Para Testificar que Vivemos. Dissertação de mestrado. Programa de Pós Graduação 

em História. Feira de Santana: UEFS, 2018. 
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O federalismo foi defendido pela Geração 1870, que fez a crítica às instituições 

imperiais e à sociedade de corte a qual elas sustentaram. Homens como Ruy Barbosa, 

Miguel de Lemos, Teixeira Mendes, Alberto Sales, Joaquim Nabuco, André Rebouças, 

José do Patrocínio, Silva Jardim, no esteio da crítica feita pelos liberais e dissidentes do 

partido conservador à ordem saquarema, atacaram-na ainda com mais virulência, 

preparando o terreno para a sua dissolução completa em 188927, com o golpe que deu 

vida à República. 

A década de 1860 foi caracterizada pela crise no seio da elite imperial. É neste 

período que surge a Liga Progressista, formada pelos liberais e conservadores insatisfeitos 

com os entraves ao progresso imposto pelos saquaremas, chamados conservadores 

emperrados ou puritanos. Zacarias de Góis e Vasconcelos, Thomaz Nabuco de Araújo, 

Antônio Saraiva representavam os dissidentes do partido da ordem, mais numerosos que 

os liberais da velha guarda. 

Os ligueiros pretendiam reformar as instituições imperiais, mas sem se desfazer 

delas. Nunca puseram em xeque toda a tradição, seu intuito era torná-la menos 

saquarema28. Defendiam a reforma eleitoral pela qual o voto passaria a ser direto, 

atacavam a escravidão, a centralização política e as instituições vitalícias do Império: o 

senado, o conselho de estado e o poder moderador. No entanto, não conseguiram realizar 

as reformas, que estavam presentes nos programas dos governos que comandaram29. 

O partido conservador voltou ao poder após a queda do terceiro gabinete 

chefiado por Zacarias de Góis e Vasconcelos, em 1868, encerrando o que Sérgio Buarque 

de Holanda chamou “segundo quinquênio liberal”30. Primeiro Itaboraí foi chamado para 

chefiar o governo, de modo um tanto contraditório, visto que era ligado aos que se 

opunham às reformas do trabalho servil, após a fala do trono de 1867 trazer anunciada a 

vontade do imperador em vê-lo abolido com o tempo31. Depois Pimenta Bueno, seguido 

de Paranhos, já Visconde do Rio Branco, que fará reformas importantes. 

                                                           
27 Ver ALONSO, Angela. Ideias em Movimento: a geração 1870 na crise do Brasil-Império. São Paulo: 

Paz e Terra, 2002. MELLO, Maria Tereza Chaves de. A República Consentida. Rio de Janeiro: FGV, 

2011. 
28 Alonso, Ideias em Movimento, p. 65-75 
29 HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira, tomo III, vol. 8. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, p. 51. 
30 Idem, p. 50. 
31 ALONSO, Angela. Flores, Votos e Balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868 – 1888). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 45. 
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Segundo Angela Alonso, 

As novas atividades econômicas e o dinamismo particularmente forte no oeste 

paulista por causa do café davam um novo empuxe ao país. Durante seu gabinete 

(1871-1875) Rio Branco buscou acompanhar estes novos tempos, produzindo 

amplos “melhoramentos materiais”: construiu ferrovias e através do telégrafo 

ligou o país com a Europa e as principais províncias entre si. De outro lado, 

executou reformas dificílimas: mexeu no judiciário, na organização e no 

recrutamento militar; libertou os filhos de escrava nascidos a partir daí. No caso 

do ensino, houve uma tentativa de criar cursos especializados e técnicos.32 

Estas reformas trouxeram instituições modernas, que foram postas em 

antagonismo com a ordem social saquarema. Reformas contemporizadas, porém, ao 

passo conservador, criticadas tanto por emperrados, quanto pelos mais radicais. Os 

primeiros viam nelas o fantasma da desordem, enquanto os últimos as entenderam 

insuficientes33. Características serão as palavras de José de Alencar, do primeiro grupo, e 

de Ruy Barbosa do segundo sobre a lei de 28 de setembro de 1871, que declarou livres 

todas as crianças nascidas de ventre escravizado a partir daquela data, com indenização 

para o senhor. 

Ruy disse desta lei que “era apenas um melhoramento superficial, aparente, com 

que o Trono, ambicioso de colher as glórias da grande ideia, mas incapaz de assumir-lhe 

magnanimamente a responsabilidade, traçou protelar indefinidamente a reforma real.”34 

É algo semelhante ao que Joaquim Nabuco disse, em 1885, da lei de 28 de setembro de 

1885, que emancipou os escravos com 60 anos, também com indenização. Segundo ele, 

era uma pequena reforma que poderia travar a grande, isto é, a abolição imediata que 

defendia35. 

Já Alencar foi irredutível diante da lei de Rio Branco. Para ele seria um ato 

revolucionário, que não seguia a mudança dos costumes que garantia a abolição paulatina 

pelo processo de emancipação voluntária. A proposta de Rio Branco seria, para ele, iníqua 

e bárbara.36 

                                                           
32 ALONSO, Angela. Frustração Social e Republicanismo no Brasil Imperial. XXI International 

Congress of the Latin American Studies Association September 24-26, 1998, Chicago, IL 1998, p. 4. 
33 Idem, ibidem. 
34 BARBOSA, Rui. Trabalhos políticos: vol.2 . In: ______. Obras Completas de Rui Barbosa. Fundação 

Casa de Rui Barbosa, 1987, p. 246. 
35 NABUCO, Joaquim. Discursos Parlamentares. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, s/d, p. 159 
36 Alonso, Ideias em Movimento , p. 82-83. 
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Mas é que Ruy fazia parte da Geração 187037. A geração daqueles indivíduos 

que estiveram alijados da política e da sociedade de corte, uns mais, outros menos, e que 

disto se ressentiam. São frutos das reformas educacionais e estruturais de Rio Branco. Ao 

facilitar a comunicação entre as províncias e com o mundo, por meio do telégrafo, e o 

acesso ao nível superior, estas reformas tiveram como efeito a elevação do nível de troca 

de informações e conteúdos intelectuais, bem como o crescimento do número de 

bacharéis em Direito, que se formavam à moda antiga, ou seja, para ocupar cargos 

públicos. 

No entanto, como bem disse Gilberto Freyre, as mudanças rápidas na política 

nem sempre são acompanhadas de mudanças na ordem social38. O acesso ao diploma 

permitiu aos novos bacharéis se unirem ao 1% da população que tinha educação 

superior39, mas não mudou a forma como se dava o ingresso ao mundo político e da corte: 

o apadrinhamento. 

O controle do sistema de distribuição de recursos estamentais e políticos - 

prebendas, postos de prestígio e cargos públicos - estava sob a hegemonia do 

Partido Conservador e sofria relativa influência da família imperial. Este 

núcleo de poder político e social franqueava-se aos herdeiros sociais e políticos 

dos saquaremas, nascidos nas famílias proprietárias dos engenhos de açúcar de 

Pernambuco e Bahia e das fazendas de café do Vale do Paraíba ou a elas 

associados.40 

O alijamento não era igual para todos, por mais que esta fosse a experiência que 

os unificava. Dava-se em círculos concêntricos, em que Quintino Bocaiúva, Ruy Barbosa 

e Joaquim Nabuco estavam mais próximos do sistema que um Assis Brasil, por exemplo, 

já que os dois primeiros contavam com as graças de senadores e o último era filho de um, 

que já foi citado neste texto, Nabuco de Araújo. 

Assim também as reclamações eram diferentes. Nabuco nunca quis a queda do 

imperador, mesmo que entendesse que ela poderia se dar, em nome da liberdade. Ruy, 

                                                           
37 Ruy tinha a seu lado os republicanos do oeste paulista, como Campos Sales. Eles foram contrários à Lei 

do Ventre Livre porque viam nela a tentativa de a coroa continuar a existir ao dar uma sobrevida à 

monarquia. Diferente do que se pode pensar após saber disso e do que muito se afirmou, os republicanos 

não eram contrários à abolição em si. Em São Paulo eles teriam apenas a percepção de que a escravidão 

deveria deixar de existir por ação dos senhores, que deveriam emancipar seus cativos, ou por ação 

provincial, federalizada. Republicanos foram autores de diversas leis em São Paulo visando a diminuição 

de escravos na nesta província. Para mais informações ver: GALDINO, Antônio Carlos. Campinas, uma 

cidade republicana: politica e eleições no oeste paulista (1870-1889). 2006. 343 p. Tese (doutorado) - 

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. 
38 FREYRE, Gilberto. República. in: MORAES, Rubens Borba de; BERREIN, William. Manual 

Bibliográficode Estudos Brasileiros. Volume 2. Brasília: Senado, 1998, p. 670. 
39 Alonso, Ideias em Movimento, p. 101. 
40 Idem. p.100 



18 

 

 

mesmo com menos apreço pelo regime imperial, não tramou sua queda, ao contrário, nas 

suas teorias a monarquia poderia permanecer, mas numa federação e sem escravos. Não 

se pode dizer o mesmo de Silva Jardim, nem mesmo de um futuro aliado de nosso já 

conhecido Cezar Zama, Eduardo Carigé. Em 1890, ele escreveu que não votava nas 

eleições da monarquia, por convicção republicana41. Carigé, aliás, era mais próximo da 

Geração 1870 que Zama. Assim, como era costumeiro dos componentes dela, ele fez parte 

de clubes e sociedades, vivia de jornalismo e entendia o federalismo como uma evolução, 

que aconteceria mais cedo ou mais tarde, no tempo oportuno42. 

Silva Jardim queria a república porque via o Império como o maior problema. 

Ao lado dele, muitos que encontraram “as raízes profundas dos males na própria forma 

de governo e na organização da sociedade, auxiliados pelas novas teorias científicas que 

falavam de um mundo em evolução.”43 Possivelmente, crendo no que Carigé disse de si 

mesmo, pode-se dizer que também ele fazia parte deste grupo. 

A política científica da Geração 1870 

Alonso aponta que muitos dos republicanos adotaram o positivismo porque, 

dividindo a história em três etapas, pelas quais todas as sociedades deveriam passar, a 

monarquia parlamentar era vista como algo arcaico, de um momento “inferior" da 

história. Era preciso que a modernidade chegasse e trouxesse consigo a sociedade 

positiva, o estágio superior da organização social, que se daria numa república 

sociocrática. Assim, o positivismo “Tinha, antes de tudo, um espírito otimista, uma crença 

no aperfeiçoamento da humanidade, e uma fé ilimitada na capacidade da ciência em 

engendrar uma ordem social perfeita.”44 

Mas a teoria de Augusto Comte era apenas um dos recursos a que lançaram os 

componentes do movimento para interpretar a sociedade brasileira, apontar seus entraves 

à modernização e propor soluções. Do que Angela Alonso chamou política científica, isto 

é, a simplificação de obras de sociologia em argumentos e princípios de orientação 

política, havia diversos autores. Por isso, também a concepção do que retirar e do que pôr 

no lugar mudava de grupo para grupo, de indivíduo para indivíduo. 

                                                           
41 Pequeno Jornal. Edição 25. 06.03.1890, p. 2. 
42 ARAÚJO, Dilton Oliveira de. Republicanismo e Classe Média em Salvador (1870-1889). Salvsdor: 

IFBA, 1992, dissertação de mestrado, p. 46ss. 
43 Alonso, Frustração social e republicanismo, p. 15. 
44 Idem, p. 17. 
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José Murilo de Carvalho apontou que citar autores europeus não era novidade 

na política brasileira, mas a partir de 1870 os nomes começam a variar daqueles usados 

para da ornamentação ao discurso dos saquaremas, a fim de justificar a prática política. 

Se antes se via Guizot, Bossuet, dentre outros, a partir de 1870 Spencer e Comte foram 

os nomes mais conhecidos. Talvez, segundo Carvalho, apenas Stuart Mill teria resistido 

à mudança e continuou como norteador das atitudes políticas45. Mas Alonso mostra que 

Quintino usava Bossuet para justificar suas críticas46. Não somente os nomes, mas a forma 

de citar um autor é que mudava. Antes para construir a ordem imperial, depois para 

solapar suas bases. 

A geração 1870 se insere num momento de transição entre dois tipos de 

sociedade: 1) a tradicional, católica, com monarquia absolutista e feudalismo, 2) a 

modernidade, com regime representativo, produção e sociabilidade urbanas e suplantação 

do misticismo pela ciência47. “Para muitos, a ‘anarquia social e moral’ própria a esta 

transição requisitaria uma ’regeneração’, uma ‘reorganização’ da sociedade a ser levada 

a cabo por uma ‘ciência da sociedade’.”48 assim surgem diversos novos termos e textos 

que vão fundamentar a crítica à ordem vigente e apontar o caminho a ser trilhado. 

“Democracia”, “cidadão”, “evolução”, “oportunismo” e tantos outros verbetes estarão no 

repertório incorporado pela geração 1870 a fim de “gerar uma interpretação do contexto 

de crise política e mudança social no qual estava imersa”49. 

O conjunto de esquemas interpretativos, noções e argumentos que a 

geração 1870 escolheu no repertório ocidental de fins do século XIX 

pode ser sintetizado como política científica [...]. Eram teorias da 

reforma social, forneceram esquemas conceituais a partir dos quais 

membros dos grupos politicamente marginalizados puderam construir 

sua crítica às instituições e aos valores do Segundo Reinado numa 

linguagem nova, rompendo assim com a própria tradição liberal-

romântica inventada pelos saquaremas.50 

Como estavam alijados das instituições e da sociedade de corte, não tinham o 

meio para fazer as reformas. Os jornais, que tiveram a produção barateada pela reforma 

de Rio Branco, serão o lugar para fazer a crítica, ao lado do teatro e dos comícios de rua, 

como um organizado pelo Clube Republicano da Bahia, em 1889, que teria como orador 

                                                           
45 CARVALHO, José Murilo de. República, Democracia e Federalismo: Brasil, 1870-1891. Vária 

História, Belo Horizonte, vol. 27, nº 45: p.141-157, jan/jun 2011 
46 Alonso, Ideias em Movimento, p. 180 
47 idem, p. 170 
48 Ibidem. 
49 idem, p. 176. 
50 Ibidem. 
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Silva Jardim, de passagem por Salvador. O meeting não ocorreu, por causa da repressão 

da guarda negra incitada por autoridades51. Porém, a forma de atuar os fez mais populares 

que o próprio parlamento, divulgando assim a sua doutrina. Alguns jornais provinciais 

chegaram a ter expressividade nacional, como o A Província de São Paulo, de orientação 

republicana. 

A tradição panfletária foi retomada neste momento e muitos livros foram 

impressos com o interesse de fazer conhecida a raiz dos problemas e a sua solução, que 

era alguma teoria estrangeira adaptada pelo autor a sua circunstância. São representativos 

o A República Federal, de Assis Brasil, o Manifesto do Partido Republicano, o 

Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Como variavam as interpretações, o repertório e as 

soluções apresentadas, assim que assumirem o comando da república feita em novembro 

de 1889 também terão diversas propostas para a forma do regime. 

O republicanismo baiano 

Na Bahia, o movimento republicano iniciado nacionalmente em 1870 parece não 

ter tido muita penetração nos círculos sociais. Irradiando principalmente da Faculdade de 

Medicina da Bahia, as ideias republicanas não teriam conquistado muitas cabeças, 

criando um corpo físico magro, anêmico, nas palavras de um intérprete vinculado à 

história tradicional. Contudo, Dilton de Oliveira Araújo, mesmo salientando a realidade 

da baixa adesão ao republicanismo na Bahia nos anos finais do Império, entendeu que 

houve uma tendência na historiografia tradicional a subnotificar o número de afiliados às 

ideias monárquicas. 

Mario Augusto da Silva Santos, num artigo sobre o movimento, traz o 

testemunho de Braz do Amaral, segundo o qual o número de membros do clube 

republicano em Salvador era de 160. No entanto, Santos aponta que havia três clubes 

republicanos na cidade. Tendo Amaral dado a quantidade de membros, não especificou 

de qual dos clubes tratava, o que leva a crer que “o número de filiados seria maior”52. 

Assim, percebe-se que Araújo acerta ao notar que a historiografia acerca do 

republicanismo tendeu a fazer parecer que o movimento era fraco na Bahia. O discurso 

sobre a impopularidade da república e da ideia republicana é algo que se constituiu 

                                                           
51 Araújo, Republicanismo e Classe Média em Salvador, p. 67-81. 
52 SANTOS, Mario Augustuo da Silva. O Movimento Republicano na Bahia. Clio Série História do 

Nordeste vol. 1 nº 13, 47 –79, 1990, p. 50. 
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nacionalmente, porém, como se pode notar na afirmação de Joaquim Nabuco num texto 

em que explica as motivações para continuar monarquista, escrito em 1890. 

Segundo ele 

Dá-se como signal de madureza da republica a sua facil acceitação. 

Julgo conhecer bastante as correntes da opinião, as tendencias do 

sentimento popular, para affirmar que o povo se mantem 

completamente alheio á chamada adhesão. Não é em seu seio que se 

passa esse phenomeno de maré politica, alías sem importancia. 

Parece bastante contraditório. Ao mesmo tempo que o povo não adere e, por isso, 

a república não está madura, o adesismo seria um sinal sem importância para avaliar a 

maturidade do novo regime. Citando Tácito, Nabuco diz que “nenhum homem tinha 

qualquer lealdade ou consideração por seu juramento anterior, mas como acontece nos 

motins, todos se juntaram à maioria”. Ainda considera que “Nas revoluções para onde 

vão alguns, vão todos”. 

Diferente do que aponta Élio Chaves, para quem Nabuco “qualificaria de 

adesismo sem importância a participação do povo na política”, sendo ele, tal qual os 

republicanos, alguém que não acreditava no sentido democrático da participação popular, 

não parece que Nabuco desconsidera a opinião do povo. Ele a valoriza num primeiro 

momento, depois tacha todo tipo de adesismo como uma traição, algo ruim em si mesmo. 

Essa compreensão de Nabuco e de outros monarquistas que perdiam espaço com 

a dissolução da sociedade de corte vinda com a república acabou por vencer a batalha 

travada no campo simbólico, estabelecendo nos seus comentários a versão oficial sobre o 

movimento republicano e o regime político e social que ele configurou após 1889. Deste 

modo, a historiografia de começo do século XX recebeu a imagem forjada da república e 

a transmitiu53. É neste grupo que se inserem Braz do Amaral, Pedro Calmon dentre outros. 

É devido a isto que Araújo diz que os aspectos evidenciados nas obras dos 

autores que se debruçaram sobre a república “terminam quase que tão-somente por 

fortalecer a visão bem disseminada que afirma a falta de importância do movimento.”54 

Sua dissertação de mestrado procura reconstituir as ações dos republicanos baianos, 

tomando a explicação tradicional como insuficiente. Assim, ele procura analisar qual o 

tipo de república que se pretendia e como ela seria atingida, sua ligação com o 

                                                           
53 ALONSO, Angela. Arrivistas e Decadentes: O debate político‑intelectual brasileiro na primeira década 

republicana. Novos Estudos 85, novembro 2009, pp. 131-148. 
54 Araújo, op. Cit., p. 29. 
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abolicionismo, tomando este movimento como peça-chave para entender os republicanos, 

posto que o estado imperial, seria um Estado escravocrata, que deveria dar lugar ao Estado 

de tipo burguês. 

Os republicanos empunharam a bandeira da democracia e combateram a 

monarquia naquele aspecto que lhe era mais essencial: o escravismo. 

Combateram o sustentáculo histórico monárquico, qualificador essencial do 

Estado de tipo escravista. Deram continuidade a essa luta - independentemente 

da análise que se faça da sua força, do seu peso efetivo - buscando a superação, 

após maio de 1888, de uma forma de governo que já se encontrava vazia de 

sentido, desde que sua razão de ser, a escravidão, já não mais existia.55 

Torna-se importante para este presente texto tal reconstituição pois é preciso 

localizar não apenas nacionalmente, com relação à Geração 1870, mas provincialmente, 

os atores que serão explorados a seguir, principalmente no segundo capítulo: Cezar Zama 

e Eduardo Carigé. Este último principalmente, uma vez que Zama, como se sabe, não era 

um republicano convicto, nem mesmo dava o nome de federalismo à sua perspectiva de 

descentralização na monarquia56. 

Carigé, como se viu acima, afirmava de si mesmo nunca ter votado no período 

do império. Estava no rol dos republicanos históricos da Bahia, ao lado de Virgílio 

Damásio e outros. Sua atuação era principalmente como abolicionista, sendo responsável 

por acolher escravos que fugiam das fazendas e acionar a justiça segundo a lei de 7 de 

novembro de 1831, que proibiu o tráfico transatlântico de escravos, mas foi descumprida 

em todos os anos em que esteve em vigor, até que em 1850 fosse aprovada a Lei Eusébio 

de Queiroz. Esta, porém, não anulou as disposições anteriores, mantendo em vigor a de 

1831, como interpretavam diversos abolicionistas, como Ruy Barbosa e Luiz Gama57. 

Apesar de o abolicionismo na Bahia ter sido apontado por contemporâneos do 

movimento como fraco, Ricardo Tadeu Caires Silva nos diz que a justiça foi o seu 

principal palco de atuação. Um dos atores, seria Carigé. 

Assim, na Bahia, o foro judicial passou a ser o principal palco de luta entre os 

escravos e os seus proprietários. Como veremos, em torno destas disputas 

formou-se toda uma estrutura capaz de sustentar os pleitos dos escravos na 

justiça, da qual participavam diferentes indivíduos, que exerciam os papéis de 

aliciadores, coiteiros, curadores, solicitadores, depositários e advogados. Esta 

                                                           
55 idem, p. 20. 
56 Zama votou a favor do projeto de federalização monárquica de Joaquim Nabuco, apresentado em 1888, 

como se vê em Galdino, op. Cit, nota 303. Na sessão de 15 de maio de 1889 da câmara dos deputados, 

pareceu preocupado, igualmente outros políticos liberais, com a ascensão dos republicanos, que 

aparentemente tiveram ligação com o conselheiro Antônio Prado. 
57 AZEVEDO, Elciene. Nos tribunais e Além. In:___ O Direito dos escravos: lutas jurídicas e 

abolicionistas na Província de São Paulo na segunda metade do século XIX. Tese de doutorado. 

Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2003, p. 73-136. 
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articulação, que denominei de “rede da liberdade”, era assim a expressão de 

uma ação organizada entre abolicionistas com diferentes formações e 

condições socioeconômicas, mas como uma visão política alinhada em tono do 

fim do cativeiro e de outros interesses políticos. Nelas podemos encontrar 

atuando em harmonia homens do povo, como o sapateiro Manuel Roque ou 

Eduardo Carigé, jornalistas como Pânfilo Santa Cruz, além de advogados, 

médicos, profissionais liberais, juízes, funcionários públicos e até proprietários 

de terras.58 

Mário Augusto da Silva Santos identificava a relação entre abolicionistas e 

republicanos a partir de indicações tais quais a presença de indivíduos nos dos 

movimentos, citando Carigé mais quatro59. Araújo, como já se disse, entendia que a 

república era a alternativa para a modificação do estado escravista, a ser substituído por 

uma organização que abria as portas para grupos em ascensão, como a classe, até então 

fechadas pela monarquia60. 

O que faz parte da afirmação de Angela Alonso acerca dos movimentos 

contestatórios que surgiram na década de 1870, republicanos na maioria e abolicionistas, 

todos61. Além disso, a abolição, segundo Araújo, teria aberto espaço para o crescimento 

do grupo republicano na Bahia. 

A longa trajetória do movimento, a conquista da abolição e o crescimento do 

grupo abolicionista-republicano na década de 1880 modificaram, pouco a pouco, as 

condições político-ideológicas dos movimentos da classe média. o que pode contribuir 

para que o republicanismo melhor se desenvolvesse nos últimas anos do Império. 

Isso não se deu, porém, pela adesão dos fazendeiros e libertos, como se aponta para outras 

províncias, como São Paulo e Minas Gerais62. Ao menos a classe proprietária permaneceu 

postulando suas reivindicações em favor de suas lavouras enxergando a lei de 13 de maio 

                                                           
58 SILVA, Ricardo Tadeu Caires. Caminhos e descaminhos da abolição. Escravos, senhores e direitos 

nas últimas décadas da escravidão (Bahia, 1850-1888). Tese de doutorado. Curitiba: UFPR, 2007, p. 230 
59 Os demais são os já citados Pânfilo Santa Cruz e Virgílio Damázio, além de Francisco Augusto da Silva 

Lisboa e Aquino Fonseca. 
60 Araújo, Republicanismo e Classe média em Salvador, p. 19. 
61 ALONSO, Ideias em Movimento, p. 309. 
62 Araújo, op. cit., p. 41. Contudo, como aponta Galdino em texto já citado, mesmo em São Paulo essa 

adesão não se deu como se apresenta na historiografia tradicional. Os paulistas já estavam muito avançados 

em seu abolicionismo, proibindo o tráfico interprovincial para diminuir o contingente de escravos na 

província, aumentando impostos sobre o escravo, promovendo a imigração dentre outras ações. Azevedo 

também demonstra que a atuação do abolicionismo em São Paulo foi forte o suficiente ao ponto de a Lei 

Áurea não ter realizado grandes mudanças na região. De modo que a associação entre republicanismo e 

escravismo, apontada, por exemplo, no tomo IV de História do Brasil de Pedro Calmon é um equívoco sem 

tamanho. Segundo ele, após a abolição, os republicanos perceberam que seu aliado natural eram os 

conservadores emperrados, a ala escravista. Contudo, não há possibilidade de manter esta generalização, 

por tudo que vem sendo indicado. Ver: AZEVEDO, Elciene. O Direito dos escravos: lutas jurídicas e 

abolicionistas na Província de São Paulo na segunda metade do século XIX. Tese de doutorado. 

Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2003. CALMON, Pedro. História do Brasil. Vol. 4. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1947, p. 513. 
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como uma lei civilizadora e fazendo votos de perenidade à monarquia nacional, na figura 

da princesa regente, Dona Isabel63. 

Então o que se sabe do republicanismo na Bahia é sua ligação com o 

abolicionismo, seguindo uma tendência nacional. Contudo, qual seria a espécie de 

republicanismo que se encontraria entre os baianos? Araújo aponta que o republicanismo 

baiano seguia um viés mais exaltado, revolucionário, alinhado com a minoria do partido 

representada por Silva Jardim, que foi seu candidato à câmara dos deputados em 188964. 

Isso não foi impeditivo para haver discussões e divergências internas. Uma delas 

em relação ao federalismo. Não no sentido de que havia quem fosse contra a 

descentralização, mas sim se era algo compatível com a monarquia e, portanto, uma etapa 

para chegar à república, ou se a única forma de chegar à estrutura federal era a 

proclamação de uma república. O primeiro grupo estava ligado ao etapismo 

evolucionista, contando com Virgílio Damásio, Virgílio de Lemos, Lélis Piedade e 

Eduardo Carigé. Estes pretenderam até participar da Liga Federalista, da corte, sob 

protestos do Clube Republicano Federal. 

Como a liga era formada por monarquistas, aos moldes da Confederação 

Abolicionista fundada por André Rebouças, o Clube 

havia manifestado uma opinião contrária à adoção da bandeira federalista, 

desde que fosse desvinculada da luta pela república. Afirmava-se federalista, 

mas submetia essa idéia à conquista anterior da forma republicana de governo. 

Combatia a idéia de uma federação monárquica, dado o natural e necessário 

centralismo das monarquias. 

Isso se viu também entre os republicanos paulistas, quando Joaquim Nabuco 

propôs o projeto de monarquia federal no parlamento. Segundo eles, o interesse era 

apenas de salvaguardar o trono, criando condições de manutenção da monarquia. Nabuco 

entendia que era uma causa comum, também no sentido do etapismo evolucionista, posto 

que o povo brasileiro ainda não estava preparado para a república. 

Talvez a semelhança entre as atitudes se dê pela ligação entre os republicanos 

baianos e Silva Jardim, que se bacharelou em Direito na faculdade do largo do São 

Francisco e militava desde então no partido republicano, fazendo viagens constantes em 

prol da causa. Ou pela difusão do pensamento republicano que se tinha como epicentro a 

                                                           
63 Araújo, op. cit., p. 40 
64 Idem, p. 46 
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província paulista, uma vez que jornais impressos lá, como o A Província de São Paulo, 

tornaram-se nacionais65. 

A República sem Forma 

Ao apresentar a Proclamação da República em 1889, Renato Lessa nos diz que 

ela foi permeada de ausências. Ausência de povo, ausência de reação para defender o 

regime anterior, bem como a ausência “de programa consistente e unidade"66 por parte 

dos que a fizeram. Isso se dá pela multiplicidade de participantes na criação do novo 

regime. Segundo José Murilo de Carvalho67, havia 3 grandes projetos de república: 1) o 

anglo-americano, o 2) positivista e o 3) jacobino. No entanto, mesmo entre os que os 

defendiam, havia severas discordâncias sobre pontos cruciais para a instituição do regime 

recém-proclamado. São notórias as disputas entre Ruy Barbosa e Campos Sales, ambos 

ministros do governo provisório, que discordavam sobre o tipo de federalismo a ser 

adotado68. 

Aliás, no mesmo governo provisório constaram a presença de Quintino Bocaiúva 

e de Benjamin Constant. Este último, um positivista; aquele primeiro um republicano 

histórico, suposto autor do manifesto do partido, de 1870. A diversidade entre os 

membros implicou em diversidade de propostas, o que não ficava restrito ao governo 

provisório. Karulliny Silverol Siqueira, em texto sobre o republicanismo na província do 

Espírito Santo nos anos de 1887 a 1889, traz as divergências entre os membros do círculo 

republicano ali. Enquanto uma parte deles não tinha um projeto de república, outros já 

expunham em seus jornais o seu federalismo fortemente descentralizador, com foco não 

nos estados, mas nos municípios69. 

Diz José Murilo de Carvalho que 

O ponto central do debate republicano teve ver com a forma a ser 

assumida pela república, presidencialista ou parlamentarista, centralista 

ou federalista, democrática ou ditatorial. Discutiu-se também, 

sobretudo na obra de Assis Brasil e Alberto Sales, a forma de se 

constituir o povo político (quem pode votar?) e o processo eleitoral 

(voto direto ou indireto, aberto ou secreto, por estados ou indivíduos).70 

                                                           
65 Alonso, Ideias em movimento, p. 278. 
66 LESSA, Renato. A invenção republicana, p. 23. 
67 CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
68 LYNCH, Christian. O Momento Oligárquico. História Constitucional, n. 12, 2011, p. 297-325. 
69 SIQUEIRA, Karulliny Silverol. Republicanismo ou republicanismos: ideias de república na Província do 

Espírito Santo, 1887-1889, Almanack, (23), 454–499. 
70 José Murilo de Carvalho, República, democracia e federalismo, p. 145. 
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Federalismo ou centralização 

O tema do federalismo foi o mais importante para os republicanos. Se 

discordavam no como, ao menos concordavam no “o quê”. Como dito acima, era essa 

questão que os separava dos liberais. Ruy mesmo, convidado a compor o governo 

chefiado pelo Visconde de Ouro Preto, o último do Império, declinou da proposta porque 

não havia federalismo no programa, apenas a descentralização. A federação, para o Águia 

de Haia, deveria existir com monarquia ou contra ela71. Não à toa, o primeiro decreto 

emitido pelo governo de Deodoro tornava o Brasil uma união entre estados federados, os 

Estados Unidos do Brasil72. 

Não havia discussão sobre adotar ou não adotar o federalismo, mas como ele 

seria, quais os papéis dos estados, quais os papéis dos municípios, quais os papéis da 

União. Em texto clássico sobre o poder local, Victor Nunes Leal apontou que havia uma 

preocupação nas constituintes ao longo da república sobre a relação entre os municípios 

e seus respectivos estados, seria uma relação semelhante à do estado para com a União, 

de autonomia, às vezes até de independência quase total, ou o federalismo tornava apenas 

o estado livre, enquanto o município era-lhe dependente?73 

Discussões deste tipo estiveram presentes na trajetória da república desde os 

manifestos que fundamentaram a propaganda a partir de 1870. Cláudia Viscardi analisa 

o texto de dois deles, o de 1870 e o de 1886. O primeiro é do partido sediado no Rio de 

Janeiro, o segundo do partido do Pará. Segundo ela, quando da escrita do primeiro 

manifesto, o termo federação passava por uma transformação semântica, dissociando-se 

de confederação, com que os dicionários até meados do século XIX traziam como 

sinônimo. Mas já havia a impressão de que o Brasil tinha uma inclinação natural para a 

autonomia entre seus estados membros que se mostrava nas diferenças geográficas entre 

eles. O federalismo se unia à ideia de soberania popular e democracia, bem como de 

república. No segundo manifesto, o federalismo, é visto como uma necessidade imposta 

pelo progresso social, dado em etapas74. Algo que se vê também na postura de muitos 

                                                           
71 Alonso, Ideias em Movimento, p. 318. 
72 O primeiro decreto emitido pelo governo provisório, ainda aos 15 de novembro definiu o Brasil como 

uma república federativa. 
73 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto. São Paulo: Alfa-Omega, 1975. 
74 Viscardi, op. Cit., p. 59-61. 
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republicanos baianos, inclusive Eduardo Carigé, para quem a federação era algo que mais 

dia, menos dias iria chegar a todos os povos, como uma lei geral. 

No entanto, por mais que o federalismo fosse “o mais importante projeto a 

unificar os diferentes grupos que compunham o movimento republicano”75, os limites da 

autonomia dos estados federados eram motivo de controvérsia. Christian Lynch referiu-

se em artigo sobre a construção do regime republicano no Brasil às disputas entre Ruy 

Barbosa e Campos Sales sobre este aspecto do modelo federativo. Apesar de os dois terem 

em mente os Estados Unidos como exemplo, Ruy via na centralização que aconteceu após 

a Guerra de Secessão o melhor modelo, enquanto Campos Sales tinha em mente a forma 

anterior, saída das primeiras convenções e do pós-independência76, menos centralizada. 

José Murilo de Carvalho apontou que 

O próprio entendimento do conceito era confuso. Alguns o viam como 

descentralização, outros como federação, outros ainda como confederação. A 

posição dos estados na federação era definida como autonomia, soberania, 

independência, a despeito das dificuldades de se conceber conceitualmente a 

convivência de duplas soberanias ou duplas autonomias na mesma federação. 

Alguns constituintes chegaram a propor a criação de marinhas de guerra e de 

moedas estaduais.77 

É certo que a constituição estabeleceu o consenso sobre o modelo do pacto 

federativo, mas é certo também que durante a constituinte muito se discutiu sobre o 

assunto. Alguns chegando a ameaçar com o separatismo, caso a federação não fosse feita, 

outros imaginando que, faltando o patriotismo ao brasileiro, a federação seria um desastre 

para a nação onde só se ama o lugar em que se nasceu78. No caso, usando o termo de 

Zama, em que todos são provincialistas. 

Os cidadãos da república 

Em A Construção da Ordem, José Murilo de Carvalho apontou as divergências 

entre os partidos republicanos do Rio de Janeiro e de São Paulo com relação à participação 

popular na política. Segundo ele, os fluminenses, pela leitura que fizeram de Stuart Mill, 

eram mais democráticos, enquanto os paulistas tinham perfil mais oligárquico79. O 

                                                           
75 Idem, p. 76. 
76 Ver LYNCH, Christian Edward Cyril. O momento oligárquico: a construção institucional da república 

(1889-1891). In: VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro e ALENCAR, José Almino. A República Revisitada. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. 
77 José Murilo de Carvalho, República, Democracia e Federalismo, p.150. 
78 Ibidem. 
79 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem/Teatro das Sombras. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2007, p. 210. 
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exercício da cidadania também será objeto de discussão no congresso constituinte de 

1890-91. 

Luciene Dal Ri aponta que a cidadania na república seguiu o padrão do império. 

Assim, a cidadania estava ligada à nacionalidade, como no regime anterior. 

A Constituição Republicana mantém a não diferenciação entre 

cidadania e nacionalidade. Nesta, a cidadania brasileira foi concedida 

àqueles que se achando no Brasil em 15 de novembro de 1889 não 

declarassem, dentro de seis meses, depois de entrar em vigor a 

Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem.80 

Porém, haverá diferenças com relação aos direitos concedidos. Enquanto a 

constituição imperial vedava alguns direitos civis aos estrangeiros, a constituição de 1891 

concedeu-lhes todos os direitos civis, de modo inviolável, assegurando igualdade entre 

eles e os nacionais, com a condição de residência no país81. Será diferente também a 

concessão aos direitos políticos. Estes foram destinados apenas aos brasileiros natos ou 

naturalizados, que os exerceriam a partir dos 21 anos, alfabetizados e sem qualquer 

ligação que se julgasse impeditiva de liberdade da consciência, como pertencer ao clero 

regular da Igreja Católica ou ao corpo de praças do exército82. Cumpridas as condições, 

poderiam votar e ser votados. 

Mas esta era a disposição constitucional e, por isso, de consenso. Houve debates 

sobre o voto feminino, do qual participaram com parecer a favor Cezar Zama e Lopes 

Trovão83. E do qual eram contrários até positivistas, mesmo que vissem a mulher como 

superior aos homens84. Alguns diziam que a constituição não vedava o voto às mulheres, 

o que realmente não se vê no texto. Mesmo aqueles que concordavam com a permissão 

de voto às mulheres, discordavam porém na extensão do direito para todas. Alguns 

entendiam que apenas as mulheres solteiras e diplomadas, ou que dirigissem algum 

negócio deveriam ser aptas ao voto, outros pensavam que as casadas deveriam ser 

amparadas pela mesma lei85. 

                                                           
80 RI, Luciene Dal. A construção da cidadania no Brasil: entre Império e Primeira República. Espaço 

Jurídico, Joaçaba, v. 11, n. 1, p. 7-36, jan./jun. 2010, p.20. 
81 Idem, p. 21. 
82 Idem, p.22. 
83 VAZQUEZ, María Laura Osta. Na Fronteira do voto: discursos sobre cidadania e moral no debate 

do sufrágio das mulheres no Brasil e no Uruguai durante a primeira metade do século XX. Tese de 

Doutorado. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2014, p. 114ss. 
84 José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, p. 93. 
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O voto dos analfabetos também foi discutido. Alguns deputados constituintes viram na 

sua proibição um elemento antidemocrático e contrário à evolução social, manifestando assim a 

ideologia etapista. Um deles foi Lauro Sodré, autor do Manifesto do Partido Republicano do Pará, 

de 1886. São suas as palavras 

Por esta disposição do projecto, á qual não posso dar o meu voto, grande massa 

da nação brasileira será privada do exercício da funcção do suffragio. Não posso 

dar o meu voto a esse verdadeiro esbulho com que se tenta ferir todos os que não 

sabem ler nem escrever, ainda que trabalhem tanto na obra do progresso da 

Nação como aquelles que tiveram a fortuna de aprender a assignar o seu nome, 

curto estalão por onde a lei quer aferir a capacidade moral do cidadão 

brasileiro.86 

Interessante é a réplica dada por Lacerda Coutinho, para quem o voto era função 

política, mas não um direito natural. Segundo ele, ninguém nasce eleitor, torna-se na medida em 

que se é cidadão. Entende-se daí que a cidadania seria algo privado à ilustração pelas letras, o que 

revela mais que uma opinião política, um projeto excludente de sociedade. Assim se nota o que 

diria Karuliny Silverol, não havia um republicanismo, mas vários. Alguns estariam mais próximos 

do consenso constitucional, outros estariam mais distantes. 

José Murilo de Carvalho87 apontou que para conhecer as particularidades de cada grupo 

seria necessário visitar seus textos nos periódicos mantidos por eles. Deste modo seria possível 

traçar os projetos de república que cada um defendia, a partir da análise de seus pronunciamentos 

e discursos, embebidos da cultura política, isto é, de uma espécie de códigos e de um conjunto de 

referentes formalizados por cada grupo88. Assim, sendo, no capítulo seguinte pretendo organizar 

entre os textos do Pequeno Jornal, administrado por nossos já conhecidos Cezar Zama e Eduardo 

Carigé, em conjunto com as intervenções daquele primeiro no congresso constituinte de 1890-91, 

qual o projeto de república que defendiam, no que tange ao binômio federação-centralização e à 

cidadania. 

 

 

                                                           
86 ROURE, Agenor. A Constituinte Republicana: vol II. Rio de Janeiro, 1918, p. 398. 
87 José Murilo de Carvalho, Republicanismo, Democracia e Federalismo. 
88 BERSTEIN, Serge. As culturas políticas. In. RIOUX, Jean Pierre. Para uma história cultural. Lisboa: 
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CAPÍTULO 2- O bolo constitucional e o fermento do Pequeno Jornal 

 

“Hei de concitar aos meus amigos e companheiros do 

abolicionismo a não dar os seus votos ao ex-negociante 

de escravos; hei de nos meetings fazer a propaganda 

contra as candidaturas officiaes e votarei em todos os 

cidadãos que forem victimas de qualquer perseguição.”89 

Neste capítulo, por meio do conflito estabelecido contra os candidatos oficiais e 

as atitudes do governo provisório, vou procurar identificar qual o projeto de Brasil que 

Zama e Carigé defendiam. Neste caso, volto a Serge Berstein. A cultura política como 

um conjunto de experiências atreladas a um projeto. Ainda, as culturas políticas se 

chocando na disputa para ver qual vingará, deterá o poder e construirá o mundo tal qual 

gostaria que fosse. 

Tenho como preocupação aspectos que eram cruciais para o movimento 

republicano desde os seus primeiros passos: o federalismo, a cidadania e a liberdade. Da 

pesquisa feita com as publicações do jornal, percebe-se que estes conceitos estão 

intimamente ligados entre si e a uma proposta de educação do povo. O que nos remete à 

questão do repertório intelectual. Segundo José Murilo de Carvalho, Stuart Mill era uma 

referência para grupos republicanos, inclusive os do Rio de Janeiro, contudo, ele já era 

antes para os políticos do império. Zama, durante sessão da Assembleia Legislativa da 

Província da Bahia, chegou a citá-lo, demonstrando conhecer não somente uma frase 

solta, mas a obra do filósofo inglês90. Parece que as proposições encontradas no Pequeno 

Jornal trazem uma influência muito forte dele, principalmente do seu livro Considerações 

sobre o Governo Representativo. 

Assim, em determinados momentos vou recorrer a passagens deste e de outros 

livros de Stuart Mill, além dos editoriais do jornal e de algumas notícias que tiverem um 

conteúdo condizente com esta pesquisa. Começo pelo federalismo, em seguida passo para 

a cidadania e, por fim, completo com o conceito de liberdade. 

                                                           
89 Pequeno Jornal, edição 25, 01-03-1890, p. 2-3. 
90 Zama citava Stuart Mill em sessões da Assembleia Legislativa da Província da Bahia, inclusive para fazer 

a defesa do voto direto, como se vê na sessão do dia 16 de março de 1875, transcrita nos Annaes da 

Assembléa Legisltativa da Província da Bahia, Anno 1875, edição 01, p. 40. 
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A epígrafe que abre este capítulo foi escrita pelo jornalista Eduardo Carigé, 

redator do Pequeno Jornal. Nela, ele traça um perfil biográfico de Marcolino Moura91, 

que havia chegado a Salvador dias antes da escrita do texto. 

Segundo Luís Anselmo da Fonseca, Carigé foi o mais destacado abolicionista da 

província da Bahia92. Sua principal atuação se deu nas ações de liberdade, em que fazia a 

curadoria de escravos que pleiteavam a sua liberdade com base na lei de 183193. O 

abolicionismo, desta forma, se afirma como um valor muito alto no seu discurso. Sendo 

o maior dentre os que procuraram fazer livres os reduzidos à servidão, qual não seria o 

peso de sua opinião dentro do círculo que abarcava os que lhe eram semelhantes? 

Voltando-se contra alguém, impingindo a uma pessoa a marca de ex-negociante 

de escravos, Carigé poderia, dentro do contexto em que se encontrava, destruir uma 

reputação. Mas qual seria o interesse dele em fazer isso? É sabido que Marcolino Moura 

publicou um conjunto de comentários feitos na Câmara dos Deputados Gerais do Império 

sobre a situação dos escravos, que ele participava de uma sociedade abolicionista, estando 

ao lado de Nabuco94. Qual o interesse de Carigé em retratá-lo como ligado ao escravismo? 

O contexto responde. O momento em que o texto foi escrito era de campanha 

para as eleições para a assembleia constituinte republicana, as quais aconteceriam em 

setembro de 1890. Segundo o mesmo Carigé, Moura chegara à capital baiana a fim de 

pleitear uma vaga no congresso que iria reorganizar a sociedade politicamente. E chegara 

dizendo-se candidato de Ruy Barbosa, então ministro da fazenda do governo provisório. 

Não apenas isso, era emissário dele “para vir derrotar os drs. Cezar Zama e Aristides 

Spinola”95. 

                                                           
91 Marcolino de Moura e Albuquerque (1838 – 1908) foi um importante político baiano, nascido na cidade 

Piatã, localizada na Chapada Diamantina. Graduou-se em Direito na Faculdade do Recife e foi voluntário 

na Guerra contra o Paraguai (1864-1870), também se elegeu diversas vezes tanto no império quanto na 

república para o congresso nacional. 
92 FONSECA, Luís Anselmo. A Escravidão, o Clero e o Abolicionismo. Salvador: Imprensa Economica, 

1887, p. 327.  
93 SILVA, Ricardo Tadeu Caires. Caminhos e descaminhos da abolição. Escravos, senhores e direitos 

nas últimas décadas da escravidão (Bahia, 1850-1888). Tese de doutorado. Curitiba: UFPR, 2007, p. 

230. 
94 ALONSO, Angela. O abolicionista cosmopolita: Joaquim Nabuco e a rede abolicionista transnacional. 

Dossiê Joaquim Nabuco. Novos estudos. CEBRAP (88) • Dez 2010 
95 Pequeno Jornal, edição 25, p. 2. 
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Carigé que sempre declarou que não se “qualificaria eleitor em quanto o Brazil 

fosse governado pela monarchia”96 seria um cidadão votante em 1890. Não daria seu voto 

a Moura, nem gostaria de tê-lo em sua chapa – ele, Carigé, foi deputado constituinte 

estadual. Estava fechado com Zama e Aristides. 

Não podia votar em Moura, uma vez que este “renegou o seu passado, trahiu o 

seu partido e ambicioso curvou-se ante aqueles a quem na véspera tinha combatido.”97 

Ele se referia com esta acusação ao fato de Moura ter sido deputado pelo Partido Liberal 

enquanto os liberais eram a situação no governo do Gabinete presidido por Zacarias de 

Góis e Vasconcelos (1866-1868), mas teria mudado para o Partido Conservador logo que 

este retomou o poder. Assim, ele seria sempre um neo-alguma-coisa: “neo-conservador, 

neo-liberal, neo-monarchista, neo-republicano”98. 

No caso, Moura é visto como alguém sem posição política forte, sem uma 

identidade que se sustentasse, deixando-se levar pela situação. Perguntava então Carigé: 

“Um homem d’este quilate póde merecer os sufrágios do povo na crise actual de 

reorganisação social?”99 E ele mesmo responde: “Não, digo eu; não respondem os homens 

de bem”. 

Contudo, se o critério de Carigé era que os candidatos deveriam ter sólidas suas 

identidades políticas, não parece fazer sentido votar em Zama. Ele também não era um 

republicano no estrito senso da palavra. Pelo contrário, afirmou-se alguém que 

tardiamente se converteu à república, com ela já feita. Uma vez que, segundo ele mesmo, 

enquanto homens como Virgílio Clímaco Damázio se batiam pela república, ele ainda era 

um monarquista, um republicano de “fresca data” nascido “depois de 15 de novembro” 

100. 

Contudo, Carigé trabalhava no jornal de Zama. Escreviam os projetos para a 

reorganização social do Brasil após o golpe republicano, defendiam uma forma de estado, 

um tipo específico de regime, de participação popular. Eles arquitetavam um modelo de 
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98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
100 Pequeno Jornal, edição 41, 20-03-1890, p. 1. 
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nação. E disputavam contra Mouras e Barbosas para colocar em prática isso. É daí que 

surge essa representação toda agressiva contra o ex-companheiro de parlamento de Zama. 

Segundo Roger Chartier  

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 

autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projecto 

reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 

condutas.101 

A construção da figura de Marcolino Moura – feita de maneira a encaixá-la em 

esquemas coletivos consagrados como ruins para a comunidade a que ela se dirige, como 

é o caso do escravismo em fins do século XIX – justifica uma escolha para o voto: Zama, 

que seria o antípoda de Moura, ou seja, o defensor da liberdade. Também demarca qual é 

o projeto que deve ser escolhido: o de Carigé em colaboração com Zama, uma vez que 

eles não disputam o poder pelo poder, mas com o fim de reorganização do Estado e da 

sociedade. O mundo social e os conflitos a ele inerentes se ligam ao discurso. O texto não 

é algo fora das relações existentes no real, mas procura conferir sentido para elas, explica 

posições e, o que mais nos importa aqui, revela identidades e culturas políticas. 

A instituição local é a escola da educação moral e política 

A Bahia demorou a aderir à república. Os vereadores de Salvador declararam 

fidelidade ao monarca deposto e o marechal Hermes da Fonseca segurou as rédeas da 

revolução na província. Somente com o coronel Francisco Buys é que a Bahia ingressaria 

no Estados Unidos do Brasil, tendo como primeiro governador Virgílio Damázio, já 

conhecido nosso102. O governo de Damázio duraria poucos dias, pois o nome escolhido 

pelo governo central era o de Manuel Vitorino, aliado de Ruy Barbosa. 

Estas ingerências governamentais realizadas pela instância federal não 

agradavam aos redatores do Pequeno Jornal. Eles, que tinham como desideratum a 

participação popular e cada vez mais descentralizada na restruturação social do país103, 

viam com muitos maus olhos a excessiva centralização da administração durante a 

ditadura de Deodoro. Como estava escrito nas páginas do periódico, o Rio de Janeiro ia 

                                                           
101 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Algés: DIFEL, 2002, p. 17. 
102 VIANNA, Hildergardes. A Proclamação da República na Bahia (Aspectos Folclóricos). Salvador: 

Centro de Estudos Baianos, s/d. 
103 Pequeno Jornal. Edição 25. 01-03-1890, p.1. 
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dominando a vida política do Brasil, como Paris antes da revolução dominava a vida 

política da França 104. Tal centralização é apontada como fator de atraso do país e uma 

continuação das práticas imperiais: “O que nos tem atrasado é sem duvida o systema de 

governo, estabelecido sob o regimen imperial, e que vae sendo acceito e aperfeiçoado 

pela republica.”105 

Um dos traços de manutenção de práticas do antigo regime é a criação de 

juizados e escolha dos magistrados pelo governo federal. Segundo editorial da edição 31,  

No regimen republicano federativo taes creações devem ser da exclusiva 

competencia dos estados por meio de seu poder legislativo, que melhor do que 

o governo central, pode e deve conhecer as necessidades da administração da 

justiça em seus territórios.106 

A centralização não é criticada por si mesma, nem mesmo a ditadura. Elas são 

vistas como necessárias, pelo momento no qual se vivia. Isto parece refletir um pouco do 

pensamento de John Stuart Mill, para quem um governo absoluto em forma de ditadura 

temporária não era condenável107. Pelo contrário, segundo ele 

Houve nações livres que conferiram esse poder por escolha própria, como 

remédio necessário contra os males do corpo político, o qual não conseguiria 

se livrar deles por meio menos violentos. Mas só se pode justificar tal 

aceitação, mesmo que por tempo estritamente limitado, se, como Sólon ou 

Pitaco, o ditador utilizar todo o poder que assume para remover os obstáculos 

que impedem o exercício da liberdade na nação.108 

Não apenas aí, o pensamento de Mill parece influenciar também a compreensão 

de que povos acostumados à liberdade não se satisfazem por muito tempo sob governos 

autoritários. A ditadura era um remédio, que, por isso mesmo,  

não deve[ria] ser prodigalisado a torto e a direito, nem applicado por largo 

espaço de tempo. Uma ditadura na vida de um povo acostumado a liberdade é 

apenas um acidente. Si ella se fizer permanente, produzirá a escravidão e a 

morte para todos, sem salvar os próprios governantes.109 

O Brasil, sendo acostumado já à liberdade, não poderia suportar por tanto tempo 

uma ditadura. Assim, seria preciso voltar à normalidade o mais rápido possível, para 

garantir a sobrevivência de todos, inclusive dos próprios governantes. Como se viu 

                                                           
104 Idem. Edição 37. 15-03-1890, p. 1. 
105 Idem. Edição 30. 07-03-1890, p. 1. 
106 Idem. Edição 31. 08-03-1890, p.1. 
107 MILL, John Stuart. Considerações sobre o Governo Representativo, p. 66. 
108 Idem, p. 66-67. 
109 Pequeno Jornal. Edição 28. 05-03-1890, p. 1. 
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noutras do jornal, a centralização é tida como o germe da revolução, a liberdade era a 

única garantia de paz. 

A federação é vista pelos redatores como tábua de salvação dos regimes 

políticos110. Havendo apenas duas categorias de governo – a que abafa os indivíduos e a 

que lhe dá liberdade, a primeira identificada com a centralização e a segunda com o 

federalismo111 –, os editorais apontam que a prática centralista era um meio de fazer 

germinar revoluções. Ela não sustentou o império, também não daria fôlego à 

república112. 

Além disso, eles entendem que 

affastar os homens da preocupação dos negocios publicos será arremessal-os 

fatalmente para esse terreno escorregadio, que os leva á sede insaciável da 

riqueza, á procura exclusiva dos gozos materiaes, e a essas vaidades pueris, 

onde elles procuram affogar e esquecer o aviltamento proprio.113 

Ou seja, há uma questão de aprimoramento moral da população ligada à ideia 

federalista dos redatores. Isso pode ser visto também nos textos de Mill, em que o melhor 

governo é aquele que eleva o padrão geral da população.114 Para os redatores, a tarefa da 

república era “dar toda a expressão, a actividade e as faculdades humanas, de modo que 

em todos os sentidos ellas possam livremente desenvolver-se”115. 

O jeito pelo qual isso seria feito era a ampliação da participação política e o 

respeito à liberdade, que se encontravam de modo pleno na federação, no governo local. 

Num editorial, o governo parlamentar é apresentado como algo incompatível com o 

brasileiro, pois a educação política tida aqui era muito ruim. Comparados aos ingleses – 

verdadeiros detentores de tal prática de governo –, os brasileiros não tinham nada que 

permitisse o desenvolvimento das formas parlamentares, da responsabilidade individual. 

Nós [...] habituados desde a infância á disciplina do collegio, á physionomia 

carrancuda do professor, que entende que não há respeito sem medo, e sahindo 

d’ahi tuttelados sempre pelo governo, que não nos abandona um momento, que 

nos tolhe o livre desenvolvimento de nossas faculdades naturaes, contrahimos 

nas condições ordinárias da vida hábitos de isolamento, uma reserva, uma 
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111 Idem. Edição 28. 05-03-1890, p. 1. 
112 Ibidem. 
113 Idem. Edição 32. 10-03-1890, p. 1. 
114 Mill, op. cit., p. 46. 
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timidez e uma inaptidão para os deveres de cidadãos, que jamais poderão 

conciliar-se com as exigências da liberdade.116 

Isto se deve à falta da “escola indispensável á vida publica: as instituições 

locaes”117. Mesmo as assembleias provinciais não poderiam ser vistas como tal escola, 

uma vez que “sempre se ressentiram de uma certa falta de senso pratico, que só se adquire 

na gestão dos negócios.”118 A falta de administração local seria um empecilho para a 

aquisição dos costumes e da prática da liberdade. Com a centralização, haveria o domínio 

sempre do governo sobre o indivíduo, impossibilitado de agir nos meios civis e sociais. 

Infelizmente, os redatores são pouco específicos quanto a que âmbito eles se referem: 

municipal ou estadual. Contudo, podemos ver que, ao citar o caso inglês, em que cada 

conversa seria um encontro parlamentar119, devem defender uma descentralização mais e 

mais alargada. 

Assim, o federalismo é entendido como o meio pelo qual o governo pode 

melhorar o povo, além de ser o sustentáculo da república. Não somente isso, como se nota 

no grifo que fiz na citação acima, é na federação e no governo local que se forma um 

cidadão. Deste modo, a defesa do federalismo está ligada à concepção de cidadania e das 

liberdades individuais que são gestadas no seio da cultura política do jornal e de seus 

redatores. 

Vale lembrar que as culturas e identidades políticas são forjadas por meio da 

interação com outros grupos. Neste momento de reorganização do estado, que foi a 

década de 1890, os grupos se definiam por meio de debate, publicação de livros e textos 

em jornais. A afirmação de si se fazia pela negação do outro. Os republicanos buscando 

diminuir a imagem dos monarquistas, em especial do imperador; e os monarquistas 

criando uma imagem desfavorável da sociedade burguesa que ascendia em contraposição 

à sociedade corte120. 

A todo momento se busca, no Pequeno Jornal, o outro na formulação da 

identidade política de seus redatores: a monarquia, o governo provisório federal e seus 

dependentes na esfera estadual. As críticas se notam desde o começo, quando Manuel 
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117 Ibidem. 
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
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Vitorino é apontado como inepto para o cargo que ocupa: o de governador de estado. Na 

coluna “A semana”, datada de 03 de março de 1890, Mario de La Vigne opina sobre o 

governo baiano: 

O que me parece certo é que nesta faina de reformas em que estamos, o melhor 

serviço que o governador poderia prestar era entregar as redeas do governo a 

quem melhor entendesse do riscado. 

Mas, felizmente ahi está o Pequeno Jornal. 

Elle é que ha de pôr tudo isto em pratos limpos.121 

Vitorino era o espelho que refletia o contrário daquilo que seriam os redatores. 

Assim como foi Marcolino Moura, aliado de Ruy Barbosa. Eles não sabiam o que fazer, 

os redatores, sim. Num outro editorial, eles afirmam que os autores da revolução 

cometiam um erro: exageravam “o principio da autoridade com prejuízo dos direitos 

individuaes e da liberdade [...] tratando o paiz como território conquistado”. Ou seja, 

concentravam todo o poder, pondo a margem a soberania nacional.  

Deste modo, entendiam, portanto, que a autoridade deveria ser dispersada, em 

vez de concentrada. Que ela não deveria estar à mercê de poucos indivíduos, que pareciam 

manter o povo na rédea, como os escravistas. Eles não viam que a falta de resistência 

popular mostrava a ânsia “nacional por um regimen novo, que infiltrasse em todas as 

camadas sociaes a vida política, de que a centralisação imperial as havia privado”122. Não 

somente era um desejo dos redatores, mas de toda a população que tinha sede do “regimen 

do self-goverment”123. 

É interessante que muitas vezes Tácito, o historiador da Roma antiga, aparece 

como referência nos editoriais. Na edição 43, o autor afirma que “Como Gallowg, o chefe 

bretão, de que nos falla Tacito, podemos dizer também dos homens do governo 

provisório: ‘Ubi solitudinem faciunt, pacem apellant’”. A frase latina significa: onde 

fazem a solidão, dizem que estabelecem a paz. Tácito falava das rapinas feita pelos 

romanos nas terras conquistadas: para introduzir a civilização no país, impõem a sua 

devastação. 
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Saliente-se que Tácito foi, como aponta Arnaldo Momigliano, um grande crítico 

da concentração de poderes no período imperial romano na antiguidade. O Senado tinha 

perdido prestígio e os oradores não tinham mais lugar nas decisões, tudo era o imperador. 

Deste modo, ele abdica de seus cargos políticos para tornar-se historiador e empreender 

por meio do discurso historiográfico a função dos magistrados antigos124. Deste modo, a 

figura de Tácito pode ser lida como um simbolismo que demonstra a oposição entre os 

que tomam para si todas as atribuições e os que as querem descentralizadas. No caso, o 

governo provisório e o Pequeno Jornal, respectivamente. 

Assim, diante do exposto, podemos inferir que o pensamento dos redatores do 

Pequeno Jornal reflete a teoria política de uma das referências da elite brasileira à época: 

John Stuart Mill. Para eles, o governo deve promover a felicidade e a virtude do seu povo. 

O que só seria alcançado por meio do governo representativo, que tinha como necessidade 

para existência, a educação política da nação, impossibilitada pela política centralista 

praticada pelo governo provisório, já que apenas a administração local – self-goverment 

– seria a escola perfeita para apreender a ter liberdade e responsabilidade. Deste modo, o 

federalismo era uma necessidade para o Brasil no momento de reorganização social. 

O federalismo propunha-se a ser o mais descentralizador possível, exigindo até 

que os estados organizassem suas instituições de justiça. Além disso, é ele a tábua de 

salvação do Estado. A centralização, segundo os redatores, abre espaço para possíveis 

revoltas e não deu sustentação à monarquia nem daria à república. Somente a divisão dos 

poderes e a representação constituiriam a base fundamental para fixar o novo regime que 

estava sendo construído. 

Cidadania de baixo para cima 

“Cidadão em nosso entender, é o 

membro do corpo político, em que reside 

o poder soberano.”125 

Segundo José Murilo de Carvalho, a cidadania no Brasil oitocentista foi 

construída de cima para baixo, com uma cultura política de súdito. Ou seja, o cidadão 

seria criado pelo Estado, com o qual ele se relacionaria. Ainda, para este autor, a maior 
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parte dos estudos sobre o tema levam em consideração a participação eleitoral como 

objeto de análise, “que corresponde ao modelo de construção de baixo para cima”126. 

Deste modo “O impacto da expansão do Estado sobre a vida dos cidadãos, sobre a 

formação da cultura política, não tem sido levado na devida conta, exceção feita para as 

reações negativas da população à ação estatal”127. 

Não apenas isso, como outras formas de exercício da cidadania ficariam de fora 

da contagem dos trabalhos referentes ao tema. O que surpreende, uma vez que os 

contemporâneos do século XIX viam a situação de modo diferente, a exemplo de José 

António Pimenta Bueno, que estendia a categoria de cidadania ativa para além do voto, 

afirmando que a detinham todos os que fossem jurados dos tribunais de júri, que 

compusessem a Guarda Nacional, do Exército, os que participavam da imprensa política, 

formavam agremiações, emitiam petições ao governo, participavam dos três poderes 

etc.128 

A minha percepção a partir das leituras de editoriais do jornal é de que a 

compreensão dos redatores acerca da cidadania estava distante da construção típica do 

oitocentos. Ela era mais da defesa de algo a ser criado de baixo para cima, ainda que com 

o povo se relacionando com o Estado. 

Analisando a partir disso as fontes selecionadas no Pequeno Jornal, notamos de 

imediato que as palavras cidadão e povo estão intimamente ligadas. Na edição 58, ao 

protestarem contra a proposta de plebiscito vinda do governo provisório para que o povo 

votasse a constituição, o autor do editorial lembra que naquele momento, com a queda da 

monarquia, não havia mais “plebeos, villões. servos e escravos [...] o povo é todo 

mundo”129, que não formava “uma classe mais ou menos favorecida pelas outras”. 130 Eles 

eram a sociedade, a nação, o Estado. E o povo deveria levantar-se “para protestar contra 

este plebiscito”, posto que já se vinha perdendo direitos demais. 
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O governo provisório tem privado o povo dos mais sagrados e inalienáveis de 

seus direitos, inclusive o de votar por seus delegados o quantum do imposto, 

indispensável as despesas publicas, e a sua distribuição. 

Também, sem “dar a menor satisfação ao elemento popular, os homens de 15 de 

novembro” fizeram a secularização do Estado, separando-o da Igreja Católica e com o 

casamento civil, também estabeleceram “a grande naturalisação”131, coisa que seria “da 

exclusiva competência do poder legislativo, que é a syntese da vontade popular.”132 Ao 

povo, tudo se vinha negando: a escolha das autoridades locais, do chefe de Estado. Seria 

preciso abrir-lhe os olhos, portanto. E o editorial se encerra com um “alerta cidadãos!” 

Votar seria, então, atribuição de todo o povo, que era toda a nação, uma vez que 

a sociedade de corte já havia caído. Segundo Viscardi, em fins do século XIX, “o conceito 

de democracia no Brasil passara por um processo de politização, ao associar-se ao fim 

dos privilégios dos bem-nascidos em prol do poder do povo”133. Ao identificar povo e 

cidadão, ao entender que a reorganização do Estado e da sociedade era papel de todos os 

cidadãos134, entende-se que a cidadania ativa para os redatores era algo que deveria se 

estender a toda a população nacional. Povo, nacional e cidadão eram uma só coisa. 

Assim, diferenciam-se, ao menos no discurso, de boa parte dos republicanos, que 

“quando clamaram pela soberania popular, limitavam o poder a um setor muito específico 

da sociedade civil: homens livres, maiores e alfabetizados, que desejassem participar da 

vida política da nação.”135 Para os redatores do Pequeno Jornal, porém, “o suffragio 

universal é soberania nacional posta em pratica: só assim ella se poderá exercer: só assim 

a democracia será realmente aplicada, elle será o agente e a garantia da democracia.”136 

Deste modo, um país sem a universalização do voto não pode dizer que tem um 

governo que “derive realmente da soberania do povo”137. Sendo o sufrágio restrito, 

excluindo-se dele “os analphabetos, que constituem só por si nove décimos da nação”, a 

soberania no Brasil só teria “valor de uma declaração de princípios”138, sendo inexistente 
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na prática. “Soberania popular quer dizer a nação inteira tomando parte directa ou 

indirecta nos negócios públicos do paiz.”139 

Já se disse que Zama, ao participar do Congresso Constituinte, propôs o voto 

feminino. Ou seja, o cidadão não deveria ser apenas o homem, mas também a mulher, 

nem que fosse sob condições, como a de ser chefe de negócios ou com algum tipo de 

graduação. O que revela também que a educação deveria ser abrangente, saindo da esfera 

puramente masculina. Isso talvez se deva à ligação que Zama tinha com os Spínola e os 

Teixeira, famílias das quais as mulheres recebiam educação e tinham trânsito na rede 

política da região do Alto Sertão, onde habitavam140. 

Assim, percebe-se que a ideia de cidadania que os redatores do jornal faziam era 

mais alargada que o projeto vencedor, que excluiu mulheres e analfabetos. Seu princípio 

era de que a nação inteira tivesse participação na reorganização do país. Contudo, essa 

participação não deveria ser feita através de um plebiscito em que se votaria “sim” ou 

“não” para aprovar a nova constituição, como queria o governo provisório, tomando isso, 

segundo os editoriais, como um elogio à soberania nacional. Ao contrário, essa matéria 

exigia “conhecimentos especiaes de sciencia política”141, o povo deveria votar nos 

“homens de sua confiança, aos quaes delega poderes para resolverem sobre um ponto, 

que elle mesmo sente-se improprio para resolver”142. 

É preciso lembrar que as eleições para a constituinte aconteceriam dali a 5 meses 

e que o redator-chefe, Cezar Zama, seria candidato para representação dos baianos. Logo, 

é possível identificar um interesse do jornal em defender a causa do Congresso que 

deveria elaborar a constituição, não apenas aprovar um projeto pronto, como o povo era 

convidado a fazer. 

Não obstante isso, a defesa de um alargamento da cidadania se liga também à 

ideia de federação como princípio de moralização social. Uma vez que o povo é cidadão, 
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é chamado a participar das instituições locais, nas quais recebe uma educação e se eleva. 

E isso só se faz por meio da liberdade de ação. 

Se, porém, é a vontade nacional que predomina, se d’ella é a base de toda a 

organisação politica, a fonte de todos os poderes, o principio e a sancção de 

toda a autoridade, a consequencia logica e fatal para que a vontade nacional 

seja conhecida, é que ella seja manifestada com a mais ampla liberdade por 

todas as classes e membros e membros da communhão social, porque a vontade 

nacional não pode ser outra cousa senão a somma de todas as vontades dos 

seres humanos, que fazem parte da associação.143 

Como base teórica, as afirmações dos editoriais são muito próximas das ideias 

de John Stuart Mill. Como se nota no trecho a seguir:  

Não há nenhuma dificuldade em mostrar que a melhor forma ideal de governo 

é aquela em que a soberania, ou poder controlador supremo em última 

instância, pertence ao conjunto inteiro da comunidade, em que todo cidadão 

não só tem voz no exercício dessa soberania última, como também é chamado, 

pelo menos de vez em quando a participar efetivamente do governo com o 

desempenho pessoal de alguma função pública, local ou geral.144 

Trazendo a tipologia de cidadania que Carvalho afirmou ter sido a norma no 

Brasil do Dezenove, percebe-se que a dos redatores não se encaixa muito na classificação 

de cidadania súdita criada de cima para baixo. Ao afirmar a soberania popular como algo 

crucial para legitimar um governo e dar atenção ao sufrágio universal como meio de 

exercê-la, a classificação cidadã é mais de baixo para cima – não se defende que seja 

criada pelo Estado, pois todo povo é cidadão e dá base para o Estado, é o povo quem cria, 

por meio de seus representantes, a forma de exercícios dos direitos. Ou seja, há uma 

conquista destes direitos que vem de baixo e não de cima. 

A imprensa livre para educar a massa 

Em 23 de dezembro de 1889, o governo provisório emitiu um decreto que 

estabelecia uma junta militar encarregada de julgar os excessos da imprensa. De modo 

mais ameno, o documento afirmava que 

Os individuos que conspirarem contra a Republica e o seu Governo; 

que aconselharem ou promoverem, por palavras, escriptos ou actos, a revolta 

civil ou a indisciplina militar; 

                                                           
143 Idem. Edição 60. 15-04-1890, p.1. 
144 Mill, op. cit., p. 66. 
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que tentarem suborno ou alliciação de qualquer genero sobre soldados ou 

officiaes, contra os seus deveres para com os superiores ou fórma 

republicana; 

que divulgarem nas fileiras do Exercito e Armada noções falsas e subversivas 

tendentes a indispôl-os contra a Republica; 

que usarem da embriaguez para insubordinar os animos dos soldados: 

serão julgados militarmente por uma commissão militar nomeada pelo 

Ministro da Guerra, e punidos com as penas militares de sedição.145 

Estava estabelecida a censura no país. O governo explicaria em março do ano 

seguinte que o decreto não alterava “o regimen de liberdade e responsabilidade anterior a 

ele. O interesse do governo provisório é a mais plena independência de opinião na 

discussão dos seus actos.” Tal antitude seria aplaudida pelos redatores do Pequeno Jornal, 

posto que o decreto “havia produzido no espirito publico a mais dolorosa impressão” na 

nação ferida num de seus direitos mais fundamentais, o de “emittir livremente o 

pensamento”146. 

A liberdade de imprensa seria disputada novamente em abril, com a resposta de 

editoriais do jornal. Na edição 53, o governo provisório é acusado de querer instaurar 

além da tirania política, a ditadura da opinião. Formado por homens que surgiram “em 

nome da republica e da liberdade”, estava sendo “o peior de todos os governos”, sem a 

“coragem nem a audácia do déspota, e menos ainda a fé profunda do democrata 

sincero”147. 

A defesa de uma imprensa livre estava ligada ao plano de sociedade dos 

redatores do jornal, portanto, fundamentava-se em sua cultura política, na qualidade de 

meio para atingir fins sociais, políticos, civilizacionais. Nota-se isso quando se afirma que 

“as instituições políticas, em uma sociedade, que pretende os foros de civilizada, não 

podem fazer progressos reaes sem que haja imprensa política diária e completamente 

livre.”148 Além disso, a imprensa era vista como meio de fiscalização do governo em 

função do povo149. 

                                                           
145 Brasil. DECRETO Nº 85-A, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1889. 
146 Pequeno Jornal. Edição 25. 01-03-1890, p. 1. 
147 Idem. Edição 53. 07-04-1890, p. 1. 
148 Idem. Edição 54. 08-04-1890, p.1. 
149 Idem. Edição 58. 12-04-1890, p. 1. 
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A imprensa estava ligada, na concepção dos redatores, à educação do povo. 

Quando o Pequeno Jornal passou a ter publicação diária, com sua edição 25, a redação 

emitiu um desideratum como editorial. Nele, apresenta seu interesse em participar da 

reconstrução nacional, dirigindo esforços para fundar “no solo da pátria a verdadeira 

republica – democrática e federalista”150 e ressaltou que  

A indiferença política em que vive adormecido o povo brasileiro é um grande 

mal, que devemos remover a todo custo e por uma vez. É indispensável que 

governantes e governados tenham pleno conhecimento de seus direitos e 

deveres, e saibam cumprir estes e exercer aquelles.151 

Para eles, “A reorganização social e política da pátria não pod[ia] ser obra de 

alguns homens: mas de toda a nação”, cabendo a cada cidadão carregar a sua “parte de 

responsabilidade”. Isso o faria interessar-se “pelas novas instituições” a fim de que as 

mantivesse no futuro, conservando-as em “toda sua pureza e esplendor”152. 

Saliente-se que à época cidadão e nacional eram conceitos intimamente ligados. 

Ao falar de cada cidadão como responsável pela reformulação do Estado e da sociedade 

brasileira pós 15 de Novembro, falava-se a todos os brasileiros, para que não fiquem 

indiferentes e, contribuindo de alguma forma, estabeleçam vínculos que os levariam à 

manutenção da nova ordem. A ideia de pureza que aparece se contrapõe à de corrupção e 

se enlaça à de república verdadeira: democrática e federal. 

A missão da imprensa nisso era o de ser “o único livro ao alcance das massas 

populares, que sentem fome e sede de instrucção cívica”153. Deste modo, a liberdade de 

publicar e emitir pensamentos pelos jornais abriria margem para direção, feita pelos 

redatores, “pela estrada do dever o bom senso com que Deus aprouve”154 dotar o povo. 

Isso levaria a formar 

A pátria livre, a pátria feliz governando-se por si mesma, inspirada na virtude 

politica, amada por todos os cidadãos, respeitada no estrangeiro, vivificada e 

fortalecida por um regimen franco de liberdade e de ordem, tranquilla de seu 

presente, segura do futuro, livre de uma vez dos abalos das revoluções, 

marchando desassombradamente pela estrada da civilização e do progresso 

[...]. 

                                                           
150 Idem. Edição 25. 01-03-1890, p.1. 
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
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Contudo, o pensamento em torno da liberdade não cessa por aí. Como 

contraponto da tirania e da centralização, ela passa a ser uma espécie de meio de controle 

social também. Uma vez que a autocracia e o centralismo são os germes de todas as 

revoluções, a liberdade seria a garantia da paz social. Como afirmado acima, não a 

liberdade isolada, mas praticada com responsabilidade, ambas aprendidas na escola das 

instituições locais. Ou seja, a liberdade inserida na prática de direitos políticos alargados 

a todos os cidadãos. 

Tal concepção de que o alargamento de direitos atenuaria tensões sociais pode 

ser vista também na forma como Quintino Bocaiúva defendeu a abolição. A garantia de 

direitos civis, da posse de si mesmo, até 1888 negada pelo escravismo, impediria a 

consumação de rebeliões escravas no país155. Importante salientar que a experiência 

imperial não foi um mar de rosas, mas teve diversas revoltas populares quando o povo se 

viu ameaçado pelo Estado, como que quebrando acordos tacitamente estabelecidos, entre 

elas estavam as revoltas de escravos ou de negros livres, que viam sua emancipação 

ameaçada por decisões legislativas156. 

Nesta perspectiva, a participação popular livre, com um povo soberano, dando 

legitimidade às instituições locais e nacionais, com as quais se relaciona, seria um 

elemento criador de harmonia social. Liberdade, federação e cidadania se unem para 

firmar a concórdia que se revela na vontade nacional. Deste modo, os cidadãos são livres 

para escolherem representantes e para emitir opiniões, a fim de educar moralmente o 

povo.

                                                           
155 Alonso, Ideias em Movimento, p. 187. 
156 CARVALHO, José Murilo (org). A construção nacional. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. As 

informações constam principalmente dos dois primeiros capítulos. Rebeliões de escravos aconteceram 

quando surgiu a lei do registro civil, que foi entendida como um meio de reduzir os negros emancipados à 

condição de cativos novamente. 



 

CONCLUSÃO 

Tive como interesse, neste trabalho, buscar nos editoriais do Pequeno Jornal o 

projeto idealizado pelos seus redatores para a república no Brasil. Esta seria organizada 

logo após a proclamação, em 1889, que foi feita sem que houvesse uma concórdia entre 

os membros do movimento republicano acerca da forma a ser adotada. Isto foi um 

elemento de disputa entre diversos grupos cuja diferença podia ser notada mesmo no 

governo provisório, em que liberais como Manuel Ferraz de Campos Salles e Ruy 

Barbosa tinham colegas como o positivista Benjamim Constant de Bulhões. 

Incialmente, procurei expor o contexto no qual as fontes foram produzidas, além 

de trazer algumas informações sobre as práticas políticas e sociais dos seus autores. Viu-

se que desde 1870, com o racha na elite imperial, a tradição saquarema que vigorava 

desde 1850 pelo menos sentiu o peso das críticas levantadas contra ela e as instituições 

que a mantinham de pé, como o Senado vitalício, a centralização monárquica, a religião 

de Estado e a escravidão. O republicanismo surgiu como uma opção de governo, também 

como uma esperança para modificações sociais. 

Com a república, esperava-se quebrar a lógica de apadrinhamento para inserção 

na sociedade de corte, incapaz de acomodar em si uma quantidade muito grande daqueles 

que se entendiam capazes de fazer parte dela. E, na verdade, que passaram por partes do 

treinamento para isso, como os estudos nas faculdades de Direito. Vale lembrar que o 

apadrinhamento não era algo apenas político, mas dominava todas as instituições 

públicas, como as próprias faculdades, os colégios e os cargos jurídicos. Assim, a carreira 

como professor e magistrado estava fechada para a maioria das pessoas que estavam aptas 

para assumi-las. É paradigmático o caso de Benjamim Constant, que prestou concurso 

três vezes para professor, mas teve o cargo negado, em prol de um concorrente amigo dos 

grandes do império. 

Ao ascender a república, ela destruiu isso. Porém, os que a fizeram não tinham 

um projeto em comum. O Brasil, os meios de comunicação e os livros da época pós-

proclamação se tornaram uma arena de disputa das convicções políticas e ideológicas de 

diversos grupos, que iam pronunciando seus pensamentos sobre a melhor forma de 

organização do novo regime, bem como de seu povo. 

Entre os que disputavam estavam figuras um pouco mais desconhecidas do 

público geral de nosso tempo, tais como os baianos Cezar Zama e Eduardo Carigé, 
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redatores do jornal estudado. Zama se definia como um monarquista obscuro, tendo 

aderido à república quando ela foi feita. Carigé era militante republicano e abolicionista, 

muito conhecido pela sociedade baiana, ao ponto de ceder seu nome a um dos clubes de 

discussão da Bahia, sediado em Cachoeira, cidade do recôncavo baiano. 

O foco da minha pesquisa foi em torno dos assuntos mais caros para os 

republicanos: o federalismo, a cidadania e a liberdade. Foi em nome deles que, em parte, 

a república foi feita, principalmente o federalismo. No trabalho, ele ficou destacado como 

um meio de aprimoramento moral e de cumprimento daquilo que um governo deve fazer 

para ser bom: levar o povo à felicidade. Isso seria feito com as instituições locais servindo 

como escolas para a liberdade e a responsabilidade, onde os cidadãos aprenderiam a agir 

e a zelar pelas coisas públicas, além de se realizarem nelas. 

Percebeu-se que o federalismo estava assim ligado à ideia de cidadania e de 

liberdade. Um seria o esteio do outro. A federação traria atribuições para os poderes 

locais, nos quais os cidadãos deveriam participar a fim de garantir o exercício da liberdade 

e da responsabilidade. E isso levaria ao aprimoramento moral do povo. Tomar 

responsabilidade nos negócios públicos faria com que o povo fosse livre do egoísmo, teria 

um pensamento mais coletivo. 

A cidadania para os redatores do Pequeno Jornal deveria ser menos focada no 

voto, apesar de que este era muito importante e forma de manifestação da vontade 

nacional. Por isso, defendiam o sufrágio universal, incluídos aí mulheres e analfabetos. 

Mas a ideia transcendia o escrutínio dos parlamentares e do chefe do executivo. O cidadão 

era chamado a participar da reorganização do país, a se meter nos assuntos públicos, a 

resistir à centralização que o governo provisório fazia no Rio de Janeiro. Deste modo, a 

cidadania era criada pelo povo, de baixo para cima, que se relacionava com o Estado, mas 

também resistia a ele. Como visto, muito diferente do documento de consenso que foi a 

Constituição, que excluiu analfabetos. Além deles, as mulheres também estiveram de 

fora, não pelo texto constitucional, mas pelas práticas sociais. A ideia de Zama de colocar 

de modo explicito que as mulheres eram cidadãs votantes parece intencionar que isso não 

acontecesse, positivando o que a neutralidade do texto oficial não proibia, mas também 

não protegia. 
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Assim, considero que o projeto dos redatores era mais democrático do que os 

que geralmente eram defendidos, bem como aquele do texto constitucional, promulgado 

em 24 de fevereiro de 1891. 
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