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RESUMO: 

Esta pesquisa retratou o processo de comunicação e marketing político na vida 

pública de Wenceslau Braz, presidente do Brasil de 1914 a 1918. Ela abordou a 

política brasileira daquela época e mostrou as estratégias de convencimento usadas 

para indicação do mineiro ao cargo, revelando de que maneira a imprensa da época 

reagiu nesse período eleitoral. A metodologia que norteou essa dissertação foi a de 

“Estudo de Caso”, baseado nos conceitos básicos de Robert Yin, onde foram 

realizados vários estudos bibliográficos, documentais e entrevistas com familiares e 

amigos de Wenceslau. Complementarmente quatro publicações da imprensa 

brasileira foram analisadas. Conclui-se que a participação da imprensa nesse 

processo foi bem irrelevante e o processo eleitoral foi ditado pelo regime político da 

época. 

 

Palavras chaves: Wenceslau Braz, Marketing Político, Presidência do Brasil, 

Eleições e Imprensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study portrayed the process of communication and political marketing in the public 

life of Wenceslau Braz, president of Brazil from 1914 to 1918. She approached the 

Brazilian policy of that time and showed the strategies of persuasion used to indicate the 

position of the miner, showing how the press at the time reacted in this election period. 

The methodology that guided this dissertation was to "Case Study", based on the basics 

of Robert Yin, where several studies were conducted bibliographic, documentary and 

interviews with family and friends of Wenceslas. In addition four of the Brazilian press 

publications were analyzed. It is concluded that the participation of the press was quite 

irrelevant in this process and the electoral process was dictated by the political regime 

of the time. 

 

Word-Key: Wenceslau Braz, Political Marketing, President of Brazil, Elections and 

Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

En este estudio se retrata el proceso de comunicación y marketing político en la vida 

pública de Wenceslau Braz, presidente de Brasil de 1914 a 1918. Se acercó a la política 

brasileña de la época y mostró las estrategias de persuasión utilizados para indicar la 

posición de la minera, que muestra cómo la prensa en el momento de reaccionar en este 

período electoral. La metodología que guió esta tesis fue "Estudio de Caso", basado en 

los fundamentos de Robert Yin, donde se realizaron varios estudios bibliográficos 

documentales y entrevistas con familiares y amigos de Wenceslao. Además cuatro de 

las publicaciones de prensa brasileños se analizaron. Se concluye que la participación de 

la prensa era bastante irrelevante en este proceso y el proceso electoral fue dictada por 

el régimen político de la época. 

 

 

Palabras clave: Wenceslau Braz, Marketing político, el presidente de Brasil, elecciones 

y prensa 
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INTRODUÇÃO 

 

 No decorrer da história política do Brasil existiram diversas maneiras de se 

governar, desde a monarquia até o atual modelo de democracia. No período político 

retratado nesta dissertação, Republicano, os conchavos e acordos políticos eram 

comuns. De 1889 a 1930 prevaleceu a política de revezamento entre os estados de São 

Paulo e Minas Gerais, a chamada “Política do Café com Leite”. 

 O poder sempre foi motivo de muitas disputas entre os seres humanos, assim 

sendo, as rivalidades entre os partidos políticos sempre existiram na história da política 

brasileira. Especificamente neste período analisado, observou-se um agravante, o 

coronelismo era extremamente forte e o voto era restrito e no cabresto, só votavam os 

homens, maiores de 21 anos que não fossem analfabetos, militares e religiosos. Foi 

nesse período, onde apenas 6% da população brasileira votaram, que o mineiro 

Wenceslau Braz venceu as eleições e, com ou sem a ajuda da imprensa, se elegeu 

Presidente da Republica em 1914.  

 Essa dissertação foi dividida em três importantes momentos: o teórico, o 

histórico e o de pesquisas documentais. 

 Em um primeiro momento, esta dissertação retratou os conceitos básicos que 

envolvem a comunicação e o marketing político e mapeou os estágios que compõem 

uma campanha eleitoral. Neste capítulo foi traçado um paralelo do “marketing político” 

com a “teoria funcionalista”  e explicitados alguns conceitos fundamentais dessa 

ligação, como a manipulação e a persuasão dos discursos políticos através de uma nova 

abordagem. 

A persuasão política constitui um processo cuja análise deve ter em 

considerações componentes de ordem técnica como a propaganda ou os 

inquéritos de opinião. Por outro lado, a persuasão tem um enquadramento 

conjuntural, permanentemente em alteração. Procuramos perspectivar o 

processo de persuasão política no sistema político. O estudo da política é o 

estudo da influência e de quem é influente (LASSWELL, 1984, p.15). 

 Presume-se neste momento teórico da dissertação, que o Marketing Político está 

enraizado na corrente funcionalista. 



 Em um segundo momento, esta dissertação retratou a história de vida de um 

pescador mineiro que se tornou advogado, sempre gostou de política e viveu no meio 

dela até se eleger presidente. Neste capítulo, foi relatada a vida pessoal de Wenceslau 

Braz e a vida pública deste candidato, incluindo algumas fotos importantes daquela 

época. Vale lembrar que o mineiro teve uma longa trajetória política, com muitos 

degraus, subindo rapidamente cada um deles antes de se tornar presidente do Brasil: 

 Vereador na cidade de Monte Santo; 

 Agente do executivo (prefeito) na cidade de Monte Santo; 

 Deputado Estadual aos 24 anos pelo PRM (Partido Republicano Mineiro); 

 Prefeito da cidade de Belo Horizonte; 

 Secretário do Interior de Minas; 

 Deputado Federal também pelo PRM; 

 Presidente do Estado de Minas Gerais (governador); 

 Vice Presidente da República; 

 Presidente da República do Brasil. 

“Como é que com tantas desistências subi tanto? Será porque não tive ambição de 

chegar até lá?” (ANDRADE, 1968, p. 301). 

 Wenceslau Braz sempre foi uma pessoa muito humilde e por esse motivo 

causava admiração não só nas pessoas que conviviam com ele, mas também na maioria 

dos políticos. Aos 46 anos era presidente e já no início de seu governo combateu a 

Guerra do Contestado, reorganizou a economia do Brasil e valorizou o café. 

 Foi esse presidente mineiro que promulgou o 1º Código Civil Brasileiro, que 

apesar dos inúmeros movimentos grevistas que causou, não foi o bastante para trazer 

ganhos significativos para a totalidade da classe trabalhadora. E por fim, foi esse 

presidente que declarou guerra a Alemanha após ver navios brasileiros afundarem. 

 Em um terceiro momento, a pesquisa foi o foco dessa dissertação. Foram 

escolhidos três jornais e uma revista para um estudo sobre a participação desses meios 

impressos no processo eleitoral de 1913 a 1914. Neste capítulo foi analisado um veículo 

de abrangência local - “Villa Braz”, um de abrangência estadual - “Gazeta de Minas” e 

um de abrangência nacional - “Estadão”; além da revista Careta que na época se 

destacava pelas charges políticas de abrangência também nacional. Tudo para garantir 



que todos os ângulos fossem levados em consideração. Com base em todas essas 

análises, foram criados vários gráficos para exemplificar o que havia sido pesquisado e 

mostrar a efetiva participação da imprensa naquela eleição.  

Assim, recomendamos á consideração do eleitorado os nomes dos Srs. Drs. 

Wenceslau Braz e Urbano Santos para presidente e vice-presidente da 

República no quatriênio a inaugurar-se a 15 de novembro, certos de que 

sairão victoriosos das urnas no dia 1º de março próximo. E’ concorrendo às 

urnas, exercendo um dos mais altos deveres cívicos, que o eleitor affirma a 

sua independência e prova o seu amor á Pátria que só será ditosa, quando 

todos os eleitores, convictos do seu valor, suffragarem nas urnas os nomes 

dos seus dirigentes e representantes (GAZETA DE MINAS, 1914, p.1)
2
.  

 Constatamos nesta dissertação que Wenceslau foi candidato único já que Ruy 

Barbosa renunciou sua candidatura dois meses antes das eleições. Apesar de candidato 

único o mineiro não obteve a totalidade dos votos, Ruy recebeu 47.782 votos, o que 

representou 8,22% dos votos e, Wenceslau recebeu 532.107 votos, o que representou 

91,58% dos votos. 

 O problema de pesquisa desse trabalho foi perceber de que forma, nas eleições 

de 1914 para a Presidência da República do Brasil, a imprensa, a tradição oral, as festas, 

discursos, comícios, entre outras, contribuíram para firmar a imagem pública do 

candidato perante a sociedade. 

 O tema desta dissertação de mestrado faz parte de um Projeto de Pesquisa, 

“Propaganda Política”, que vem sendo desenvolvido nestes últimos anos pelo Professor 

Dr. Adolpho Carlos Françoso Queiroz, no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação Social (Pós-Com), da Universidade Metodista de São Paulo (Umesp). Já 

foram estudados cerca de 29 presidentes brasileiros do total de 39, sendo essa análise 

baseada na propaganda política  desenvolvida durante as campanhas de cada um desses 

presidentes. Esse trabalho é baseado nas descobertas existentes em cada maneira de se 

fazer o Marketing Político, que nesse caso foi feito entre os coronéis e pessoas de alto 

poder aquisitivo, já que nessa época, mulheres, pobres e crianças não votavam. E 

verificar se a imprensa no começo do século XX relatou de forma coerente e satisfatória 

as ações de comunicação planejadas e desenvolvidas pelo candidato. 

                                                           
2
 Texto escrito pelo jornalista Arthur Diniz e extraído do jornal “Gazeta de Minas” do dia 22 de fevereiro 

de 1914. 



 O Brasil, ao longo de sua história passou por diferentes períodos políticos, e é de 

fundamental importância que cada um desses períodos seja analisado, estudado e 

compreendido. O Governo de Wenceslau Braz, por exemplo, veio junto com a 1ª Guerra 

Mundial, onde muitos navios brasileiros foram afundados, o país rompeu com a 

Alemanha, enfim, faz-se necessário uma análise bem particular de cada mandato para 

que se compreenda as estratégias políticas e de comunicação adotadas na ocasião.  

A metodologia escolhida para este trabalho foi a de  “Estudo de Caso”, baseada 

nos conceitos de Robert Yin: 

Estudo empírico que investiga um fenômeno dentro do seu contexto de “vida 

real”, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente definidos. Esses estudos de caso representam a estratégia 

preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 

vida real (YIN, 2001, p. 19 - 32 e 33). 

Para estudar as estratégias de comunicação e o marketing político  de Wenceslau 

Braz, nesse caso, foi feito complementarmente a esses estudos de casos explanatórios 

mais dois outros tipos: estudos exploratórios e descritivos utilizando 3 técnicas 

diferentes: 

 Entrevistas de História Oral; 

 Pesquisa Bibliográfica; 

 Pesquisa Documental; 

 

 Para a realização desta dissertação foram necessárias várias viagens a terra natal 

de Wenceslau e a cidade onde ele viveu. Durante as pesquisas e entrevista junto a 

familiares e amigos do então presidente, foram resgatados documentos manuscritos e 

cartas assinadas por ele, e constatou-se que, embora exista literatura com vários livros 

que escrevem seu nome começando com a letra V e seu sobrenome terminando com a 

letra S, Wenceslau Braz assinava seu nome conforme grafia adotada ao longo desta 

dissertação, ou seja: W e Z. 

  

  

 



1.  AS BASES E ORIGENS DO MARKETING POLÍTICO 

1.1.  Apresentação  

Este capítulo aborda várias teorias ligadas ao Marketing Político, com o objetivo 

de demonstrar como o candidato Wenceslau Braz usou essas teorias a seu favor para 

vencer as eleições de 1914 e se tornar presidente da república do Brasil. 

As teorias de manipulação e persuasão presentes nos discursos políticos, dentro 

de uma campanha eleitoral, neste momento teórico da dissertação, apontam à Sociologia 

Funcionalista de Harold Lasswell
3
. 

Partindo deste princípio, estabelecemos uma relação entre a Corrente 

Funcionalista e o Marketing Político, sob uma nova abordagem destes dois conceitos, 

aplicados na eleição de Wenceslau à presidência. 

 

 

1.1.2.  O Funcionalismo e a Corrente Funcionalista 

O Funcionalismo Sociológico é uma das correntes que interpretam a sociedade, 

quando usada para analisar os meios de comunicação de massa, ela centraliza as funções 

exercidas por estes meios. Seguindo este raciocínio o desenvolvimento dos meios de 

comunicação corresponde às novas necessidades sociais e desta forma compete a eles 

proporcionar satisfações às expectativas de um público, inclusive de um público de 

eleitores. 

Originada a partir dos estudos de Lasswell, essa corrente tem sua motivação 

de pesquisa nas funções exercidas pela comunicação de massa na sociedade. 

A Corrente Funcionalista aborda hipóteses sobre as relações entre os 

indivíduos, a sociedade e os meios de comunicação de massa. A partir de 

uma linha sociopolítica, tem como centro de preocupações o equilíbrio da 

sociedade, na perspectiva de funcionamento do sistema social no seu 

conjunto e seus componentes. Já não é a dinâmica interna dos processos 

comunicativos que define o campo de interesse de uma teoria dos meios de 

comunicação de massa, mas sim a dinâmica do sistema social (ARAUJO, 

2001, p.122). 

                                                           
3
 Harold Lasswell: psicólogo e investigador nas áreas de política e das ciências sociais. 



A sociedade de massa é dividida em classes sociais, as quais apesar dos 

antagonismos, procuram o equilíbrio que travam entre si. O foco da corrente 

funcionalista está exatamente aí, nesta busca do equilíbrio. O que interessa no 

funcionalismo sociológico é a maneira pela qual se alcança um consenso social, que 

então se ativa à análise dos mecanismos de integração. 

Lasswell em sua teoria retomou e expandiu o modelo retórico de Aristóteles 

sobre a Corrente Funcionalista. De três perguntas estabelecidas pelo filósofo: Quem? 

Diz o que? E a quem? Lasswell ampliou para cinco perguntas básicas de interesse 

público: Quem? Diz o que? Em que canal? Para quem? Com que efeito? Para ele, 

interessava a análise da reação do público e a análise da impressão causada nos 

receptores. 

Uma das principais contribuições da corrente funcionalista para a 

consolidação da Mass Communication Research foi a tentativa de 

formalização do processo comunicativo, a partir da “questão programa” de 

Lasswell, elaborada nos anos 30 e proposta em 1948. Trata-se de um modelo 

que problematiza – e soluciona – a questão apontando que “uma maneira 

conveniente para descrever um ato de comunicação consiste em responder às 

seguintes perguntas: Quem? Diz o que? Em que canal? Para quem? Com que 

efeito?” Esse modelo teve uma grande influência em toda pesquisa 

americana, servindo de paradigma para as distintas tendências de pesquisa e 

permanecendo durante muitos anos como uma verdadeira “teoria da 

comunicação” (ARAUJO, 2001 p. 123). 

Quando Lasswell resolveu demonstrar um modelo para os estudos do processo 

de comunicação de massa, ficou clara a presença de um “emissor”, (pessoa que detém o 

controle), que é o responsável pela ação de comunicação e o “receptor”, que neste caso 

se resume apenas como audiência ou um ser passivo.  

Quem inicia o ato de comunicação, não o faz ao acaso, esperando uma 

resposta qualquer, ou seja, o comunicador guia a sua mensagem, 

direcionando-a e tal o faz através da análise de controle. Para quem se 

posiciona como receptor resta uma posição passiva, pois este é colocado 

como simples audiência, um receptor que ouve e é modificado pelo teor da 

mensagem passivamente (CAMPOS, 2006, p.141). 

Lasswell, em seu livro “Técnicas de Propaganda na Guerra Mundial” (1927), 

abordou de que modo os regimes políticos lidaram com a opinião pública durante os 

confrontos. A obra apontou fracassos e sucessos e concluiu que uma máquina de 

propaganda cientificamente desenvolvida pode dominar a opinião pública.  



Abordaremos a seguir o modelo do Funcionalismo Sociológico Norte 

Americano, difundido por Harold Lasswell, onde o Marketing Político está inserido, 

mesmo que de maneira discreta e imperceptível. 

 

1.1.3. Teoria da Agulha Hipodérmica / Manipulação   

A Teoria da Agulha Hipodérmica/Manipulação
4
, é um conceito baseado no 

modelo "estímulo/resposta": ou seja, quando existe um estímulo (provocação), este 

estímulo entra no indivíduo facilmente, como uma agulha hipodérmica penetra à 

camada cutânea da pele e entra facilmente no corpo humano. É como se as palavras 

ditas tivessem vida própria e os ouvintes fossem neutros.  

Esta teoria também é conhecida como "Teoria da Bala Mágica", ela surgiu à 

partir dos estudos da propaganda bélica da 2ª guerra mundial. Neste caso, a mensagem 

da mídia tem o mesmo efeito "hipodérmico" de uma bala disparada por uma arma de 

fogo. Rápida e potente, em segundos produz enormes estragos.  

Em ambos os exemplos, seja o da “agulha hipodérmica” ou o da “bala mágica”, 

estamos citando casos em que a comunicação é usada como instrumento de 

manipulação
5
. Supõe-se nestes casos que as mensagens são autossuficientes, todo-

poderosas e que os indivíduos, no caso, componentes desta massa, são vulneráveis e 

facilmente manipuláveis. 

Trazendo essa teoria para o âmbito político, nota-se que o discurso eleitoral é 

quase que totalmente manipulatório, com o objetivo de aprovar um determinado partido 

político, um candidato e suas propostas de campanha. No Marketing Político, 100% dos 

eleitores estão sujeitos a essa agulha hipodérmica que de repente é enfiada, facilitando 

assim a vida de um candidato e a partir daí, a vitória de uma eleição depende apenas de 

um bom discurso elaborado por um bom profissional, no caso um marqueteiro que 

trabalhe a seu favor. 

 

                                                           
4
 Modelo teórico referencial citado por 03 autores: WOLF, DEFLEUR, e MATTELART. (Teorias essas 

que foram construídas em postulados não mais aceitos). 

5
 Manipular: preparar com a mão, moldar, modelar. 



1.1.4. Teoria da Persuasão / Influência 

De acordo com essa teoria, a mesma comunicação vista como manipulatória, 

pode também ser persuasiva
6
. Nesse contexto a mídia influencia a massa através dos 

seus discursos e mais uma vez esta faz o papel de fraca e sem opinião própria. 

A Teoria da Persuasão/Influência
7
 alega que a mensagem da mídia não é 

assimilada pela população imediatamente, ou seja, antes dela atingir os indivíduos, ela 

passa por vários filtros psicológicos individuais, nos quais a comunicação não mais é 

espontânea como uma agulha (manipulação), mas sim pensada psicologicamente 

(persuasão). Portanto, os efeitos da mídia não são de manipulação, mas de persuasão.  

Esse modelo se diferencia do anterior a partir do momento em que ele acrescenta 

os processos psicológicos após a bala disparada e são esses processos que determinarão 

as reações, que não terão nada a ver com os disparos. Esses processos psicológicos 

estão ligados à audiência e à mensagem emitida. 

Sob a ótica do Marketing Político, nota-se que quanto mais um discurso se 

aproxima da realidade de um eleitor, o persuade de maneira mesmo que inconsciente. 

Seja através do conteúdo bondoso, humilde e simpático do político ou através de 

estratégias mais elaboradas como a escolha do vocabulário e das roupas a serem 

utilizadas. 

No caso específico da persuasão, são muitos os fatores psicológicos embutidos 

em um programa eleitoral gratuito de TV ou de rádio. Essa persuasão começa na 

escolha de uma música suave, imagens de crianças e sorrisos e termina na ligação desse 

cenário com a imagem do candidato, que está subliminarmente ligada aos sentimentos 

de paz, amor e felicidade, que é um desejo universal de todos os seres humanos.  

Nesse momento conta muito o partido político, se é de esquerda ou de direita, se 

está na base do poder, ou se é oposição, a militância, os critérios e conceitos de cada 

partido, interferem diretamente no psicológico dos eleitores. 

                                                           
6
 Persuadir: levar a crer ou a aceitar, induzir, convencer. 

7
 Abordagem segundo WOLF “empírico-experimental ou da persuasão”, segundo Defleur “teorias da 

influência seletiva”. 



Vale tudo quando a questão é atrair os eleitores, até mesmo apresentar um 

candidato antigo como uma nova invenção, apelar para o moderno, com energia e ideias 

novas, tornando o eleitor psicologicamente vulnerável. 

 

1.1.5. Teoria da Função 

Nesse terceiro modelo da corrente funcionalista, as comunicações expressas pela 

mídia são vistas como um sistema. A mídia continua sendo a emissora em seu conjunto 

global de meios de comunicação, porém, a questão principal não é mais sobre os seus 

“efeitos”, como era nos modelos da Manipulação e da Persuasão, mas sobre quais 

“funções” ela exerce na sociedade, essa é a teoria da função
8
. 

De uma maneira mais simples, podemos afirmar que já não mais importa como 

essas informações entram em um indivíduo, se através da manipulação ou da persuasão. 

Também não interessa a reação após serem manipulados ou persuadidos, o foco agora 

está no depois, qual o resultado final de todo esse trabalho desenvolvido. Qual a função 

que esse discurso manipulatório ou persuasivo desempenhou ao longo de sua trajetória? 

Trazendo essa terceira teoria para a realidade política, dizemos que a vitória nas 

urnas é a função esperada depois de uma longa trajetória de manipulação, persuasão, 

efeitos e resultados. Veja a seguir um gráfico
9
 exemplificando essa questão do discurso 

eleitoral e essas três etapas da Corrente Funcionalista: 

                                                           
8
 Inspirado na sociologia funcionalista desenvolvida por Talcott Parsons, (sociólogo norte-americano tido 

como conservador) o modelo tem como pioneiros Lasswell e depois Merton e Lazarsfeld. 

9
 Gráfico elaborado pela pesquisadora Juliana Leone. 



         

 

 

1.2. Marketing e Marketing Político  

 O Marketing é a análise, o planejamento, a implementação e o controle de 

programas cuidadosamente formulados e projetados para propiciar trocas 

voluntárias de valores em mercados-alvo, no propósito de atingir os 

objetivos organizacionais. Depende intensamente do projeto de oferta da 

organização, em termos das necessidades e desejos dos mercados-alvo, e o 

uso eficaz da determinação de preço, da propaganda e da distribuição, a fim 

de informar, motivar e servir os mercados (KOTLER, 1978, p.20). 

Dentre os inúmeros campos de aplicação do Marketing, ressaltamos nesta 

dissertação o Marketing Político como um conceito que do ponto de vista da ciência 

surge como desafiador.  

Sob o aspecto cientifico, esse campo configura-se como multidisciplinar. Ele 

tem interfaces com a Administração, quando procura sistematizar e 

hierarquizar procedimentos a serem adotados por candidatos e/ou partidos 

(como a definição de uma agenda política pessoal ou a arrecadação de 

fundos para uma campanha eleitoral); com a Psicologia, ao adotar a 

persuasão como estratégia de comunicação; com a própria dimensão política, 

alinhando candidatos e partidos em determinadas dimensões ideológicas; e, 



por fim, com a publicidade eleitoral, que envolve a comunicação em 

diferentes veículos (tendo que mostrar conteúdos simbólicos, slogans, 

jingles e discursos que funcionam como marcas registradas de uma 

candidatura) (QUEIROZ
10

, 2011, p. 53). 

 Mas qual a definição mais precisa para este conceito tão recente e inovador? 

Vamos elencar aqui pelo menos mais três definições para esta teoria, que nas últimas 

décadas, começou a ser utilizada massivamente. 

 A primeira definição apresentada é a de Philip Kotler
11

:  

A arte de informar e se comunicar com o eleitor; orientar e direcionar as 

ideias do partido, candidato e governo, em função das necessidades que se 

detectam. É definir o seu público e satisfazê-lo; é potencializar relações 

duradouras com os eleitores. Enfim, é o ajustar das medidas às necessidades 

do estado e da sociedade, aos anseios dos cidadãos, no sentido de servi-los 

sempre melhor, aproximando o governo dos governados (KOTLER, 1978, 

s.p). 

 A segunda definição apresentada é a de Carlos Manhanelli
12

: 

Na fase mais antiga, os candidatos se utilizavam de princípios básicos de 

divulgação para implantar sua campanha, fazendo o que seus conselheiros ou 

assessores, e eles próprios, achassem que seria melhor para os cidadãos. “Na 

fase de propaganda, os candidatos desenvolviam esforços para ‘vender’ e 

‘difundir’ as ações sociais que produziam, tentando persuadir a sociedade à 

‘comprá-las’ como sendo o melhor que poderia ser feito”. Na fase de 

marketing, primeiro o candidato procura obter informações sobre aquilo que 

a sociedade quer, para aí então produzir propostas sociais adequadas a estes 

desejos (MANHANELLI, 1992, p.19-20). 

E a terceira definição apresentada é a de Rubens Figueiredo
13

: 

O marketing político é algo mais permanente, é quando o político no poder 

se preocupa em sintonizar sua administração com os anseios dos cidadãos. 

Trata-se de um trabalho “em longo prazo”, expõe. Já o marketing eleitoral 

aparece na hora ‘vamos ver’, quando todos os candidatos saem à procura de 

um mandato (FIGUEIREDO, 1994, p.11). 

 De acordo com essas três percepções, o Marketing Político é um instrumento 

permanente na construção da imagem de um candidato. Esta construção pode começar 

com o cidadão sendo candidato ao diretório acadêmico de sua universidade, presidente 

do seu time de futebol, da associação de bairro, passando por uma eventual candidatura 
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 Adolpho Queiroz, doutor e especialista em marketing político. 

11
 Philip Kotler: professor e consultor de marketing nos Estados Unidos. 

12
 Carlos Augusto Manhanelli: especialista em marketing político e consultoria eleitoral. 

13
 Rubens Figueiredo: cientista político e consultor de marketing político. 



a vereador, depois ao cargo de secretário municipal, prefeito, etc. Sempre com a 

perspectiva de divulgação da imagem e dos compromissos desse sujeito. 

 Kotler (1978, p. 3-18), relata as abordagens de marketing necessárias para que 

um cidadão saia do anonimato, vença a eleição e permaneça eleito; isto é, que um 

político possua uma meta dominante a fim de ser eleito e de que todos os seus planos e 

ações sejam escolhidos, visando essa meta. O candidato é um novo produto procurando 

um lançamento bem sucedido no mercado de eleitores. Assim que for eleito, o 

candidato deve manter e cultivar a satisfação dos eleitores através de seu bom 

desempenho, organização, retórica apropriada e carisma, pois “candidato carismático é 

aquele que dá a um grande número de eleitores a sensação de que eles irão se beneficiar 

pessoalmente, através da eleição do candidato”. 

O Marketing Político funciona acoplado ao candidato na busca da satisfação 

dos votantes. A partir desta união, encara-se o problema de se atingir da 

maneira mais eficaz o consumidor e fazer com que, da forma mais eficiente 

se saibam quais suas aspirações a fim de procurar satisfazê-las sem 

comprometer alianças e ideologias formadas pelo candidato (KUNTZ, 1982, 

s.p.). 

Como o público alvo do marketing político é o mercado eleitor, os profissionais 

de marketing direcionam as suas estratégias para satisfazer este segmento de maneira 

lucrativa. Em uma campanha eleitoral, depois de uma pesquisa detalhada dos eleitores, 

o composto mercadológico é direcionado aos resultados dessa pesquisa. 

Em uma leitura mais atual da comunicação política, principalmente com a 

introdução de novas tecnologias (como a internet) e o avanço das que já vinham sendo 

trabalhadas historicamente (rádio, imprensa, televisão, etc.) apresenta-nos uma visão 

mais atual da propaganda política. Estamos falando do trabalho elaborado por Neusa 

Demartini Gomes
14

, ela define a propaganda política como um meio que: 

Visa conquistar militantes, simpatizantes ou adeptos a um determinado 

partido político ou, então, a adesão a alguma ação que o candidato ou o 

partido devem tomar durante sua vida e, para isso, utiliza técnicas e espaços 

que são de outros formatos da informação e da persuasão, tais como 

reportagens, entrevistas, documentários, editorais, etc. (GOMES, 2004, p.54) 
15

. 
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 Neusa Demartini Gomes: professora e doutora em ciências da comunicação. 

15
 Segundo a autora esse seria o objetivo da propaganda política. 



1.3. Propaganda Política 

A profissionalização no campo da propaganda política hoje tem sinais 

evidentes de crescimento e evolução, tanto no campo das ações executivas 

como no desenvolvimento de novas linguagens, padrões e produtos ou 

mesmo na pedagogia dos candidatos e partidos. Se perguntarmos qual a 

diferença entre vender um sabonete e um candidato a cargo eletivo, 

certamente ninguém mais vai se engasgar para encontrar respostas. 

Ideologicamente as sociedades contemporâneas têm sido educadas para o 

valor e higiene pessoal e de seus evidentes reflexos na condição do bem-

estar e da própria saúde. Do ponto de vista mercadológico, ninguém teve 

mais competência que a Palmolive®/Colgate®, desde os tempos 

radionovela, ou da Lux®, mais recentemente, persuadindo a sociedade a 

imitar grandes estrelas hollywoodianas durante o banho caseiro, construindo 

uma poderosa identificação de suas respectivas marcas junto aos públicos-

alvo (QUEIROZ, 2006, p. 336). 

Na introdução de seu livro “A propaganda política”, Domenach16 afirma que um 

dos fenômenos dominantes da primeira metade do século XX é a propaganda política. 

Sem ela, os grandes acontecimentos da nossa época: o comunismo e o fascismo, não 

seriam sequer concebíveis. 

 É uma nova técnica, que usa meios subministrados pela ciência, a fim de 

convencer e dirigir as massas constituídas, uma técnica de conjunto, coerente 

e que pode ser, ate certo ponto, sistematizada, sendo sucedida ao conjunto 

dos meios empregados em todos os tempos pelos políticos para o triunfo de 

suas causas (DOMENACH, 1963, p.9). 

 Para Tchackotine17, o sucesso de um movimento político consiste em 

conscientizar grande número de cidadãos: 

É evidente que um movimento político só tem a possibilidade de sucesso se 

suas ideias são adotadas por um numero considerável de pessoas que delas 

se apoderam por um processo de assimilação e, além disso, quando são 

compreendidas e sustentadas, de maneira unânime, pela grande maioria dos 

adeptos desse movimento (TCHACKOTINE, 1967, p. 258) 
18

. 

José Benedito Pinho identifica quatro tipos de propaganda política19: 
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 Jean-Maire Domenach: escritor e intelectual francês, conhecido como um pensador de esquerda 

católico. 

17
 Serge Tchackotine: psicólogo russo. 

18
 Publicação que o autor enfoca as ações de Mussolini (Fascismo) e de Hitler (Nazismo). 

19
 Fazendo referência a Mucchielli (1978), o autor aponta quatro categorias de propaganda política. 



1) PROPAGANDA DE DOUTRINAÇÃO, DE EXPANSÃO E DE 

RECRUTAMENTO: tem como função conquistar a opinião pública e 

ampliar o espaço da doutrina política quando estiver no poder; 

2) PROPAGANDA DE AGITAÇÃO: procura explorar as reivindicações 

dos grupos sociais, explorando as aspirações frustradas
20

; 

3) PROPAGANDA DE INTEGRAÇÃO: visa criar uma unidade 

ideológica a fim de propiciar, para quem está no poder, legitimidade e 

autoridade. Entretanto, esse tipo de propaganda também pode levar o 

cidadão a um estado de “anestesia social”, ou seja, um determinado 

momento, ele pensará estar socialmente ativo, quando, na verdade está 

apenas inserido e a mercê do sistema que o envolve
21

; 

4) PROPAGANDA DE SUBVERSÃO: não prega qualquer doutrinação. 

Nasceu como uma técnica de propaganda revolucionária, tomando como 

referência as condições psicológicas dos elementos do corpo social para 

realizar uma revolução (PINHO, 2001, p. 146). 

Segundo Pinho
22

 (2004, p.146-148), além desses quatro tipos de propaganda 

política, existem algumas leis e regras que norteiam o funcionamento da propaganda 

política e suas configurações no seio da sociedade
23

: 

 Lei da Simplificação e do Inimigo Único: essa lei trabalha com a ideia 

de concentração. Trata-se, na verdade, de um método que consiste em 

concentrar uma única pessoa, ou nela visualizar, todas as possibilidades de 

superação, as esperanças que alimentam a realização dos desejos e o ódio 

pelo que é contrário às próprias predisposições; 

 Lei de Ampliação e desfiguração: que remete a ideia de que a 

propaganda deve e precisa ser entendida de maneira global. Isto quer dizer 

que o nível intelectual da propaganda vai dizer respeito ao público atingido. 

Essa ideia era defendida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial: o 

nível intelectual será menor quanto maior for a massa de homens a ser 

atingida por ela. O que se pretende com isso e a difusão rápida e exagerada 

da informação. Segundo essa mesma lei, outra tática diz respeito ao uso de 

afirmações que destacadas do seu contexto ganham novas significações 

favoráveis aos mais diversos interesses: ou seja, trata-se de uma manipulação 

do contexto para ajudar o público a concluir os fatos de determinada 

maneira. 
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 Nesse sentido, aquele que promove esse tipo de propaganda precisa conhecer bem de perto os grupos e 

suas necessidades. 

21
 Esse tipo de propaganda também pode remeter ao cidadão uma participação mais direta no plano de 

poder, em vista de sua integração ideológica ao sistema. 

22
 José Benedito Pinho: doutor, pesquisador e especialista em publicidade. 

23
 Texto extraído do livro de Pinho, baseado em Domenach, que instituiu cinco leis para a publicidade 

política. 



 Lei de Orquestração: repetição constante dos temas abordados na 

propaganda política. Assim como na propaganda comercial, a propaganda 

política também deve utilizar os mais variados instrumentos de difusão para 

orquestrar os temas que são abordados. A ideia é amplificar, ao máximo, 

para seu público específico tudo aquilo que vem sendo trabalhado na 

propaganda. Dessa maneira, o êxito na propagação da mensagem está 

diretamente relacionado com o balanceamento entre os argumentos 

oferecidos e o público a ser atingido por eles. 

 Lei de Transfusão: ela é responsável por resgatar junto ao público os 

seus sentimentos conscientes e inconscientes para ligá-los aos temas da 

campanha, ou seja, promover uma transfusão desses sentimentos para os 

temas que estão sendo abordados pela propaganda política, como fizeram os 

nazistas com o sentimento de derrota. 

 Lei de unanimidade e de contágio: trabalha com a ideia de as pessoas 

poderem ter duas opiniões sobre determinado tema, mas as opiniões que são 

exteriorizadas podem revelar certo grau de conformismo pela pressão que o 

grupo exerce sobre a opinião individual (DOMENACH apud PINHO, 2001, 

p. 146-148). 

 

 

1.4. Marketing Político X Marketing Eleitoral 

Ambos têm como objeto a relação entre o eleitor e o candidato. Assim, o 

“marketing político” e o “marketing eleitoral” são conjuntos de técnicas que 

trazem os meios de reflexão suficientes para fixar as estratégias mais 

oportunas, e que permitem ao candidato ou partido, conseguir o objetivo 

político ou eleitoral pré-fixado (GOMES, 2004, p.30). 

Se tomarmos como referência a propaganda política, o Marketing Político passa 

a ser um instrumento determinante, assim como é a publicidade eleitoral para a 

propaganda política em períodos de eleição. 

Na verdade trata-se de elementos de comunicação e comportamento que 

estão em constante interação, confundindo-se com o próprio processo no que 

diz respeito à conquista do espaço político. Para isso é necessário diferenciar 

o termo “marketing político” do termo “marketing eleitoral”, que atualmente 

foram banalizados e acabam se confundindo, principalmente nos períodos 

eleitorais no Brasil (GOMES, 2004, 27). 

O Marketing Político é contínuo e acompanha o partido ou o candidato em toda 

sua trajetória. Já o Marketing Eleitoral acontece num dado momento dessa trajetória 

política do partido ou do candidato, com o objetivo de vencer uma determinada eleição. 

A diferença entre ambos não se resume exclusivamente ao período de tempo, mas 

também nas propostas que cada um pretende transmitir. 



Segundo GOMES (2004), quando falamos de marketing político tratamos de 

uma estratégia permanente de aproximação do partido e do candidato com o cidadão e 

quando falamos em marketing eleitoral tratamos de uma estratégia da época da eleição 

que visa chamar atenção do cidadão para aquele período. 

O marketing eleitoral é o marketing da conquista, que reúne a força e a 

convicção obstinada da paixão com a astúcia, o planejamento e a estratégia 

da guerra. E marketing político-governamental é o marketing da ocupação e 

consolidação do poder conquistado. O primeiro é vibrante e seria afoito se 

não fossem as pesquisas, dado seu objetivo de curto prazo e imediatismo; o 

segundo é frio e calculista e visa produzir seus efeitos que atendem objetivos 

em longo prazo, entre eles o maior de todos: vencer as eleições futuras e 

levar o grupo dominante a permanecer no poder (KUNTZ, 2006, p.19). 

Quando comparamos uma campanha publicitária com uma campanha política, 

detectamos alguns diferenciais. No caso das campanhas eleitorais, além de armas de 

sedução, há um ingrediente no processo que as diferencia das dos demais produtos: a 

promessa. Os produtos prometem resultados é óbvio, mas em uma escala infinitamente 

menor eles deixam de cumprir essas promessas, e na campanha política isso parece tão 

comum, que virou redundância falar de promessa não cumprida de um político. A 

diferença, portanto entre o sabonete e o candidato está no plano de discurso, que é a 

essência que os diferencia. 

 

 

1.4.1. Discurso  Eleitoral 

“O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas aquilo por que e pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar” 

(FOULCAULT, 1996, s.p.). 

Um discurso em si, cumpre papel determinante na produção e reprodução do 

comportamento e das decisões do público ouvinte. Já o discurso eleitoral vai além e 

adquire um papel ainda mais relevante; ao mesmo tempo em que se articula carregado 

de símbolos e interesses, ele tece proposições para um futuro promissor e induz e 

conduz os eleitores a determinados interesses políticos. Entender essa prática discursiva 

ajuda a reencontrar os elos existentes entre o “local” e o “global”. 

 



1.4.2. Publicidade Eleitoral 

A publicidade eleitoral qualifica os esforços planejados de comunicação 

persuasiva para arrecadar votos, usando para isso as técnicas que 

proporcionem ao indivíduo assimilar e reconhecer alguns códigos e um tipo 

de linguagem e comunicação bem diferenciado do resto do conteúdo dos 

meios (GOMES, 2004, p.54).  

É quando são utilizados instrumentos como spots e jingles para rádio, peças 

gráficas, como folhetos, cartazes, outdoors, adesivos, programas na televisão, e que 

normalmente são produzidos para épocas de eleições, caracterizando-se sempre pela 

tentativa de lançamento ou manutenção da imagem de políticos, através da utilização da 

comunicação persuasiva nos formatos já exemplificados. A publicidade tem, na 

verdade, um papel intermediário entre o político e o público receptor (os eleitores). 

De acordo com GOMES (2004, p.17), a publicidade tem três tarefas 

fundamentais enquanto elemento intermediário desse processo eleitoral: 

1) Apresentar a informação sobre o candidato, suficientemente 

enfatizada, a ponto de despertar o interesse do destinatário; 

2) Realizar uma exaltação dos benefícios que o destinatário vai 

receber se votar no candidato em questão e, sobretudo; 

3) Modificar, por si mesma ou ajustar o comportamento de voto dos 

indivíduos a quem, teoricamente, se dirige. (GOMES, 2004, p.71). 

 

 

1.4.3. Campanha  Eleitoral 

 Campanha eleitoral é o período em que os partidos e seus candidatos se 

apresentam para a população em busca de votos. O processo eleitoral, segundo 

Manhanelli, (1988), é regido por três leis básicas: a lei da indiferença, a da 

procrastinação e a da efemeridade. O estrategista eleitoral precisa ter em mente, a todo o 

tempo, essas leis para poder combatê-las: 

1. Lei da indiferença: estão inseridos os indecisos e indiferentes que não 

notam, ou fazem força para não notar, o que se passa ao seu redor. O que 

aconteceria se no Brasil o voto fosse facultativo? Nos EUA apenas 30% da 

população vota, o resto é indiferente. 

2. Lei da procrastinação: dizem que o brasileiro costuma deixar tudo para 

a última hora (entrega da declaração do Imposto de Renda, compra de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voto


ingresso para eventos etc.). Nas eleições, ele não foge à regra. A grande 

maioria dos eleitores deixa pra decidir em quem votar no ultimo momento. 

3. Lei da efemeridade: durante as campanhas eleitorais, as pesquisas 

demonstram as oscilações que existem na opinião do eleitorado. Isto mostra 

o quanto muda a intenção de voto. Qualquer acontecimento, fala ou ação do 

candidato pode influir na decisão final (MANHANELLI, 1988, s.p.). 

Os veículos de comunicação utilizados em campanhas eleitorais 

tradicionalmente são: TV, rádio, jornais e revistas (impressos). Essas campanhas 

começam nos períodos próximos às eleições e vão até o dia da votação. 

Nos dias de hoje a propaganda eleitoral deixou de ser apenas o ato de imprimir 

milhares de panfletos, distribuir brindes e pintar os muros com o nome do candidato. As 

campanhas eleitorais deixaram de ser apenas intuitivas e se tornaram mais racionais, os 

palpites gratuitos cederam lugar à pesquisa; os temas principais têm origem em slogans 

com conceito e estratégia. Enfim, a propaganda política deixou para trás o amadorismo 

e a inexperiência para se tornar profissional. 

Comparando a publicidade comum com a publicidade eleitoral, observamos que: 

de um lado está o produto/serviço; do outro, o mercado consumidor. Na campanha 

eleitoral, de um lado o candidato e do outro os eleitores.  

Segundo Manhanelli (1992), existem alguns requisitos básicos para o sucesso de 

uma campanha eleitoral: 

1. A existência de planos estratégicos, de orientação geral e detalhamento de 

atividades, tempo e recursos;  

2. A existência de mão-de-obra especializada em propaganda; 

3. A existência de um monitoramento durante todo o processo. 

Campanha Eleitoral é guerra e como toda guerra só se vence com armas, 

nesse caso não seria diferente. A principal delas seria o discurso persuasivo e 

manipulatório, com o objetivo de atrair e convencer o maior número de 

eleitores possíveis, obtendo um sucesso de votos nas urnas 

(MANHANELLI, 1992, s.p.). 

Partindo desse princípio de guerra, os discursos persuasivos e manipulatórios são 

usados como armas para garantir o voto. É sob essa nova abordagem, que já 

mencionamos nesta dissertação, que vamos falar agora, a ligação do Marketing Político 

ao Funcionalismo.  



1.5. O  Funcionalismo no Marketing Político 

As teorias da Corrente Funcionalista: manipulação, persuasão e função, 

habitualmente são a essência dos discursos políticos. Os temas, as situações políticas, os 

contextos sociais e os sujeitos mudam, contudo os recursos discursivos se mantêm. Já 

apresentamos nesta dissertação as teorias e os modelos do funcionalismo, agora 

veremos alguns destes exemplos dentro do contexto do Marketing Político. 

A persuasão política constitui um processo cuja análise deve ter em 

considerações componentes de ordem técnica como a propaganda ou os 

inquéritos de opinião. Por outro lado, a persuasão tem um enquadramento 

conjuntural, permanentemente em alteração. Procuramos perspectivar o 

processo de persuasão política no sistema político. O estudo da política é o 

estudo da influência e de quem é influente (LASSWELL, 1984, p.15). 

Além da guerra de influências existe também o desinteresse, a indiferença que 

pode significar em momentos cruciais, uma decisão ponderada de não querer optar entre 

um ou outro grupo político. Essa atitude pode significar também descontentamento com 

os mecanismos de poder da sociedade, um protesto contra o sistema. 

A Persuasão toma diversas características conforme as necessidades do 

sistema, no seu contexto intra-societal, de forma a ser absorvida e propondo 

soluções que permitem ao grupo político que a persuasão, aspirar e até 

ascender ao poder. A análise do modelo sistêmico pode inferir-se 

integralmente acerca da persuasão política, concretizando a sua dinâmica 

através do sistema político português atual (SANTO, 1996, p. 36). 

De acordo com essa percepção de persuasão política, destaca-se uma contradição 

entre os interesses da massa e os interesses da elite que detém o poder. Nesse sentido, 

surge um profissional indispensável dentro de uma campanha política, o marqueteiro, 

que de alguma maneira fará com que esses interesses se encontrem em algum momento 

e que mesmo que superficialmente essas classes se integrem. 

O marqueteiro é um profissional, assim como um médico ou um advogado. 

Como um médico que trabalha num posto de saúde de periferia e recebe um 

paciente baleado tem de cuidar para que este sobreviva, sem querer saber se 

é bandido ou mocinho, o marqueteiro é um profissional que tem de fazer o 

seu oficio de forma adequada. Há quem adore trabalhar para o Lula. Mas há 

também quem adore trabalhar para o Maluf. A ética, neste caso, tem que vir 

como decorrência de um trabalho profissional bem feito. À população cabe o 

julgamento dos candidatos e de suas propostas (QUEIROZ, 2004, p. 13) 
24

. 
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1.5.1.  A  Manipulação e a Persuasão na Política 

Na política, o processo de manipulação é contínuo e a persuasão acontece 

seguindo uma adequação das informações e ações, de forma que os resultados sejam 

satisfatórios, ou seja, que tanto o emissor, quanto o receptor, entrem em acordo. Esse 

processo é mediado pelo Marketing Político estabelecido entre o Poder e a Comunidade 

Civil. 

Após essa mediação baseada em apoios e trocas de favores e recursos, a 

propaganda se estabelece de maneira concreta e passa a fazer parte da realidade da 

sociedade que a envolve. 

A propaganda constitui uma etapa da persuasão. Podemos designá-la como a 

etapa promocional da persuasão empreendida pelos agentes que pretendem 

conquistar o Poder. A propaganda pressupõe um trabalho (de persuasão) que 

meça as necessidades, os apoios, as exigências dos cidadãos e faça destas 

uma meta a alcançar, a promover. Para a maioria dos Estados a viverem um 

regime democrático, a conquista do Poder está subordinada à persuasão, 

mais do que a propaganda, a informação mais do que à manipulação. Assim 

a conquista do Poder Político, depende, cada vez mais, não só do uso 

temporalmente limitado de técnicas de propaganda, mas também da 

informação permanente, não ostensiva ou agressiva, mas, sobretudo técnica, 

operacional, competitiva, mas não desdignificante. O sucesso da persuasão 

está, cada vez mais, no uso construtivo da informação, ao invés do uso 

destrutivo que a designada ‘chicana política’
25

 tem na escalada para o Poder 

(SANTO, 1996, p. 17). 

A maior arma da propaganda política é o discurso, seja ele direto ou indireto No 

caso do discurso direto a importância da escolha de um bom vocabulário, de um tom de 

voz adequado, do tempo limite da oratória, a roupa bem escolhida. Já no caso do 

discurso indireto, a importância da diagramação bem feita, escolha do veículo, 

localização do mesmo. 

A manipulação discursiva é feita com palavrinhas mansas, ditas baixinho ao 

ouvido, para mais facilmente tocar no coração. O humano é um ser de 

convicções animado do desejo de convencer. O ato de convencer é 

característico do ser humano. O animal informa e exprime, mas nunca 

assume a postura de convencer. Só o homem tem a capacidade de influenciar 

os outros pelo convencimento. Apesar do grande desenvolvimento de 

algumas máquinas, só o homem consegue convencer e manipular, porque 

talvez só este tenha consciência e opinião própria, enquanto que a máquina 

ou o animal não. O uso da palavra, de forma consciente é, por certo, um 

predicado exclusivo do ser humano. Comparativamente com o homem, o 

animal é previsível, pois aquilo que anuncia é o que faz. Quando emite uma 
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mensagem de agressão, agride ou desiste, mas nunca faz outra coisa 

diferente. Pelo contrário, o homem tem a capacidade de anunciar uma coisa 

e fazer outra. O homem é o único animal que mente (BRETON, 2002, p.24). 

O fato é que o discurso manipulatório, de certa forma, chega a ser agressivo e 

violento por ser coercitivo ao interagir com as pessoas. A persuasão reduz, inibe a 

liberdade de escolha do receptor que é levado muitas vezes a aceitar as imposições sem 

qualquer resistência por não encontrar argumentação imediata.    

Tanto na manipulação quanto na persuasão política observa-se o fator “má fé” se 

analisada levando-se em conta que tudo acontece de maneira abstrata, inconsciente e 

imediata, sem oferecer condições para resistência e na invasão.  

 

 

1.5.2. A Linguagem Política 

Estudos sobre a linguagem, sobre o quando e de que forma as palavras 

influenciam as reações de poder, apontam à necessidade de uma teoria específica.  As 

palavras estão envolvidas no poder de três formas: o uso inteligente de informações 

obtidas entre os eleitores no caso de uma campanha política, a escolha adequada de 

palavras modernas e atuais apontadas pela tendência, pesquisa e análise e ainda palavras 

de persuasão e manipulação. 

A escolha e ordenação das palavras, o conhecimento dos valores sociais, de usos e 

costumes, fatos e símbolos locais, necessidades específicas do eleitorado, tem que ser 

levados em conta. Sejam no discurso oral ou discurso embutido nos panfletos, placas e 

outros materiais de propaganda política. Que tipo de afirmação afeta, por exemplo, os 

que apóiam movimento Gay? Vale à pena ficar em cima do muro? Qual o teor de uma 

declaração que daria voto a nível nacional? 

Neste aspecto já se entra noutro fator que deve ser levado em conta em se 

tratando de linguagem política, a audiência que se pretende alcançar. Que símbolos são 

conhecidos pelo público alvo local, que meios de comunicação atingem este público, 

quais os veículos, dias e horários melhores para veiculação. 

 

 



1.6 – Imagem  e Opinião Pública 

Quando um candidato busca votos a partir de um aperto de mão ou de um 

sorriso, ele está apostando no poder de sua imagem. Para isso são organizadas inúmeras 

reuniões e passeatas, onde ele terá a oportunidade de ser visto e acenar para o seu 

eleitorado. 

A imagem política não é um trabalho reduzido aos três meses de campanha, é 

resultado de um longo período de construção. Quando alguém decide ser político, 

precisa avaliar sua popularidade e se não for popular precisa se tornar conhecido, 

agregar valores concretos e abstratos à sua imagem e estabelecer uma relação de 

cumplicidade com seu eleitorado, resumindo, conquistar a opinião publica.  

Napoleão (apud Le Bom, 1918, p. 163), por exemplo, considerava a opinião 

pública “um poder invisível e misterioso ao qual nada resiste; nada é mais mutável, 

mais vago ou mais forte; e mesmo que caprichosa é justa bastante, mais frequentemente 

do que pensamos”.  

A opinião pública é o produto final agregado dos impactos de imagens sobre 

determinado conjunto social. A opinião coletiva deste grupo condiciona a 

atitude e determina o comportamento dos indivíduos que o compõem. 

Tornaram-se aceitáveis certos padrões e inaceitáveis outros (FARHAT, 

1992. p.5). 

Uma série de fatores contribui para a construção de uma imagem pública, porém 

a aceitação da mesma depende da auto-estima e espírito de liderança do candidato. A 

imagem política pode indicar uma tradição ou uma quebra dessa tradição, se comparada 

a um produto ela é o rótulo que indica o conteúdo e no caso do político indica as 

qualidades e defeitos. 

A exemplo do Marketing Comercial, onde a marca e o produto devem ser 

inseparáveis, no Marketing Político não é diferente, o político não pode cair em 

contradição em momento algum. Depois de uma imagem estabelecida e divulgada, o 

candidato passa a ser um personagem que precisa ser alimentado como tal, de sons e 

imagens e comportamentos. 

 Tanto no Marketing Comercial quanto no Marketing Político existe a 

concorrência. No caso do produto, dependendo da validade e utilização do mesmo, não 

se têm sérias consequências; já na política, uma vez empossado do poder o candidato 



tomará decisões que podem e vão afetar de maneira direta e indireta o eleitor que o 

escolheu. 

É preciso ainda levar em conta as mudanças diárias no cenário político. Cada 

tema escolhido precisa ser avaliado minuciosamente e não pode existir o risco do 

candidato falar sobre saúde sendo que a necessidade real do bairro é o transporte por 

exemplo. Para isso existem manobras de linguagem e de defesa que precisam ser 

incorporadas nos discursos políticos contra possíveis críticas dos adversários. 

A relação entre o marketing político e a propaganda política está nessa 

diferenciação entre os conceitos de marketing político e marketing eleitoral. Pois ambos 

dizem respeito à construção de uma imagem pública, porém em períodos diferentes, o 

que mostra claramente os dois conceitos aplicados aos eleitores: o marketing e a 

propaganda. 

 

 

1.7. Propaganda Ideológica 

É a propaganda responsável pela maior parte da formação de idéias dos 

indivíduos, e segundo GARCIA 
26

 (1982), ela orienta em relação ao comportamento 

social. Esse tipo de propaganda sempre foi usado para a manutenção do poder, para 

gerar status ou mesmo para transformar a sociedade. 

Do ponto de vista de Karl Marx, retratado por CHAUÍ
27

 (1988), a ideologia tem 

origem na divisão da sociedade em classes contraditórias e em luta, de modo que ela 

tem como função, ocultar tais divisões, procurando transformar as ideias da classe 

dominante em ideias universais, de forma abstrata, invertendo a realidade. 

Assim, a ideologia é uma forma de práxis social: aquela que, partindo da 

experiência imediata dos dados da vida social, constrói abstratamente um 

sistema de ideias ou representações sobre a realidade. Ou seja, além de 

transformar as ideias dominantes em universais, ela também promove um 
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senso comum, onde são interiorizadas por aqueles que não são dominantes, 

prevalecendo e mantendo-se ao lado do topo da pirâmide. (CHAUÍ, 1998, p. 

106). 

Gramsci chamou de hegemonia de classe, a ideologia que significa, não apenas 

deter o poder dos meios de produção e do Estado, mas manter suas idéias e valores 

dominantes.  

Das definições e conceitos encontrados sobre a ideologia, a mais pertinente para 

o entendimento da propaganda ideológica sob a ótica da comunicação política é a 

definição que diz: 

A Ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações 

(ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e 

preservem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem 

pensar.  O que devem valorizar e como devem valorizar. O que devem sentir 

e como devem sentir. O que devem fazer e como devem fazer (...). O 

discurso ideológico é coerente e racional porque entre duas “partes” ou entre 

duas “frases” há “brancos” ou “vazios” responsáveis pela coerência. Assim, 

ela é coerente não apesar das lacunas, mas por causa ou graças às lacunas. 

Ela é coerente como ciência, como moral, como tecnologia, como filosofia, 

como religião, como pedagogia, como explicação e como ação apenas 

porque não diz tudo e não pode dizer tudo. Se dissesse tudo, se quebraria por 

dentro. (CHAUÍ, 1998, p. 113). 

 Até este ponto da dissertação foram enumeradas teorias e definições ligadas ao 

Marketing Político. Através de uma nova abordagem foi estabelecida uma ligação entre 

o Funcionalismo Sociológico e a Propaganda Política, com base nos conceitos de 

Harold Lasswell. 

 Mostramos também várias fórmulas e modelos de campanhas políticas eleitorais, 

apontando questões que na prática podem inclusive definir o resultado de uma eleição: o 

discurso e a imagem de um candidato. 

 No próximo capítulo, vamos estudar a trajetória de vida de um pescador mineiro 

que se tornou político e que veio a ser presidente da república: Wenceslau Braz, o 

candidato Republicano da Política do Café com Leite, que quase não teve o apoio da 

mídia, mas que estabilizou a política econômica brasileira na época. 

 

 

 

 



2. A TRAJETÓRIA DO POLÍTICO WENCESLAU BRAZ 

 Neste capítulo a ideia é mostrar um pouco a trajetória pessoal e política do 

candidato Wenceslau Braz, desde sua origem até chegar ao principal cargo político do 

país. 

2.1.  Família Braz 

 No dia 26 de fevereiro de 1868 em uma fazenda chamada Bom Sucesso, na 

cidade de São Caetano da Vargem Grande, atual município de Brasópolis - Minas 

Gerais, nasceu Wenceslau Braz Pereira Gomes, na casa conhecida como o “Solar dos 

Braz”. Filho do Coronel Francisco Braz Pereira Gomes e de Dona Izabel Pereira dos 

Santos, ele foi o 3º filho de mais sete irmãos. 

 

     Família Braz 

 O coronel Francisco Braz, pai de Wenceslau, foi um político importante naquela 

região, foi deputado pelo Partido Conservador várias vezes e era uma pessoa muito 

bondosa. O nome da cidade natal de Wenceslau mudou por causa da influência de seu 

Fonte: CPDOC / FGV 



pai, em homenagem ao coronel Braz, a cidade passou a se chamar Brasópolis ao invés 

de São Caetano da Vargem Grande. 

 A esposa do coronel Braz, dona Izabel, vivia se surpreendendo com as atitudes 

do marido. Conta uma das filhas do casal que certa vez, Dona Izabel já deitada antes de 

dormir, resolveu perguntar para o marido sobre a nomeação de um suposto inimigo e 

teve uma resposta surpreendente: 

Dona Izabel: - É verdade que você nomeou fulano para tal cargo? 

Coronel Braz: - É verdade. 

Dona Izabel: - Mas, você então não sabe as coisas horríveis que esse homem 

tem dito de você por aí afora?! 

Coronel Braz: - Sei, mas é justamente por isso que o nomeei. Ele fala tanto 

mal de mim porque não me conhece, vindo trabalhar comigo ele ficará me 

conhecendo e modificará o seu juízo a meu respeito. Além disso, ele está 

precisando e, deve-se socorrer os necessitados, sejam amigos ou inimigos 

(GUIMARÃES, 1966, p. 02). 

 Com esse diálogo entendemos que o coronel Braz além de ser um bom 

administrador e um político firme, era, sobretudo, um cristão. Os filhos falavam muito 

bem dele e foi dessa maneira que os educou, inclusive Wenceslau. O ex-presidente foi 

criado com muito carinho, coragem e bons exemplos. 

  A mãe de Wenceslau era uma mulher muito enérgica que cuidava de sua casa de 

maneira bem autoritária, mas ao mesmo tempo distribuía amor e ternura.  

Ela fazia às vezes do marido, tomando conta da casa durante suas viagens e 

o auxiliava demais na criação dos filhos. “Assim, despreocupado do governo 

doméstico, o cel. Francisco Braz dedicava maior parte do seu tempo e de 

suas energias às atividades externas, o que foi sem dúvida um fator 

ponderável do seu triunfo (GUIMARÃES, 1966 p. 02). 

 O Coronel Braz tinha suas raízes muito bem definidas e idolatrava seu pai:  

Quanto ao vosso avô, o meu saudoso pai, Cap. Manoel José Pereira Gomes, 

sou forçado a bem da justiça, a ofender a modéstia afirmando que não 

saberei elevar tanto quanto merecem suas qualidades de probidade exemplar, 

dedicação ao trabalho, moralidade irredutível, índole tolerante e espírito 

progressista, se bem que comedido (GOMES, 2010 p. 04)
28
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 Henrique Braz, filho mais velho de Francisco Braz e irmão de Wenceslau, 

governou o município de Brasópolis durante 16 anos, sucedendo seu pai e projetando o 

nome da família. Muitas melhorias que retratam a memória da família Braz foram feitas 

na cidade de Brasópolis: 

 Club Wenceslau: No dia 27 de março de 1901 foi fundada uma sociedade 

recreativa em São Caetano da Vargem Grande, cuja festa de instalação foi 

realizada no dia 26 de junho do mesmo ano. Wenceslau mesmo antes de ocupar 

altos cargos já era admirado pela população que escolheu o seu nome para 

colocar no Club. O Club Wenceslau Braz era o lugar de maior destaque na 

cidade. Todos os acontecimentos eram ali celebrados
29

; 

 

 

 

 

                         

 

       Club Wenceslau na época em que foi inaugurado 

 Grupo Escolar: O maior sonho do Coronel Francisco Braz era a criação de um 

grupo escolar, o que ocorreu em 1907. Apesar de antigo, ele funciona até hoje, 

virou escola municipal, foi reformado e se chama Escola Municipal Coronel 

Francisco Braz
30

; 

 Santa Casa: O Cel. Braz em 1908 organizou a primeira reunião com a 

finalidade de fundar um hospital de caridade, já nessa ocasião o Dr. Wenceslau 

enviou uma carta fazendo a doação de um conto de réis para o início das obras. 

Nesta ocasião o Cel. Braz foi eleito o primeiro provedor da Santa Casa de 
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 A sede definitiva do Club Wenceslau Braz foi construída alguns anos depois e o Club funciona até os 

dias de hoje (Fonte: Revista de Lurdes Isabel Farias e Dias). 
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 O coronel com a ajuda de seu filho Wenceslau, na época Governador de Minas Gerais, conseguiu verba 

do estado para a construção do prédio do grupo escolar (Fonte: Revista de Lurdes Isabel Farias e Dias). 
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Misericórdia da Villa de São Caetano da Vargem Grande. A Santa Casa foi 

inaugurada em 1911 e encerrou suas atividades em 1950, por ocasião da 

inauguração do Hospital São Caetano
31

; 

 Luz: No dia 17 de janeiro de 1911, a população da Villa Braz
32

 exclamava: 

“Luz! Luz! Luz!” Estava inaugurado o serviço de iluminação elétrica na cidade e 

mais uma vez os benfeitores foram o Cel. Francisco Braz e seu filho Dr. 

Wenceslau Braz
33

; 

 Ginásio Brasópolis: Com a morte do Cel. Braz em 1914, seus filhos, 

Wenceslau e Henrique Braz, com o consentimento dos outros irmãos decidiram 

transformar o “Solar dos Braz” em uma casa de ensino. Em outubro de 1926 

doaram o solar para o patrimônio municipal. O solar foi reformado e no dia 13 

de maio de 1927 foi inaugurado o Ginásio Brasópolis, no ano de 1964 o ginásio 

foi oficializado pelo estado e transformou-se em Escola Estadual Presidente 

Wenceslau e funciona até hoje (Fonte: Revista de Lurdes Isabel Farias e Dias); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguração do Ginásio Brasópolis. 
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 Fonte: Revista de Lurdes Isabel Farias e Dias. 
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 Villa Braz era um dos nomes usados para a antiga cidade de São Caetano da Vargem Grande e atual 

município de Brasópolis (Fonte: Revista de Lurdes Isabel Farias e Dias). 
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 Fonte: Revista de Lurdes Isabel Farias e Dias. 
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 Escola Doméstica: Dr. Wenceslau Braz e seu irmão Henrique Braz fundaram 

em Brasópolis a chamada Sociedade Protetora da Instrução, no dia 08 de 

setembro de 1926 foi inaugurada e em 1966 a escola encerrou suas atividades. O 

primeiro pavilhão construído na escola levou o nome de Dona Maria Carneiro e 

Wenceslau foi o paraninfo da turma de 1930
34

. 

  Wenceslau aprendeu a cartilha com seu pai e foi alfabetizado em sua própria 

casa com os professores particulares Evaristo Robelo e Ezequiel Correia de Melo. 

Sempre muito estudioso, ele iniciou o curso secundário em Itajubá e concluiu em São 

Paulo. Cursou humanidades no seminário episcopal em dois anos apenas, no colégio 

Moretszon de São Paulo, terminando em 1882. 

Em São Paulo ainda, matriculou-se na faculdade de direito nas famosas arcadas 

do antigo convento de São Francisco, bacharelando-se em 1890, com 22 anos. Os 

bacharéis de sua turma atingiram posições importantes nos vários setores de suas 

atividades, Wenceslau foi companheiro de classe de outros dois futuros presidentes, 

Washington Luís e Delfim Moreira. 

 

2.2. Trajetória Política de Wenceslau Braz 

 Ainda estudante, com apenas 20 anos, Wenceslau fundou em sua terra natal o 

P.R.A
35

 que o projetou como iniciante na política. Militante empenhado nas causas 

sociais, através de sua simpatia e popularidade, o mineiro conseguiu nessa época 

convencer os fazendeiros de sua região a libertar os seus escravos. “Naquele tempo o 

Brasil era essencialmente agrícola, vivia sob o domínio Rural e Wenceslau defendia a 

política rumo aos campos, afinal ele dizia que eram os campos que produziam e as 

cidades apenas transformavam” (DINIZ, 2009) 
36

.  

 O novo advogado foi parar em São Carlos do Jacuí no Sudoeste Mineiro, onde 

assumiu o cargo de Promotor de Justiça. Wenceslau atuou pouco na promotoria daquela 
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 Fonte: Revista de Lurdes Isabel Farias e Dias. 
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  Partido Republicano e Abolicionista. 

36
 Fala do Coronel João Otero Diniz em entrevista concedida no palácio 26 de fevereiro, Itajubá,a 

pesquisadora  Juliana Leone em Maio de 2009. 



cidade. O decreto nº 243, de 21 de novembro de 1890, criou a comarca de Monte Santo 

e o Dr. Wenceslau Braz foi transferido de Jacuí para Monte Santo.                          

Monte Santo, pequena cidade do sudoeste mineiro já nas divisas com o Estado 

de São Paulo, possuía então pouco mais de cem casas. Reconhecendo os monte-

santenses o bom caráter e a firmeza de propósitos patrióticos do jovem promotor de 

justiça o elegeram vereador pela Câmara Municipal. Wenceslau Braz já era muito 

interessado no aprendizado político e analisava os acontecimentos. 

Wenceslau, mesmo sendo jovem, já demonstrava o idealismo republicano 

presente em seu sangue. Surgiu na política pelo destino, mas tinha boa escola dentro de 

casa.  

O mineiro exercia suas funções de uma maneira exemplar na câmara de 

vereadores enquanto os demais camaristas se dividiam na organização da 

mesa e por isso ele foi escolhido para exercer o cargo de Presidente da 

Câmara. Dessa forma iniciou de vez o seu destino de conciliador, jamais se 

afastando da proporção, das massas, da medida, da justiça e da sobriedade 

(SOARES, 1968) 
37

. 

        

Wenceslau Braz e sua família. 

 Em 12 de setembro de 1892, em Itajubá, Wenceslau casou-se com Maria 

Carneiro, de família Itajubense, resultando desse matrimônio os filhos, José, Odete, 

Francisco, João, Mário, Maria de Lourdes e Maria Izabel. Nesse período ele era prefeito 

em Monte Santo. 
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 Discurso do General em palestra proferida na Biblioteca Municipal “Mário de Andrade”, no dia 1 de 

Março de 1968. 

Fonte: CPDOC / FGV 



O caminho estava aberto, ele era “Agente Executivo” de Monte Santo e não 

parou mais. Começava, pois Wenceslau sua carreira administrativa incentivando a 

pecuária e a agricultura em todo o município, procurando facilitar, com cobertura de 

estradas e outras medidas a pronta comercialização dos produtos do campo e a aquisição 

de reprodutores de raças mais estimadas, bem como de sementes e mudas que foram 

distribuídas aos fazendeiros e sitiantes.   

 Já demonstrava o moço a sua capacidade de dirigente e o seu empenho em prol 

do bem público. Do cargo de Agente do Executivo ele pulou para a Câmara Estadual, 

elegeu-se aos 24 anos pelo PRM (Partido Republicano Mineiro), deputado estadual na 

primeira legislação republicana (1891-1898).  

No congresso, os seus dotes de orador, sua sólida cultura jurídica, 

conseguiram tornar seus méritos conhecidos e admirados em todo o estado. 

Foi reeleito na legislatura seguinte e em seguida passou a ser Secretário do 

Interior de Minas. (SOARES, 1968, s.p.) 
38

 

O mineiro Wenceslau Braz foi também o 3º prefeito de Belo Horizonte e embora 

tenha sido por um curto período (entre outubro de 1898 e janeiro de 1899), realizou 

algumas melhorias para a cidade: fundou o Club Marechal Floriano Peixoto, realizou 

obras na Praça da Estação e obras onde hoje está a Praça Rui Barbosa. 

Silviano Brandão, em carta que manda ao cunhado Júlio Bueno Brandão, chefe 

político de Ouro Fino, falou em favor de Wenceslau: 

Entre os recomendados está Wenceslau Braz Pereira Gomes, por quem 

muito nos interessamos, pois a sua eleição será muito conveniente aos 

interesses do sul, principalmente aos nossos antigos amigos do décimo 

primeiro distrito, hoje tão queixosos e oprimidos pelos conservadores. Para 

que, porém, vingue essa candidatura, necessário se faz que haja acordo com 

as influências do centro, norte e mata. Esse acordo acha-se bem 

encaminhado, tendo eu nele me empenhado, pois goza Wenceslau das 

simpatias do  Bias (centro), Chaves (norte) e Costa Reis (mata) 

(ANDRADE, 1968 p. 98)
39

. 

O apoio de Bueno Brandão não faltou, tanto que meses depois Wenceslau 

reconheceu esse apoio: “Não tenho a honra e o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas 
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 General Langleberto Pinheiro Soares, em palestra proferida pelo na Biblioteca Municipal “Mário de 

Andrade”, no dia 1 de Março de 1968. 
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 Carta de apoio para que ele se torne o líder republicano em Minas Gerais. 



conheço muito pelo bom nome que tem e pelos serviços a mim prestados na eleição de 

30 de maio passado” (ANDRADE, 1968 p.99)
40

. 

 A morte de Silviano Brandão, em 1902, fez com que Wenceslau Braz, 

secretário do interior, com apenas 34 anos, se tornasse um dos chefes do silvianismo
41

, 

corrente que será importantíssima, na política de Minas, pelo menos durante duas 

décadas. 

 Entre 1903 e 1908, foi deputado federal, e ficou como o líder da bancada 

mineira durante o governo de Rodrigues Alves. Ainda na câmara federal assumiu o 

governo de Minas Gerais (1909), em substituição a Bueno Brandão, vice-presidente do 

estado em exercício, devido à morte do presidente estadual João Pinheiro (1908).  

Wenceslau teve 87.340 votos, enquanto seu adversário teve apenas 2.807 votos. 

Ele foi indicado por 115 dos 128 diretórios municipais do estado para suceder, no 

governo, o Dr. Francisco Sales. 

Como governador do Estado, durante sua fugaz administração (abril de 1909 a 

setembro de 1910), muita coisa foi feita: ele equilibrou as finanças, introduziu 

modificações no ensino criando 78 grupos e 1433 escolas e dispensou especial atenção à 

educação ao inserir o curso técnico ao fomento da produção, ao amparo e à proteção do 

trabalhador rural.  

Governando o Estado em uma fase agitada da vida nacional, em que as 

paixões partidárias por vezes se extremaram, a sua preocupação máxima 

como ele próprio tinha orgulho de proclamar, em mensagem, perante os 

representantes do povo mineiro, foi não se afastar jamais uma linha sequer 

do cumprimento do dever. Tanto quanto competia, Wenceslau Braz, 

sobranceiramente, pugnou pelos alevantados interesses dos seus patrícios 

(GUIMARÃES, 1968 p. 09) 
42

. 

Aos 42 anos, em 15 de Novembro de 1910, Wenceslau tomou posse do cargo de 

vice-presidente da república, o penúltimo degrau de sua rápida subida na escada da 

administração do país, na chapa do Marechal Hermes da Fonseca, conduziu-se, 
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 Carta escrita pelo Wenceslau, em 3 de novembro de 1892. 
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 O Silvianismo contituiu-se em uma força poderosa e coesa, cujo tripé se firma, em Pouso Alegre, Ouro 

Fino e Itajubá. Quer dizer em Silviano basicamente e em Bueno Brandão e Wenceslau Braz, 

complementarmente. 
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 Trecho do artigo de Victor Silveira, Deputado Federal e Jornalista publicado no Correio da Manhã em 

1925 e republicado no livro de Guimarães, 1968. 



entretanto como verdadeiro magistrado, na campanha civilista, garantido ampla 

liberdade no pleito.  

 Eleito vice-presidente da república, manteve-se em atitude discreta, Wenceslau 

Braz não aceitou ser o presidente do senado, como era de regra, preferiu refugiar-se em 

Itajubá durante o seu mandato de vice. A razão era simples, o Marechal Hermes da 

Fonseca enfrentou logo no início de seu mandato a revolta dos marinheiros de São 

Paulo e Minas Gerais e também a revolta na Ilha das Cobras. Wenceslau não quis ser 

beneficiar das derrotas de Hermes para não ser acusado que querer ocupar o cargo de 

presidente. Com essa atitude não se desgastou e manteve-se em condições de se 

promovido presidente.  

 “O desafio agora era escolher um estadista experiente, capaz de resolver os 

problemas do momento” (Pandiá, 1945 p. 470). Rodrigo Alves e Campos Sales foram 

os nomes lembrados, porém Rodrigo estava muito doente e Campos tinha uma 

considerável rejeição. De tal forma, a única personalidade conservadora, capaz de 

preencher a presidência, seria o vice-presidente em exercício, Wenceslau Braz Pereira 

Gomes. 

Sempre pensei e só tenho motivos para continuar a pensar que o homem 

público que for elevado ao posto supremo de primeiro magistrado da 

república deve sua solidariedade ao partido que o elegeu, mas paira superior 

ao partido, por isso mesmo que se torna o chefe da nação. Assim, se algum 

dia se chocassem os interesses nacionais com os do partido, o presidente da 

república não poderá vacilar em dar preferência aqueles; não 

compreendendo esse posto senão como a mais vigorosa garantia aos 

habitantes do Brasil, de modo que, em se tratando de direitos ou de 

verdadeiros interesses nacionais, o chefe de estado deve ser surdo as s 

reclames partidários para fins exclusivamente adstritos ao comprimento da 

constituição e das leis na defesa desses direitos e interesses (CPDOC/FGV, 

1914 p. 07) 
43

. 

A gestão de Braz foi marcada pela forte repressão aos movimentos contrários ao 

governo republicano em diferentes regiões do país, como a campanha do Contestado no 

Paraná, a rebelião militar no Rio e as greves operárias em São Paulo. 

 As cidades do período de Wenceslau Braz já possuíam bairros operários 

consolidados, formados ao redor das fábricas, que seguiam geralmente o traçado das 

ferrovias, como em São Paulo, na Lapa e Água Branca (Zona oeste), no Bom Retiro, 
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 Discurso inaugural de Wenceslau Brás Pereira no dia 15 de Novembro de 1914 e publicado pela 

imprensa oficial do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte (arquivo CPDOC/FGV). 



Bexiga e Barra Funda (centro), no Cambuci, Ipiranga e Vila Prudente (zona sudeste) e 

no Brás, Mooca, Belenzinho e Pari (zona leste), no Rio de Janeiro, certos subúrbios, 

como Bangu, além da Gamboa, São Cristovão, Gávea, Tijuca e Laranjeiras, e em 

Recife, em São José e Afogados. 

 Um acordo entre os políticos de São Paulo e Minas, conhecido como acordo do 

Café com Leite, que contrariou as pretensões de Pinheiro Machado, vice-presidente do 

Senado Federal e chefe do partido republicano conservador, resultou na indicação do 

nome de Wenceslau para a presidência da república (1914-1918), coincidindo com o 

período da primeira guerra mundial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wenceslau Braz no dia em que foi indicado para ser candidato à presidência da república
44

 

 Seu companheiro de chapa foi Urbano dos Santos da Costa Araújo, maranhense 

de boa fibra. Seus concorrentes foram Rui Barbosa para presidente e Alfredo Ellis para 

vice. As eleições foram realizadas no dia 1º de março e Wenceslau Braz foi eleito com 

532.107 mil votos, enquanto seu adversário teve apenas 47.782 votos. 

 Wenceslau Braz conhecia o tamanho de sua responsabilidade e o compromisso 

que iria assumir oficialmente para com todos os brasileiros. Ele escolheu a solenidade 

de inauguração do Instituto Eletrônico e Mecânico de Itajubá, criação e organização de 
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 Foto tirada em frente à Casa Rosada, antiga residência de Wenceslau Braz. 

Fonte: CPDOC / FGV 



seu irmão, para a reunião política, realizada dia 23 de novembro de 1913 para expor a 

sua plataforma de governo que apresentaria no Rio de Janeiro dia 14 de Dezembro.  

 Fazer uma obra de pacificação, de congraçamento de todos os 

brasileiros, tarefa que se impunha já pelo seu feitio pessoal, já pelos seus 

compromissos, já pela situação do país;  

 Colocar os verdadeiros interesses nacionais acima das pessoas e dos 

partidários, pairando a administração superior aos partidos; 

 Colocar a administração nos moldes na mais intransigente moralidade, 

do maior respeito à lei e a justiça; 

 Concorrer para que se fizesse uma boa lei eleitoral e o que mais 

importa, para que fosse cumprida com lealdade a isenção partidária pelas 

autoridades sujeitas ao Executivo, a fim de que não fosse deturpada pelos 

abusos do poder ou pela fraude; 

 Amparar a produção nacional, desenvolvendo, fazendo despertar 

energias latentes; 

 Enfrentar energicamente o problema econômico-financeiro, reduzindo 

impiedosamente as despesas públicas e as cargas por contratos, para que 

pudéssemos ter o desejado, o indispensável equilíbrio orçamentário, e 

retomar o serviço da dívida externa em espécie; 

 Estudar com o maior carinho a necessidade das nossas forças armadas 

para fortalecer o seu aparelhamento, tornando-as mais eficazes; 

 Agir, enfim, decisivamente, tanto quanto nele estivesse, tanto quanto 

coubesse nas forças do país, para melhorar as condições de todas as classes 

sociais (GUIMARÃES, 1968 p. 15).  

 O próprio Wenceslau leu a sua plataforma e falou sobre política: 

Creio que em Matéria Eleitoral, precisamos mais de uma reforma de 

costumes do que de novas leis. O que é preciso acima de tudo é que o eleitor 

tenha a compreensão superior dos seus direitos e dos seus deveres, pronto 

em satisfazer a estes, enérgico na defesa daqueles; o cumprimento exato da 

lei por parte da autoridade pública; a elevação moral, a energia patriótica dos 

poderes constitucionais, em realizar a sua missão, concorrendo 

inequivocamente para a pureza do regime eleitoral em todas as suas bases 

(SILVA, 1983 p. 56)
45

. 
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2.3. Wenceslau Braz, o Presidente 

 O novo presidente assumiu o governo cercado de prestígio que suas atitudes 

traziam na vice-presidência e muito bom senso. O seu programa era feito de firmes 

ideais e promessas sinceras, que impressionava a todos os brasileiros que com simpatia 

tratavam Wenceslau. 

Homem de governo. A têmpera é de estadista e, onde está, lê pelos dedos, 

calmo, sem precipitações. Entre disposições retraídas de espírito e 

retraimentos medidos de alma e gesto, exerce uma vontade que é soberana 

sua. Conhece os homens e sabe como conduzi-los pela harmonização das 

atitudes e pela consentaneidade dos desígnios, sem ceder demais, sem 

conceder demais, tolerando discretamente, e, prudentemente, transigindo 

sem abdicações (ALBUQUERQUE, 1956 p. 07)
46

. 

No seu manifesto inaugural, Wenceslau Braz, como na sua plataforma de 

candidato, demonstrou que iria fazer política muito acima das disputas políticas que 

durante todo o período de sua vice-presidência ele soube ficar afastado, não censurando 

nem aplaudindo o seu companheiro de chapa. 

Pela primeira vez no Brasil, um estadista, ao se tornar presidente, entusiasmado 

com as questões sociais e políticas, fugia da simples banalidade de reformas 

administrativas e medidas financeiras. Para Wenceslau a política só poderia ser eficiente 

tendo um poder executivo que obedecesse às leis, um poder legislativo que fiscalizasse 

sem medo do executivo e um poder judiciário que garantisse todos esses direitos. Isso 

formaria a síntese de poderes harmônicos e independentes, sem concessões. 

O pescador aprendeu no Sapucaí, rio amigo, a arte da paciência. Sabe 

esperar. A amenidade no trato torna-lhe encantador o convívio. Sério, 

austero, em todos os atos, em todas as decisões políticas. É principalmente, 

um pacificador. Tem especial aptidão para conciliar, para harmonizar, para 

eliminar incompreensões e antagonismos. Recebe de Hermes um país 

traumatizado por duras lutas intestinas. Faz acordos nos estados. E também, 

entre os estados estremecidos por questões lindeiras. A paz e a concórdia, 

valores que muito estima, reinam por fim, em toda a parte (ANDRADE, 

1968 p. 12). 

Ao assumir a presidência da república se dedicou de imediato a tarefa de 

pacificação de todos os brasileiros, ganhando a confiança da nação. Apesar dos seus 

propósitos pacificadores, no início do seu governo surgiu a chamada Revolta dos 
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Sargentos, que visava à deposição do presidente da república e a implantação da 

república parlamentar. Um detalhe interessante é que os políticos envolvidos na trama, a 

começar pelo chefe, o deputado Maurício de Lacerda, vinham na sua totalidade, das 

agitações da oposição. 

 Promovida a pacificação, o chefe de Estado voltou as suas visitas para a situação 

econômico-financeira do país, que o empolgou desde o início do governo. As finanças 

se achavam arruinadas. Os gastos do quatriênio anterior a Wenceslau foram exagerados: 

despesas feitas no Ministério da Viação, com obras de utilidade pública, com a 

ampliação da rede ferroviária e com o aparelhamento desta e dos portos. 

A simpatia moral do presidente estava naturalmente, como sempre, em todos 

os casos esteve, nessas rudes contendas, com os elementos que lhe pareciam 

sãos e de fato eram os melhores. Todavia nunca desceu de sua 

imparcialidade para nos favorecer com odiosas medidas de compressão ao 

adversário. Quando debatíamos o nosso direito perante a justiça, a situação 

desabusada, vendo-se perdida, extravasou na violência e o povo do Estado 

compreendeu que era preciso armar-se para fazer respeitada a vontade do 

eleitorado. Era mais uma unidade da Federação que a paixão política dos 

retrógrados forçava a incendiar-se (ALBUQUERQUE, 1956 p. 13)
47

. 

 Wenceslau Braz, contava nos ministérios com uma equipe muito dedicada:  

 Alexandrino Faria de Alencar - Ministro da Marinha; 

  Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (IV) - Ministro da Fazenda (3º na equipe); 

  Augusto Tavares de Lira - Ministro da Aviação; 

  Carlos Maximiliano Pereira dos Santos - Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores; 

  João Gonçalves Pereira Lima - Ministro da Agricultura (2º na equipe); 

  José Caetano de Faria - Ministro da Guerra; 

  José Rufino Bezerra Cavalcanti - Ministro da Agricultura (1º na equipe); 

  Lauro Müller - Ministro das Relações Exteriores (2º na equipe); 

  Luís Martins de Sousa Dantas - Ministro Interino das Relações Exteriores (1º na 

equipe); 

  Nilo Peçanha – Ministro Interino de Relações Exteriores (3º na equipe); 

  Pandiá Calógeras - Ministro da Fazenda (2º na equipe); 
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  Sabino Barroso - Ministro da Fazenda (1º na Equipe). 

 

        Wenceslau Braz, parte do seu ministério e alguns políticos 

 A responsabilidade que a administração de Wenceslau herdou junto às despesas 

ordinárias do poder era grande, para conseguir superar a grave crise econômica teve o 

governo de tomar providências, recorrendo a emissão de “letras-ouro” e “letras-papel”, 

de conformidade com os decretos de 4 de março e 5 de maio de 1915. Com a emissão 

desses títulos habilitou-se o tesouro e procurou o governo Wenceslau resgatá-las no 

mais breve espaço de tempo. 

O presidente sem desconhecer os empeços irremovíveis alguns, que teria de 

encontrar pela rota que seria a sua, soube distinguir o que era fruto imediato 

da avassalante crise mundial desfechada pela guerra, como o fechamento dos 

mercados e a sua limitação, a deficiência progressiva dos meios de 

transporte, as restrições postas ao crédito do comércio e as novas exigências 

ocasionadas pelo intercâmbio comercial do que corria a conta de fatores de 

responsabilidade nossa, consequência da crise de crédito derivada da 

excessiva grandeza de programas desenvolvidos em prazo por demais 

escasso (CAVALCANTI, 1920 p. 09). 

Para conseguir superar as dificuldades financeiras e para habilitar o tesouro e 

resolver os seus compromissos, muitos de caráter urgente, o governo teve de lançar mão 

da emissão de títulos especiais. O slogan do governo, “Parcimônia nos gastos quer 

públicos, quer particulares” 
48

, era uma realidade. 
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 As economias feitas com as reformas e rescisões de contratos de obras do 

ministério da viação atingiram 500 mil contos. Com as reduções das despesas nos 

ministérios, o governo economizou 600 mil contos. Assim para um total de emissões de 

841.108 contos, tivemos um total de economias de 1.100.000 contos. Os algarismos 

atestam as excelências da gestão financeira do governo Wenceslau Braz. 

O governo Wenceslau Braz, tendo recebido o legado de cerca de 400 mil 

contos de divida representando compromissos inadiáveis do tesouro, 

liquidou-o com a emissão de 192 mil contos de apólices, de 158 mil contos 

“papel-moeda” deixando somente a liquidar a importância de 20 mil contos, 

por não convir ao Tesouro o resgate de letras “papel” que estavam cotadas 

acima do par na praça (CAVALCANTI, 1920 p. 37). 

 O governo de Wenceslau Braz, passando por uma crise jamais atravessada pelo 

país, fez dentro do possível, tudo que esteve ao seu alcance para melhorar a situação 

financeira e econômica do Brasil.  

Em largos traços eis o que foi quanto a sua parte financeira o governo de 

benemérito cidadão republicano Sr. Wenceslau Braz, que ao cabo da sua 

tarefa cumprida em 4 anos de exaustivos esforços pelo bem e felicidade da 

pátria, pondo ordem naquela “ruinosa e inominável  desordem”
49

 

(CAVALCANTI, 1920 p. 39). 

 O governo expandiu economicamente e a agricultura e a pecuária tiveram grande 

incentivo. Wenceslau ao mesmo tempo em que proclamou o estado de guerra, pediu a 

intensificação dos trabalhos no campo e com estas medidas não houve o aumento do 

custo de vida.  

Devido à escassez de carne no mercado mundial, o Brasil para tornar-se um 

centro exportador de primeira ordem e aparelhado para concorrer com 

vantagem naquele mercado investiu no melhoramento das raças já 

existentes, conseguindo graças ao cruzamento do nosso excelente gado 

caracu com reprodutores de outras raças, escolhidos entre os que mais 

facilmente se adaptariam ao nosso clima (LESSA, 1915, p. 06) 
50

.  

 Em 1915, o governo criou o comissariado de alimentação, que funcionou muito 

bem durante a guerra, sob o comando de Leopoldo de Bulhões e sob cujo controle 

estiveram os preços dos gêneros alimentícios. 
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 No início da gestão de Wenceslau Braz, ocorreu a queda brutal das exportações, 

principalmente dos produtos agrícolas. O governo federal adotou uma política 

financeira severa e foi responsável pela queima de três milhões de sacas de café que 

estavam estocadas para evitar a queda nos preços do produto. Mais uma vez a política 

de valorização do café foi aplicada como desejavam as oligarquias cafeicultoras. 

Cumprimos, portanto, provocar e facilitar o desenvolvimento de outras 

culturas perfeitamente viáveis em nosso país e melhorar a nossa produção 

atual. Os nossos principais produtos de exportação: café e a borracha estão 

ameaçados de séria concorrência estrangeira. Quanto ao primeiro o governo 

de São Paulo está empenhado em estudar a realidade e a extensão do perigo 

que ameaça a lavoura paulista. Quanto ao segundo, devem ser examinados 

com a maior solicitude os resultados das medidas adotadas pelo eminente 

brasileiro que ora dirige os destinos da república, para o efeito de 

desenvolvê-las ou modificá-las, tão certo é que o governo federal não pode 

cruzar os braços ante uma perspectiva tão sombria (CPDOC/FGV, 1914 p. 

17) 
51

. 

 Paralelamente, ocorreu também uma expressiva queda das importações de 

manufaturados, porque os países em guerra deixaram de produzi-los em grande 

quantidade. Desse modo, a economia brasileira foi estimulada a produzir internamente 

os produtos que deixaram de ser importados dos outros países. O resultado foi um 

vigoroso crescimento do setor industrial. 

  As pequenas oficinas e fábricas transformaram-se em grandes indústrias que 

produziam desde produtos têxteis até equipamentos e maquinários. As oligarquias 

agrárias, principalmente a poderosa classe dos cafeicultores que comandava o aparelho 

de Estado e o Governo Federal, não tiveram condições de impedir ou frear a 

industrialização. 

 Como remate a esta sumária apreciação em torno da política econômico-

financeira do governo Wenceslau Braz, podemos dizer que, apesar da guerra, no fim do 

quatriênio, o cambio estava equilibrado.  

 A velha pendência territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina, foi 

uma das questões que prendeu a atenção do presidente logo no começo do seu governo. 

Quando Wenceslau assumiu, “O contestado” 
52

 estava em armas. Os dois governadores 
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guardavam a liberdade de ação para a solução do litígio pelos meios legais, entretanto 

acatavam os propósitos do presidente de manter a ordem e a tranqüilidade naquela zona, 

enquanto uma decisão definitiva não fosse pronunciada por quem de direito. 

Atento as exigências de uma parte e outra, compulsando dados, balanceando 

razões, riscando sobre mapas, numa constância diuturna de esforços, 

sugerindo um pequeno avanço conciliador de fronteiras aqui, ou um ligeiro 

recuo acolá, quanto à união de Victoria, aconselhando como justa a partilha 

dela entre os dois estados, que cidade outras havia até debaixo de bandeiras 

diferentes como Sant’Anna do Livramento entre nós mesmos e Bar-Le-Duc 

e outras, noutras terras, compensam-se afinal as exigências na celebração do 

pacto de outubro de 1916, firmado no palácio do Catete com o cerimonial de 

uma empolgante festividade que tocava o coração da pátria 

(ALBUQUERQUE, 1956 p. 51). 

 Aprovado o acordo pelas Assembléias dos estados e pelo Congresso Federal, 

Santa Catarina ficou com 25.500 quilômetros quadrados e Paraná com 20.310 e tudo em 

boa paz. Encerrava-se a história de uma enorme briga que não se justificava entre 

estados de um mesmo país. 

 Outro assunto em que o presidente Wenceslau Braz concentrou suas atenções foi 

o problema da defesa nacional. Como ponto alto neste setor, se situa a instituição do 

serviço militar obrigatório que reabilitou o Exército. Na realidade, representou uma 

conquista, cujos frutos só mais tarde puderam ser avaliados. No seu governo foi 

sorteado o primeiro contingente a incorporar. 

Wenceslau não se furtou a um batismo aéreo. Foi o primeiro chefe da nação 

a enfrentar os riscos da navegação aérea. Em um dos hidroaviões que o 

governo acabara de adquirir, pilotado pelo comandante Short, o presidente, 

de fraque, capacete e óculos de aviador, sobrevoou o Rio e aterrizou em 

Niterói. Comentaria mais tarde que se sentiu como se estivesse em uma rede 

balançando-se (ANDRADE, 1968, p. 245). 

 O Pacifista fez pelas Forças Armadas muito mais do que um Marechal 

Militarista. Militarizou o país e eliminou virtualmente o sistema do voluntariado que 

tanto esvaziava o quadro das Forças Armadas
53

. 

 Ainda no que diz respeito à defesa nacional e a organização militar, em especial, 

devemos creditar ao seu governo os seguintes atos: a extinção da Guarda Nacional, a 

criação da Escola de Aviação Naval, a remodelação dos serviços administrativos e 

técnicos do Exército e o reaparelhamento das Forças de Terra e Mar. 
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 O mundo estava em guerra, mas no Brasil ainda se pensava em paz. Merece 

especial menção a conduta do presidente Wenceslau Braz, na emergência do estado da 

guerra, quando Wenceslau assumiu a presidência da república, já havia irrompido a 

Primeira Guerra Mundial. 

 No dia de sua posse, expressando os anseios dos brasileiros pedia pelo 

restabelecimento da paz entre as nações amigas, infelizmente envolvidas na luta que 

tomava conta do mundo inteiro. Embora o Brasil se mantivesse nos primeiros anos do 

conflito numa posição oficial de completa neutralidade, aconteciam festas de caridade 

para angariar fundos para a Cruz Vermelha dos países aliados. 

 Somente em 1917 entraram na guerra o Brasil, os Estados Unidos e as 

Repúblicas da América Central. Não foi difícil para as nações aliadas encontrarem 

simpatia na opinião pública brasileira. Até a grande guerra, os nossos estudiosos e os 

universitários se serviam dos livros franceses e italianos.  

       

Wenceslau em seu gabinete assinando os papéis para que o Brasil entrasse na guerra 

 A partir de 1º de fevereiro de 1917, a Alemanha decide desencadear uma 

campanha submarina, a fim de estabelecer o bloqueio europeu. Para isso notificou os 

governos dos países neutros, inclusive o Brasil, das medidas que passaria a adotar. 

 O nosso governo não tendo concordado com as restrições que lhe seriam 

impostas, se dirigiu ao secretário de estados e negócios estrangeiros do governo 

Fonte: CPDOC / FGV 



imperial alemão, Sr. A. Zimmermmann, por intermédio do nosso ministro em Berlim, 

Silvino Gurgel do Amaral, enviando uma nota: 

Por isso o governo brasileiro, não obstante o seu sincero e vivo desejo de 

evitar divergências com nações amigas, ora em luta armada, sente-se no 

dever de protestar contra esse bloqueio, como efetivamente protesta e, 

consequência disso, de deixar ao governo imperial alemão a 

responsabilidade de todos aqueles casos que se derem com cidadãos, 

mercadorias e navios brasileiros, desde que se verifique a postergação dos 

princípios reconhecidos de direito internacional ou de atos convencionais em 

que o Brasil e a Alemanha sejam partes (SILVA, 1975 p. 146). 

 Apesar do nosso protesto em 3 de abril de 1917, às 23:30, foi torpedeado e posto 

a pique o navio mercante brasileiro “Paraná”. 

 Uma grave crise econômica atingiu o Brasil em consequência da Primeira 

Guerra Mundial. Os salários dos trabalhadores não acompanhavam o aumento do custo 

de vida. Entre 1914 e 1923, o salário médio havia subido 71%. O custo de vida, 

considerando-se apenas itens básicos, havia aumentado 189%, o que significava uma 

queda de quase dois terços no valor real dos salários. 

 São Paulo parou, sindicatos anarquistas lideraram uma paralisação contra os 

baixos salários e por melhores condições de trabalho. O salário médio de um operário 

era em torno de 100 mil réis. O consumo básico de uma família chegava a 207 mil réis. 

 O governo deu ordem para abrir fogo em quem ficasse parado na rua, operários e 

polícia entraram em conflitos violentos. Porém, por força dos exageros germânicos, a 

violação sistemática de um país neutro era constante. Os alemães fizeram dos portos 

nacionais bases de reabastecimentos dos cruzadores armados, tentando mobilizar as 

colônias povoadas. 

 Houve afundamento de barcos desarmados: Paraná, Tijuca, Lapa, Macau, cujo 

comandante foi feito prisioneiro. 

 A cooperação brasileira com os aliados, além do fornecimento de gêneros 

essências, cingiu-se à ajuda no patrulhamento do Atlântico e ao envio de uma missão 

médico-militar à Europa. Em Janeiro de 1918, com decorrência desses fatos, que 

ocasionaram uma situação de guerra forçada, Wenceslau Bráz e o seu Ministro do 

Exterior, Nilo Peçanha, assinaram a declaração de guerra à Alemanha. 



Faço saber que o congresso nacional decretou e eu sanciono a seguinte 

resolução: 

Artigo único – Fica reconhecido e proclamado o estado de guerra iniciado 

pelo império alemão contra o Brasil e autorizado o presidente da república a 

adotar providências constantes da mensagem de 25 de outubro corrente e 

tomar todas as medidas de defesa nacional e segurança pública que julgar 

necessárias, abrindo os créditos precisos ou realizando as operações de 

crédito que forem convenientes para esse fim, revogadas as disposições em 

contrário (SILVA, 1975 p. 156) 
54

. 

 Tivemos participação de pouca monta no conflito, sendo a principal remessa de 

uma missão composta de médicos e farmacêuticos, em julho de 1918. O Brasil entrava 

em guerra totalmente despreparado para uma ação agressiva, sem elementos de combate 

suficientes e de qualidade. 

 A guerra terminou no dia 18 de novembro de 1918, participando o Brasil da 

Conferência da Paz, reunida em Versailles, um dos documentos marcantes deste século. 

Interessante relembrar que, quatro dias antes de terminar seu governo. Wenceslau viu 

também acabar a guerra na Europa. 

 Como consequências da guerra tivemos: 

 Perturbação do comércio internacional: nossas exportações caíram de modo 

assustador; 

 Oportunidades comerciais: gêneros alimentícios, matérias primas encontraram 

compradores dispostos a pagar altos preços. Houve acentuado estímulo aos 

trabalhos da agricultura; 

 Impossibilidade de importação dos produtos fabris: que gerou ponderável surto 

na indústria. 

 Nó último ano do governo, em 6 de setembro de 1918, o país foi assolado pela 

gripe espanhola com milhares de vítimas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, 

castigando 80% da população. Não tínhamos defesa sanitária, morreram 15 mil pessoas. 

Nunca houvera em nossa pátria, epidemia que se lhe comparasse. Centenas 

de milhares de pessoas foram suas vítimas fatais. Ela se alastrava por todas 

as paragens. Parecia não haver cuidados ou remédios que a detivessem. 

Geralmente acometia com maior virulência as pessoas mais jovens e fortes 

(SILVA, 1975 p. 163). 
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 O presidente Wenceslau fez o que conseguiu, suspendeu o expediente nas 

repartições e escolas, improvisou hospitais, enfermarias, postos de assistência, 

providenciando socorros e alimentos. O comércio fechou as portas, a cidade mais se 

assemelhava a um palco de imensa tragédia. Poucos se aventuravam pelas ruas desertas, 

sempre apavorados com a permanente ronda da morte. 

 Um mês depois, para alívio geral, a epidemia começou a diminuir e os casos 

fatais já eram quase zero. A vida na cidade do Rio de Janeiro foi aos poucos se 

recompondo e a enfermidade passou, para trás ficou o luto e o pranto. 

Ao sair do governo, Wenceslau Braz afirmou a um amigo que ele podia ter 

errado muito na administração, mas que se sentia contente em deixar no país um novo 

código civil em pleno funcionamento e que valia a pena ter governado, nem que fosse 

só para promulgá-lo. Realmente foi um dos pontos mais altos do seu governo. 

 Em 1918, terminando o seu período presidencial, Wenceslau Braz entregou o 

governo ao seu sucessor, Rodrigues Alves, eleito dentro do esquema dominante: política 

Café com Leite. 

 Wenceslau, aos 50 anos, deu por encerrada a sua carreira política “O que quero é 

viver no meu canto, já servi o país à medida das minhas possibilidades e entendo que 

outros devem ter a sua vez. Nada mais quero e suponho que nada tenho a dar” 

(ANDRADE, 1968 p. 284)
55

. 

 Mesmo tendo dada por encerrada sua carreira política, o mineiro participou 

esporadicamente dos movimentos sociais, que abalaram o país. Assim foi na revolução 

de 1930, a mais importante da história republicana. Wenceslau Braz, que a princípio se 

mostrava contra a revolução, temeroso do após-vitória, acabou aderindo. “Se a honra de 

Minas está em jogo, cabe-me ceder e ser revolucionário contra a minha vontade e os 

meus sentimentos ”
56

 (ANDRADE, 1968, p.289).  

 Estoura o movimento, o Itajubense desloca-se para Belo-Horizonte, de onde 

disse ao Brasil que estava com a revolução. Tão convencido estava de boa causa o 

revolucionário de última hora é um convicto e responde assim aos que querem saber a 
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sua opinião sobre a sorte das armas: “vitória certíssima e dentro de 3 semanas, ou 21 

dias”. Em suas memórias Wenceslau confirma que tinha certeza das atitudes dos 

militares sem que ninguém o tivesse dito, mas quanto ao prazo, ele disse que foi palpite 

e que com mais convicção do que ele realmente tinha. Depois da vitória, Wenceslau 

recusou-se a seguir para o Rio de Janeiro e permaneceu em Itajubá. 

 Em 1947 iam realizar as eleições para os governos estaduais, Carlos Coimbra da 

Luz aspirava à indicação de seu nome pelo PSD, como candidato ao governo de Minas. 

Sua vitoria estava certa, com 78 anos de idade, admitia o sacrifício com a condição de 

ficar apenas um ano, o suficiente para a votação da Constituição Mineira. Dizia: “Na 

minha idade, o poder já não tem sedução, e para mim há trinta nos que não tem” 

(ANDRADE, 1968, p. 291). 

 Homem carregado de serviços a Minas e ao Brasil, que sempre fizera dos cargos 

instrumentos de bem comum, teve afinal sua candidatura adotada pelo PSD. 

 Tudo parecia tranquilo, mas houve o imprevisível. Na convenção realizada no 

dia 13 de Dezembro de 1947, numa sexta-feira, por força das artimanhas de José Maria 

Alckmin e Benedito Valadares, seu nome foi afastado, surgindo a candidatura de Bias 

Fortes, apoiada pelas raposas pessedistas. 

Para mim, pessoalmente, tal golpe foi a dádiva de mais alguns anos de vida, 

porque só assim pude ter o repouso de que tanto precisava. Ao próprio 

Getúlio, ele disse em Itajubá: “Sabe que lhe devo mais uns anos de vida?” E 

Explicou em face da curiosidade do presidente: “Tentei várias vezes deixar a 

política, que estava se tornando insuportável para mim e reduzindo minha 

pobre saúde a frangalhos. Seu golpe deu-me o esperado repouso, que valerá 

para mim Três anos de vida a mais” (ANDRADE, 1968 p. 292/293). 

  A idade agora retém Wenceslau em casa. O tempo foi passando e restava apenas 

a espera pelo centenário de seu nascimento, que já estava bem próximo. Mas de repente, 

aos 15 minutos do dia 16 de maio de 1966 o relógio parou.  Dão-lhe corda, torna a 

parar
57

, ninguém sabe explicar o fato, mas a família do presidente confirmou a 

misteriosa ocorrência. 

Às duas horas e 15 minutos da madrugada de 15 de maio de 1966, a menos 

de dois anos do seu centenário, deixou de existir o saudoso Wenceslau Braz 

Pereira Gomes. A beira do seu leito estavam os seus filhos e alguns outros 

parentes, o médico assistente Dr. Carlos Vitor Rennó Ribeiro, que empregou 
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os derradeiros recursos da medicina para salvar a preciosa vida, e o 

enfermeiro Joaquim de Moraes do posto médico da fábrica de armas do 

exército, profissional que há sete anos vinha prestando os seus serviços ao 

ex-presidente em suas enfermidades (GUIMARÃES, 1968 p. 61). 

 Nos seus guardados descobre-se um pequeno papel com essas palavras 

manuscritas: “Como é que com tantas desistências subi tanto? Será porque não tive 

ambição de chegar até lá?” (ANDRADE, 1968. p. 301). As perguntas assim singelas 

envolvem um pedido de desculpas por haver subido tanto! Quer que os seus 

descendentes saibam que não teve culpa... não o levem a mal. 

Aos 98 anos não seria demais que uma vida tão fecundante pudesse encerrar-

se. Mas, ainda sim, a nação se choca. Volta-se para Itajubá, de cabeça 

descoberta em respeitosa homenagem a quem soube exemplificar para sua 

geração a para as futuras gerações, com uma filosofia pessoal inusitada, 

inédita mesmo, inacessível aos homens comuns (ANDRADE, 1968. p. 302). 

Tomando ciência do falecimento do grande brasileiro, Wenceslau Braz, o 

governo do presidente Marechal Castelo Branco decidiu decretar luto oficial e as honras 

de chefe de estado ao ex-presidente republicano pelos serviços prestados ao Brasil e 

pelas virtudes que o caracterizavam ao longo de sua vida.  

   Como homenagem, três cidades receberam o nome do político mineiro:  

 1) Presidente Wenceslau: cidade do estado de São Paulo que começou quando a 

Linha de Ferro Sorocabana estendeu seus trilhos, em 1918, aqui surgiram os primeiros 

desbravadores, entre estes, Paschoal Alexandre. Após a conclusão da construção da 

Estrada de Ferro e designada a estação, esta cidade recebeu o nome de Coroados, 

porém, em seguida, foi mudado para Perobal, mas, antes de receber a placa de 

denominação, foi alterado para Presidente Venceslau, em homenagem ao presidente da 

república Wenceslau Braz, isto ocorreu em fins de 1921 e foi elevado a município 

autônomo em 02 de setembro de 1926 
58

. 

2) Wenceslau Braz: uma cidade no sudoeste do estado do Paraná, fundada em 

1848 por Domiciano Correia Machado, por coincidência um mineiro partido de São 

Caetano da Vargem Grande, o distrito Itajubense em que, vinte anos mais tarde, 

nasceria o presidente Wenceslau Braz Pereira Gomes e outra em Minas Gerais, e 

Presidente Venceslau no Estado de São Paulo. Recebeu vários nomes a localidade, 

                                                           
58

 IBGE (enciclopédia dos municípios brasileiros, volume XXXI, pág. 525). 



inclusive a denominação de Novo Horizonte e, ainda por coincidência de Brasópolis, o 

nome que se daria depois a São Caetano da Vargem Grande no sul de Minas. Com a 

construção da estrada de ferro São Paulo – Rio Grande (R.V.P.S.C. e V.R.G.S.) passou 

em 17 de outubro de 1935 a chamar-se Wenceslau Braz, homenagem ao grande 

estadista brasileiro que, quando presidente da república mandou abrir a estrada de ferro 

que veio trazer grande surto de progresso para toda essa região 
59

. 

3)Wenceslau Braz no sul de Minas, a terceira cidade com o nome do nosso ex-

presidente. Seu primeiro nome foi Bicas do Meio, município desmembrado de Itajubá 

pela lei estadual número 2.764 de 30 de dezembro de 1962. Seu segundo nome foi São 

Francisco de Oliveira, porém em 09 de setembro de 1964, o topônimo de Wenceslau 

Braz ficou somente para Bicas do Meio, cidade cortada pela rodovia Itajubá-Lorena. 

Possui importante usina hidroelétrica do exército
60

. 
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IBGE (enciclopédia dos municípios brasileiros, volume XXXI, pág. 525).  
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 IBGE (enciclopédia dos municípios brasileiros, volume XXXI, pág. 525). 



3. WENCESLAU BRAZ E A MÍDIA IMPRESSA 

 

3.1. Eleições Presidenciais de 1914 

No dia 1º de março de 1914 foi realizada a 7ª eleição presidencial do Brasil que 

naquela época contava com apenas 20 estados e o Distrito Federal. Foram sugeridos 61 

nomes para a Presidência e 102 à Vice-Presidência e, o resultado da apuração só foi 

divulgado no dia 1º de julho de 1914. 

A população do país era de aproximadamente 25.500.000 pessoas, sendo que 

apenas 1.580.000 eram eleitores. Isso porque naquela época, o direito ao voto era de 

privilégio dos homens com mais de 21 anos, que não fossem analfabetos, dos religiosos 

e dos militares. 

No entanto, apesar das expectativas levantadas entre os que tinham sido 

excluídos pela lei de 1881, pouca coisa mudou com o novo regime. Pelo lado 

legal, a Constituição Republicana de 1891, eliminou apenas a exigência da 

renda de 200 mil-réis, que, como vimos, não era muito alta. A principal 

barreira ao voto, a exclusão dos analfabetos, foi mantida. Continuavam 

também a não votar as mulheres, os mendigos, os soldados e os membros 

das ordens religiosas (CARVALHO, 2008, p.40). 

Apesar de serem 1.580.000 eleitores, apenas 590.000 participaram da eleição, 

representando 2,31% da população do país. O voto não era obrigatório nem era secreto e 

a eleição para presidente e vice era realizada separadamente, ou seja, os candidatos 

concorriam ao mesmo tempo para presidente e depois para vice e, naquela época não 

existia reeleição
61

. 
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 Todas as informações matemáticas desse capítulo foram extraídas do livro “Eleições presidenciais na 

primeira republica: uma abordagem estatística”, de Aloildo Gomes Pires, Salvador: Ipografia São Judas 

Tadeu, 1995. 

 



3.2. Política do Café com Leite 

De 1889 a 1930 o Brasil viveu a República Velha, ocasião em que foi executada 

a Política do Café com Leite, uma política de revezamento do poder nacional, que 

compreendia dois estados: São Paulo devido ao seu forte setor agrário e sua enorme 

produção de café e Minas Gerais, maior pólo eleitoral do país da época e produtor de 

leite. Nesta ocasião dois partidos fizeram uma aliança para se revezarem na Presidência 

da República: PRP (Partido Republicano Paulista) e PRM (Partido Republicano 

Mineiro). 

O fato do voto não ser secreto, tornava o voto de cabresto e a fraude eleitoral 

práticas comuns. 

 

AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES... “DE CABRESTO” 
62

 

 

                                                             Os coronéis levando seus empregados no cabresto para votarem.  

 Naquela época existia grande influência dos coronéis, pessoas que detinham o 

Poder Executivo Municipal, econômico e principalmente o Poder Militar da região. Os 

coronéis praticavam a fraude eleitoral e obrigavam as pessoas a votarem em 

determinado candidato. 
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 Charge de J. Carlos, ironizando o então sistema político vigente, publicada na revista “Careta” de 

1924. Revista Humorística Brasileira de circulou de 1908 a 1960. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Elei%C3%A7%C3%B5es_de_cabresto.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Elei%C3%A7%C3%B5es_de_cabresto.jpg


A maioria dos Presidentes da Republica Velha representou os interesses das 

oligarquias paulista e mineira. A república continuava com as práticas centralizadoras 

do Império através da política dos Presidentes de Estado (governadores), que 

controlavam de um lado, o poder local através dos coronéis, e de outro, davam 

sustentação aos presidentes. 

Seguindo essa obra de engenharia política, o poder federal não interferiu na 

política dos municípios, garantindo a autonomia política e a tranquilidade nacional.  

Outros deram à minha política a denominação de “Política dos 

Governadores”. Teriam acertado se dissessem “Política dos Estados”. Esta 

denominação exprimiria melhor o meu pensamento! Neste regime, disse eu 

na minha última mensagem, a verdadeira força política, que no apertado 

unitarismo do Império residia no poder central, deslocou-se para os estados. 

A Política dos Estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de 

harmonia entre os Estados e a União é, pois, na sua essência, a política 

nacional. E lá, na soma destas unidades autônomas, que se encontra a 

verdadeira soberania da opinião. O que pensam os Estados pensa a União! 

(SALLES, 1983) 
63

. 

Essa política foi criada por Campos Sales devido à necessidade de ele próprio 

conduzir sua sucessão presidencial que se daria em 1902, para a qual ele indicou o 

paulista Rodrigues Alves como candidato à Presidência: 

Se nos achássemos em condições normais de vida, com partidos políticos 

bem assinalados entre si, obedecendo cada um à autoridade de seus chefes 

legítimos... Conservar-me-ia em posição neutra para oferecer aos 

contendores todas as garantias eleitorais, mas bem diversa é a situação da 

república... E é preciso evitar, com decidido empenho, as agitações sem base 

no interesse nacional que não serviriam se não para levar à arena política as 

ambições perturbadoras que tem sido e serão sempre os eternos embaraçados 

a proficuidade da ação administrativa... (e explica a necessidade de um vice 

mineiro para Rodrigues Alves). Tenho motivos para acreditar que Minas só 

aceitará a combinação que também entrar um mineiro e para evitar 

embaraços julgo conveniente indicar Silvano Brandão para vice-presidente! 

(SALLES, 1998) 
64

. 
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 Manoel Ferraz de Campos Salles, explicando e exemplificando a sua nova criação: a “Política dos 

Estados”. 
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 Justificativa de Campos Sales para a sua escolha de sucessão e indicação dos seus candidatos. 



A política do Café com Leite transformou a estrutura do federalismo
65

 no Brasil. 

Enquanto a definição de federalismo diz que os estados de uma federação têm de ser 

iguais entre si, quando há o controle da máquina estatal por dois estados, cria-se um 

desequilíbrio que vai contra o próprio conceito de federalismo. 

São Paulo e Minas Gerais ainda hoje exercem enorme poder na política 

brasileira, principalmente pelo número de eleitores que possuem e sua influencia a nível 

federal. Dos presidentes eleitos após o fim da ditadura, Tancredo Neves era mineiro 

(mas faleceu antes de tomar posse); Fernando Henrique Cardoso e Lula são políticos 

paulistas, apesar de nascidos em outros estados; e Itamar Franco, eleito como vice-

presidente de Fernando Collor de Mello, também é mineiro, assim como Dilma 

Rousseff, atual Presidente da Republica.  

Em 2006, durante as campanhas eleitorais, o governador Aécio Neves aliou-se 

ao candidato a governador de São Paulo José Serra para apoiar a candidatura do Paulista 

Geraldo Alckmin à Presidência da República. “É a política do Café com Leite do século 

XXI”, declarou Serra, procurando deixar claro que a referência à política dominante na 

República Velha era apenas uma brincadeira. 

Hoje nós estamos selando aqui um pacto de parceria. De parceria durante a 

caminhada eleitoral, mas sobre tudo, de parceria no futuro, se nós tivermos a 

ventura de vencer as eleições. E essa parceria será muito mais efetiva se 

pudermos ter, e acredito que teremos, o companheiro Geraldo Alckmin na 

Presidência da República. Sou bem educado, se vocês quiserem agradar o 

Aécio, votem no Geraldo (AÉCIO NEVES, 2006) 
66

. 

 Desta maneira, os três principais tucanos que concorreram ao pleito de 2006, 

selaram uma aliança, chamada por eles de “parceria para políticas conjuntas” entre 

Minas Gerais e São Paulo, em torno de cinco pontos de interesse comum entre esses 

dois estados.     
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 União dos “Estados Federados” para constituir a “Federação”, o “Estado Federal”. O Federalismo no 

Brasil seguia o modelo “Estadunidense”. 
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 Discurso de Aécio Neves no dia 31 de julho de 2006, em uma reunião do PSDB realizada no comitê de 

campanha do candidato José Serra, na região central de São Paulo. Texto transcrito por Carmen Munari, 

no dia 01 de agosto de 2006, extraído do site Terra. 



                                                                    

Serra e Aécio, representando os dois estados que supostamente “dominariam” as eleições presidenciais67. 

  

3.3. Candidaturas e Resultados 

A Eleição Presidencial de 1914 no Brasil foi a primeira e a única da República 

Velha em que todos os maiores partidos do país apoiaram um único candidato, o da 

chapa Wenceslau Braz – Urbano Santos. 

PRM – Partido Republicano Mineiro 

PRP – Partido Republicano Paulista 

PRR – Partido Republicano Rio Grandense      

PRF – Partido Republicano Fluminense 

Os quatro principais estados se uniram e em protesto a isso, o PRL – Partido 

Republicano Liberal, lançou a candidatura Ruy Barbosa – Alfredo Ellis. 

Depois de marchas e contramarchas, quando vários nomes foram 

“queimados”, as forças políticas dominantes se uniram em torno da chapa 

Wenceslau - Urbano. Formou-se então uma agremiação política em 

sustentação à chapa Ruy-Elis (Partido Republicano Liberal). Todavia, a falta 

de apoio dos grandes Estados levou os seus organizadores a compreenderem 

a inutilidade de seu gesto. Pretextando a péssima situação financeira, os dois 

candidatos publicaram o chamado “Manifesto à Nação”, no dia 31 de 
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 Charge ilustrando essa aliança de Serra com Aécio, extraída do blog do “Gadelha”, do dia 02 de março 

de 2010. 



Dezembro de 1913 e declaram assim, a renúncia, explicando as razões de 

seus atos de desistência (PIRES, 1995, p.32). 

Mesmo tendo renunciado, Ruy Barbosa obteve no dia 1º de março 47.782 votos, 

o que representou 8,22% dos votos, sendo que 0,18% dos votos foram dados a outros 

candidatos não registrados. 

 

RESULTADO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1914 
68

 

Eleição para presidente do Brasil Eleição para vice-presidente do Brasil 

Candidato Votos Porcentagem Candidato Votos Porcentagem 

Venceslau Brás 532.107 91,58% Urbano Santos 556.127 96,21% 

Ruy Barbosa 47.782 8,22% Alfredo Ellis 18.580 3,21% 

Outros 1.111 0,18% Outros 3.331 0,58% 

Votos nominais 581.000 Votos nominais 578.038 

Votos brancos/nulos 9.000 Votos brancos/nulos 11.962 

Total 590.000 Total 590.000 
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 Tabela construída através de estudo realizado pela Universidade Estácio de Sá, sobre a apuração das 

eleições presidenciais de 1914, números aproximados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Venceslau_Br%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbano_Santos_da_Costa_Ara%C3%BAjo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ruy_Barbosa
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3.4. Metodologia de Análises dos Veículos Impressos 

Para avaliarmos a repercussão e as contribuições positivas ou negativas que a 

mídia impressa deu nas eleições presidenciais de 1914, escolhemos 04 veículos de 

comunicação, três jornais e uma revista. 

Veículos: 

 VILLA BRAZ – jornal semanal de abrangência apenas municipal; 

 GAZETA DE MINAS – jornal semanal de abrangência estadual; 

 O ESTADO DE SÃO PAULO – jornal diário de abrangência nacional. 

 CARETA – revista semanal de abrangência nacional. 

 

Período: 

Foi escolhido para essas análises um período pré-eleitoral, ou seja, a eleição 

presidencial aconteceu no dia 1º de março de 1914, foi analisado o período de 07 meses 

antes do dia da eleição, por ser considerado o período de campanha eleitoral. As 

análises foram feitas do dia 1º de agosto de 1913 ao dia 28 de fevereiro de 1914, um 

total de 212 dias.  

Periodicidade: 

Dos 04 veículos escolhidos, os dois menores eram de periodicidade semanal e 

apenas o Estadão, era diário. Já a Revista Careta era semanal.  

Localização do conteúdo: 

Foi escolhida a primeira página de todos os jornais para serem analisadas, uma 

vez que está comprovado que mais de 50% da identidade cultural de um jornal está 

presente em sua capa e que mais de 85% dos focos noticiosos daquela edição se 

encontram lá também, mesmo que seja apenas com uma pequena chamada. 

No caso do jornal “O Estado de São Paulo”, foi aberta uma exceção com relação 

ao estudo das capas, pois notou-se que a coluna denominada “Estados”, era a que 

reproduzia as matérias de política da época e, por forças de diagramação e de inserção 

de anúncios comerciais, a coluna acabou saindo na página dois em 54 dias, o que nos 

obrigou a estudar essas 54 páginas, sendo 47 páginas 02 e 05 páginas 05. 



Da revista Careta foram estudados 31 exemplares, um total de 1570 páginas. 

Com exceção de apenas uma edição no mês de Janeiro, que não está disponível na 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, fonte que serviu para toda esta pesquisa. Com 

relação à localização do conteúdo da revista, foram analisadas a página 12 que tinha 

uma coluna de política e as páginas 39 e 40, que tinham uma coluna de informações 

sobre São Paulo e que geralmente trazia informações relevantes sobre a política 

nacional. 

Focos Pesquisados:  

 Matérias, colunas, telegramas e notas que tivessem o nome de Wenceslau 

Braz, Urbano Santos, Ruy Barbosa e Alfredo Ellis; 

 Edições que falassem das Eleições Presidenciais de 1914; 

 Edições que citassem convenções partidárias, ou que citassem qualquer uma 

dessas siglas partidárias: PRP, PRM, PRC, PRF, PRR e PRL. 

 Edições que retratassem a política de uma maneira geral: qualquer outra 

eleição, inaugurações e visitas com a presença de políticos. 

 

Gráficos das Análises 
69

: 

Em uma primeira fase, foram construídos vários gráficos para cada veículo: 

 Os jornais semanais tiveram três gráficos cada um, indicando o número 

de publicações políticas no período, justificando a ausência dessas 

publicações e separando essas publicações políticas em algo relevante 

ou não para as eleições de 1914; 

 O jornal diário teve sete gráficos, indicando o número de publicações 

políticas em cada um dos sete meses estudados e o resultado desses sete 

gráficos gerou mais três gráficos diferentes; 

 A revista semanal teve 14 gráficos, sendo que sete foram sobre as 

publicações relevantes sobre as eleições em cada um dos meses 

analisados e sete foram feitos com base no número de páginas da revista, 

para mostrar a percentagem de páginas relevantes ao nosso estudo. 
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 Tais gráficos estão disponíveis nesse trabalho na seção dos anexos. 



 

Todos os gráficos encontram-se anexados nesta dissertação, na parte final, mas 

como exemplo, incluí esse aqui no corpo do texto. 

 Em uma segunda fase, foi construído um gráfico geral para cada veículo 

impresso, mostrando o número de publicações total e a percentagem de publicações 

relevantes a campanha presidencial de 1914, gerando um total de quatro gráficos, um 

para cada jornal e um para a revista. 

Na última fase, foi construído apenas um gráfico, juntando o número total de 

publicações dos quatro veículos analisados e indicando o número de publicações que 

retrataram a política, ou seja, as eleições presidenciais de 1914 e o número de 

publicações que não retrataram nada sobre esse assunto. 

 

 



3.5. Jornal “Villa Braz” 

 

Cópia da parte superior da capa do Jornal Villa Braz 

 

Em 25 de junho de 1896 surgiu o jornal “O Imparcial”, na antiga Villa Braz, 

hoje atual Brasópolis, criado pelo simples homem do campo Francisco Vieira de 

Siqueira. O jornal tinha 37 centímetros de altura e 26 centímetros de largura, era feito 

página por página, num prelo primitivo que fazia uma cópia de cada vez, numa 

operação que demorava cerca de 7 minutos por página impressa. A primeira fase do 

jornal foi até maio de 1897, com a edição de cerca de 50 números. 

Após uma pausa, a segunda fase do jornal começou em fevereiro de 1901 e 

seguiu firme até 1911, quando devido a inúmeras dificuldades, o jornal mudou de dono 

e de nome e passou a se chamar “Villa Braz”. 

Nessa terceira fase, o jornal passou a ser comandado por Estanislau de Oliveira e 

teve como editor chefe Joaquim Bento. A confecção do jornal era um trabalho artesanal 

feito na gráfica da Prefeitura (hoje tombada pelo patrimônio histórico), por meio da 

máquina impressora “Liberty”, tocada a pedal. Ele tinha a periodicidade semanal e a 

tiragem de 8.000 para o município de Brasópolis e 10.000 para outras cidades do Brasil, 

isso de 1911 até 1924.  

No dia 23 de março de 1924 circulou na cidade o primeiro número do jornal 

“Brasópolis”, a quarta e última fase do jornal que teve como diretor político o Cel. 

Henrique Braz Pereira Gomes, (irmão de Wenceslau Braz) e como redator gerente o Sr. 

Serafim Santos Lima.  

Em 1982 a máquina da prefeitura “Liberty” foi desativada, passando o então 

jornal “Brasópolis” a ser impresso em gráficas particulares. O Jornal “Brasópolis” 

completou 86 anos em 2010 e ainda circula na cidade até os dias de hoje. 



O Jornal Villa Braz, por ser na época provinciano, tecia sempre muitos elogios 

ao seu candidato Wenceslau Braz. Sua propaganda de campanha de Wenceslau era 

elogiada por todos: jornalistas e políticos. De acordo com o veículo, o slogan de 

campanha foi: “Inteligente, sugestiva e tenaz”. 

Segundo o jornal, seis meses antes das eleições presidenciais, a escolha de 

Wenceslau Braz era unânime, o povo se manifestava a favor, fazendo passeatas e os 

líderes políticos fretavam trens para participarem dos movimentos de Apoio. 

No final do mês de Agosto de 1913, o Jornal Villa Braz, contou sobre uma visita 

do candidato a cidade de Itajubá e relatou que as pessoas o receberam em clima de festa 

e as forças vivas de todo o país mostraram o apreço ao candidato mineiro. Essa 

cobertura foi feita de maneira diferenciada, ou seja, naquela época não se deslocava um 

jornalista para acompanhar fatos fora da cidade, um colaborador o fazia, mas, no caso 

da visita de Wenceslau a Itajubá, foi enviado um jornalista especial e a matéria rendeu 

duas edições com páginas inteiras. O Jornal rasgou elogios a Wenceslau, dizendo que 

ele era uma pessoa boa, enérgica, franca e sua inteligência foi ressaltada por vários 

jornalistas e autoridades.  

A crise financeira pela qual passava o Brasil foi bandeira de Campanha 

levantada por Wenceslau e amplamente divulgada pelo Jornal Villa Braz com 

repercussão garantida. Ele assegurava que se não fosse possível, não trataria de outra 

coisa senão da restauração financeira do país. O Jornalista nesta matéria não se limitou a 

relatar os fatos, ele também emitiu opinião em nome do jornal e deixou a emoção 

aflorar, levando a formação da opinião pública. 

Agora, por exemplo, procurei e não encontrei uma única voz dissonante aos 

applausos à candidatura Wenceslau. Vê-se que o illustre mineiro alli se 

impoz com a sua vida publica e particular e, pelos seus actos.grangeou a 

estima geral, de seus conterrâneos. E digo conterrâneos porque S. Exc.é de 

Villa Braz,município que pertence a Comarca de Itajubá.Tudo está indicando 

que o mesmo sentimento político congrega todo sul de Minas... (VILLA 

BRAZ, 1913, p.1) 
70

.     

No mês de setembro e de outubro de 1913, Wenceslau Bráz adoeceu e por esse 

motivo ficou ausente da mídia, especificamente desse jornal. Mas o povo continuou 
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 Texto escrito pelo jornalista Sebastião Sampaio no dia 31 de Agosto e reproduzido com a grafia 

original daquela época. 



manifestando solidariedade e apreço, haja vista nota publicada em novembro fazendo 

essa afirmação. Também foi publicada uma nota comentando a presença de Wenceslau 

em Consórcio realizado na cidade.  

Ainda no mês de novembro, o Jornal Villa Braz, transcreveu uma matéria 

publicada no “Jornal do Comércio” do Rio de Janeiro, onde Wenceslau foi considerado 

pelos centros financeiros da Europa, como o salvador das finanças no Brasil. No final 

do mês, uma comitiva esteve em Itajubá para a inauguração do Instituto Electro Techno, 

inclusive com o Presidente da República Hermes da Fonseca e o candidato Wenceslau 

Braz. 

Em dezembro de 1913, o jornal, fazendo campanha para o candidato mineiro, 

publica a Plataforma de Governo que Wenceslau Braz propôs no dia 14 de dezembro no 

Clube dos Diários do Rio de Janeiro. O documento por ser muito importante foi 

publicado na íntegra. Duas edições foram necessárias para tanto e a Plataforma recebeu 

não só divulgação como comentários do Jornal e considerações editoriais. 

S. Exc., nesse documento falla á nação com a maior isenção d`animo e cheio 

de ardor  patriótico. E quem como nós, conhece de longa data o iminente  

candidato, pode assegurar que o seu programma será um evangelho, tal é a 

sua nobreza de caráter que o exorna e que sem tibiez e sem desfalecimentos, 

em todos os  actos de  sua vida, tem dado as mais intangíveis provas.  

E como nós, comungam as mesmas idéias os ilustres chefes políticos que 

acceitaram a seu proclaro nome, como um poderoso elemento conciliador, 

visto que se não fora esse o desenlace feliz talvez estivéssemos hoje a braços 

com uma lucta civil, na qual, quem sabe, as próprias instituições teriam que 

periclitar (VILLA BRAZ, 1913, p.1)
71

. 

O partido Republicano Mineiro (PRM) elogiou a Plataforma de Wenceslau Braz, 

através de vários telegramas de inúmeras autoridades. 

No mês de janeiro e fevereiro, o Jornal Villa Braz nada mais publicou devido à 

candidatura de Wenceslau Braz ser a única, não tinha mais concorrente já que Ruy 

Barbosa renunciará. Apenas no dia 22 de fevereiro, o jornal publicou uma nota 

anunciando o aniversário de Wenceslau Braz, que foi no dia 26 de fevereiro de 1914. 
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 Parte da matéria publicada no jornal “Villa Braz”, em um comentário feito pelo editor do jornal, 

Joaquim Bento, a respeito da plataforma de Wenceslau Braz, no dia 28 de Dezembro de 1913. 



3.6.  Jornal “Gazeta de Minas” 

 

Cópia da parte superior da capa do Jornal Gazeta de Minas 

 

A Gazeta de Minas foi fundada no dia 04 de setembro de 1887, na cidade de 

Oliveira, por um conhecido português da época, Antônio Fernal. Pode-se afirmar que e 

o mais antigo jornal do Estado de Minas Gerais e o oitavo mais antigo do Brasil. Com 

123 anos de circulação e periodicidade semanal até hoje mantida, o jornal conta com 

acervo de mais de 35.000 páginas originais. Sabe-se que as tiragens de 1896 a 1917 

lançavam números vastos, maiores do que o próprio Jornal do Comércio do Rio de 

Janeiro.  

O jornal passou das mãos do antigo proprietário para os atuais e para o novo 

editor, João Bosco Ribeiro e passou então por um rápido período de adaptação às 

normas técnicas do moderno jornalismo profissional, assumindo uma postura 

inteiramente independente frente aos poderes públicos e facções políticas. Conhecida 

por ser calcada no jornalismo opinativo de qualidade, a Gazeta conta com editoriais e 

crônicas de colaboradores de reconhecida idoneidade moral e social. 

No mês de Agosto de 1913, faltando seis meses para as eleições presidenciais, 

foi publicado no jornal “Gazeta de Minas” a Convenção Civilista, onde Ruy Barbosa foi 

apontado como favorito. Nesta mesma edição foi publicada uma noticia onde Dr. 

Francisco Salles
72

 declarou apoio a candidatura de Wenceslau Braz e afirmou ser 

auspiciosíssima sua candidatura para restabelecer a hegemonia mineira na política da 

Federação, a Gazeta enalteceu na matéria as qualidades de Wenceslau Braz. 

A sucessão presidencial foi a pauta de uma matéria publicada no dia 17 de 

Agosto de 1913. Wenceslau Braz foi indicado pelo PRM (Partido Republicano 

Mineiro), depois de 04 meses que o partido tinha rejeitado o candidato General Pinheiro 
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Machado. A Gazeta nesta oportunidade não se limitou a dar a notícia da candidatura de 

Wenceslau, demonstrou apreço por ele e abraçou a indicação demonstrando apoio. 

Quem conhece de perto o eminente político mineiro, sabe o quanto é nobre o 

seu coração, quanto é grande a sua alma, incapaz de uma vingança ou de 

fazer um governo de reacção, se os votos de seus concidadãos o elevarem ao 

Cattete. E, por isso pensamos que, serenados os espíritos, essa candidatura 

merecerá sympathias geraes. A Gazeta de Minas que não tem ligações 

partidárias, mas que visa o futuro da Pátria, mas principalmente o do Estado 

de Minas, sente-se bem, rendendo um preito de respeitosa consideração ao 

co-estadano illustre, indicado para Presidente da República no futuro 

quatriennio (GAZETA DE MINAS, 1913, p.1) 
73

. 

Por ser um jornal com abrangência estadual, a “Gazeta de Minas” priorizou em 

suas publicações a candidatura de Delfim Moreira da Costa Ribeiro
74

 a presidente do 

estado (GOVERNADOR), deixando a candidatura de Wenceslau Braz em segundo 

plano. Por isso, nos meses de setembro e outubro houve poucas publicações e, 90% 

delas retrataram apenas as eleições ao governo do estado. Delfim Moreira aproveitou 

esse veículo para publicar alguns relatórios de trabalho para fazer sua propaganda 

política. 

Em novembro de 1913 e em quase todo o mês de dezembro, o jornal seguiu essa 

linha, de divulgar Delfim Moreira e falar apenas das eleições estaduais, contando sobre 

sua exoneração do cargo que ocupava e relatando sua candidatura. No final do mês de 

dezembro, dia 21, a “Gazeta de Minas” teceu comentários sobre a Plataforma de 

Governo anunciada por Wenceslau Braz e publicou na 1ª página suas impressões sobre 

a plataforma e elogiou a determinação do candidato. Destacou que o país atravessava 

uma crise financeira e Wenceslau ciente do grave momento estava preparado. Nessa 

publicação o jornal emitiu sua opinião demonstrando apoio ao candidato mineiro. 

A Plataforma de governo de Wenceslau Bráz  vae sendo recebida com 

sympathia, tal a elevação de vistas com que s.sxc.traça com mãos seguras o 

seu programa de governo. O nosso paiz atravessa uma crise financeira nunca 

vista em paiz nenhum, em tempo de par. Orgãos de imprensa, ponderados e 

calmos já não ocultam as suas apprehensões; deixam mesmo entrever que 

caminhamos para a banca-rota... 
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 ...S. Exc., sem ser um pessimista, mas antes um espírito observador,refere-

se os grandes males que nos infestam, notadamente a vagabumdagem e 

alcoolismo, causas preponderantes do augmento da criminalidade... 

...Refere-se aos meios de combate-los para coucluir esta parte de sua 

plataforma estigmatizando est`outro grande mal que nos enfelicita-a 

empregomania... 

...Taes são, em resumo, as impressões que nos deixou a leitura da plata-

forma do pré claro candidato a fuctura successão presidencial (GAZETA DE 

MINAS, 1913, p.1) 
75

. 

A “Gazeta de Minas”, no mês de janeiro, seguiu divulgando as eleições 

estaduais e cedeu apenas um pequeno espaço no dia 25 de janeiro para relatar a 

inteligência de Wenceslau Braz, intitulando a matéria assim: “A margem de uma 

Plataforma de Governo”. Em que pese a ausência de mais matérias, essa foi decisiva e 

opinativa. 

O notável estadista, que é o candidato do Partido Republicano Mineiro 

(PRM) à presidência da República, com extremada competencia estuda na 

sua plataforma, as forças físicas da nação e a riqueza material, o problema 

econômico...  

Esse golpe de vista perscrutador e firme, esse balanço criterioso de todas as 

causas determinantes do nosso progresso, abrangendo num conjuncto 

empolgante todos os elementos que definem a riqueza nacional, com força, 

vigor, inteligência, definem por sua vez o temperamento resoluto do grande 

brasileiro que nos vae dirigir os destinos (GAZETA DE MINAS, 1914, p. 

1)
76

. 

No mês que antecedeu as eleições presidenciais, nas 03 primeiras semanas, nada 

foi publicado pelo jornal “Gazeta de Minas” sobre o pleito. Porém, na última semana de 

fevereiro, as vésperas da votação, o veiculo teceu largos elogios a candidatura de 

Wenceslau Braz. O jornal conclamou o povo a votar no candidato mineiro, recomendou 

Wenceslau ao eleitorado e enalteceu suas qualidades, o seu amor a Pátria e a sua 

Plataforma de Governo. 

Assim, recomendamos á consideração do eleitorado os nomes dos srs. Drs. 

Wenceslau Braz e Urbano Santos para presidente e vice-presidente da 

República no quatriênio a inaugurar-se a 15 de novembro, certos de que 

sairão victoriosos das urnas no dia 1º de março próximo. E’ concorrendo às 
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urnas, exercendo um dos mais altos deveres cívicos, que o eleitor affirma a 

sua independência e prova o seu amor á Patria que só será ditosa, quando 

todos os eleitores, convictos do seu valor, suffragarem nas urnas os nomes 

dos seus dirigentes e representantes (GAZETA DE MINAS, 1914, p.1)
77

.  

 

3.7. Jornal “O Estado de São Paulo” 

 

Cópia da parte superior da Capa do Jornal O Estado de São Paulo 

 

Em 1873, quando São Paulo tinha apenas 30.000 habitantes foi realizada a 

Convenção de Itu. Nessa oportunidade, sendo o primeiro encontro dos partidários da 

república, discutiu-se a criação de um órgão que divulgasse a campanha. Francisco 

Rangel Pestana e Américo Brasiliense de Campos abraçaram a idéia e, pouco depois, 

em quatro de janeiro de 1875, foi lançada A província de São Paulo, com quatro 

páginas, das quais uma e meia ocupada por anúncios. O jornal era de propriedade de 

uma associação comanditária, e Pestana, Campos & Cia., formada por mais de quinze 

republicanos paulistas e administrada por José Maria Lisboa. 

Foi o primeiro jornal diário a ser vendido nas ruas da cidade, a partir de 23 de 

janeiro de 1876. Em 1884, A “Província de São Paulo” tornou-se propriedade da 

Alberto Salles & Cia. Entrementes, em 1888, o jornal entrou na campanha pela abolição 

e, em 1889, com a proclamação da República, seu nome foi alterado para O Estado de 

São Paulo.  

Em 1902, Júlio Mesquita tornou-se o único proprietário de O “Estado de S. 

Paulo”.  O jornal se torna, com espantosa rapidez, o grande órgão político do estado 

brasileiro de maior desenvolvimento e cuja capital se torna um centro industrial de 

expressão. Em 1907, suas edições passam a ter de dezesseis a vinte páginas e a tiragem 

diária chega a 35.000 exemplares. 
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O Jornal “Estadão” como é hoje conhecido, contabiliza competência comercial e 

administrativa, um grupo que detém também o “Jornal da Tarde”, a “Rádio Eldorado” 

(AM e FM) e uma gráfica, entre outros interesses. 

Iniciamos a pesquisa neste jornal a partir no mês de agosto de 1913, detectando a 

publicação de uma matéria falando do apoio de vários políticos à candidatura de Ruy 

Barbosa. A matéria destaca também o pedido formal do comitê da cidade de Ribeirão 

Preto para Wenceslau Braz desistir de sua candidatura.  

Muitas eram as cidades que preferiam o nome de Ruy Barbosa, mas não 

adiantou, a convenção do PRC (Partido Republicano Conservador) indicou o nome de 

Wenceslau Braz à presidência da república. 

Mesmo com o lançamento oficial do candidato mineiro, o apoio a Ruy Barbosa 

continuava crescer, dessa vez uma matéria publicada citou a cidade de Santos, que 

promoveu um comício em favor do candidato baiano. Além do orador oficial do comitê, 

falaram outros pertencentes do comitê desta capital e de São Vicente. Tambahu, Jundiaí 

e Dourados também foram citadas como cidades que através de moções em suas 

Câmaras Municipais apoiaram a candidatura de Ruy Barbosa. 

Ainda no começo do mês de agosto de 1913, os movimentos pró Ruy Barbosa 

eram intensos, no dia 05 o jornal Estadão publicou mais uma matéria relatando mais 

nomes de cidades que apoiaram a candidatura de Ruy Barbosa: São João da Boa Vista, 

Sertãozinho e Barretos fazem parte dessa nova lista. O mais interessante de tudo isso, é 

que esse apoio todo parecia não surtir efeito, pois nesse mesmo dia foi publicada uma 

nota nesse mesmo jornal, relatando a reunião do PRC (Partido Republicano 

Conservador) do Rio de Janeiro definindo a candidatura de Wenceslau Braz e 

destacando as condições morais e políticas desse mineiro. 

No dia seguinte, 06 de agosto, o jornal publicou uma matéria contando que a 

cidade de São José do Rio Pardo discordou desta decisão do lançamento da candidatura 

de Wenceslau e resolveu sustentar a candidatura do senador Ruy Barbosa. Nessa 

ocasião a oposição ao mineiro perdia de três votos a um. 



Na convenção do PRC (Partido Republicano Conservador), a candidatura do Sr. 

Wenceslau Braz foi recusada pelo Sr. Mario Hermes
78

 e outros políticos, esse fato, 

segundo o Estadão, se deu devido a um movimento liderado por Pereira Teixeira
79

 no 

qual Wenceslau não seria candidato pelo PRC devido a política anti-pinheirista. De 

acordo com a publicação do jornal, o PRC apoiava a candidatura do general Dantas 

Barretos
80

 à presidência. 

Affirma-se que a falta de numero na Camara Federal é provocada 

propositalmente para evitar o discurso do Sr. Mario Hermes, rompendo com 

a situação política do momento e particularmente com o Sr. Rivodavia 

Correa, Ministro do interior. Dizem ainda, que quem tem trabalhado para 

impedir as sessões da Camara é o Sr. Fonseca Hermes, do PRC, que levanta 

como pretexto a falta de número, não obstante estando presentes á sessão, na 

hora regimental, mais de setenta deputados (O ESTADO DE SÃO PAULO, 

1913, p.1)
81

. 

          Uma moção na Câmara Municipal de Pindamonhangaba, foi a pauta de uma 

matéria publicada no Estadão no dia 08 de agosto, enfatizando o apoio daquela cidade à 

Ruy Barbosa. Aliás, no dia seguinte, foi publicada mais uma lista de cidades que 

apoiaram o candidato baiano: Iporanga, Bebedouro e Faxixa
82

. Esse apoio se dava, 

através do governador da Bahia, que se declarava solidário ao Sr Mário Hermes. Depois 

de todos esses apoios, quando já não era esperado, no dia 15 de agosto o Estadão 

noticiou que o Dr. Mário Hermes, filho do presidente Hermes da Fonseca mudou de 

opinião e anunciou a bancada baiana sua adesão a candidatura de Wenceslau Braz e 

justificou o seu apoio baseando-se na política anti-pinheirista de Wenceslau Braz, indo 

contra os baianos de plantão, inclusive o senador Ruy Barbosa. 

O clima político no mês de agosto estava quente e o jornal “Estado de São Paulo” 

não aliviou em nenhum momento. No dia 12 de agosto de 1913 o jornal publicou uma 

matéria desmentindo a desistência da candidatura de Ruy Barbosa e falando do apoio de 

vários deputados da bancada ao senador baiano. 
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Continua intenso o movimento de opinião livre em favor da candidatura 

nacional. Os boatos sobre a desistência do Sr. Ruy são desmentidos. Varios 

deputados federais declaram ficar em opposição - O Sr. Herculano de 

Freitas
83

 nomeado ministro. O deputado federal Candido Motta define a sua 

attitude, divergente da do P.R.F. (Partido Republicano Fluminense). 

Dissidencia na bancada mineira? (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1913, 

p.1)
84

. 

Em Campinas, o PRL (Partido Republicano Liberal) lançou uma lista de filiação, 

realizou passeatas e anunciou para a imprensa o seu apoio e o de outros municípios 

como Rio Claro e Itapetininga, a candidatura de Ruy Barbosa. Segundo o Estadão, 

alguns conflitos envolvendo o nome do presidente surgiram na mídia, mas foram 

desmentidos pela sua bancada através de Carlos Peixoto
85

. 

No dia 14 de agosto de 1913, foi publicado o nome de mais uma cidade que 

apoiou Ruy Barbosa: Jacareí, segundo o jornal a maioria das cidades estavam com o 

baiano! O Estado de São Paulo, nessa matéria, citou Wenceslau sem sequer escrever seu 

nome, apenas o chamando de “outro candidato”, ou seja, se posicionando frontalmente 

contra o mineiro. 

Durante o período dos próximos dez dias, o jornal não teve nenhuma publicação 

relevante à campanha presidencial, apenas três notas foram publicadas: 

 1ª Reunião do PRM (Partido Republicano Mineiro); 

 2ª Apoio da cidade de Jundiaí à candidatura de Wenceslau; 

 3ª Criação de um diretório local do PRL (Partido Republicano Liberal) em 

Campinas. 

Reuniões e mais reuniões do PRL foram anunciadas e publicadas no Estadão no 

final do mês de agosto: 

 Dia 27 o PRL (Partido Republicano Mineiro) - Jundiaí marcou uma convenção 

para novembro; 
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 Dia 28 Ruy adiou sua ida a São Paulo por motivo de doença; 

 Dia 29 Ruy recebe o apoio do Sr. Oliveira Lima
86

; 

 Dia 30 Ruy noticia sua ida à Campinas, marcada para outubro. 

A campanha do candidato do PRL (Partido Republicano Liberal) – Ruy Barbosa 

começou a ser divulgada pelo Jornal “O Estado de São Paulo” no começo do mês de 

setembro. Logo no dia 1º, uma matéria falou da viagem de Ruy à Ribeirão Preto e 

divulgou a convenção do Partido Republicano Liberal que aconteceu no dia anterior, 

com início ás 11 horas, no Parque Fluminense. Sob a presidência do Dr. Ruy Barbosa, a 

reunião mal foi aberta e já foi anunciado seu fim após ter sido colocada em votação as 

bases para a organização do PRL.   

No dia quatro de setembro, o jornal publicou uma nova reunião do PRL na 

Associação Comercial, para darem inicio aos trabalhos de propaganda política. No dia 

05, o jornal noticiou que seria feita reunião do PRL Paranaense, publicou também que 

um trem especial com caravanas formadas por entidades, associações e forças políticas 

de Câmaras Municipais se deslocaram até Itajubá para felicitar Dr. Wenceslau Braz por 

sua candidatura. 

O Estadão divulgou no dia 8 de setembro, que em Uberaba, uma nova comissão 

executiva do Partido Republicano Mineiro foi estabelecida no município. O novo 

conselho executivo foi composto de numerosos membros que também votaram uma 

moção de solidariedade ao Sr. Bueno Brandão
87

, a Câmara Municipal e ao Agente 

Executivo de Uberaba. Neste mesmo dia, também foram divulgados alguns trabalhos de 

propaganda política de Ruy Barbosa no Rio de Janeiro. 

A propaganda das candidaturas Ruy-Ellis, iniciada pelo Partido Republicano 

Liberal, vai tomando incremento no estado do Rio de Janeiro. Em Japurana, 

hontem, por occasião de uma festa popular foi improvisado um comício em 

favor da candidatura do eminente senador Ruy Barbosa, falando vários 

oradores, entre os quaes o Sr.s  L.Loretti, Jeronymo de Carvalho, Rodolpho 

de Macedo, Nelson Rangel e Caio Monteiro de Barros. Em Barra do Pirahy, 

realizou-se hoje no Jardim Público, falando em nome do P.R.L. O sr. Moraes 

Barbosa em nome da comissão de propaganda, os Sr.s L.Loretti, Nelson 
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Rangel, Caio de Barros e Jeronymo de Carvalho. (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1913, p.1)
88

. 

Em meados dos dias 11, 12 e 13 de setembro, o jornal divulgou algumas notas se 

referindo a organização do PRL para trabalhar em prol do candidato Ruy Barbosa e a 

fim de tomar conhecimento de vários assuntos referente ao partido. Nesse mesmo 

período, segundo o Estadão, surgiram boatos de manifestações hostis contra o senador 

Ruy Barbosa, mas o chefe de policia do Rio determinou rigorosas providencias. 

No dia 17 de setembro foi publicada uma nota dizendo que a comissão executiva 

do PRL (Partido Republicano Liberal) de São Paulo estaria distribuindo uma circular 

para os seus correligionários, convocando-os para a convenção do partido no dia 05 de 

outubro. O PRL Paranaense articulou a formação de vários diretórios sociais para 

mobilizar a todos para a convenção nacional.  

Tendo sido, em 02 do corrente, organizada nesta capital a comissão 

executiva do Partido Republicano Liberal, incumbido de levar a 

effeito, neste estado, a grande obra republicana da formação de 

referido Partido, temos a honra de nos dirigir a V.Ex.ª, confiantes no 

alto prestigio de seus constantes actos de independência política,tantas 

vezes demonstrado nos números pleitos federais e estaduais, 

convidando para organizar, nosso próspero município a comissão 

local, encarregada de dirigir os destinos da nova agremiação 

republicana. 

Outrossim, para a convenção do mesmo Partido, a realizar-se no dia 

05 de outubro, temos o prazer de convidar V.Ex.ª a enviar um 

delegado deste diretório para tomar parte na referida convenção. 

Os fins da convenção são múltiplos. Por isso temos interesse em que 

compareça um representante desse município. (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1913, p.1)
89

. 

  Nos últimos 10 dias do mês de setembro nada foi publicado sobre a sucessão 

presidencial no Jornal “O Estado de São Paulo”. 

De uma maneira incomum e contraria a todos os outros meses estudados, quase 

nada foi publicado sobre as eleições presidenciais de 1914 durante todo o mês de 

outubro de 1913. No entanto, o mais importante, foi que o Jornal reagiu nos meses 
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seguintes como se essa negligência fosse normal e nada diferente tivesse acontecido. 

Ele se contentou em relatar a política apenas no âmbito federal e estadual, falando de 

tudo e de todos, menos dos nossos candidatos à Presidência da República Ruy Barbosa 

e Wenceslau Braz. 

O Jornal “O Estado de São Paulo”, simplesmente divulgou na pagina 02, do dia 

01, Moções de Congratulações de Câmaras Municipais.  

No dia 11, também na página 02, o Jornal rebateu os comentários que se fizeram 

a respeito dos telegramas publicados pelo Jornal “Imparcial”, sobre a política mineira. 

Diz aquela folha que o Sr. Delfim Moreira foi apresentado à Presidência de 

Minas pelo Partido Republicano Mineiro, muito antes de negociar o acordo 

da candidatura de Wenceslau, e que essa escolha se deu por unanimidade de 

votos, na convencção de 07 de setembro, não sendo possível que, do seio do 

mesmo partido possa sahir competidor, pois todos os pares da política 

mineira votaram no Sr. Delphim Moreira. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 

1913, p.2)
90

. 

O mês de novembro de 1913 começou em branco no jornal “O Estado de São 

Paulo”, pelo menos no que diz respeito à sucessão presidencial. O jornal no dia 10 

publicou uma matéria falando da visita do senador Ruy Barbosa à Belo Horizonte no 

mês de dezembro, viagem essa de propaganda política, onde uma recepção festiva com 

banquete seria realizada. Por esse motivo a Convenção para organização do PRL 

(Partido Republicano Liberal), que devia realizar-se em novembro e foi mudada para 

dezembro, para ser presidida por Ruy. 

O Estado de São Paulo comentou que o jornal “Diário de Minas”
91

, publicou um 

editorial sobre essa visita de Ruy a Minas dizendo que o povo não deveria recepcioná-lo 

por já terem um mineiro como candidato à presidência da república. Esse editorial, 

segundo o Estadão, teria causado uma péssima impressão em São Paulo. 

No meio do mês de novembro, o jornal de repente começou a divulgar a agenda 

do candidato mineiro Wenceslau Braz. Publicou a sua chegada ao Rio de Janeiro, a 

recepção no Palácio do Catete e ainda contou que durante todo o percurso ele foi 
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saudado por moradores e autoridades e que até mesmo o presidente da republica o 

recepcionou em frente à Catedral junto com autoridades federais e estaduais. 

O Sr. Wenceslau Braz, vice - presidente da Republica, chegou hoje às 6 

horas em nossa capital, a fim de comparecer amanha a recepção no Palácio 

do Catette. 

Durante todo o percurso o Dr. Ex.ª foi saudado em várias estações sendo 

acompanhado até por alguns membros do congresso mineiro e da diretoria 

do centro mineiro e comandantes de corporações civis e militares (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 1913, p.1)
92

. 

No dia seguinte, 16 de novembro de 1913, o jornal continuou divulgando a 

agenda de Wenceslau. O candidato mineiro recebeu algumas visitas políticas 

importantes como: Pinheiro Machado
93

 e Lauro Müller
94

; participou do lançamento da 

pedra fundamental do momento de Marechal Deodoro e para finalizar a sua visita ao 

Rio, no dia 17 de novembro, Wenceslau Braz esteve no Palácio do Catete com o 

presidente da República e já deixou reservado no hotel dos Estrangeiros, três aposentos 

para a sua volta ao Rio de Janeiro no dia 26 daquele mês. 

De volta em Itajubá, Wenceslau Braz hospedou em sua casa, Delfim Moreira – 

secretário do interior e o candidato à vice presidência do estado. Segundo o Estadão, o 

objetivo dessa recepção seria a inauguração do Instituto Electro - Escola Electro 

Technica, inauguração esta que rendeu a Itajubá e a Wenceslau Braz, inúmeras notícias 

neste jornal.   

Nesse final do mês de novembro, o Estadão teve vários dias que nada publicou 

da sucessão presidencial, porém observa-se que três destes dias a primeira página do 

jornal foi vendida inteira para o grupo Mappin Stores- Sociedade Anonima Inglesa. 

No começo do mês de dezembro, nada foi publicado pelo Estadão a não ser três 

pequenas notas (nos dias três, seis e dez). Duas notas garantindo que o telegrama 

falando sobre o programa político de Wenceslau Braz não foi transmitido pelo Estadão, 
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conforme o jornal “O Imparcial” declarou, e a outra nota citando a plataforma de 

governo de Wenceslau. 

Segundo o jornal, enquanto o deputado Leal passava na Câmara dos Deputados 

uma lista para organizar um banquete para o Sr. Wenceslau, o Sr Ruy Barbosa 

divulgava que estaria viajando no mês de janeiro para fazer campanha política.  

Mais uma visita do candidato mineiro ao Rio de Janeiro foi divulgada pelo 

Estadão no dia 13 de dezembro com mais detalhes do que o comum. 

Em trem especial, chegou hoje a esta capital às 6 horas da noite o Dr. 

Wenceslau Braz, vice-presidente da Republica, acompanhado da sua 

comitiva composta dos Srs. Senadores Bueno de Paiva, Theodoro Carneiro e 

Frederico Leite, o vereador municipal de Itajubá Maggi Salomão e o seu 

secretario e de várias pessoas eradas.  

De Cruzeiro até esta capital onde foram esperar S. Ex.ª. vieram também o Sr. 

Paulo de Frontim, diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil e vários 

engenheiros dessa Estrada. Aguardavam o Sr. Wenceslau Braz na Estação, 

quase todos os ministros, os Srs. Pinheiro Machado vice-presidente do 

senado, Sabino Barroso, presidente da Câmara dos Deputados, grande 

numero de senadores, deputados e grande massa popular. Ao desembarcar, 

foi S. Ex.ª aclamadíssimo pelo povo (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1913, 

p.1)
95

. 

Ainda no dia 13, na página dois, o Jornal O Estado de São Paulo divulgou que a 

Câmara Municipal de Uberaba afirmou seu apoio as candidaturas de Wenceslau Braz e 

Delfim Moreira respectivamente à presidência da republica e a presidência do estado.  

No dia 17 o jornal publica o que um concorrente “A noticia” publicou sob o 

título O Futuro Ministério, uma nota com os nomes dos supostos ministros que 

Wenceslau empossaria se eleito. 

O vespertino “A Noticia”, desta capital, publica hoje a seguinte nota: Dizem 

que o Sr.Wenceslau Braz, declarou, no Rio de Janeiro, que o futuro 

ministério ficará, mais ou menos, assim constituído: Fazenda, Exterior e 

Marinha, os do actual Governo. Agricultura - Washington Luis;Viação –

Francisco de Sá; Guerra-Rodolpho Paixão ou Caetano de Faria; Interior-

Estácio Coimbra; Prefeitura do Distrito Federal- Bernardo Monteiro;Chefe 

de Polícia –Cunha Vasconcellos;Diretoria da Estrada de Ferro Central do 

Brasil-Osório de Almeida e Diretoria dos Correios-Maggi Salomon.  
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A Casa Civil da Presidencia da Republica ficará composta dos Sr.s 

Theodomiro Santiago, como secretário da presidência; Castaneiro de 

Magalhães, como secretário particular. Entre outros, será nomeado para 

official de gabinete, o Sr. Felipe Brandão. ( O ESTADO DE SÃO PAULO, 

1913, p.2)
96

. 

O Estadão fez um jejum de política no que tange a sucessão presidencial, 

continuando a divulgar apenas a sucessão estadual e outras notas. Do dia 18 ao dia 28 

quase nada foi publicado sobre as eleições presidenciais ou sobre o senador Ruy 

Barbosa ou ainda sobre o vice-presidente Wenceslau Braz; apenas no dia 20 uma nota 

dizendo que causou magnífica impressão no espírito público a plataforma do Dr. 

Wenceslau Braz, e, dia 27, anunciando a viagem de Ruy Barbosa a Minas.  No dia 29 de 

dezembro, passadas todas as festividades de Natal, o Estadão divulga uma pequena nota 

dizendo que Ruy era esperado no Rio de Janeiro para apresentar suas propostas como 

candidato a presidência da república. 

No último dia do ano de 1913, na primeira página do jornal O Estado de São 

Paulo, a notícia estampada é a renuncia de Ruy Barbosa e Alfredo Ellis. O Manifesto à 

Nação recebeu o título: A Presidência da República. 

Os Srs. Ruy Barbosa e Alfredo Ellis desistem de suas candidaturas e dirigem 

um Manifesto a Nação. 

Assinará amahan  aos milhares de brasileiros um manifesto, assignado pelos 

Srs. Ruy Barbosa e Alfredo Ellis, candidatos do P.R.L. a presidência e vice 

presidência da Republica. 

Os dois signatários do manifesto, depois de longas considerações de esfera 

publica, dizem que o objecto da campanha eleitoral já não existe. 

Agora, se disputaria, não as eleições, mas os interesses de uma  causa 

partidária. 

Deixam pois, de ser candidatos.Numa votação contra a elite não pode haver 

candidatos. O Paiz é que deve ter seu homem e inimigo numa acclamação (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 1913, p.1)
97

.  

O Jornal “O Estado de São Paulo” começou o ano falando das eleições 

presidenciais e no dia 1º de Janeiro lamenta a desistência de Ruy Barbosa. O estado da 
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Bahia se manifestou contra a desistência de Ruy e Ruy respondeu o discurso de 

Pinheiro Machado por ocasião da manifestação do PRC. 

Não temos senão que manifestar publicamente o maior respeito pelos que 

ditaram essa resolução do nosso glorioso patrício, Sr. Ruy Barbosa, e do seu 

illustre companheiro de chapa, mas não é senão para lamentar, e lamentar 

profundamente, o facto em si próprio. Mais uma vez, sejam quaes forem as 

circunstancias que determinaram este deplorável acontecimento, a nação vai 

ver correr sem luta o mais importante dos seus pleitos eleitoraes, o que é 

verdadeiramente grande pena, porque isso faz perder as esperanças de um 

início de remodelação hygienica dos nossos costumes  políticos. (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 1914, p.1)
98

. 

A desistência de Ruy Barbosa continua sendo o enfoque desse jornal nesse 

começo do ano, já que o Estadão simpatizava com o candidato baiano e com o PRL 

(Partido Republicano Liberal). 

O processo da escolha presidencial desta vez será nacional. O paiz não pode 

ser entregue, sem mais nem menos, a um homem que nem sequer conhece as 

nossas condições financeiras e que proclama depender a salvação da pátria, 

do desenvolvimento do ensino primário. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 

1914, p.1)
99

. 

Mesmo com a desistência oficial do candidato Ruy Barbosa e do seu vice 

Alfredo Ellis, a decisão do PRL continuava sendo unânime e a mesma. 

Ninguém guarda a menor illusão. Não haverá meses eleitoraes, nem eleições, 

nem apuração, nem verificação de poderes. Isso entretanto, não será motivo 

para que cumpramos o nosso dever. Assim, votaremos-nos Srs. Ruy Barbosa 

e Alfredo Ellis, a menos que o chefe supremo do nosso partido indique 

outros nomes. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1914, p.1)
100

. 

Na página dois do jornal, no mesmo dia 1, na coluna Minas, saiu uma nota 

falando ainda da grande sensação no espírito publico, a notícia que o Sr. Ruy Barbosa e 

Alfredo Ellis iam desistir das suas candidaturas á presidência da republica e a vice-

presidência da republica, dirigindo um manifesto nesse sentido ao povo brasileiro, os 
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jornais vespertinos deram essa noticia elogiando a resolução dos ilustres candidatos do 

PRL. 

No dia dez de janeiro de 1914, o jornal Estadão publicou uma longa matéria com 

a entrevista na íntegra do Dr. Irineu Machado
101

 protestando o pleito presidencial de 

1914. 

Para que correr o povo as urnas? Para confirmar uma farça? Não haverá 

eleição porque o Sr. Pinheiro Machado não quer. As secções não 

funcionarão, em grande maioria e o resultado das que funccionarem será 

fraudado. Além disso, não se pode haver eleições onde a maior parte do 

eleitorado se compõe de funccionarios públicos e gente da policia, etc., que 

não vota de accordo com a consciência, mas em cumprimento de ordem 

recebidas.  

O próprio povo já se convenceu da inefficacia do seu voto e não votará, 

portanto. Elle sabe que sua vontade será contrariada, que as metas falsas 

substituirão as verdadeiras e que o governo tem o recurso do suborno, com a 

pressão da policia e do correio para auxiliar a farça. (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1914, p.1)
102

. 

Depois de um longo jejum de 10 dias, o Estadão resolve falar da candidatura de 

Wenceslau, e das escolhas ministeriais. A publicação cita a proximidade do candidato 

mineiro com Bernardo Monteiro
103

, que assumiria a pasta agricultura. 

Nas rodas políticas, fala-se com insistência que, se for eleito presidente da 

republica, o Sr. Wenceslau Braz, este convidará para occupar a pasta da 

agricultura o Sr. Bernardo Monteiro. 

Sabemos que o Sr. Bernardo Monteiro tem nestes últimos dias mantido 

activa correspondência com o Sr. Wenceslau Braz, tendo também recebido 

vários telegrammas, de caracter político, de diversos Estados do norte do 

Brasil. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1914, p.1)
104

. 

Os últimos dez dias do mês de Janeiro passaram em branco para o Jornal “O 

Estado de São Paulo” a não ser uma nota publicada no dia 27, na qual a comissão 

executiva do PRL (Partido Republicano Liberal) elegeu nova diretoria e o presidente do 
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partido passa a ser Duarte de Abreu. Nessa mesma nota, o partido aproveitou para 

lançar o seu manifesto sobre as eleições de 1º de março. 

Faltando um mês para as eleições presidenciais de 1914, o jornal “O Estado de 

São Paulo” parecia não se importar muito com isso. Relatava apenas o necessário e na 

maioria das vezes preferia não publicar nada. Dos 28 dias do mês de Fevereiro de 1914, 

o jornal falou de política em menos da metade dos dias e nos 13 dias que falou de 

política nem sempre falou das eleições presidenciais. 

Bem no começo do mês de Fevereiro o Estadão anunciou no dia três a viagem de 

Wenceslau Braz à Europa. E no dia seguinte publicou uma nota da Comissão Executiva 

do Partido Republicano Conservador sobre a candidatura de Wenceslau. 

Depois de três dias, a caravana de viagem de Delfim Moreira e Wenceslau Braz 

virou noticia no jornal que dizia que ambos foram recebidos em clima de festa. No 

decorrer dos dois dias, muitas foram as adesões à candidatura de Wenceslau e o jornal 

Estado de São Paulo publicou no dia 09 de fevereiro uma lista de nomes de autoridades 

que estavam apoiando essa candidatura mineira. 

A 15 dias das eleições, o Estadão publicou 4 notas falando da campanha e da 

viagem de Wenceslau, citou um almoço político da agenda de Braz e ainda começou a 

conferencia do PRL apoiando a desistência de Ruy Barbosa. 

No dia 21 de fevereiro, o jornal publicou uma matéria especulando a questão dos 

ministros, caso Wenceslau fosse eleito presidente e no dia 23 o jornal publicou que o 

candidato mineiro enviou seu irmão para o Rio de Janeiro para fazer seus amigos 

desistirem de homenageá-lo.  

Na última semana de fevereiro, às vésperas das eleições, o jornal “O Estado de 

São Paulo” nada publicou da sucessão presidencial, a não ser, no dia 27, na coluna 

Minas, um telegrama de Sr. Ruy Barbosa. Nesta nota o Jornal felicita-o por seu 

reaparecimento. Nesse mesmo dia, outra nota foi publicada falando do enterro do 

Coronel Francisco Braz, pai de Wenceslau Braz. O jornal não fez questão nenhuma de 

se omitir talvez no período mais importante antes das eleições. 

 

 



3.8. Revista Careta 

 

Cópia da capa de exemplar da revista Careta 

 

Careta é o título de uma revista humorística que circulou no Brasil de 1908 a 

1960. De excelente padrão gráfico e editorial, ela foi fundada por Jorge Schmidt e teve 

entre seus colaboradores alguns dos melhores chargistas do país, como Raul e J. 

Carlos (diretor e ilustrador exclusivo da revista até 1921). 

Com periodicidade semanal, a revista Careta circulava aos sábados, tinha uma 

média de aproximadamente cinqüenta páginas por edição e suas dimensões variavam 

entre um pouco menos de 30 cm de comprimento e um pouco mais de 20 cm de largura. 

  As fotografias que compunham o espaço da imprensa ilustrada tinham um perfil 

estético atrativo, e ainda possuíam um conteúdo que vinha de encontro aos interesses de 

seus consumidores. Assim, nesta lógica é que figuram nas páginas da revista Careta 

muitas fotografias da sociedade, apresentadas em eventos de natureza diversas e 

compondo a maioria das imagens fotográficas que caracterizam o periódico como um 

todo.  

Dentro do período analisado, os textos e as charges desta revista funcionaram 

como uma oposição inteligente a Wenceslau Braz, frontalmente contra sua candidatura 

e a favor da candidatura de Ruy Barbosa e Pinheiro Machado, de maneira evidente, 

clara. 

No sábado, dia dois de Agosto, a revista trouxe na capa uma charge insinuando 

que a vitória de Wenceslau Braz já era certa, tendo em vista que fora orquestrada antes 

mesmo da convenção. 

Na mesma edição, em sua página 12, na coluna Nota Política, a revista faz 

comparações da Convenção de 1909 e a realizada em 1913 pelo PRL. De acordo com a 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Schmidt&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge
http://pt.wikipedia.org/wiki/J._Carlos
http://pt.wikipedia.org/wiki/J._Carlos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1921


notícia, houve nesta última, representatividade, o que não houve em 1909. A revista 

chama de harmoniosa e magna a convenção em que Ruy Barbosa não obteve a 

unanimidade de votos; faltaram 40 votos e ele seria o candidato do PRL unânime para  a 

Presidência da República. 

Na página 17, desta mesma edição, uma nota informa ao leitor, como aconteceu 

a Convenção do PRL. 

Dia 09 de Agosto, na página 11, a coluna Almanach das Glórias, que 

semanalmente ressalta o curriculum de uma pessoa ilustre, deu espaço ao vice-candidato 

de Ruy Barbosa Alfredo Ellis.  

Na página 12, uma nota Política fala da Convenção do PRC de maneira parcial, 

afirmando que eles se reuniram para deliberar Não deliberar. Segundo a revista, o 

discurso amargo de Pinheiro Machado, significou sua morte política e retratou os 

acontecimentos dos últimos meses no país. 

Os períodos dessa longa oração sem brilho vergastam a indolência dos 

mineiros, constatam que o governo da Bahia é um governo desmoralizado, 

vergalham o general Dantas Barreto e põem em duvida a idoneidade moral 

de Wenceslau Braz (CARETA, 1913, p.12)
105

. 

A Capa de revista Careta do dia 16 de Agosto traz a Charge da Arca de Noé 

quando o dilúvio passou e, dois touros levam a marca dos dois estados: São Paulo e 

Minas, representando trégua. 

Na coluna Nota Política, na página 12 deste mesmo dia, sérias críticas foram 

tecidas pela revista ao falar da Convenção do PRC.   

O PRC acceitou um candidato tirado do seio dos colligados, e a colligação 

acceitou para presidente o mesmo homem em quem não reconhecia méritos 

para vice-presidente... 

Essa gente toda, reunida na confusa Convenção convocada para acceitar 

candidatos de ante-mão escolhidos, adoptou a chapa ridícula constituída 

pelos Sr.s Wenceslau Braz e Urbano Santos, conjugados num monstruoso 

casamento de interesses (CARETA,1913, p.12)
106

. 
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A revista ainda teceu nesta coluna comentários negativos sobre Wenceslau Braz 

e Urbano Santos. Uma charge na página 15 desta mesma edição brincou fazendo alusão 

ao “Braz em procedendo com toda Urbanidade”. 

Em 23 e 30 de Agosto, respectivamente, a revista nada publicou no que se refere 

a Wenceslau, Ruy e a sucessão presidencial. 

Apenas no dia 20 de Setembro, na página 12 é que revista voltou a falar dos 

candidatos à presidência. Demonstrando seu partidarismo, sua linha editorial contra 

Wenceslau, a revista Careta publicou na Nota Política, duras críticas. 

Indicado pelo voto temeroso da Convenção, esse candidato foi em seguida 

apresentando ao paiz e aos eleitores num embrulhado manifesto, assignado 

pela maioria dos senadores e pela maioria dos deputados. 

Wenceslau Braz, o suicida de Itajubá, foi indicado pela Convenção 

hetereogenia de 09 de Agosto, mas, até agora não foi apresentado nem ao 

paiz nem aos eleitores. Ainda não é um candidato: é um cidadão indicado 

para candidato (CARETA, 1913, p.12)
107

. 

Em 27 de Setembro, a mesma coluna, Nota Política, página 12, desta vez não 

menos opinativa, antes partidária e tendenciosa, declarou que só Pinheiro Machado 

poderia ser o presidente, outro seria um fantoche. 

Qualquer que seja o resultado dessa brincadeira lesiva ao renome moral do 

Brasil, qualquer que seja o indivíduo que se instale no Cattete-si elle não for 

o General Pinheiro Machado, esse cabelludo, caudillio sirva-o embora um 

presidente fantoche estará irremediavelmente morto. De todos esses 

movimentos feitos pela ex-colligação e pelo PRC até agora só há uma coisa 

definida, a desonrosa repulsa ao nome do Sr. Senador Pinheiro Machado 

(CARETA, 1913, p.12).
108

 

A exemplo do que aconteceu no Jornal O Estado de São Paulo e outros órgãos 

de imprensa que no mês de Outubro  não se publicou quase nada de política, a  revista 

Careta não publicou nada com referencia a Wenceslau Braz e Ruy Barbosa. 

No mês de Novembro de 1913, no dia 1, página 12, a revista continua atacando 

o partido conservador e mostrando sua oposição. Alegou que o Programa de governo 

apresentado pelo PRC é a manutenção do Instituto Constitucional que os seus chefes 
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rasgam todos os dias e violam e todos os atos praticados. Por outro lado, ressaltam a 

Plataforma do PRL. 

Extraído da Plataforma com que se apresentou ao eleitorado, em 1910.  O 

Senador Ruy Barbosa, o programa poucos dias publicado do Partido Liberal, 

estabelece a reforma de alguns artigos Constitucionais e a regulamentação de 

outros, fixa as normas liberais que deverá pautar a conduta dos governantes 

para com os governados impõe aquelles absolucto respeitos aos actos e 

sentenças do Poder Judiciário, esclarece a doutrina da representação das 

minorias, condena regras para disputa dos cargos e para o exercício do 

governo (Revista Careta, 1913, p,12)
109

. 

Em 29 de Novembro a revista publicou fotos e legendas da Excursão 

presidencial a Itajubá.  Mostrou o presidente Hermes da Fonseca acompanhado do então 

candidato Wenceslau Braz ao desembarcarem na Estação; eles passeando na cidade e o 

momento em que Wenceslau deu um Viva ao Marechal Hermes. 

Em dezembro, muito pouco foi divulgado pela revista no que tange a sucessão, 

os espaços foram todos para o casamento do presidente da República. Muitas fotos e 

textos da cerimônia. 

 Somente no dia 20 de dezembro, por ocasião da divulgação de um banquete que 

aconteceu no Club dos Diários, a revista volta a falar de Wenceslau Braz, como sempre 

de maneira irônica e crítica. Faz menção a saudação que o Dr. Tavares de Lyra fizera ao 

candidato do PRC e da coligação. Refere-se ao Dr. Tavares como desventuroso por 

caber a ele a tarefa de saudar Wenceslau. Ao comentar a Plataforma que Wenceslau 

apresentou na ocasião, a revista chama o candidato de ignorante e afirma que a 

plataforma merece o nome que o Correio da Manhã publicou: Pingos e Respingos, uma 

chataforma. 

É difícil encontrar em documentos políticos da natureza desse, maior 

inabilidade ao exercício de escrever,numero mais vasto de chavões, tanta 

rasteira banalidade, mais crassa vulgaridade de pensamento. O Candidato 

que essa plataforma revella campônio sem um verniz de cultura que lhe 

enfeite a celebridade aldeã é um ignorante (CARETA, 1913, p. 12)
110

. 
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  Na página 27 desta mesma edição, novamente voltam ao assunto da Plataforma 

lida no banquete do Club dos Diários, afirmando ainda que segundo termos dessa 

plataforma, o Partido Conservador tem interesses contrários aos do Brasil. 

  Muitas foram as charges em pequeno tamanho expostas neste dia nas páginas 

interiores da revista, sempre com humor inteligente denegrindo a imagem do candidato 

e zombando de sua plataforma. 

  No dia 03 de janeiro, a coluna Nota Política da revista volta a falar da renuncia 

de Ruy Barbosa, sempre de maneira honrosa, colocando nas mãos do povo a 

responsabilidade, mostrando que foram forçados, depõem as mãos.  

 No dia 10, na mesma coluna, falam do manifesto de Ruy Barbosa em que ele, 

Ruy, num artigo tido como “brilhante” pela revista, é convincente e desvendou os 

secretos planos do partidarismo conservador. 

Atravessamos o período mais dolorosamente absurdo da nossa história e 

devemos armar o coração de paciência para soffrer mais alguns meses de 

mão governo. Por mão que seja o vindouro, dificilmente será peor do que o 

actual (CARETA, 1913, p.12)
111

. 

  A revista só volta a publicar a sucessão presidencial quando fala dos partidos, 

em zombaria, no dia 14 de fevereiro, na coluna que leva o nome de Careta. Sob o título 

“Um Partido Indispensável”, afirmam que os políticos brasileiros estão divididos em 

duas facções apenas - PRC e PRL. 

   No último dia do mês de fevereiro, vésperas da eleição, a revista Careta em sua 

página 12 não poupou criticas ao governo e inclui o candidato Wenceslau Braz, falando 

de sua falta de caráter, relembrando sua suposta culpa, ainda que indireta, na morte de 

Affonso Pena. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas eleições presidenciais de 1914, os jornais tiveram participação especial, no 

sentido de propagarem os fatos e de certa maneira apenas divulgarem os 

acontecimentos. É mais que óbvio constatar que os jornais mineiros fossem falar bem 

de Wenceslau Braz, e que especificamente o jornal de sua cidade natal, não iria deixar 

de tecer elogios diários ao seu candidato. Porém, mesmo com essas publicações, o que 

se pode observar nesse cenário da imprensa é que a ordem dos fatores, não alteraria o 

produto, ou seja, se o candidato escolhido pela maioria dos eleitores fosse, por exemplo, 

Ruy Barbosa, os jornais do Brasil principalmente os baianos iriam fazer a sua parte e 

endossar as seguintes impressões: 

O Jornal Villa Braz, por ser provinciano, de pequeno porte e dirigido aos 

mineiros em especial, era repetitivo ao tecer elogios ao candidato Wenceslau Braz. Ele 

o chamava a todo instante de conterrâneo demonstrando parcialidade por ser um 

candidato mineiro, tomou partido e divulgou de maneira diferenciada as aparições e atos 

de Wenceslau Braz. O jornal sempre dizia que: Tudo está indicando que o mesmo 

sentimento político congrega todo sul de Minas.  

  A parcialidade do Jornal Villa Braz fica clara em diversos momentos da 

Campanha à sucessão presidencial de 1914. Embora não sendo o jornal oficial do 

partido PRM (Partido Republicano Mineiro), portou-se como tal em inúmeras ocasiões. 

Não foi pesquisado nenhum veículo da Bahia, se o fosse, certamente veríamos a 

parcialidade do mesmo com Ruy Barbosa. 

No mês de janeiro e fevereiro, o Jornal Villa Braz nada mais publicou sobre as 

eleições, devido à candidatura de Wenceslau Braz ser a única, não tinha mais 

concorrente já que Ruy Barbosa renunciara. Mostrou assim mais uma vez parcialidade. 

Outro fato que comprova a total parcialidade daquele veículo foi a não divulgação de 

quase nada do candidato Ruy Barbosa, sequer divulgou sua plataforma anunciada pelo 

PRL. 

Naquela época não se deslocava um jornalista para acompanhar fatos fora da 

cidade, um colaborador o fazia, mas, no caso da visita de Wenceslau a Itajubá, foi 



enviado um jornalista especial e a matéria rendeu duas edições com páginas inteiras. A 

Plataforma de Wenceslau foi publicada na íntegra. Várias páginas e continuação na 

edição posterior, ela recebeu não só divulgação como comentários do Jornal e 

considerações editoriais. 

Ao contrário dos jornais de hoje, o Villa Braz usava uma linguagem rebuscada, 

cheia de palavras que compunham o linguajar daquele período. Naquela época os 

jornais não eram feitos para as massas, nem tão pouco para a classe média como é hoje. 

Apenas a elite tinha acesso às publicações e pensando nelas é que eram escritas as 

matérias. 

A “Gazeta de Minas” em sendo um jornal com abrangência estadual, tendo 

como público alvo também a elite, mas desta feita do Estado de Minas, priorizou em 

suas publicações a candidatura de Delfim Moreira da Costa Ribeiro
112

, a presidente do 

estado (GOVERNADOR), deixando a candidatura de Wenceslau Braz e Ruy Barbosa 

em segundo plano.  Certamente mais engajado na sucessão local e menos preocupado 

com a sucessão em nível nacional. 

A exemplo do Jornal Villa Braz, o Jornal Gazeta de Minas também demonstrou 

parcialidade ao divulgar a sucessão presidencial de 1914, na medida em que o veículo 

sendo do Estado de Minas, deu maior espaço  em suas páginas aos atos de campanha de 

Wenceslau Braz e quase nada aos atos do candidato baiano Ruy Barbosa. 

A “Gazeta de Minas” também teceu comentários sobre a Plataforma de Governo 

anunciada por Wenceslau Braz e publicou – a na 1ª página suas impressões sobre a 

plataforma e elogiou a determinação do candidato, mas não fez o mesmo com a 

plataforma de Ruy Barbosa, talvez como tenham feito os jornais baianos.  

  Embora fosse comum um jornal mostrar sua tendência por um ou outro 

candidato, nas vésperas da votação, o veiculo Gazeta de Minas, não se limitou a 

divulgar, veementemente conclamou o povo a votar no candidato mineiro, recomendou 

Wenceslau ao eleitorado e enalteceu suas qualidades, o seu amor a Pátria e a sua 

Plataforma de Governo. 

                                                           
112

 Advogado mineiro, secretário do Interior de Minas Gerais e candidato a Presidência do Estado 

(governador). 



O Jornal O Estado de São Paulo, no período que antecedeu as eleições de 1914, 

durante a campanha dos então candidatos, teve comportamentos adversos, pudemos 

notar fases, oscilações de sua linha editorial durante a campanha. De início nota-se que 

ele foi tendencioso ao divulgar os atos do candidato Ruy Barbosa, em detrimento dos 

atos do candidato Wenceslau Braz, partidário, declaradamente a favor de Ruy Barbosa.  

Até setembro o jornal O Estado de São Paulo tinha uma coluna especial 

dedicada à política e divulgou a sucessão presidencial, mas, a partir de outubro deixou 

de ter essa coluna e a política foi relegada a segundo plano, apenas uma outra coluna  

dedicada aos Estados, divulgava os fatos políticos cada qual de seu  estado. Na coluna 

Minas pouco espaço sobrava para Wenceslau, mas a Bahia também não deu espaço ao 

seu candidato Ruy Barbosa. 

Durante os meses de agosto e setembro, as manifestações das Câmaras 

Municipais, principalmente das cidades do interior do estado de São Paulo, comícios e 

passeatas de Ruy Barbosa recebiam espaço por parte do Estadão, mesmo com a 

candidatura oficial de Wenceslau. 

Se por um lado os movimentos pró Ruy Barbosa ganharam espaço no jornal O 

Estado de São Paulo, por outro lado, o próprio jornal demonstrava que sua linha 

editorial estava sendo mudada e divulgava que, era interessante que todo o apoio das 

cidades,  parecia não surtir efeito. Contradizendo-se, o mesmo jornal relatava a reunião 

do PRC (Partido Republicano Conservador) do Rio de Janeiro definindo a candidatura 

de Wenceslau Braz e destacando as condições morais e políticas daquele mineiro.  

O Jornal, por motivos ignorados, se absteve em determinada época de divulgar a 

sucessão presidencial, durante um mês todo nada divulgou. De uma maneira incomum e 

sem explicações o jornal reagiu nos meses seguintes como se essa negligência fosse 

normal e nada diferente tivesse acontecido.  

No meio do mês de novembro, o Estadão de repente começou a divulgar a 

agenda completa do candidato mineiro Wenceslau Braz. Publicou a sua chegada ao Rio 

de Janeiro, a recepção no Palácio do Catete e ainda contou que durante todo o percurso 

ele foi saudado por moradores e autoridades e que até mesmo o presidente da república 

o recepcionou em frente à Catedral junto com autoridades federais e estaduais. 



A partir de então o jornal O Estado de São Paulo demonstrou ter mudado sua 

linha editorial, divulgou Wenceslau, sua plataforma, seus atos, sua campanha, não se 

mostrou tendencioso, tendeu para a imparcialidade uma vez que não deixou de divulgar 

a campanha de Ruy, sua desistência, seus atos, mas também divulgou Wenceslau Braz 

como candidato oficial. 

As citações que colhemos da Revista Careta nos remeteu a conclusão de sua 

total parcialidade, ela o tempo todo não poupou elogios e defesas a Ruy Barbosa e 

críticas e acusações a Wenceslau Braz. Não deixou em momento nenhum da Campanha 

de emitir seus pareceres, sua linha editorial foi bem clara chegando a praticas hoje 

condenáveis de ofensas. Vide exemplos da tendência: 

 O PRC acceitou um candidato tirado do seio dos colligados, e a colligação 

acceitou para presidente o mesmo homem em quem não reconhecia méritos 

para vice-presidente... 

Essa gente toda, reunida na confusa Convenção convocada para acceitar 

candidatos de antemão escolhidos, adoptou a chapa ridícula constituída pelos 

Srs. Wenceslau Braz e Urbano Santos, conjugados num monstruoso casamento 

de interesses (Revista Careta, 1913)
113

; 

 Indicado pelo voto temeroso da Convenção, esse candidato foi em seguida 

apresentando ao paiz e aos eleitores num embrulhado manifesto, assignado pela 

maioria dos senadores e pela maioria dos deputados. 

Wenceslau Braz, o suicida de Itajubá, foi indicado pela Convenção heterogenia 

de 09 de Agosto, mas, até agora não foi apresentado nem ao paiz nem aos 

eleitores. Ainda não é um candidato: é um cidadão indicado para candidato 

(Revista Careta, 1913)
114

; 

 Qualquer que seja o resultado dessa brincadeira lesiva ao renome moral do 

Brasil, qualquer que seja o indivíduo que se instale no Cattete-si elle não for o 

General Pinheiro Machado, esse cabelludo, caudillio sirva-o embora um 

presidente fantoche estará irremediavelmente morto. De todos esses 

movimentos feitos pela ex-colligação e pelo PRC até agora só há uma coisa 
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definida, a desonrosa repulsa ao nome do Sr. Senador Pinheiro Machado 

(Revista Careta, 1913)
115

; 

 Atravessamos o período mais dolorosamente absurdo da nossa história e 

devemos armar o coração de paciência para soffrer mais alguns meses de mão 

governo. Por mais que seja o vindouro, dificilmente será peor do que o actual 

(Revista Careta, 1913)
116

. 

A Revista considerada de humor inteligente, sempre esbanjado fotos e charges, 

na condição de veículo de comunicação de oposição ao governo, nesta época específica, 

demonstraram claramente sua parcialidade ridicularizando através de charges, toda a 

plataforma de Wenceslau Braz. Nas vésperas da eleição, a Revista Careta não poupou 

criticas ao governo e inclui o candidato Wenceslau Braz, falando de sua falta de caráter, 

relembrando sua suposta culpa, ainda que indireta na morte de Affonso Pena. 

As eleições naquela época eram no cabresto, portanto a opinião da imprensa não 

importava muito, mesmo porque as determinações vinham de cima. A maioria dos 

donos, gerentes e editores dos jornais eram diretamente ligados à política de alguma 

maneira e isso fazia com que as decisões da maioria dos políticos fossem publicadas e 

aderidas, principalmente no caso dos conchavos dos partidos entre os estados, a 

chamada Aliança do Café com Leite, não foi nenhuma vez citada em nenhum jornal, o 

que faz parecer que as eleições eram normais e dentro do padrão esperado. 

Não podemos anular os veículos impressos desse processo eleitoral, mas, eles 

não foram decisivos em nenhum momento, eles apenas serviram para reforçar as 

decisões tomadas e impostas, através do sistema estabelecido na República Velha. 

  No caso de um jornal maior e com maior abrangência também, que é o caso do 

“Estadão”, pouco foi falado sobre as eleições no sentido opinativo, e mesmo com notas 

ou publicações diárias, o jornal não conseguiu mudar o cenário eleitoral, quanto mais o 

jornal divulgava Ruy Barbosa, mais crescia a campanha política de Wenceslau Braz. 

Diferente dos dias em que a imprensa tenta esclarecer a sociedade e mudar a 

opinião dos eleitores e com isso o resultado de uma eleição, naquela época a imprensa, 
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não tinha essa abrangência e muito menos esse poder. A ausência da democracia fazia 

muita falta naquela época. 

Com relação ao marketing político, podemos concluir que naquela época ele 

acontecia internamente, entre os próprios políticos em uma relação intensa de 

conveniência e imposições. A persuasão, por exemplo, acontecia entre os próprios 

presidentes de Estado (GOVERNADORES), os coronéis e os dirigentes dos partidos 

(Deputados e Senadores, etc.). O convencimento tinha que acontecer entre eles e não 

dos políticos para a população. 

O pequeno índice de eleitores tinha que ser devidamente orientado segundo os 

interesses de cada acordo político, e como naquela época os eleitores eram apenas os 

homens, maiores de 21 anos, alfabetizados e devidamente encabrestados, o marketing 

político era feito dessa maneira, voltado para esse tipo de eleitor e de uma maneira 

totalmente impositiva (obrigatória). 

O marketing político realizado em torno da aliança política do “café com leite” 

foi pesado e bem feito. Contou com o apoio da maioria do eleitorado, uma vez que os 

Estados de São Paulo e de Minas Gerais eram os maiores e os mais desenvolvidos e 

também possuíam maior poder econômico. 

Atualmente, os comerciais e as propagandas políticas eleitorais, são impostas de 

maneira descarada e através de promessas e trocas de favores. Naquela época, 

aconteciam da mesma maneira, os ideais eram impostos através de favorecimentos e 

ameaças. Os coronéis detinham o poder e exerciam poder absoluto sobre os seus 

subordinados 

Naquele período a comunicação interpessoal era predominante e a política se 

fazia por meio algumas estratégias diferenciadas: 

 Cartas: escritas por pessoas influentes que pediam os votos das pessoas menos 

influentes e que seriam manipuladas. No caso de Wenceslau, seu pai era coronel 

e ele usou e abusou dessa estratégia, pedindo voto aos seus amigos coronéis e 

até pedindo para publicar suas cartas nos veículos de imprensa, uma vez que ele 

era conhecido e isso traria muitos votos; 

 Boca à boca: estratégia usada pelos formadores de opiniões que saíam 

divulgando seus candidatos uns para os outros e no caso de Wenceslau, falando 



de sua origem simples, de sua família com história política, enfim, vários 

argumentos que convenceriam os eleitores a votar no Mineiro; 

 Visitas: eram constantes as visitas de Wenceslau a casa das famílias mais 

influentes de sua região, e era através dessas visitas que o candidato divulgava 

sua plataforma de governo e pedia o voto das pessoas. Paralelamente a essas 

visitas tradicionais, pessoas ilustres do governo também faziam visitas 

estratégicas nas principais cidades de influência de cada um. 

Se compararmos as estratégias eleitorais usadas naquela época, com as nossas 

estratégias atuais, notamos que elas são praticamente as mesmas, um pouco modificadas 

e também com alguns reforços, é claro.  

 Cartas: são as nossas atuais  malas diretas, seja por meio eletrônico, por emails 

disparados e por milhares de panfletos jogados nas casas e reforçados por 

jornais que divulgam a plataforma de governo do candidato; 

 Boca à boca:  ainda existe nos dias de hoje e é muito importante, seja nos 

salões de estética, nos banco da praça ou ainda nas repartições públicas ou no 

comércio. Essa estratégia foi reforçada pelos programas de mídia, entrevistas, 

rádio e TV, que divulgam a imagem do candidato e alimentam essas conversas 

paralelas, dando assuntos para serem propagados posteriormente; 

  Visitas: muito frequentes hoje em dia, inclusive de maneira bem intensa e 

muito mais massiva que naquela época, com a presença de líderes de bairros, 

sindicatos, times de futebol e formadores de opiniões. Porém essa estratégia 

também foi reforçada por meio de comícios e carreatas para mostrar a força que 

tem a candidatura daquele político escolhido. Os partidos políticos se 

multiplicaram, os ideais de cada militante também se fazem mais conhecidos e 

o mais importante, o direito do voto se tornou muito mais acessível.  

Dessa maneira, podemos e devemos sim dizer que o Marketing Político de hoje, 

nada mais é do que o Marketing Político de ontem, atualizado e aperfeiçoado de acordo 

com as novas exigências tecnológicas. 
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ANEXO A 

FOTOS TIRADAS NAS VISITAS A ITAJUBÁ 

FOTO 01: FACHADA CASA ROSADA
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FOTO 02: ESCADA CASA ROSADA
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 Casa em que viveu Wenceslau Braz, foto tirada por Juliana Leone em abril de 2010. 

118
 Casa em que viveu Wenceslau Braz, foto tirada por Juliana Leone em abril de 2010. 

 



FOTOS TIRADAS NAS VISITAS A ITAJUBÁ 

 

FOTO 03: INTERIOR CASA ROSADA
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FOTO 04: INTERIOR CASA ROSADA
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 Casa em que viveu Wenceslau Braz, foto tirada por Juliana Leone em abril de 2010. 

120
 Casa em que viveu Wenceslau Braz, foto tirada por Juliana Leone em abril de 2010. 

 



ANEXO A 

FOTOS TIRADAS NAS VISITAS A ITAJUBÁ 

FOTO 05: PÉROLA BRAZ
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FOTO 06: GILBERTO BRAZ
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 Neta de Wenceslau Braz que nos recebeu em sua casa, foto tirada por Juliana Leone em abril de 2010. 

122
 Bisneto de Wenceslau Braz que também nos recebeu em sua casa, foto tirada por Juliana Leone em 

abril de 2010. 

 



ANEXO A 

FOTOS TIRADAS NAS VISITAS A ITAJUBÁ 

 

FOTO 07: PALÁCIO 26 DE FEVEREIRO
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FOTO 08: LOURDES FARIAS E DIAS
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 Prédio que funcionava a antiga prefeitura de Itajubá e local onde foram concedidas as entrevistas. 

124
 Professora e Historiadora que muito nos ajudou nas pesquisas sobre Wenceslau Braz. 



ANEXO A 

FOTOS TIRADAS NAS VISITAS A ITAJUBÁ 

 

FOTO 09: CEL. JOÃO OTERO DINIZ
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FOTO 10: CEL. DINIZ E ROSEMBURGO ROMANO
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 Cel. que nos contou várias histórias sobre Wenceslau Braz, em entrevista concedida em dezembro de 

2010.  

126
 Cel. Diniz e Rosemburgo Romano, ex-prefeito de Itajubá e de família influente na cidade. Ambos, 

momentos antes de nos conceder entrevista em dezembro de 2010. 



ANEXO B 

FOTOS ANTIGAS DE WENCESLAU BRAZ 

  

FOTO 01: ROSTOS DE WENCESLAU BRAZ
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FOTO 02: FRANCISCO BRAZ
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 Wenceslau Braz em vários períodos de sua vida (arquivo CPDOC/FGV).  

128
 Cel. Francisco Braz, pai de Wenceslau Braz (arquivo CPDOC/FGV). 



 ANEXO B 

FOTOS ANTIGAS DE WENCESLAU BRAZ 

 

FOTO 03: WENCESLAU E MARIA CARNEIRO
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FOTO 04: MARIA CARNEIRO
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 Ainda moço, Wenceslau e sua esposa Maria Carneiro (arquivo CDOC/FGV). 

130
 Esposa de Wenceslau Braz (arquivo CPDOC/FGV). 



ANEXO B 

FOTOS ANTIGAS DE WENCESLAU BRAZ 

 

FOTO 05: WENCESLAU, MARIA CARNEIRO E OS FILHOS
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FOTO 06: WENCESLAU E MARIA CARNEIRO
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 Wenceslau Braz, Maria Carneiro seus filhos, entre outros na estação ferroviária (arquivo 

CPDOC/FGV). 

132
 Wenceslau Braz e sua esposa Maria Carneiro em convenção partidária 9arquivo CPDOC/FGV). 



ANEXO B 

FOTOS ANTIGAS DE WENCESLAU BRAZ 

 

FOTO 07: WENCESLAU EM ATIVIDADES NA PRESIDÊNCIA
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 Fotos de Wenceslau Braz tiradas em visitas políticas em lugares não especificados pela fonte (arquivo 

CPDOC/FGV). 



ANEXO B 

FOTOS ANTIGAS DE WENCESLAU BRAZ 

 

FOTO 08: WENCESLAU E POLÍTICOS IMPORTANTES
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FOTO 09: WENCESLAU E POLÍTICOS IMPORTANTES
135

 

 

                                                           
134

 Wenceslau Braz, Pinheiro Machado, Urbano Santos entre outros (arquivo CPDOC/FGV). 

135
 Wenceslau Braz,  Getúlio Vargas e Eurico Dutra (arquivo CPDOC/FGV). 
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FOTOS ANTIGAS DE WENCESLAU BRAZ 

 

FOTO 10: WENCESLAU E HERMES DA FONSECA
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 Wenceslau Braz e Hermes da Fonseca no Palácio da Liberdade (arquivo CPDOC/FGV). 
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FOTOS ANTIGAS DE WENCESLAU BRAZ 

 

FOTO 11: WENCESLAU EM VISITA A ITAJUBÁ
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FOTO 12: WENCESLAU EM FRENTE À CASA ROSADA
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 Wenceslau Braz em visita a cidade de Itajubá, sendo recebido com festa (arquivo CPDOC/FGV). 

138
 Wenceslau Braz em frente à Casa Rosada no dia em que foi indicado a Presidência da República 

(arquivo CPDOC/FGV). 
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MANUSCRITO 

MANUSCRITO 01: CARTA DE WENCESLAU BRAZ
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Carta escrita por Wenceslau Braz em 17 de Janeiro de 1816, quando era prefeito em Monte Santo. 
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CARTA 01: CARTA DO CEL. BRAZ
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 Carta escrita pelo Cel. Francisco Braz, publicada no jornal Villa Braz do dia 08 de fevereiro de 1910, 

pedindo apoio a candidatura de seu filho Wenceslau Braz. 
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CARTA 02: CARTA DO CEL. BRAZ
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 Carta escrita pelo Cel. Francisco Braz, publicada no jornal Villa Braz do dia 25 de janeiro de 1914, 

pedindo apoio a candidatura de seu filho Wenceslau Braz 
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ANEXO III 

FOTOS ANTIGAS DE WENCESLAU BRAZ 

 

FOTO 11: WENCESLAU EM VISITA A ITAJUBÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO G 

DISCURSO DE POSSE DE WENCESLAU BRAZ 

 
À Nação  

Assum ind o ho je as f unções d o  alt o  cargo  

p ara o  q ual o  eleit o rad o  b rasileiro  m e elegeu, a 1°  d e  

m arço  d est e ano , só  t enho  q ue rat if icar  os 

com p rom issos assum id os p eran t e m im  m esm o e 

p eran t e a Nação; com p rom issos q ue m inha consciência 

d it ou e q ue m inha von t ad e realizará, t an t o  q uan t o  

coub er  d en t ro  d e m inhas f o rças e d os recursos d o  País. 

No  m eu d iscurso-p rogram a, lid o  a 14 d e 

d ezem b ro  d o  ano  f ind o , d isse: 

“Ao  p at r io t ism o d os hom ens d e  

resp onsab ilid ad e d o  Brasil se im p õe, in ilud ivelm ent e, 

um a grand e ob ra d e const rução  e rest auração . 

Const rução  p o lít ica e econôm ica e rest auração  

f inanceira". 

Est á b em  claro  q ue est a d up la ob ra exige 

um a m esm a b ase: in t r ansigen t e m oralid ad e  

ad m in ist r at iva, ab so lu t o  resp eit o  às leis, im p arcial  

ap licação  d est as, p az, o rd em , en f im , em  t od as as suas 

m od alid ad es, o rd em  m at er ial, ju r íd ica e m oral. É 

evid en t e q ue, p ara o  com p let o  êxit o  d aq uele 

com et im ent o , se t o rna p reciso  o  concurso  d e t od os os 

p od eres e d e t od as as classes, conso rciad os nest e  

p ensam ent o  e na ação  t end ent e a realizá-lo . Faço  just iça 

em  acred it ar  q ue nenhum  b rasileiro  se f ur t ará ao  

cum p r im ent o  d est e d ever . 

Por  m im , d eclaro -o  com  a m ais segura 

con f iança em  m inha von t ad e e em  m inhas convicções, 

não  hesit arei um  inst an t e em  d ed icar  a essa ob ra 

b enem ér it a o  m elhor  d e m eus esf o rços. Assum o p eran t e  

o  p aís o  com p rom isso  f o rm al d e m e não  d esviar  d a 

d iret r iz q ue vou t raçar , q uaisq uer  q ue sejam  as 

d if icu ld ad es a vencer . 

Sem p re p ensei, e só  t enho  m ot ivos p ara 

con t inuar  a p ensar , q ue o  hom em  p o lít ico , q ue f o r  

elevad o ao  p ost o  sup rem o d e p r im eiro  m agist rad o  d a 

Rep úb lica, d eve sua so lid ar ied ad e ao  p ar t id o  q ue o  

elegeu, m as p aira sup er io r  ao  p ar t id o , p or  isso  m esm o  

q ue se t o rna o  chef e d a Nação. 

Assim  se algum  d ia se chocarem  os 

in t eresses nacionais com  os d o  p ar t id o , o  Presid en t e d a 

Rep úb lica não  p od erá vacilar  em  d ar  p ref erência 



àq ueles. 

Não com p reend o esse p ost o  senão com o a 

m ais vigorosa garan t ia aos hab it an t es d o  Brasil, d e  

m od o q ue, em  se t rat and o d e d ireit os ou d e verd ad eiros 

in t eresses nacionais, o  chef e d o  Est ad o  d eve ser  surd o  

aos reclam os p ar t id ár ios, p ara f icar  exclusivam ent e  

ad st r it o  ao  cum p r im ent o  d a Const it u ição  e d as leis, na 

d ef esa in t egral d esses d ireit os e in t eresses. 

Est a é a f unção  p r im ár ia d o  Est ad o . 

Creio  f irm em ent e q ue sob re est e assun t o  

p recisam os m ais d e um a ref o rm a d e cost um es d o  q ue  

d e novas leis. 

Não q uero  d izer  com  ist o  q ue não  sejam  

necessár ias um as t an t as m ed id as garan t id oras d a 

verd ad e d o  alist am ent o  e d o  vo t o , d a ap uração  d est e e  

d o  reconhecim ent o  d e p od eres. Se est ou convencid o  d e  

q ue a lei não  t em  o  p od er  m ágico  d e t ransf o rm ar  a 

socied ad e, nem  p o r  isso  d escreio  d e sua in f luência 

b enéf ica, q uand o vazad a em  m old es salu t ares e 

p rat icad a com  leald ad e. Desejo , ap enas, af irm ar  q ue  

q ualq uer  d isp osição  leg islat iva, à alt ura d a at ualid ad e, 

f ielm ent e execut ad a, p rod uzirá m elho res resu lt ad os d o  

q ue out ra, aind a q ue m ais p er f eit a, d esd e q ue est a seja 

d et urp ad a p elos ab usos d o  p od er  ou p ela f raud e. O q ue 

é p reciso , acim a d e t ud o , é q ue o  eleit o r  t enha a 

com p reensão sup er io r  d os seus d ireit os e d os seus 

d everes, p ron t o  em  sat isf azer  a est es e enérg ico  na 

d ef esa d aq ueles; o  cum p r im ent o  exat o  d a lei p or  p ar t e  

d e aut o r id ad e p úb lica; a elevação m oral, a energ ia 

p at r ió t ica d os p od eres const it ucionais em  realizar  a sua 

m issão , concor rend o ineq uivocam ent e p ara a p ureza d o  

reg im e eleit o ral em  t od as as suas f ases. 

Sob re est e assun t o , q ue é t ranscend en t al  

p ara a Rep úb lica, ag irei d esassom b rad am ent e p eran t e  

os f uncionár ios p úb licos e p rocurarei in t eressar  os 

chef es p o lít icos p ara os seguin t es f ins: 

Ser ied ad e no  alist am ent o ; 

Plena lib erd ad e d as urnas; 

Reconhecim ent o  d e p od eres d os 

leg it im am ent e eleit os; 

Sincera, leal, p osit iva garan t ia p ara a 

ef et iva rep resen t ação  d as m inor ias. 

Já é t em p o d e p assarm os à realização  

p rat ica d esse p rogram a t an t as vezes ap regoad o, t an t o  no  

t em p o d o  Im p ér io  com o na Rep úb lica, q uan t as vezes 

esq uecid o . Terem os, assim , conq uist ad o  o  p rest íg io  d as 

f unções leg islat ivas, t ão  necessár io  ao  jogo  regular  d as 

inst it u ições. Pela m inha p ar t e m e com p rom et o  a, 



m ant end o as relações const it ucionais com  os out ros 

p od eres, não  concor rer  p ara a d im inu ição  d e q ualq uer  

d eles, salvas, est á en t end id o , as p rer rogat ivas d o  Po d er  

Execut ivo . Assegurad o  o  resp eit o  m út uo  en t re os 

p od eres p úb licos e ag ind o  t od os eles livre e  

d esap aixonad am en t e d en t ro  d a ó rb it a const it ucional, 

levarem os d ef in it ivam ent e ao  esp ír it o  p op ular  a 

convicção  d a ef icácia d o  reg im e em  q ue vivem os. O 

q ue se d eve q uerer , e eu q uero , é um  Pod er  Execut ivo  

súd it o  d a lei; um  Pod er  Legislat ivo  d esassom b rad o  

f iscalizad or  d o  Execut ivo ; e um  Pod er  Jud iciár io  

verd ad eira garan t ia d e t od os os d ireit os: p od eres 

harm ôn icos e ind ep end ent es, sem  concessões nem  

usurp ações. 

En t ret an t o , não  b ast a, d isse o  inesq uecível 

est ad ist a Dr . Cam p os Salles, o  esf o rço  iso lad o  d o  

Execut ivo  p ara o  b om  governo  d a Rep úb lica. Na 

coexist ência d e out ros ó rgãos d a sob eran ia, segund o a 

est ru t ura const it ucional, a coesão ind isp ensável ao  

eq uilíb r io  d as f o rças governam ent ais d ep end e 

essencialm ent e d a ação  com b inad a e harm ôn ica d os 

t rês p od eres, guard ad as en t re si as relações d e m út uo  

resp eit o  e d e recíp roco  ap o io . Desd e q ue, sob  a 

in f luência d e f unest as t end ências e d om inad o p or  m al  

en t end id a asp iração  d e sup rem acia, algum  d os p od eres 

t en t ar  levar  a sua ação  além  d as f r on t eiras d em arcad as, 

em  m an if est o  d et r im ent o  d as p rer rogat ivas d e out ro , 

est ará nesse m om ent o  sub st ancialm ent e t ransf o rm ad a e  

inver t id a a o rd em  const it ucional e ab er t o  o  m ais 

p er igoso  con f lit o , d o  q ual p od erá surg ir  um a cr ise, 

cu jos p ern iciosos ef eit os venham  af et ar  o  p róp r io  

o rgan ism o nacional. 

Não ced er  nem  usurp ar . 

Fora d aí, em  vez d e p od eres coord enad os 

não  t em os senão f o rças r ivais, em  p erp ét ua host ilid ad e, 

q ue p rod uzem  a p er t urb ação, a d eso rd em  e a anarq u ia 

nas p róp r ias reg iões em  q ue p aira o  p od er  p úb lico  p ara 

vig iar  p ela t ranq üilid ad e e p ela segurança d a com unhão  

nacional e garan t ir  a ef icácia d e t od os os d ireit os. 

A m eu ver , há m ais um  sér io  com p rom isso  a assum ir : 

 é evit ar  q ue as leis est ad uais 

p erm it am  q ue a sucessão p resid encial d os Est ad os se  

p ossa f azer  d e p ai a f i lho , d e irm ão a irm ão, et c. 

Com p reend o q ue p ara esse f im  o  chef e d a 

Nação só  p od erá t er  um a in t ervenção suasó r ia, 

p rocurand o in t eressar  t od os os chef es p o lít icos nessa 

ob ra d e p at r io t ism o, q ue levan t ara os créd it os d o  

reg im e e p rest ará ao  País grand e b enef icio . 



Est ou ab so lu t am en t e convencid o  d e q ue 

um a p o lít ica f ed eral sã in f lu irá p od erosam ent e p ara 

esse “d esid erat um ”. 

Não in t er virei senão nos t erm os 

const it ucionais, m as t am b ém  recusarei in f lexivelm ent e 

q ualq uer  so lid ar ied ad e aos governos q ue ab usarem  d e  

suas f unções. 

A ação  d os nossos governos, em  p er f eit a 

cor resp ond ência com  os sen t im ent os d o  p ovo  

b rasileiro , t em  sid o  e será un if o rm em ent e no  sen t id o  d e  

est reit ar  cad a vez m ais os laços d e velha am izad e, q ue 

t em os com  t od as as Nações. 

A liq u id ação am igável d e nossas q uest ões 

d e lim it es e a assinat ura d e 31 t rat ad os ou convenções 

d e arb it r am ent o , en t re o  Brasil e out ras p o t ências, 

d em onst ram  p rat icam ent e a sincer id ad e d e nossos 

sen t im ent os e d e nossas af irm ações d e p az. 

Muit o  d e ind úst r ia ligo  o  p rob lem a 

econôm ico  ao  d a inst rução  e ao  d a ed ucação. 

Tenho p ara m im  q ue é a esco la um  d os 

m ais p od erosos f at o res d e um a b oa sit uação  econôm ica; 

m as é p reciso  q ue o  ensino  seja calcad o  sob  m o ld es 

d ef eren t es e at uais, q ue est ão  em  d iscord ância com  as 

necessid ad es d a vid a m od erna. 

Quem  q uer  q ue est ud e com  o lhos d e 

ob servad or  os nossos grand es m ales – o  

d esenvo lvim ent o  d a cr im inalid ad e, a vagab und agem , o  

alcoo lism o, a d eserção  d os cam p os – r econhecerá q ue 

eles resu lt am , em  grand e p ar t e, d a f alt a d e esco las q ue  

p rep arem  a m ocid ad e p ara as lu t as d a exist ência – q ue 

são  cad a vez m ais in t ensas e m ais ásp eras. Ed uq ue-se a 

m ocid ad e conven ien t em ent e, em  inst it u t os ond e, d e p ar  

com  a f o rm ação d e um  f ísico  vigoroso  e d e um  carát er  

enérg ico  e ind ep end ent e, lhe seja m in ist rad o  p rep aro  

só lid o  e p rát ico , t o rnand o -a cap az d e lu t ar , com  

elem ent os d e sucesso , d esp er t and o ap t id ões, in iciat ivas 

e p ersonalid ad e, e t erem os conco r r id o  p od erosam ent e  

p ara um  sur t o  econôm ico  ad m irável! 

O cam p o se d esp ovoa, p orq ue a t er ra, 

send o ingrat a aos p rocessos ro t ineiros, p rod uz p ouco  e  

caro ; f und em -se, p or t an t o , m ais esco las p rát icas d e  

agr icu lt ura, anexe-se ao  p rogram a d as esco las p r im ár ias 

o  ensino  agr íco la, p rop agu em -se as van t agens d a 

exem p lar . 

lavoura m ecân ica, d if und am -se p ela p alavra f alad a e 

escr it a, p or  p rát icos am b ulan t es com p et en t es e p or  

t od as as f o rm as p ossíveis, os ensinam ent os e a 

exp er iência d os p ovos m ais ad ian t ad os q ue o  nosso . 



Procurem os ao  m esm o t em p o com p let ar  as 

p rovid ências lem b rad as com  out ras t am b ém  necessár ias 

– q uer  as q ue se ref erem  ao  exagero  d os im p ost os e d os 

f ret es q ue a lavoura p aga, q uer  as q ue d izem  resp eit o  ao  

b raço  a aos cap it ais d e q ue ela p recisa. 

A cr im inalid ad e aum ent a; a 

vagab und agem  cam p eia; o  alcoo lism o ceif a, cad a vez 

m ais, m aio r  núm ero  d e in f elizes, p orq ue, em  regra, não  

t end o as p ob res vít im as um  carát er  b em  f o rm ad o e nem  

p rep aro  p ara sup erar  as d if icu ld ad es d a exist ência, 

t o rnam -se vencid os em  p lena m ocid ad e e se at i ram  à 

em b r iaguez e ao  cr im e. 

Dê-se, p orém , out ra f eição  às esco las 

p r im ár ias e às secund ar ias, t end o -se em  vist a q ue a 

esco la não  é som en t e um  cen t ro  d e inst rução , m as 

t am b ém  a ed ucação, e p ara esse f im  o  t rab alho  m anual  

é a m ais segura b ase; inst alem -se esco las ind ust r iais, d e 

elet r icid ad e, d e m ecân ica, d e q uím ica ind ust r ial, 

esco las d e com ércio , – q ue os cursos se p ovoarão  d e 

alunos e um a out ra era d e ab r irá p ara o  nosso  País. Se  

não  t iverm os p essoal hab ilit ad o  p ara essas esco las, o  

q ue não  é d e se ad m irar , p aís novo  q ue som os, 

con t rat em os no  est rangeiro  a m issão  ind ust r ial. 

Conseguirem os, assim , rem ed iar  em  p ar t e os m ales d o  

p resen t e e lançarem os b ases p ara um  f u t uro  m elhor , 

b em  com o alcançarem os d esviar  a cor ren t e im p et uosa e  

exagerad a q ue at ualm ent e exist e p ara a em p regom an ia 

e p ara o  b acharelism o.  

Vem  d e m o ld e assinalar  aq u i q ue, na 

Am ér ica d o  Nor t e, d evid o  aos seus m ét od os d e ensino , 

não  há f ascinação p elo  b r ilho  d as p ro f issões b urocrat as 

ou lib erais. 

Não é d e ho je q ue est ou convencid o  

d est as verd ad es. Ao  assum ir  o  Governo  d o  Est ad o  d e  

Minas Gerais, em  1909, d isse: 

Ao  País, d ep o is d e d esap arecid o  o  

t em or  d a f eb re am arela, chegam  q uase q uo t id ianam ent e  

levas d e est rangeiros, m uit os com  recursos e q uase  

t od os m elhor  ap arelhad os d o  q ue os nossos lavrad ores 

p ara o  ar ro t eam en t o  d as t er ras (e p ara as ind úst r ias, 

acrescen t o  agora). É cer t am ent e m ot ivo  d e jub ilo  p ara 

nós a ver if icação  d est e f at o , m as t am b ém  é razão  a m ais 

p ara o r ien t ar  a ed ucação d a m ocid ad e b rasileira p o r  

m elhores cam inhos”. 

É p reciso  q ue não  se just if iq ue a p ro f ecia 

d e um  p essim ist a q ue d izia q ue – d en t ro  em  b reve os 

b rasileiros ser iam  co lonos em  sua p róp r ia t er ra. Fora d e  

d úvid a é q ue não  b ast a d ar  à cr iança conhecim ent os 



li t erár ios, m as é necessár io  q ue ela saia d a esco la com  

háb it os d e t r ab alho , hab ilit ad a a seguir  a p ro f issão  q ue  

m elhor  lhe convenha. 

A q uest ão  d a inst rução  e ed ucação  

assum e, p or t an t o , um a im p or t ância cap it al. Quero  p ara 

o  m eu País os m ét od os am er icanos sem  cóp ia servil, 

q ue nos lib er t em  d a ed ucação p uram ent e livresca. 

Ap reend er  ag ind o ; ap reend er  t rab alhand o no  

lab orat ó r io , nas o f icinas, no  cam p o: eis a so lução  d o  

p rob lem a. Form a-se o  carát er  no  t rab alho , na in iciat iva, 

na p erseverança con t ra as d if icu ld ad es, d and o -se-lhe 

ind ep end ência e p ersonalid ad e. Avigora-se o  f ísico  p ela 

ação  e p ela p roscr ição  q uase com p let a d os incr íveis 

esf o rços d a m em ór ia, q ue t ão  grand es p reju ízos t êm  

causad o à nossa m ocid ad e. 

Ap reend e-se m elho r  e o  ensino  f ica. 

Fund e a Un ião  p elo  m enos um  Inst it u t o  

q ue se const it ua um  viveiro  d e p ro f essores p ara as 

novas esco las a q ue m e ref er i. 

O q ue acab o d e d izer  sob re o  ensino  

p r im ár io , secund ár io , p ro f issional e ind ust r ial, ap licase, 

com  as d evid as m od if icações, às nossas esco las 

sup er io res. A p rát ica t am b ém  ali d eve ser , t an t o  q uan t o  

p ossível, insep ar ável d a t eor ia. 

A est e cap ít u lo , acrescen t arei aind a um a 

p ond eração . Segund o af irm a um as d as m aio res 

m ent alid ad es b elgas, p erceb e-se claram ent e, na ép oca 

at ual, a veem ent e asp iração  d a p op ulação  op erár ia p ara 

um  m aio r  b em  est ar , p ara um a d ign id ad e e um a 

ind ep end ência m ais com p let a. 

Est a asp iração  concord a com  a o r ien t ação  

d os d ir igen t es d e t od os os p aíses cu lt os, cu jas vist as 

est ão  vo lt ad as p ara a grand e ob ra d a so lid ar ied ad e  

hum ana. 

En t re as m ed id as a se t om arem , a f im  d e 

q ue se realize aq uela asp iração , t ão  nob re q uan t o  just a, 

nenhum a m ais valiosa, nenhum a m ais cond ucent e ao  

f im  alm ejad o  d o  q ue a inst rução  e a ed ucação d os 

op erár ios p elos m o ld es já d escr it os. É p or  isso  q ue na 

Am ér ica d o  Nor t e a sit uação  d os op erár ios é  

incon t est avelm en t e m uit o  m elhor  d o  q ue nos out ros 

p aíses, ond e a o r ien t ação  sob re o  assun t o  é d if eren t e. 

Quaisq uer  q ue t enham  sid o  os nossos 

er ros, p or  m ais grave q ue seja a nossa sit uação  

f inanceira, não  sou um  p essim ist a. 

A r iq ueza d o  nosso  p aís é t ão  grand e, o  

nosso  p rogresso  econôm ico , não  ob st an t e, o  q ue vai  

d it o , é t ão  p at en t e, q ue não  há lugar  p ara p essim ism o. 



Para q ue se não  m e aco im e d e o t im ism o, consigno  aq ui  

os d ad os est at íst icos m ais recen t es sob re o  valo r  t o t al  

d a nossa exp or t ação  e im p or t ação . 

Os algar ism os ref eren t es a est e an o  são , 

p orém , d e o rd em  q ue f azem  p rever  um a so lução  d e  

con t inu id ad e, q ue nos f o rça a ref let ir  sob re os p er igos 

d e um a sit uação  b asead a p r incip alm en t e sob re os 

p reços var iáveis d e d o is p rod ut os e sob re a necessid ad e  

d e t om arm os p rovid ências acer t ad as e ef ic ien t es. 

Cum p re-nos, p o r t an t o , p rovocar  e f acilit ar  

o  d esenvo lvim ent o  d e out ras cu lt uras p er f eit am ent e  

viáveis em  nosso  p aís e m elhorar  a nossa p rod ução  

at ual. Os nossos p r incip ais p rod ut os d e exp or t ação  – o  

caf é e a b or racha –  est ão  am eaçad os d e sér ia 

concor rência est ranha. Quan t o  ao  p r im eiro , o  governo  

d e S. Paulo , sem p re p revid en t e est á em p enhad o em  

est ud ar  a realid ad e e a ext ensão d o  p er igo  q ue am eaça a 

lavoura p aulist a. Quant o  ao  segund o, d evem  ser  

exam inad os com  a m aio r  so licit ud e os resu lt ad os d as 

m ed id as ad o t ad as p elo  em inen t e b rasileiro  q ue o ra 

d ir ige os d est inos d a Rep úb lica, p ara o  ef eit o  d e  

d esenvo lvê-las ou m od if icá-las, t ão  cer t o  é q ue o  

Governo  Fed eral não  p od e cruzar  os b raços an t e um a 

p ersp ect iva t ão  som b r ia. 

O p rob lem a d a seca exige t am b ém  a 

m esm a at enção e os m esm os cu id ad os. Zonas 

r iq uíssim as com o as d o  Nor t e d o  p aís t êm  um a 

p rod ução lim it ad a e p er t urb ad a, p o rq ue só  d e p ouco  

t em p o a est a p ar t e est ão  send o t om ad as p rovid ências 

ef icazes con t ra esse f lagelo  p er iód ico . 

Sob re a r iq ueza m ineral há so luções q ue 

d esaf iam  a at enção  d os est ad ist as b rasileiros. Sem  

q uerer  ref er ir -m e a t od as, não  m e p osso  f ur t ar  ao  d ever  

d e salien t ar  d en t re elas a d a elet ro -m et alurg ia d o  f er ro . 

Cien t ist as e ind ust r iais d e q uase t od o  o  m und o cu lt o  se  

em p enham  p ela so lução  ind ust r ial d esse p rob lem a, q ue 

assum e p ara nós um a im p or t ância co lossal, p aís q ue é o  

nosso  d as grand es q ued as d ’água e d as cad eias d e  

m ont anhas d e f er ro  e d e m anganês! 

Para b em  se aq uilat ar  d o  assun t o , b ast a 

q ue se d iga q ue, reso lvid o  o  p rob lem a, o  p rogresso  d o  

Brasil d ará um  salt o  assom b roso ! Deve ser  isso , 

p or t an t o , m at ér ia d e m aio r  relevância p ara a 

ad m in ist r ação . 

País d e vast a ext ensão t er r it o r ial p ouco  

p ovoad a, d e t er ras f erocíssim as, carece o  Brasil d e  

b raços valid os e d e cap it ais. 

Para q ue, p orém , a im igração  d e f aça com  



segurança d e êxit o  e se est ab eleça um a cor ren t e  

esp ont ânea d e b ons co lonos, é p reciso , não  nos 

ilud am os, é ab so lu t am ent e p reciso  q ue est es t enham  a 

cer t eza d e encon t rar  aq u i just iça garan t id o ra d e seus 

d ireit os, e t ransp or t e f ácil e b arat o  p ara a exp or t ação  d e  

seus p rod ut os. 

Tem os, é cer t o , t om ad o p rovid ências 

leg islat ivas t end ent es a assegurar  o  p agam ent o  d os 

salár ios d os co lonos e im p ulsionar  o  d esenvo lvim ent o  

d e nossa viação  f ér rea; há, p orém , m uit o  q ue realizar  

aind a. 

Ao  Governo  d a Un ião  se im p õe, com o  

ob ra p at r ió t ica, f azer  um a segura invest igação  sob re a 

ef icácia d aq uelas m ed id as, b em  com o ag ir  no  sen t id o  

d e um a am p la revisão  d e nossos f ret es f er roviár ios e  

m ar ít im os, a f im  d e q ue seja van t ajosam ent e p rat icável  

a p erm ut a d e p rod ut os en t re os cen t ros d e p rod ução e os 

d e consum o, in t ernos e ext ernos. Já é p ro f und am ent e  

d ep r im ent e p ara nós q ue p rod ut os d e um  Est ad o  não  

p ossam  ser  exp or t ad os p ara out ros Est ad os p ela 

ext ravagância d e f r et es p ro ib it ivos! 

É t em p o d e reconhecerm os q ue esse 

p rob lem a se p rend e t am b ém  ao  est reit am ent o  d os laços 

d a Fed eração . 

Cum p re-se acen t uar  a necessid ad e d e 

velar  p ela so r t e d e nossos p at r ícios, t r ab alhad ores 

rurais, q ue já reclam am , com  razão , con t ra a sua 

sit uação  d e p ár ias na sua p róp r ia t er ra! 

É d e m ist er  q ue se at end a às suas q ueixas, 

f und and o-se co lôn ias p ara nacionais, ond e, senhores d e  

um  lo t e d e t er ras, m un id os d e m áq uinas agr íco las e  

o r ien t ad os p o r  com p et en t es, p ossam  t rab alhar  e  

p rod uzir . 

Est a será a p reocup ação cap it al d e m inha 

ad m in ist r ação , si f o r  eleit o . 

A ap licação  r igorosa d as m ed id as vo t ad as 

p elo  Congresso , sob  a sáb ia insp iração  d o  b enem ér it o  

governo  Cam p os Salles, t rouxe com o conseq üência a 

m elhor ia d e nossa sit uação  f inanceira. 

Liq u id aram -se com  sald o  os exercícios d e 

1902, 1903, 1905, 1906 e 1907. 

Paralisad os t od os os serviços p úb licos, at é  

m esm o os m ais urgen t es, no  p er íod o  d e 1898 e 1902, 

era nat ural q ue, vencid a a gravid ad e d a cr ise, se  

ret om asse o  reg im e d e m elhoram ent os m at er iais, d e  

avigoram en t o  d as f on t es d e r iq ueza p úb lica. Os 

governos q ue suced eram  ao  saud osíssim o est ad ist a 

Cam p os Salles in iciaram  e d esenvo lveram  esses 



serviços. 

O b rasileiro , q ue f izer  o  b alanço  d os 

esf o rços em p regad os e d os resu lt ad os ob t id os, há d e  

f o rçosam en t e reconhecer  com  uf an ia q uant o  d e  

b enef ícios reais auf er iu  o  Brasil nesse b reve esp aço  d e  

t em p o. 

Bast a q ue assinalem os aq ui o  saneam ent o  

e af o rm oseam en t o  d a Cap it al Fed eral, a ext inção  d a 

f eb re am arela, a const rução  d o  p or t o  d o  Rio  d e Janeiro , 

o  ext rao rd inár io  d esenvo lvim ent o  d a viação  f ér rea, d a 

co lon ização , et c. 

Qualq uer  d est es serviços b ast ar ia p ara 

legít im o o rgu lho  d e um  est ad ist a, e t od os eles 

const it uem , p or  cer t o , um a g ló r ia p ara a nossa geração . 

É b em  cer t o  q ue ob ras d e t al vu lt o  

exig ir iam , com o exig iram , enorm es d esp esas; m as 

t am b ém  o  q ue é q ue, rep rod ut ivas com o são , não  

p od er iam  t er  sid o  causa ún ica d a grave sit uação  

f inanceira at ual. Concom it an t e e p ost er io rm ent e, 

m ed id as d e m enos valia, p er f eit am en t e ad iáveis p ara 

m elhores t em p os, d esp esas sun t uár ias, leis p essoais, 

f i lhas d a b enevo lência ou d e in t eresses p ar t id ár ios; 

p ensões a granel, acar ret aram  d éf icit s sob re d éf icit s, e  

est es – em p rést im os sob re em p rést im os e, af inal, – o  

ab alo  q ue so f reu o  créd it o  b rasileiro . 

O exercício  f inanceiro  d e 1908 encer rou -se 

com  d éf icit  sup er io r  a 69 m il con t os; o  d e 1909, com  

m ais d e 65 m il con t os; o  d e 1910, com  cerca d e 100 m il  

con t os; o  d e 1911, com  312 m il con t os – segund o o  

p arecer  d o  ilust re relat o r  d o  o rçam en t o  d a receit a, Dr . 

Hom ero  Bap t ist a. 

O m ais elem ent ar  p at r io t ism o nos im p õe 

p rovid ências enér g icas e d ecisivas, aliás, d a m aio r  

sim p licid ad e. 

Com p enet rad o  d o  m eu d ever  cum p r i -lo -ei 

sem  hesit ar . 

São  est as as p r incip ais m ed id as 

necessár ias: 

Cor t es im p ied osos nas d esp esas inút eis e 

nas ad iáveis, p ara o  ef eit o  d e se rest r ing ir  o  o rçam ent o  

na d esp esa ao  lim it e d os recursos d a receit a; 

A m aio r  econom ia d en t ro  d as verb as 

vo t ad as; 

Ab o lição  d as aut o r izações leg islat ivas na 

caud a d o  o rçam ent o ; 

Negar -se o  governo  a cum p r i-las, si f o rem  

vo t ad as; 

Se t an t o  f o r  p reciso , en t rar  o  governo  em  



acord o  com  os con t rat an t es p ara q ue se d im inua o  p eso  

d as resp onsab ilid ad es im ed iat as d a Un ião . 

Rest ab eleçam os ao  m esm o t em p o a 

p o lít ica f inanceira salvad ora, m ant enham os a Caixa d e  

Conversão , p rep arem os seguros elem ent os d e d ef esa 

p ara cr ises d e m om ent o , t ão  f req üent es em  p aíses novos 

d e o rgan ização  f inanceira sem elhan t e à nossa, e  

t erem os f irm ad o a sit uação  em  b ases só lid as e  

conso lid ad a assim  o  nosso  cred it o , agora ab alad o . 

Urge, além  d isso , q ue se conver t a em  lei o  

p ro jet o  d o  Cód igo  d e Cont ab ilid ad e Púb lica e q ue se  

f aça a revisão  d as nossas t ar if as ad uaneiras, q ue d evem  

ser  vazad as em  m old es q ue se af ast em  d e ext rem os 

inconven ien t es, at end end o -se aos in t eresses 

resp eit áveis d as ind úst r ias exist en t es (q ue f o rem  d ignas 

d e p ro t eção) e às necessid ad es d o  consum id or  e d o  

Tesouro . 

É p reciso  q ue se ext irp e d e nossos 

cost um es a p rát ica inconven ien t íssim a d e m od if icar  

t ar if as ad uaneiras d en t ro  d os o rçam en t os, m od if icações 

f eit as d e af ogad ilho , sem  est ud o  d a m at ér ia, 

const it u ind o -se, além  d isso , m ot ivo  d e ap reensões e d e 

graves p reju ízos p ara as ind ust r ias e p ara o  com ércio . 

Não t erm inarei sem  f azer  um a ref erência 

esp ecial a um  d os m ais sér ios p rob lem as no  nosso  p aís. 

Ref iro -m e às nossas f o rças arm ad as, q uer  d e t er ra, q uer  

d e m ar , d e t rad ições t ão  cheias d e b ravura e d e  

p at r io t ism o no  d esem p enho d a incum b ência 

const it ucional d a d ef esa d a Pát r ia no  ext er io r  e d a 

m anut enção d as leis no  in t er io r . “Se f o r  eleit o , 

d ed icarei a esse assun t o  o  m elho r  d os m eus esf o rços, 

in iciand o  d esd e logo  um  est ud o  m inucioso  d e suas 

cond ições e d e suas necessid ad es, p ara p od er  ag ir  com  

segurança d e êxit o ”. 

A est e p rogram a d e Governo , m ed it ad o  e  

sincero , acrescen t arei ap enas algum as p ond erações. 

Já so f r íam os cruelm ent e os ef eit os d e um a 

p ro f und a cr ise nacional. 

Parecia-nos m esm o im p ossível q ue o  País 

p ud esse sup o r t ar  a sua m ais leve agravação; 

in f elizm ent e, p orém , a cr ise se f o i t o rnand o cad a vez 

m ais agud a at é o  ext rem o resu lt an t e d o  f lagelo  d a 

con f lagração  europ éia. 

As p r incip iais conseq üências d essa 

sit uação  não  se f izeram  esp erar : 

Exp or t ação  e im p or t ação  p er t urb ad as, 

d esvalo r izad a aq uela: 

For t e d im inu ição  d as rend as ad uaneiras, 



q ue d esd e logo  b aixaram  d e 50%, so f rend o p ouco  

d ep o is m aio r  q ued a (ar recad aram -se em  out ub ro  u lt im o  

ap enas 40% d o  ar recad am ent o  em  out ub ro  d o  ano  

p assad o); 

Eno rm es d éf icit s m ensais; 

Morat ó r ia; 

Em issão  d e 250 m il con t os p ap el; 

Baixa d o  câm b io ; 

An t es d a con f lagração  europ éia, já não  

t ínham os o  d ireit o  d e nos f ur t ar  ao  cum p r im ent o  d e um  

d ever  im p er ioso . Ho je, m uit o  m enos. Ser ia um  cr im e 

inom inável! 

Chegam os a um  d esses p er íod os 

excep cionais, sem  p ar  na nossa h ist ó r ia, q ue exigem  

reso luções ext rem as, urgen t es e ef icazes. 

Não creio  q ue p ossa haver  b rasileiro  d igno  

d esse nom e, um  hab it an t e d o  Brasil, q ue se in t eresse  

p ela nossa Pát r ia, q ue recuse seu ap o io  e concurso  p ara 

um a ob ra d e salvação  p úb lica. 

O Congresso , est ou p ro f und am ent e 

convencid o , cum p r irá o  seu d ever  cor t and o  

r igorosam ent e nas d esp esas p úb licas e t om and o out ras 

m ed id as garan t id o ras d o  necessár io  eq uilíb r io  

f inanceiro . 

Conscien t e d e m eus com p rom issos e 

d isp ost o  a realizá-los, q uaisq uer  q ue sejam  os m eus 

sacr if ícios, f aço , nest a hora am arga, p ara o  Brasil e p ara 

o  m und o, um  so lene ap elo  ao  p at r io t ism o d e t od os os 

b rasileiros, concit and o -os a m e p rest arem  seu f ranco  

ap o io  e p od eroso  concurso  p ara a norm alização  d a vid a 

nacional. 

O p at r io t ism o d o  Povo  Brasileiro , d e 

t od os os Pod eres p úb licos e d e t od as as classes vai ser  

af er id o , nest e t r anse p or  q ue est am os p assand o, p ela 

elevação d e vist as e d e ação , p ela energ ia m oral e  

cívica em  t om ar  p rovid encias ef icien t es e sup or t ar  as 

conseq uências d ecor ren t es d o  reg im e d e rest r ição  d e  

d esp esas, q ue se im p õe. 

Cum p r irei m eu d ever . Conf io  em  q ue 

t od os cum p ram  o  seu. 

Man if est o  d o  Dr . Wenceslau Braz Pereira 

Gom es, Presid en t e d a Rep úb lica, em  15 d e novem b ro  

d e 1914. 
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