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Os prédios antogos e atual
Da Assembléia Legislativa
do Rio Grande do Sul.
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E

ste trabalho retrata a presença permanente da Assembléia Gaúcha em todos os
acontecimentos políticos, sociais e econômicos do Rio Grande do Sul, desde sua
instalação, em 20 de abril de 1835. Ele oferece uma idéia não só das atividades de
nosso Legislativo. Vai além, desenhando o que de mais significativo aconteceu com
a sociedade rio-grandense, em geral, nesse longo período de um século e meio.
Não há um só fato político importante, desde que a chamada "Lei Saraiva"
criou os Parlamentos Provinciais, que não tivesse tido a presença viva e atuante dos
representantes do povo rio-grandense. E foi exatamente esse tipo de postura, de
responsabilidade e, não raro, de coragem, que a faz respeitada e admirada em todo o
País, com óbvios reflexos sobre o conceito que a Nação tem pelo Rio Grande. Desde
os épicos feitos de 1835. Foi dentro das quatro paredes da antiga sede do Poder
Legislativo que ocorreram as primeiras tratativas para o desenlace daquele que seria
o mais heróico e belo feito da gente farroupilha. O grande pensador de Pedras Altas,
Assis Brasil, em sua "História da República Rio-grandense" assinala ter sido "no
próprio seio do parlamento que se consolidou a idéia de revolta". Entre outros, lá se
encontravam, como representantes, Bento Gonçalves, Marciano Pereira Ribeiro,
Antonio José Gonçalves Chaves, José de Paiva Magalhães Calvet e Domingos José
de Almeida, o mineiro de Diamantina, que foi um dos maiores arquitetos,
intelectuais da Grande Revolução.
São incontáveis as figuras que passaram pela nossa Assembléia e que,
posteriormente, tiveram destacada atuação nas últimas décadas do segundo Império
e prestaram excepcional contribuição à campanha que levou o País a adoção da
República, bem assim como na elaboração da Constituição de 1891.
Por esta Casa passaram extraordinários políticos, que não só a
engrandeceram como tiveram suas ações projetadas nacional e internacionalmente.
Alguns chegaram a Presidência da República, outros foram Primeiros-Ministros,
muitos desempenharam as importantes funções de Ministros de Estado, de
Presidentes de Tribunais de Justiça do País, de presidentes de organismos internacio
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nais da maior representatividade. Para apenas referir alguns já desaparecidos, que
enriqueceram de forma notável os anais e a história deste parlamento,
rememoraremos nomes como os de Bento Gonçalves, de Gaspar da Silveira
Martins, de Getúlio Vargas, de João Neves da Fontoura, de Raul Pilia, de Lindolfo
Collor, de Maurício Cardoso, de João Goulart, de Batista Luzardo e de Fernando
Ferrari, para ficarmos apenas nesses. Na verdade, a Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul tem sido uma espécie de usina geradora de figuras que alcançaram as
culminâncias na vida política brasileira, mas que aqui iniciaram suas respectivas
caminhadas, para se tornarem estadistas, tribunos e guerreiros cuja memória todos
nos acostumamos a cultuar com profundo respeito e com recordações que honram o
inegável e diferente de orgulho que o povo gaúcho sente pela sua gente, pelas suas
instituições, pela sua história, pelos seus maiores.
Em momentos graves para a Nação, a Assembléia, através das
representações de seus partidos políticos, soube dar exemplos magníficos de
desprendimento e de patriotismo, unindo-se sempre que isso se mostrou necessário,
sabendo, com grandeza, colocar acima dos interesses das facções, os do Estado ou
do País.
Com a implantação do chamado Estado Novo, foi fechada no dia 10 de
novembro e assim permaneceu durante dez anos. Só voltou a ser reaberta em 1947,
quando seus 55 constituintes elaboraram uma Constituição Parlamentarista, que teve
efêmera duração, face a decisão do Supremo Tribunal Federal, acolhendo tese de
inconstitucionalidade argüida pelo Procurador Geral da República, decorrente de
iniciativa do governador da época. De qualquer forma, aí estão os seus anais,
contendo os notáveis debates ocorridos na época, com discursos verdadeiramente
eruditos sobre sistemas de governo, que muito ajudarão nesta oportunidade que o
Congresso Nacional vive, diante da possibilidade da adoção do chamado Sistema de
Gabinete no Brasil. Muitos desses pronunciamentos estão sendo permanentemente
requisitados por parlamentares de todos os Estados da Federação, pois representam
um patrimônio da maior valia para as circunstâncias atuais.
Quando do movimento militar de 1964, a Assembléia do Rio Grande do-
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Sul teve uma postura que a fez admirada em todos os pontos do Brasil. Foi digna,
firme e soube resistir com galhardia as violências que contra ela foram praticadas,
com cassações e outros tipos de ações casuísticas arquitetados pelo poder central
autoritário.
É de se assinalar, também, o procedimento ético que tem norteado os
legisladores gaúchos, ao longo desses 157 anos de funcionamento do Poder. Não se
conhece um só fato praticado por ele que possa representar irresponsabilidade. A
Assembléia tem sabido ser ciosa de seus deveres e sóbria na sua conduta, sempre
que estejam em jogo eventuais ações que possam refletir interesses dos senhores
deputados.
Por tudo isso, por toda essa rica história na qual nosso Parlamento foi
sempre palco da própria vida política rio-grandense, é que já começa a ser lembrada
a necessidade de se transformar o "velho casarão da rua Duque de Caxias',' situado
ao lado do Palácio Piratini, sua sede por mais de 120 anos, em Museu Político do
Rio Grande do Sul.
Este livro é um documento que haverá de se constituir numa bela
contribuição para o melhor conhecimento da história política do nosso Estado e de
sua Assembléia Legislativa.
Porto Alegre, janeiro de 1993.

Deputado Cezar Schirmer
Presidente
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Século XVI e XVII
O atual estado do Rio Grande do Sul
acha-se incluído na capitania de Lopo de Souza

Reprodução do mapa do Pe. Luiz Ernot (1631 ou 1632),
onde observa-se a Província de São Pedro
e a localização de grupos indígenas.
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I - O CONTINENTE DE SÃO PEDRO

Os caminhos do sul: índios, gado, contrabando

U

ma região de passagem, uma "terra de ninguém", batida pelos ventos, sem um
atracadouro seguro que garantisse aos barcos uma maior aproximação na costa
longa e arenosa. Quem se interessaria por aqui investir capitais e nesta terra se
estabelecer, se no Brasil colonial o grande negócio era a exportação do açúcar para o
mercado internacional?
Por longo tempo ficou o "Continente do Rio Grande" desvinculado da
colonização portuguesa no Brasil. Zona de posse indecisa, situava-se "além" da
imaginária linha das Tordesilhas, em área que a rigor não caberia a Portugal.
No século XVII, perseguidos pelos bandeirantes empenhados na caça aos
índios, os jesuítas desceram até o que hoje é o Rio Grande do Sul, estabelecendo
missões. Alguns anos mais tarde, sempre perseguidos pelos bandeirantes, os padres
retiraram-se da região, abandonando seus rebanhos de gado.
Transformado em imensa "vacaria", o Continente de São Pedro passou a
contar, no final do século XVII, com um atrativo especial para o ciclo minerador
que se processava na zona das "Gerais": as enormes reservas de gado "xucro".
Uma nova descida rumo ao sul se deu, mais uma vez de paulistas e agora
também de gente vinda de Laguna, que em bandos armados disputavam a posse dos
rebanhos com os índios e os castelhanos.
O Continente tornou-se um palco de lutas encarniçadas entre os diferentes
grupos que se entrecruzavam na disputa pelo gado. Uma atividade predatória como
esta acabou por principiar a dizimar o rebanho, e tropeiros enriquecidos passaram a
reivindicar terras em sesmaria para se dedicarem à criação.
A Coroa portuguesa, interessada sem dúvida no tropeio do gado, mas muito
mais no lucrativo contrabando no Prata, havia fundado em 1680 a Colônia do
Sacramento fronteira a Buenos Aires. Sede de intenso contrabando, a Colônia foi
por diversas vezes arrasada e sitiada, num jogo de conquista e reconquista entre
tropas portuguesas e espanholas.
Neste verdadeiro campo de batalha, a Coroa viu com bons olhos a
possibilidade de povoar a tomar posse definitiva do território que se estendia ao sul
de Laguna até Sacramento.
E assim, no cruzamento dos interesses entre o gado e o contrabando, foram
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Praça da Colônia de Sacramento,
Provavelmente em 1776

Reprodução do mapa
De Diogo Soares (1731)

13

sendo concedidas terras em sesmarias tanto a tropeiros quanto a soldados que
quisessem afazendar".

A sociedade dos estancieiros-soldados
Surgiram as estâncias a partir da terceira década do século XVIII, sem que
o panorama de conflitos amainasse. Estruturava-se uma sociedade pecuarista e
militarizada, orientada pelos valores guerreiros, baseada na violência do mando e no
exercício irrestrito da autoridade.
A vinda dos colonos açorianos, na metade do século XVIII, não alterou
este quadro. Os açorianos que enriqueceram no cultivo do trigo tornaram-se
estancieiros, da mesma forma que aqueles que se mobilizaram na guerra contra os
castelhanos foram também agraciados com terras.
O aparecimento das charqueadas, no final do século, veio reforçar a
sociedade patriarcal e militarizada. Vender carne seca para alimentar a escravaria do
país enriqueceu os senhores de terra, gado e charqueadas. O poder do dinheiro veio
solidificar o prestígio das armas. Para garantir a posse da terra e o lucrativo
contrabando no Prata, a Coroa portuguesa legitimou o poder local dos senhores de
terra, distribuindo cargos e tarefas.
Este poder dos estancieiros, exercido muitas vezes na defesa de seus
interesses privados, entrou freqüentemente em choque com a autoridade dos
comandantes militares que representavam os interesses da Coroa na Capitania do
Rio Grande de São Pedro. Entretanto, a importância do estancieiro-soldado era tal
que a Coroa transigia, fazendo vista grossa às arbitrariedades e concedendo certa
dose de autonomia ao poder local.
Nas guerras de fronteira que se deram durante o período de D. João no
Brasil (1808-1820), os chefes gaúchos haviam incorporado cada vez mais terras,
num processo que culminou com a anexação do Uruguai - a Província Cisplatina-,
quando estâncias rio-grandenses foram estabelecidas na chamada Banda Oriental.
Este período, celebrado como uma "idade de ouro" do prestígio das
camadas dominantes regionais, viria a se alterar com a independência.
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Caçada de boi. Ilustração de
Hermann Rudolf Wendroth.

Reprodução do mapa de
José Custódio de Sá e faria(1763)

Chefe Charrua
Ilustração de Jean Baptiste Debret.
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Igreja matriz e Palácio do Governo em Porto Alegre,
ao lado do qual edificou-se o primeiro prédio
que abrigou a Assembléia Legislativa.
Ilustração de Hermann Rudolf Wendroth
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II - IMPÉRIO:
QUANDO O RIO GRANDE DO SUL ERA PROVÍNCIA

As novas relações de poder no Brasil independente

O

período de permanência de D. João no Brasil encaminhara o
processo de independência para um tipo determinado de solução: a constituição de
uma monarquia unitária e centralizada. O Brasil herdara de Portugal uma estrutura
político-administrativa já pronta, que se transferira para o Rio de Janeiro por ocasião
da vinda da Corte. O caráter representativo e constitucional do regime foi um
elemento novo, pertinente ao também novo contexto europeu, agitado pelos ventos
do liberalismo.
Pela lei de 20 de outubro de 1823, da Assembléia Constituinte, estabeleciase a organização dos governos provinciais: consagrava-se o princípio de um
executivo forte, com um presidente de província nomeado pelo Imperador, e
definia-se a ausência de um legislativo local. No seu lugar, criava-se um Conselho
Administrativo, composto por seis membros eleitos entre os cidadãos da província,
que se reuniam uma vez por ano para auxiliar o presidente a governar...
O unitarismo do mando e a manifesta centralização foram aprovados pelos
deputados representantes da nação, inclusive os do Rio Grande do Sul. Prestigiados
pelas armas em função do sucesso da incorporação da Cisplatina, pensariam os riograndenses que o Império iria manter os relativos privilégios locais?
O Imperador, contrariando a expectativa, surpreendeu a todos com o
primeiro golpe de estado do novo regime: dissolveu a Assembléia Constituinte em
novembro de 1823 e nomeou um Conselho de Estado que, sob sua supervisão,
outorgou uma constituição ao país em 25 de março de 1824.
Com relação às províncias, mantinha-se a ausência de um poder legislativo
local. Em seu lugar, instituía-se um Conselho Geral da Província que deveria
propor, discutir e deliberar sobre os assuntos da região sem ter, contudo, atribuições
legislativas. Este Conselho fora criado sem a extinção do Conselho já existente, de
modo que suas funções muitas vezes se sobrepunham...
Na prática, o poder ficava centralizado nas mãos do presidente da província
nomeado pelo Imperador, que se apresentava como o preposto do poder central.
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Revolução Farroupilha. Ilustração de Guido Mondin.
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Como forma de garantir a lealdade e a perfeita sintonia para com o centro, sem
estabelecimento de alianças com os poderes locais, o Imperador por vezes nomeava
pessoas alheias aos interesses da província, até mesmo oriundas de outras regiões do
país. Isto consagrava uma estrutura vertical de mano, com as decisões concentradas
na Corte, na figura do Imperador e na Assembléia Geral, onde a representação do
Rio Grande era pequena.
A abdicação de D. Pedro I, ocorrida em 1831, seguida pela instalação da
Regência, não veio alterar o quadro de centralização.
Neste momento, um novo segmento da classe dominante senhorial assumiu
o controle do país. Os cafeicultores do Vale do Paraíba do Sul, responsáveis pelo
emergente setor de ponta da economia nacional, difundiam uma política igualmente
centralizadora para a nação. Sediados no Rio de Janeiro, próximos da Corte,
constituíam uma aristocracia interessada na manutenção dos princípios da Carta de
1824. Do centro emanavam ordens para as províncias do Império, e das regiões
periféricas afluíam recursos para o Rio de Janeiro.
Com relação aos impostos, por exemplo, a Carta de 1824 estabelecia que,
do montante arrecadado pela província, era o centro que determinava qual a parte
lhe reverteria e qual permaneceria na província. Era, evidentemente, uma forma de
canalizar recursos para o centro do país, para a economia cafeicultora em ascensão.
Estabelecia-se assim uma relação de poder em que a oligarquia agrária do
centro do país participava do núcleo decisório da política econômico-financeira
nacional, manejando-a em seu benefício, enquanto a oligarquia gaúcha ficava à
margem deste processo, como uma parcela subordinada da elite dominante.
A situação para os senhores de terra e de gado no sul tendeu a agravar-se
quando, após a guerra cisplatina, o Uruguai tornou-se independente do Brasil, em
1828. O Rio Grande do Sul teve abalada a sua imagem de "sentinela da fronteira",
perdendo com isso prestígio nas suas relações com o centro. Alterava-se o "modus
vivendi" colonial que fora estabelecido no passado entre a Coroa de Portugal e os
senhores locais.
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Uma origem tumultuada:
a Assembléia Legislativa gaúcha
e a Revolução Farroupilha
As queixas principiaram a se avolumar na província. A subordinação
econômica passou a ser sentida, e o equilíbrio das relações com o centro tornou-se
instável. O Rio Grande do Sul, com seu gado e seu charque, apresentava uma
economia complementar à economia central de exportação cafeeira, mas
generalizou-se a idéia de que os rio-grandenses eram explorados. Os impostos que
os estancieiros tinham de pagar eram altos, assim como eram demasiadamente caros
os produtos que o Rio Grande precisava importar, como o sal, necessário para a
fabricação do charque. Entretanto, os produtos concorrentes à economia gaúcha,
como o charque platino, entravam no mercado interno brasileiro com baixas tarifas,
forçando por sua vez a baixa do preço do charque rio-grandense.
Por isso, o Rio Grande do Sul defendia uma política tributária
discriminada, mas ao inverso do que ocorria: protecionismo para os produtos locais,
com altas tarifas que impedissem a entrada dos concorrentes e impostos baixos para
aqueles produtos estrangeiros que fossem insumos para a economia local, com o que
se baratearia o custo da produção.
Acrescentando-se a estes procedimentos o da desigual repartição das rendas
provinciais e gerais, como fora estabelecido na Carta de 1824, tem-se o quadro de
atritos que se estabelecera entre a província e o centro.
No plano político-administrativo, a centralização imposta viera a diminuir
o poder dos grupos dominantes provinciais. Os mandatários da monarquia na
província não apenas excluíam a participação dos rio-grandenses nas questões que
envolviam interesses "nacionais", mas inclusive limitavam a sua influência local. Na
medida em que os Conselhos Provinciais não tinham funções legislativas, mas só
reivindicatórias, a morosidade da administração imperial e a falta de interesse dos
presidentes provinciais em atenderem as demandas da província faziam com que os
problemas se avolumassem.
A estas questões se acrescentavam as queixas de ordem moral. Os riograndenses consideravam-se desprestigiados pela Corte. Sempre haviam sido os
defensores da fronteira, mas nas inúmeras lutas em que se destacavam o comando
das tropas era entregue a alguém de "fora do Rio Grande"...
Em suma, a opressão da Corte sobre o Rio Grande era percebida em vários
níveis e resultava num sentimento generalizado de revolta por parte da oligarquia
regional.
A tensão básica entre anseios federativos e política centralista não se
circunscreveu ao Rio Grande do Sul, como o provam as inúmeras rebeliões
ocorridas no período regencial. Todavia, foi na Província de São Pedro que a revolta
atingiu o seu ponto mais alto, com a chamada Revolução Farroupilha.
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.Revolução Farroupilha. Ilustração de Guido Mondin

22

A eclosão das rebeliões provinciais, marcadas pelas teses federativas e
republicanas, fez com que o centralismo monárquico recuasse. Para em parte
atenuar as reivindicações das oligarquias regionais descontentes, o Ato Adicional de
1834 concedeu poder legislativo aos Conselhos Provinciais. Esta medida, que
ampliava o espaço político do poder local, não foi suficiente, porém, para impedir a
sublevação da elite rio-grandense.
O incidente que propiciou a eclosão da revolta deu-se justamente no
momento da inauguração da primeira Assembléia Legislativa Provincial, a 20 de
abril de 1835. Na sua "fala" de abertura, o Dr. Antônio Rodrigues Fernandes Braga,
presidente da província, acusou o Coronel Bento Gonçalves da Silva, deputado
eleito, de articular um plano para a separação da província do Império.
Aproveitando-se de seu cargo de comandante da fronteira do Jaguarão, Bento
Gonçalves estaria mobilizando gente no Uruguai para este fim. A acusação do
presidente da província foi secundada pelo comandante de Armas, Sebastião Barreto
Pereira Pinto.
A denúncia provocou escândalo, e revelou-se desde logo o confronto
existente entre uma postura dita "liberal", à qual pertencia Bento Gonçalves, e uma
governista, partilhada pelos chamados conservadores, caramurus, camelos, pés-dechumbo. Esta ala governista fez publicar um manifesto, assinado por uma minoria e
mesmo assim divulgado em nome da assembléia, no qual explicava ao público o
ocorrido, posicionando-se ao lado do presidente e afirmando que os boatos de
sedição eram infundados.
O grupo liberal, inconforme com a proclamação, passou a tramar
efetivamente a eclosão de uma revolta, que teria por chefe Bento Gonçalves da
Silva. Nas casas dos sediciosos, nas "sociedades secretas" e nos quartéis, a palavra
de ordem apontava numa só direção: dar um basta ao centralismo monárquico e
depor o presidente da Província.
A 20 de setembro de 1835 eclodiu a revolta, na capital, tendo as
hostilidades iniciado na área da ponte da Azenha; logo os revolucionários entrariam
na cidade, depondo o presidente Fernandes Braga (na verdade apenas
simbolicamente, pois o mesmo fugira com seu grupo) e empossando em seu lugar
Marciano Pereira Ribeiro. Iniciava-se um longo conflito entre os locais e o Império,
que se estenderia por dez anos, até a Paz de Ponche Verde em 1845.
Assim, com uma estréia bastante tumultuada, surgia a Assembléia
Legislativa da província do Rio Grande. Era, sem dúvida, um marco de resistência à
opressão, e correspondia aos anseios de maior autonomia provincial, mas não se
compunha por um grupo coeso. Em 1835, ao instalar-se a Assembléia, a maior parte
dos deputados era o que se podia chamar de "farroupilhas", "liberais" ou
"exaltados". Entretanto, com o andamento da guerra, já em 1836 tal grupo perdeu o
controle sobre a Assembléia, uma vez que os farrapos foram obrigados a abandonar
Porto Alegre.
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Por efeitos do conflito, entre 1837 e 1845 não se reuniu a Assembléia
Legislativa, assim como também não foram eleitos parlamentares gaúchos para a
Câmara e o Senado, ficando a província sem representação em âmbito nacional.

Partidos, ligas, conchavos:
as articulações políticas e a Assembléia
Em 1845 foi estabelecida uma "paz honrosa" para os gaúchos. Várias das
reivindicações farroupilhas foram atendidas, tais como o direito de escolha do
presidente da província ou a elevação dos tributos sobre o charque platino. As
concessões, porém, tiveram um caráter emergencial face à situação de guerra no
Prata, que se avizinhava, e à necessidade de contar com as forças gaúchas ao lado do
trono. Mais uma vez o prestígio militar do Rio Grande pesou na balança das
relações com o centro.
Por outro lado, os conflitos platinos desorganizaram a economia saladeiril
da região, e o rebanho oriental encontrou saída nas charqueadas rio-grandenses.
Dentro destas condições específicas, de perturbação nas economias
concorrentes e de permanência do estado de guerra, o Rio Grande do Sul encontrou
a sua estabilidade econômica e política. Neste contexto, não é de espantar que, de
1848 a 1851, tenha dominado o Partido Conservador na Assembléia Legislativa da
província.
Fundado em 1848 no Rio Grande do Sul, o Partido Conservador traduzia o
"modus vivendi" estabelecido com o centro. A iniciativa coubera ao presidente da
província, ele também um elemento conservador e designado pelo Trono.
Legitimava-se assim uma aliança no interior da camada dominante nacional, e
constituía-se uma ação política que permitia que parte da oligarquia gaúcha se
tornasse governo, em troca e apoio ao poder central.
Acompanhar os discursos dos deputados gaúchos de uma e outra
agremiação partidária permite surpreender as linhas mestras de atuação da política
imperial. O Partido Conservador, identificado com o centralismo monárquico
através do qual lhe advinham benefícios, defendia a manutenção da ordem e a
estabilidade das instituições. Pelo apoio ao centro se viabilizariam os interesses do
Rio Grande. Já o Partido Liberal, constituído por elementos que se consideravam os
legítimos herdeiros das tradições farroupilhas, defendia as liberdades públicas e
civis, reivindicando descentralização e federalismo.
No decorrer da década de 50, o sistema partidário dual do império inovou,
no plano nacional e local, com a articulação de governos de "conciliação"
interpartidária. Setores de ambos os partidos se coligavam para terem acesso ao
poder. Oportunismo? Forma de sobrevivência político-partidária, dentro de um
esquema no qual as eleições, indiretas, censitárias e a descoberto, não revelavam
exatamente a posição do eleitorado, ao contrário permitindo fraudes e manipulações.
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O Partido Conservador, nucleado no Rio de Janeiro e respondendo pelos
interesses da centralização, abria o poder à circulação política no interior da camada
dominante. Desta forma, permitindo-se a participação da oposição no governo, ou
pela alternância dos partidos ou pela coalisão, impedia-se que os liberais fossem às
armas pela revolução (como no caso farroupilha) ou realizassem alarmantes
aproximações com a massa (caso da Revolução Praieira de 1848, em Pernambuco).
Mantinham-se, com isso, a estabilidade do regime monárquico e a estrutura social
excludente.
Neste sentido é que em 1852 se organizou no Rio Grande do Sul a “Liga”,
articulação interpartidária sob a hegemonia dos conservadores. Sua formação fez
com que liberais e conservadores não coligados formassem a "Contra-Liga'' sob
liderança liberal, dando origem ao Partido Liberal Progressista. Parte dos deputados
gaúchos, contudo, manteve-se à margem das coligações efetuadas. A rigor, os da
"Liga" dominavam a Assembléia Legislativa nos anos de 1852 a 1855, enquanto os
liberais progressistas exerceram a hegemonia no legislativo provincial de 1856 a
1865.
Envolvidos ou não nessa bipolaridade, os parlamentares gaúchos se
encontravam neste momento beneficiados pelo constante estado de beligerância com
os países platinos. Ao defender a fronteira sul e ao mesmo tempo suas propriedades
de terra, a oligarquia rural gaúcha alinhava-se junto ao governo imperial,
formalmente "neutro" em relação às polêmicas internas do Rio Grande.
No decorrer da década de 60, um fato novo veio abalar a política de
conciliação vigente. Uma parte dos liberais que se consideravam "puros" e que se
haviam mantido à margem das coligações organizaram o Partido Liberal Histórico.
Reivindicando tal pureza ideológica, conseguiu em 1866 desbancar o Partido
Liberal Progressista do controle da Assembléia Legislativa. Contava com nomes
prestigiosos, como Manuel Luis Osório, Gaspar Silveira Martins e Davi Canabarro,
e conseguiu ganhar uma série de adesões. Seu programa previa a defesa dos
interesses da província, criticava o sistema eleitoral vigente como fraudulento e
levantava a bandeira da descentralização administrativa e da representação das
minorias. Era, sem dúvida, um programa reformista e crítico, como atestam os
discursos dos deputados liberais na Assembléia Legislativa.
A marcha ascendente dos liberais no controle político da província foi
sustada por um decreto do governo imperial de 19 de dezembro de 1866, que
suspendeu o processo eleitoral no Rio Grande do Sul até o final da guerra do
Paraguai, na qual o Brasil se encontrava empenhado desde 1865. Temporariamente,
a Assembléia Legislativa teve seus trabalhos interrompidos, voltando a reunir-se em
1870.
Os tempos eram, contudo, outros, e a hegemonia em escola nacional cabia
ao Partido Conservador. Este havia também se reorganizado e agregara em seu seio
os liberais progressistas, o que porém foi motivo de conflitos e desavenças internas.
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Primeiro prédio em que funcionou a Assembléia
Legislativa gaúcha, construído entre 1769 e 1772
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Foi frente a este quadro que, em 1872, em pleno período do domínio do
Partido Conservador na província e no Brasil, que o Partido Liberal Histórico
conseguiu ganhar as eleições para a Assembléia Legislativa local. Teve início um
período de antinomia, em que o presidente da província era do Partido Conservador
e a Assembléia era liberal. Pelos pronunciamentos de seus deputados no legislativo
rio-grandense, pode-se apreciar o cunho acentuadamente inconformista e crítico do
Partido Liberal em relação ao governo central. A partir daí, até o final do Império, o
Partido Liberal foi hegemônico no Rio Grande do Sul.
De 1878 a 1885 tanto o presidente de província quanto o legislativo eram
liberais, o que configurava ao partido um caráter situacionista. Isto se repetiu no
período de junho a novembro de 1889.
Todavia, mesmo quando não tinha o controle do executivo local, sua
liderança era inconteste no legislativo. Nesse contexto eram notáveis os violentos e
cáusticos discursos do líder Gaspar Silveira Martins, atacando sem piedade o
conservadorismo das instituições monárquicas, bem como o poder pessoal do
Imperador. Inflamados eram os discursos que bradavam pela descentralização
administrativa.
Numa tentativa de ampliar sua atuação política, o líder Gaspar Silveira
Martins, então senador do Império, bateu-se pela concessão do direito de voto aos
acatólicos e estrangeiros naturalizados, o que se concretizou com a aprovação da Lei
Saraiva, em 1881. Através desta lei, os liberais, constituídos esmagadoramente por
pecuaristas, estabeleceram uma aliança política com a ala mais representativa da
comunidade alemã colonial: os comerciantes e a elite intelectualizada. Foi assim que
a assembléia recebeu deputados teutos, como Carlos Von Koseritz, Ter Brüggen ou
Friedrich Haensel, que realizaram uma mediação entre o mundo colonial e a política
dos senhores rurais. No seu apogeu, a política gasparista ampliava as bases sociais
de apoio do Partido Liberal.

Entre o charque e a espada: - os dilemas da província
Enquanto se mantinham as condições de beligerância e a perturbação dos
concorrentes platinos, a estabilidade do Rio Grande do Sul estava a salvo, num
curioso equilíbrio entre o charque e a espada. Todavia, no decorrer da segunda
metade do século XIX, esta situação iria desequilibrar-se, agitando a Assembléia
Legislativa local.
O final do tráfico negreiro em 1850 tornou escassa e cara a mão-de-obra
servil. Intensificaram-se o contrabando, negócio arriscado e incerto, e o tráfico
interprovincial de escravos, canalizando o fluxo interno de negros para a área do
café. Para o Rio Grande do Sul revelou-se, nas décadas de 60 e 70, aquilo que se
chamou a "crise de braços", justamente no momento em que se conjugavam dois
outros fenômenos perturbadores para a província.

27

O Uruguai, que renovara a sua estrutura produtora saladeiril, usando braço
assalariado, máquina a vapor e outros beneficiamentos, começou a colocar seu
artigo no mercado brasileiro a preço mais baixo que o charque rio-grandense. Este
momento coincidiu com o fim da Guerra do Paraguai, o que causou uma expressiva
redução do peso político do Rio Grande do Sul na sua barganha com o poder
central, no sentido de pressionar pela elevação das tarifas alfandegárias sobre o
charque platino.
Como se teria comportado a Assembléia Legislativa gaúcha frente a estes
problemas?
Na busca de soluções alternativas, o deputado Manoel Lourenço do
Nascimento se manifestava, em 1862, pela renovação da charqueada através do
emprego de mão-de-obra livre e da máquina a vapor, o que elevaria a produtividade.
O exemplo do Prata era um ponto de referência para o rio-grandense. A Assembléia,
em acalorados debates, discutiu a aprovação da Lei nº 510, de 7 de novembro de
1862, que isentava do pagamento de impostos as companhias anônimas que se
formassem para beneficiamento da carne por novos processos. Os deputados
alertavam que a charqueada não iria tirar a província da crise e que era preciso
ousar, tal como no Prata, inovando com o extrato de carne, a carne em conserva, etc.
A lei, se efetivada, tenderia basicamente a beneficiar os criadores, que encontrariam
uma nova forma de darem vazão ao rebanho, que não a venda para a charqueada. A
questão gerou polêmica na Assembléia, revelando a cisão de interesses entre
produtores e beneficiadores da matéria-prima.
Da mesma forma, a Assembléia acolheu com simpatia os pedidos de favor
governamental demandados por empresas que se dispunham a utilizar novos
processos, como do Dr. Manoel Pereira da Silva Ubatuba, para a fabricação de
extrato de carne.
Não se tratava, contudo, de abandonar o charque, que era a base de
sustentação da economia sulina, e nesse sentido lamentava-se a pouca atenção que o
governo imperial concedia ao produto gaúcho, permitindo a entrada no país do
concorrente estrangeiro.
Tais questões relativas à renovação do processo produtivo e aos impostos
alfandegários eram comuns no debate dos deputados de ambos os partidos, não se
registrando, por exemplo, a identificação dos interesses dos charqueadores com esta
ou aquela agremiação. Em suma, em esmagadora maioria, os representantes do povo
do Rio Grande eram homens identificados com os interesses da pecuária como um
todo.
Já com relação à questão servil, até meados da década de 60 a escravidão
só era discutida pelos parlamentares quando ocorrese um incidente específico que
atingisse os interesses de algum deputado. Face à escassez de mão-de-obra local, é
compreensível que os deputados gaúchos na Assembléia Geral tenham votado
contra a Lei do Ventre Livre em 1871, pois que esta reduziria ainda mais as reservas
locais de escravos.
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Já não há mais partidos políticos.
Nem liberais nem conservadores.
Ou Abolicionistas ou negreiros
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Todavia, com o decorrer do tempo, à medida em que foi se revelando
inviável a manutenção da estrutura servil, os partidos passaram a disputar entre si a
primazia das iniciativas abolicionistas.
Durante o período da ascensão liberal na Assembléia Legislativa, na década
de 70, a postura destes parlamentares rio-grandenses era a de promover a
emancipação gradual, que não perturbasse a economia do estado. Contra esta
posição iriam insurgir-se deputados republicanos que se haviam feito eleger sob a
sigla liberal, como Francisco Xavier da Cunha, Ramiro Barcellos e Wenceslau
Escobar.
A primeira referência à questão servil na Assembléia Legislativa riograndense veio da parte do deputado liberal Henrique d'Ávila, em 1879, numa
comparação entre a situação dos escravos e a dos imigrantes em relação aos direitos
políticos, concluindo o parlamentar que pelo menos os "ingênuos", nascidos após a
Lei do Ventre Livre, tinham mais chances... O argumento teve um caráter
nitidamente estratégico para apressar a aprovação da Lei Saraiva, de iniciativa de
Silveira Martins que concedia direitos políticos aos acatólicos e estrangeiros
naturalizados.
Da mesma forma, os liberais, na pessoa do deputado Prestes Guimarães,
iriam condenar, em 1880, a imigração chinesa como alternativa ao uso do negro, sob
alegações raciais que insinuaram falta de habilitação para os trabalhos realizados
pelos escravos.
Já os deputados de tendência republicana, como Wenceslau Escobar,
conseguiram a aprovação pela Assembléia, em 1882, de um imposto de 4$000 sobre
cada escravo que residisse fora dos limites urbanos, o que vinha a atingir os
senhores rurais. Na verdade, faltavam aos proprietários locais recursos para
importar, tal como São Paulo fizera, imigrantes estrangeiros para substituir a mãode-obra negra.
Como estratégia política, medida de efeito moral e recurso econômico para
reter e controlar a mão-de-obra interna, foi adotada a fórmula da abolição antecipada
com a cláusula da prestação de serviços, o que se efetivou em 1884. O princípio que
inspirava esta medida era a indenização devida ao proprietário, que se via alienado
de um "bem"...
Frente a esta proposta, os republicanos reivindicaram a libertação imediata
e sem indenização. Os pronunciamentos de Joaquim Francisco de Assis Brasil,
primeiro deputado republicano eleito como tal, foram bastante radicais. Acusando
os liberais de retardarem a emancipação final dos negros e de prestarem serviços à
causa escravagista, teve a resposta pronta do deputado liberal Koseritz, que
apresentou a evolução da conduta do partido quanto a esta questão.
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Charqueada. Ilustração de Jean Baptiste Debret.
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Coube a Assis Brasil a iniciativa, em 1866, de um projeto que onerava com
imposto todo aquele que mantivesse escravos ou libertos com a cláusula de
prestação de serviço por mais de 3 anos, na proporção de 50$000 por cada escravo
liberto. A proposta foi vetada, o que demonstra claramente o antagonismo de
posições que se estabelecera entre liberais e republicanos na Assembléia Legislativa
Provincial.
Nos momentos finais de 1887 e 1888, o abolicionismo se tornou uma
campanha nacional irreversível, e os "abolicionistas de última hora" surgiram de
todos os lados, apresentando iniciativas que renderiam prestígio popular.
Paralelamente à discussão que se travou na Assembléia sobre impostos e
regulamentação para encaminhar a emancipação dos escravos, os deputados
preocupavam-se com o destino do liberto. Dois princípios orientavam as opiniões:
os riscos da liberdade e a necessidade de compelir o liberto ao trabalho.
Em 1884, o deputado liberal Itaquy pronunciava-se na Assembléia sobre os
perigos da vadiagem, propiciadora de crimes, furtos e libertinagem, e sugeria a
formação de colônias agrícolas. Reconhecendo os benefícios que trouxera ao estado
a colonização estrangeira, o deputado indicava o caminho da diversificação agrícola
e da pequena propriedade como o mais salutar para garantir não só o progresso
econômico como também a ordem social.
No mesmo sentido, em 1887 o deputado liberal Pereira Pinto argumentava
que os libertos sofriam os horrores da miséria e que os poderes públicos deviam
proporcionar-lhes colônias agrícolas, onde eles pudessem trabalhar e gozar a sua
liberdade.
Numa outra linha, o deputado liberal Rodrigues Lima defendeu na
Assembléia, em 1889, que o Rio Grande do Sul não podia deixar ao desamparo os
seus libertos e argumentava pela educação como um instrumento necessário para a
"regeneração" da mão-de-obra servil.

Gente nova na Praça: surgem os republicanos
A força do Partido Liberal no Rio Grande do Sul de certa forma impediu
que se constituísse na província um Partido Republicano na década de 70. Assim, o
surgimento do Manifesto Republicano no Rio de Janeiro, em 1870, ou o Manifesto
Republicano de Itu, em São Paulo, em 1873, não teve maiores desdobramentos no
sul. Os republicanos rio-grandenses, como Xavier da Cunha, Wenceslau Escobar e
Ramiro Barcellos, tiveram de eleger-se através do Partido Liberal para poderem
atuar no parlamento gaúcho. O uso de uma sigla político-partidária monárquica em
alguma medida limitava suas críticas, e este tipo de deputado via-se na contingência
de explicar o que era o movimento republicano e por que se elegera por um outro
partido, tal como o fez em célebre discurso Wenceslau Escobar, na sessão de 11 de
maio de 1881.
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Instalação da Comissão de segurança Pública,
18.05.1989(Foto: Ana Teresa P. Neto)
Sátira à atuação dos partidos políticos.
O Século, Porto Alegre, 1883
Sátira à esquerda da monarquia.
A Federação, Porto Alegre, 1885.
(embaixo à direita).
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Foi, entretanto, a própria hegemonia e o domínio inconteste dos liberais na
província que deu alento, na década de 80, a uma atuação mais decidida dos
republicanos. Uma vez encastelados no poder, os liberais haviam-se tornado
"conservadores" no proceder, e seu imobilismo e a defesa intransigente do sistema
monárquico tornaram-se objeto de crítica dos descontentes com o regime. Por outro
lado, já se viu que a condenação mais radical da escravidão veio dos republicanos e
não dos liberais, que adotaram posições protelatórias para a questão.
O movimento republicano generalizou-se na década de 80, provocado por
um grupo de recém-formados profissionais liberais (advogados e médicos, filhos de
fazendeiros), que retornavam de seus estudos em São Paulo. Extremamente radicais,
os jovens bacharéis agruparam-se em torno de um líder que iria marcar época na
política do Rio Grande: Júlio de Castilhos.
Em 1882, fundava-se o Partido Republicano Rio-grandense (PRR), que,
nos anos subseqüentes, realizou uma intensa propaganda na província. O PRR
apresentava-se como a alternativa política para os problemas da província. Frente ao
imobilismo do Partido Liberal e ao elitizado sistema político-partidário imperial,
que se baseava no voto censitário, o PRR procurou ampliar a sua base social de
sustentação, buscando a adesão das classes médias urbanas e do colonato. Em vista
da diversificação econômico-social ocorrida na província após a chegada dos
imigrantes estrangeiros, que se manifestara pelo crescimento das cidades e do
mercado interno a partir do surgimento da indústria e da expansão do comércio e da
rede bancária, o PRR se propunha a realizar um programa mais amplo e abrangente,
contemplando interesses para além da estrutura pecuarista dominante.
Em 1882, por ocasião da criação do partido, definiram-se as estratégias
para a atuação partidária, tais como a realização de congressos, a criação de um
jornal - A Federação, surgido em 1884 - e a elaboração das "bases do programa dos
candidatos republicanos", o que deveria nortear a ação destes dentro do sistema
monárquico.
Minoritários, mas extremamente ativos, os republicanos puderam
mobilizar, com seu atraente programa e suas duras críticas, a atenção dos
descontentes, como por exemplo alguns conservadores. Dessas manobras resultou a
eleição do primeiro candidato pelo PRR: Joaquim Francisco de Assis Brasil. Assis
Brasil já havia pronunciado uma célebre conferência em 15 de março de 1883, por
ocasião do Primeiro Congresso Republicano, na qual apresentava o novo partido
como a solução para os problemas do Rio Grande.
Nas legislaturas de 1885-86 e 1887-88, Assis Brasil, já como deputado
eleito, acirrou suas críticas à monarquia e à centralização política existente no
Brasil, contrastando a esse estado de coisas a República, como sinônimo de
democracia e de governo popular e como fator de progresso.
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Nos momentos finais da monarquia, os ativos republicanos souberam tirar
partido das questões presentes na sociedade brasileira, instrumentalizando as tensões
em seu beneficio. Foi por exemplo, através das maquinações de Castilhos que a
questão militar conduziu à derrubada da monarquia em 15 de novembro de 1889.]
Até este momento, contudo, os republicanos não haviam revelado
claramente sua fonte de inspiração política: o positivismo.

Termo de abertura do primeiro Livro de Atas
da s Sessões da Assembléia Legislativa, 20.04.1835
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A Federação.
Porto Alegre, 15.11.1889.
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A antiga Praça da Matriz em fins do século XIX
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III - REPÛBLICA VELHA: O RIO GRANDE À SOMBRA
DE COMTE

A influência de Castilhos:
da Constituinte de 1891
surge um legislativo "sui-generis".

O

positivismo foi a matriz inspiradora de conduta políticoadmisnistrativa do PRR no governo gaúcho durante a República Velha. Esta matriz
de pensamento veio conferir uma função peculiar ao Estado, e seus postulados
ofereciam uma série de respostas para os problemas gaúchos. No contexto europeu
onde surgira, o positivismo defendia a consolidação da sociedade burguesa em
ascensão e do desenvolvimento do capitalismo. Para conservar a ordem era
essencial que se acelerasse o desenvolvimento industrial. A ordem era entendida
como a base do progresso, e este, como a continuidade da ordem.
Assim, a visão positivista pretendia conciliar o progresso econômico com a
conservação da ordem social. No Rio Grande do Sul, tratava-se, antes, de construir o
capitalismo e de proporcionar o desenvolvimento da acumulação privada de
capitais, removendo entraves ou intervindo diretamente em casos especiais, como,
por exemplo, nos transportes.
No tocante ao poder, a "monocracia" de Comte pressupunha que o grupo
no poder, que detinha o conhecimento teórico, era o mais habilitado para
condicionar o progresso econômico. Na prática, este grupo desdobrava-se em dois: a
elite dos sábios e os empresários industriais, aos quais ficariam afetas as tarefas de
garantir a ordem e assegurar o progresso, cada qual na sua instância. O autoritarismo
do mando, presente na concepção positivista, atenuava-se, contudo, em razão da
legitimação do governo dos mais aptos, que só ocupariam aquela função tendo em
vista o bem-comum.
Por outro lado, frente a esta concepção, ao Estado cabia a "administração
sobre as coisas", retirando dele toda concepção classista, de dominação de uma
classe sobre as demais.
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O golpe de 15 de novembro de 1889 colocou no poder a minoria
republicana, sob a liderança de Castilhos. À frente do jornal A Federação, Júlio de
Castilhos escrevera inflamados artigos para justificar o novo regime, compensando
na pena o que lhe faltava em dotes de oratória.
Na Assembléia Nacional Constituinte que se reuniu no Rio de Janeiro, em
novembro de 1890, a representação gaúcha foi constituída somente de elementos
republicanos, extremamente jovens, que, sob as ordens de Castilhos, se bateram por
uma concepção radical de federalismo.
A proposta de Castilhos, apresentada sob a forma de emendas ao projeto
original da Constituição, procurava favorecer os estados em matéria de competência
tributária em detrimento da União, mas foi derrotada. Outro tema que mereceu
atenção e provocou um posicionamento marcante da bancada gaúcha na
Constituinte foi o convênio celebrado entre o governo do Brasil e o dos Estados
Unidos, que estabelecia redução de direitos de importação entre os produtos dos
dois países. Como denunciou o deputado Assis Brasil, o tratado, ao beneficiar o
café, golpeava os interesses industriais nascentes do Rio Grande do Sul, por permitir
a livre entrada de banha, farinha de trigo, manufaturas de madeira, tecidos de
algodão, produtos em lata e conservas.
A defesa nitidamente protecionista à indústria foi feita pelos deputados
Assis Brasil, Demétrio Ribeiro e Antão de Farias. Castilhos defendeu na
Constituinte um legislativo uni-cameral, eleição direta para presidente e vice,
liberdade de ensino e de profissão e voto ao analfabeto. Destas propostas gaúchas
foi aprovada na Constituinte de 1891 a eleição direta para presidente e vicepresidente da República.
Na volta para o Rio Grande, os republicanos envolveram-se, de imediato,
com a eleição para a Assembléia Constituinte estadual. O PRR conseguiu eleger
todos os 32 membros da Constituinte. A oposição castilhista, arregimentada no
Partido Republicano Federal e composta por republicanos dissidentes, ex-liberais e
ex-conservadores, não conseguiu fazer um só deputado. Na medida em que os
analfabetos passaram a votar, ambos os agrupamentos políticos votaram-se para a
arregimentação da massa rural, num legítimo voto "a cabresto".
Júlio de Castilhos foi praticamente o único autor da Constituição riograndense. Nela se estabeleceu a presença de um legislativo com poderes limitados
a questões orçamentárias, como, por exemplo, aprovação das previsões de receita e
despesa do estado, e de um executivo forte, com mandato de 5 anos e com poder de
legislar por decreto sobre matérias de competência não-financeira. Estabelecia-se
que o vice-presidente seria nomeado pelo presidente. Este, que tinha um mandato de
5 anos, poderia continuamente reeleger-se, uma vez obtidos 75% dos votos. Tal
princípio, associado ao mecanismo do voto a descoberto vigente na República
Velha, permitia que um presidente de estado pudesse permanecer no poder por um
tempo indefinido. A Constituição gaúcha foi proclamada a 14 de julho, no
centenário da promulgação da primeira Constituição francesa, e a Assembléia
elegeu, Júlio de Castilhos, por unanimidade, como seu primeiro presidente
constitucional.

39

Monumento a Júlio de Castilhos. Praça da Matriz, início do século
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Deputados Constituintes em 1891

A Federação. Porto Alegre,1885
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Com nítida inspiração positivista, a Constituição rio-grandense consagrava na
prática a monocracia de Comte.
Uma vez acabada a sua tarefa constituinte, a Assembléia transformou-se
em Assembléia dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul, aprovando o
seu regimento interno.
A limitada função da Assembléia seria motivo de críticas ao longo da
República Velha, inclusive no próprio momento de sua instalação, com todos os
deputados sendo membros do PRR. É o que se observa, por exemplo, nos discursos
de Marçal Escobar ou de Lacerda de Almeida, defendendo o poder legislativo
historicamente atribuído ao Parlamento e insistindo pela inclusão da expressão
"regime representativo" no texto da Constituição. As críticas eram, contudo,
escassas, e a maioria dos deputados, como Possidônio Maneio da Cunha, defendia
integralmente a proposta do PRR.
Caberia destacar, nestes primeiros momentos de trabalho do legislativo
gaúcho, a presença de uma questão que motivou longos debates: o governo federal,
para reprimir o contrabando no sul, estabelecera "zonas fiscais", que impediam que
as mercadorias procedentes da fronteira fossem além de uma área delimitada.
Ramiro Barcellos propunha a sua extinção e, como solução alternativa, a elevação
dos impostos de importação sobre produtos similares aos manufaturados nacionais,
assim como a intensificação do serviço de repressão ao contrabando. A discussão,
em si, revelava os interesses contraditórios entre os vários setores da burguesia riograndense: o comerciante do litoral, que fazia contrabando em pequena escala, o da
fronteira, que operava estruturalmente com contrabando, e as indústrias locais, que
se viam prejudicadas com o comércio ilícito.
Tratava-se, para o PRR, de manter um delicado equilíbrio de forças entre
os interesses em jogo.

Um projeto para o Rio Grande:
a modernização do Estado
Em termos mais propriamente econômicos, a idéia conteana do progresso
traduzia-se numa proposta de desenvolvimento das forças produtivas na província
que atendesse a todos os setores da economia. Em outras palavras, o PRR oferecia
um projeto de constituir no Rio Grande uma base econômica alternativa ao
predomínio absoluto da pecuária. Ao incorporar novas áreas e setores, procurava
responder às necessidades dos distintos interesses presentes na sociedade riograndense, que sofrera uma diversificação significativa.
Como forma de conseguir este desenvolvimento global e harmônico, o
PRR dispunha-se a encarar a questão dos transportes no estado como prioritária,
entendendo que, ao solucionar os problemas da órbita da circulação de mercadorias,
estaria atendendo a todos os setores econômicos do Rio Grande do Sul. A defesa da
solução para os transportes do estado através da encampação dos serviços públicos
pelo governo foi tema de vários discursos de deputados republicanos. Esta questão
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Solar dos Câmara e Sociedade Bailante no início do sécuilo.
No local do prédio da Sociedade, demolido aproximadamente em 1926,
Foi construído o Auditorio Araújo Viana
Vista aérea da Praça da Matriz com o Auditório Araújo Viana
Ocupando a área do atual Palácio Farroupilha.
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culminou em 1919, com a encampação do porto de Rio Grande e, em 1920, com a
encampação da Viação Férrea, com o que se estaria "socializando os serviços
públicos" do estado.
Por outro lado, o governo mantinha a postura de eliminar privilégios a este
ou aquele setor em especial, o que vinha a corresponder à necessidade política de
manter em torno da proposta política republicana grupos econômicos diferenciados.
Com relação à pecuária, a atitude do governo gaúcho foi de incentivar a
renovação da estrutura produtiva, modernizando a criação e implantando um setor
de indústria de carne frigorificada. A Assembléia Legislativa foi palco de inúmeros
debates sobre as questões que afligiam a pecuária, desde a já tradicional
concorrência platina até às necessidades do rebanho e melhoramento das pastagens.
A velha charqueada, ora combatida como retrógrada em vista dos novos métodos
experimentados no Prata, ora celebrada como a "sustentação econômica" do Rio
Grande, foi objeto de discussões acirradas entre os parlamentares. Quando
finalmente se implantou a indústria de carne frigorificada no Rio Grande, por
ocasião da Primeira Guerra Mundial, mas através do capital estrangeiro, a questão
da escassez do "capital nacional" foi por sua vez debatida na Assembléia. Havia
partidários de tese de que ela seria prejudicial aos interesses do estado, agindo de
forma monopolista, e de outro lado defensores de tese de que, face à escassez do
capital nacional, era preferível contar com os estrangeiros para a renovação da
pecuária a manter a estagnação.
O programa partidário do PRR havia consagrado, entre as suas teses
financeiras e econômicas, os princípios do equilíbrio orçamentário, da estabilização
da moeda e da preponderância dos impostos diretos sobre os indiretos, com a
eliminação progressiva destes e a criação do imposto territorial. Por outro lado, à
Assembléia Legislativa estadual, tal como foi organizada no Rio Grande, competia
fixar anualmente a despesa e orçar a receita do estado: criar, aumentar ou suprimir
impostos, autorizar o presidente a contrair empréstimos e votar todos os meios
indispensáveis à manutenção dos serviços de utilidade pública criados por lei.
Ora, a questão dos impostos revelava-se um terreno delicado para a
Assembléia, que se transformava todos os anos num campo de luta entre os
diferentes ramos da indústria ou setores da economia. O governo não podia abrir
mão totalmente da arrecadação fiscal nem substituir de uma só vez todos os
impostos de exportação pelo territorial, pois isto viria a onerar em muito os
proprietários de terra. Optava então por seguir uma política de compensação, ora
baixando impostos sobre um ou outro produto, ora atendendo ao jogo de forças de
interesses e pressões que se fazia sentir junto aos deputados. Os relatórios das
Comissões de Orçamento legitimavam, no discurso, a estratégia adotada.
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Por outro lado, o posicionamento favorável do Partido Republicano no
tocante à dinamização da indústria pode ser apreciado através das palavras do
deputado Aureliano Barbosa, em 1892, quando declarava que a grande meta era
transformar o Rio Grande num estado completamente industrial.
A racionalização da produção foi outra das metas seguidas pelo PRR,
procurando incentivar a renovação dos métodos produtivos através da introdução de
novos processos tecnológicos. Denúncias eram levadas até a Assembléia sobre
adulterações dos produtos gaúchos, que desta forma ficavam a dever aos
concorrentes em termos de qualidade e estavam por isso perdendo mercado. Além
de procurar difundir processos tecnificados de produção, o governo criou serviços
de inspetoria de higiene para fiscalizar os produtos e regular o seu acesso ao
mercado, garantindo um determinado padrão.
Tais medidas eram complementadas com outras relativas à difusão do
ensino técnico, que foi patrocinado e estimulado em dois níveis: a Escola de
Engenharia, estabelecimento de ensino superior destinado a formar uma elite de
técnicos, e as escolas profissionais, para o operariado. Para o governo, como referiu
um parecer da comissão de orçamento da Assembléia em 1908, o ensino técnico era
uma das formas de se obter a racionalização da produção industrial.
No final da década de 20, face à recessão do pós-guerra e às crises de
superprodução de vários produtos no Rio Grande do Sul - arroz, banha, charque,
vinho -, a Assembléia Legislativa discutiu o associativismo como forma de superar
os problemas. A sindicalização das classes produtoras revelou-se uma forma de
estratégia dos grandes capitais envolvidos nos setores para garantirem o preço dos
produtos e regularem o seu acesso ao mercado, além de se transformarem, pela
união dos capitais, em elementos de renovação da produção.

A convivência difícil:
chimangos e maragatos
A base social do PRR fora constituída por elementos descontentes do
latifúndio pecuarista em associação com setores médios urbanos. Se comparado com
o Partido Liberal, nitidamente de pecuaristas, o Partido Republicano realizara um
alargamento social de sua base política. Preocupara-se em cooptar setores do
complexo colonial imigrante, principalmente seus elementos enriquecidos:
comerciantes, industriais, financistas. Por outro lado, o PRR mantinha uma ligação
vantajosa com o exército, o que foi favorecido pela presença forte do componente
ideológico positivista entre os militares.
A ascensão dos republicanos ao poder, em 1889, determinava não só a
descida dos liberais do poder, como a sua "varrida" dos postos públicos. A
consolidação dos republicanos no governo, contudo, não se daria sem contestação.
Já se viu que, em 1891, por ocasião das eleições para a Constituinte estadual,
republicanos dissidentes e ex-liberais se haviam reunido no Partido Republicano
Liberal, em oposição ao PRR.
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Concha acústica do Auditório Araújo Vianna em 1930
Ao lado o Teatro São Pedro

Outro ângulo do Auditório Araújo Vianna e o Palácio Piratini

46

Plenário da Assembléia Legislativa no antigo prédio da rua Duque de Caxias.
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Em novembro de 1891, um grupo de oposicionistas liderados por Joca
Tavares depôs Castilhos da presidência do estado e anulou a Constituição de 14 de
julho. Tinha início o período do "governicho", findo em 1892, quando Castilhos
voltou ao poder com o auxílio do exército.
Neste mesmo ano, os antigos liberais rearticularem-se em torno do Gaspar
Silveira Martins, que voltara do exílio na Europa, e fundaram em Bagé o Partido
Federalista Brasileiro. Os republicanos dissidentes não ingressaram no novo partido,
não aceitando nem a velha liderança de Silveira Martins e nem a bandeira do
parlamentarismo adotada.
Os federalistas, também conhecidos como maragatos, passaram a opor-se a
Castilhos, no plano local, e ao governo de Floriano Peixoto, no plano federal. Para
tanto, aproximaram-se de um movimento eclodido na Marinha - a Revolta da
Armada - que combatia a República. As oposições, coligadas no plano nacional e
federal, fortaleceram os laços que uniam o PRR a Floriano Peixoto e ao exército.
Em 1893 eclodia no Rio Grande do Sul a mais séria das contestações ao
republicanismo gaúcho: a Revolução Federalista. A "revolução da degola", que se
estendeu até 1895, ficou tristemente célebre pelas atrocidades cometidas por ambos
os lados: de um, os maragatos, portadores do lenço vermelho; de outro, os picapaus, defensores de Castilhos, que usavam um lenço branco.
Em mensagem à Assembléia Legislativa, Castilhos prometia no ano de
1893 severa e dura repressão aos revoltosos.
Os federalistas depuseram as armas em 1895, tendo conseguido do governo
estadual a promessa de rever a Constituição, principalmente no ponto que tocava à
reeleição do presidente do estado.
Nos anos que se seguiram, o PRR consolidou o seu domínio no estado.
Enquanto Castilhos governou, nenhum membro da oposição ocupou um cargo
público no Rio Grande do Sul, e nenhum deputado federalista teve assento na
Assembléia Legislativa ou no Congresso Nacional.
Em 1898, Castilhos passou o poder a Borges de Medeiros, mas permaneceu
na chefia do PRR até sua morte, em 1903. Borges herdou uma máquina partidária
solidamente consolidada, dando continuidade política e administrativa ao
castilhismo. Contava com o apoio de uma Assembléia constituída somente de
deputados do PRR.
Em 1908, Borges resolveu não concorrer a sua própria sucessão, como
fizera em 1903, e indicou Carlos Barbosa Gonçalves como candidato à presidência
do Estado. A oposição de republicanos dissidentes e alguns federalistas indicou o
nome de Fernando Abbott. Ocorreu então a primeira eleição disputada para o
executivo estadual, que foi vencida pelo situacionismo.
Todavia, em virtude de aplicação no estado da lei federal que oportunizava
as representações das minorias, a Assembléia de Representantes do Estado passou a
contar com alguns representantes da oposição maragata.
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Deputados Constituintes em 1921

Plenário da Assembléia Legislativa
No antigo prédio da rua Duque da Caxias.

49

Jorge da Silveira Pinto foi o primeiro deputado federalista eleito para a
sétima legislatura (1913-1916) e defendeu, ao longo de seu mandato, a posição do
seu partido, ao mesmo tempo em que dirigiu profundas críticas ao PRR,
particularmente no que dizia respeito à fraude eleitoral.
A partir da oitava legislatura (1917-1920), novos integrantes do Partido
Federalista tomaram assento na Assembléia (Gaspar Saldanha e Alves Valença),
fazendo recrudescer o embate político entre as duas agremiações. Como líder da
oposição, Gaspar Saldanha denunciou o limitado papel da Assembléia de
Representantes e o caráter autoritário do governo.
Na nona legislatura (1920-1924), os federalistas seriam representados na
Assembléia por Gaspar Saldanha, Artur Caetano da Silva e Alves Valença. Dada a
esmagadora maioria de republicanos, porém, sua atuação seria limitada em termos
de aprovação de medidas que revertessem as decisões do governo.
A oposição ao borgismo, entretanto, iria arregimentar-se em 1923,
reunindo antigos federalistas e republicanos dissidentes em torno da Aliança
Libertadora, que indicou o nome de Joaquim Francisco de Assis Brasil para
concorrer contra Borges de Medeiros. Buscava a oposição impedir a quinta
reeleição de Borges. Os chamados libertadores, que haviam herdado dos maragatos
o uso do lenço vermelho, defrontaram-se com os borgistas nas urnas e, após o
resultado das eleições, também nas armas. Recusando-se a aceitar a vitória de
Borges, os libertadores deram início à Revolução de 1923 contra os "chimangos"
situacionistas. A alcunha dos republicanos tinha sua origem na poesia satírica de
Ramiro Barcellos contra Borges de Medeiros, intitulada Antonio Chimango.
Os debates na Assembléia de Representantes foram intensos, tanto antes da
eclosão do movimento revolucionário como após a paz, consagrada no Pacto de
Pedras Altas. A oposição contestara inclusive a legitimidade da Assembléia para
apurar as eleições e, uma vez desencadeado o movimento, defendeu-se das
acusações de ser responsável pela perturbação da ordem. Na defesa dos
republicanos, pronunciaram-se em violentos discursos João Neves da Fontoura e
Getúlio Vargas.
Enquanto que o PRR defendia o estilo castilhista-borgista de governo,
marcadamente autoritário, e a manutenção de uma política de desenvolvimento
multilateral para o Rio Grande, os libertadores levantavam a bandeira do voto
secreto e do regime democrático e, em termos de interesses econômicos,
identificavam-se com uma política de atendimento preferencial à pecuária gaúcha.
Pelo Pacto das Pedras Altas, em dezembro de 1923, ficou estabelecido que
seria revisada a Constituição de 14 de julho e que Borges, uma vez completado o
seu quinto mandato, não mais se reelegeria.
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Getúlio Vargas com seu secretariado em 1928

Reunião de líderes da Frente Única Gaúcha.
Da esquerda para direita: Ptolomeu de Assis Brasil
Raul Pilla, João Neves da Fontoura, Borges de Medeiros,
Maurício Cardoso, Batista Luzardo, Lindolfo Collor,
Sinval Saldanha e Flores da Cunha
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A Casa do Povo frente ao povo nas ruas:
as greves operárias
A concepção positivista do "social" negava explicitamente o conflito,
substituindo-o pelas idéias da cooperação entre as classes e da harmonia social.
Embora admitindo a desigualdade social como integrante da "ordem natural" das
coisas, o PRR se propunha a "incorporar o proletariado à sociedade moderna",
máxima contista invocada com persistência. Em termos práticos, no Rio Grande do
Sul a meta a seguir era integrar as classes desfavorecidas ao mercado de trabalho e
oportunizar-lhes educação.
Demétrio Ribeiro, quando Ministro da Agricultura, agiu no sentido de pôr
em prática certas medidas de legislação social, postura da qual recuou nos anos
subseqüentes. Os republicanos endossaram uma atitude defensora da privatização
das relações entre o capital e o trabalho que se prolongou por quase toda a
República Velha, mesmo quando no Congresso Nacional já eram discutidas e
aprovadas leis sociais. A vitória desta interpretação da questão social revela a
aliança da ala de Castilhos com a burguesia endinheirada da época - homens de
indústria, comerciantes, financistas.
Por ocasião das Constituinte estadual de 1891, a "questão social" foi
abordada na parte referente à regulamentação do trabalho e às garantias dos direitos
do cidadão. O artigo 4º estabelecia a igualdade de todos perante a lei; o artigo 71
regulamentava, em seus numerosos parágrafos, garantias gerais aos cidadãos, como,
por exemplo, não admitir privilégios no serviço do Estado, assegurando o exercício
de todas as profissões; garantir a liberdade de associação e reunião; permitir a
qualquer pessoa representar, mediante petição, aos poderes públicos; garantir o
direito de qualquer cidadão de ter acesso aos cargos públicos. Merece destaque o
parágrafo 17, que estabelecia que nenhuma espécie de trabalho, indústria ou
comércio poderia ser proibida pelas autoridades do Estado, não sendo permitido
estabelecer leis que regulamentassem qualquer profissão ou que obrigassem a
qualquer trabalho ou indústria. O artigo 74 estabelecia que ficariam suprimidas
quaisquer distinções entre os funcionários públicos do quadro e os simples
jornaleiros, estendendo a uns as vantagens que gozavam os outros. Especialmente
sobre a regulamentação do trabalho, o artigo 20, no seu item 23, estabelecia ser da
competência do presidente conceder aposentadoria e pensão nos casos de invalidez
aos trabalhadores do estado.
Apesar daquela visão harmônica das relações entre capital e trabalho e de
tais princípios considerados pelos republicanos como avançados em relação à
questão social, as greves se sucederam ao longo da República Velha. Estende-se a
aparente omissão da Assembléia dos Representantes do Estado face aos conflitos.
Não era de sua competência o enfrentamento da questão social. Cabia ao presidente
do estado, como chefe do poder executivo, tomar as providências cabíveis nos casos
em que a iniciativa privada se julgasse incapaz de resolver, e ao chefe de polícia
local, homem de partido, intervir, quando necessário, em situações de Borges de
ameaça à ordem instituída. Assim é que o governo republicano, representado por
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Medeiros, oscilou entre as estratégias da negociação frente aos problemas sociais
urbanos. Na primeira greve geral de Porto Alegre, em 1906, deixou que a burguesia
resolvesse, na esfera privada, as demandas dos trabalhadores, ao mesmo tempo que,
por meio da Brigada Militar, comandou a repressão. Na greve geral de 1917, em
Porto Alegre, o governo do estado, reconhecendo o vulto do movimento e os riscos
que ameaçavam a ordem social, baixou dois decretos, elevando o salário dos
trabalhadores a serviço do estado e suspendendo a exportação de gêneros de
primeira necessidade para fazer face à carestia vivida pelo proletariado. Agiu, pois,
como exemplo para as concessões empresariais que se seguiram. A medida foi
aprovada pela Comissão de Orçamento da Assembléia, louvando a presteza com que
o presidente do estado dera solução à crise. Na greve da Viação Férrea, eclodida em
agosto de 1917, como Borges de Medeiros tinha interesse na derrota da companhia
estrangeira que explorava os serviços ferroviários, visando à posterior encampação
pelo estado, o governo posicionou-se abertamente do lado dos grevistas.
Tais atitudes seriam celebradas pelos deputados gaúchos no Congresso
Nacional. Generalizaram-se as discussões sobre as leis sociais. É o caso dos
discursos proferidos pelos deputados Álvaro Batista, Carlos Penafiel ou Carlos
Maximiliano, que sublinhavam as progressistas soluções encontradas pelo governo
rio-grandense. Esta posição avançada do Rio Grande seria aplaudida inclusive por
deputados de outros estados e notórios defensores da questão social, como, por
exemplo, Maurício de Lacerda, do Rio de Janeiro.
Todavia, as arbitrariedades da Brigada Militar na condução da repressão
não ficariam fora das reclamações da oposição. Em 3 de novembro de 1917, o
deputado federalista Alves Valença criticou duramente a conduta dos brigadianos na
dissolução, pela força, de uma pacífica passeata de estudantes, que, com rolhas na
boca, criticavam o regime. Da mesma forma, o deputado oposicionista Simões
Lopes Filho, em 1928, discursava na Assembléia condenando a repressão policial a
um comício de trabalhadores do Bloco Operário Camponês, realizado no Rio de
Janeiro, solidarizando-se com os "oprimidos". A resposta situacionista foi de que se
tratava de um "mero" episódio policial.
Em suma, a presença hegemônica do PRR na Assembléia legitimava o
sistema político autoritário instalado, deixando pouca margem de espaço para outras
abordagens dos problemas enfrentados pela sociedade gaúcha.

Rumo ao Catete: a Aliança Liberal e a Revolução de 1930
De certa forma, o Pacto de Pedras Altas viera sacramentar a entrada em
cena da oposição na Assembléia Legislativa como um adversário respeitável.
Estimulou-se, contudo, a competição entre republicanos e federalistas. Na eleição
para a décima legislatura, que se iniciou em 1925, foram eleitos os deputados
federalistas Demétrio Mércio Xavier, José Agostinelli e novamente Gaspar
Saldanha.
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Idelfonso Simões Lopes Filho (PRL), eleito pela oposição, declarou-se
libertador, salientando a importância da agremiação, que reuniu tanto os antigos
federalistas como os republicanos dissidentes. No decorrer do seu mandato, Simões
Lopes Filho se notabilizou pelos debates políticos travados com o líder da maioria
na Assembléia, deputado João Neves da Fontoura. De um lado, registraram-se as
renovadas acusações contra o autoritarismo dos republicanos; de outro, a denúncia
da atitude revolucionária da oposição.
A questão da proteção à pecuária retornou à pauta, em vista da crise
econômico-financeira do setor. Enquanto o deputado Alves Valença lembrava a
"criminosa" falta de assistência do governo a sua maior fonte de renda, Demétrio
Xavier lembrava as múltiplas contribuições dos fazendeiros para o progresso
econômico do estado, apesar de serem os mais onerados com o imposto territorial.
Ante tais argumentos, João Neves respondia: "Roma não se fez num dia. Não façam
tantas revoluções que o estado executará mais depressa as obras necessárias ao seu
progresso".
É somente no final do mandato presidencial de Borges de Medeiros que se
criaram condições para um entendimento político entre os dois lados. Getúlio
Vargas foi o candidato escolhido entre as fileiras do republicanismo para concorrer
à sucessão presidencial no estado, não enfrentando concorrente. Empossado em
1928, Vargas empreendeu uma política orientada para o atendimento direto e
imediato dos interesses dos produtores estaduais, particularmente a pecuária, que
demandava ações enérgicas para fazer face à crise.
Vargas criou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul para atender às
exigências de crédito dos pecuaristas, reduziu as tarifas ferroviárias sobre os
produtos deste setor, coibiu o contrabando de charque pelo Uruguai e reativou a
velha idéia de um frigorífico com capitais nacionais. Tais medidas de caráter
econômico aproximaram a oposição pecuarista do governo do estado. Foram
complementadas por outros gestos de aproximação, como o convite a elementos da
oposição para irem ao palácio ou ainda a vibrante saudação a Assis Brasil feita por
João Carlos Machado, o novo líder republicano na Assembléia.
A união dos rio-grandenses tornou-se a palavra de ordem, tanto no discurso
dos deputados quanto nas declarações do novo presidente do estado. Encontrava-se
em marcha um projeto mais amplo, defendido pela nova geração de republicanos
agregados em torno de Vargas: João Neves da Fontoura, Mauricio Cardoso,
Lindolfo Collor e outros. Marcando uma reorientação na política gaúcha, esta
geração demonstrava uma clara percepção das alterações econômico-sociais e
políticas do Brasil e do Rio Grande, estabelecendo uma estratégia de aproximação
com o bloco oposicionista.
Em 1929, formava-se no estado a Frente Única Gaúcha (FUG), reunindo o
PRR e o Partido Libertador. Este, surgido em 1928, elegera para a 11ª legislatura, a
partir de 1929, os deputados Bento Soeiro de Souza, Dario Crespo, Edgar Luís
Schneider, Euclides Minuano de Moura, Luis Pacheco Prates, Silvio Faria Correa e
Thomas Cirne Collares. Rearticulada a unidade da oligarquia regional, possibilitouse a entrada do Rio Grande na disputa presidencial do país, integrada a outras oligar-
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quias regionais dissidentes na Aliança Liberal em 1929.
Chegava ao fim a hegemonia dos cafeicultores no governo central do país,
e as vozes de discordância condenavam tanto os rumos da política econômicofinanceira, voltada para a defesa da monocultura exportadora, como também o
vicioso sistema eleitoral vigente.
A 20 de setembro de 1929, o deputado Arnaldo Faria leu na Assembléia o
manifesto redigido na convenção da Aliança Liberal, que marcava importantes
recuos da ortodoxia republicana no estado, como, por exemplo, no tocante à
intervenção do Estado no mercado de trabalho. Adequar-se aos novos tempos
significava adaptar o discurso e a prática aos problemas presentes na sociedade
brasileira da época...
A plataforma da Aliança Liberal, redigida por Lindolfo Collor, incorporaria
as reivindicações presentes na época e contemplaria os interesses setoriais e sociais.
Na verdade, a plataforma da Aliança Liberal foi de molde a contemplar as
reivindicações e expectativas variadas dos diferentes setores sociais e regiões do
país. Ambos os partidos apoiavam a candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa na
sucessão de Washington Luís, em moção aprovada a 7 de outubro de 1929.
É significativo, no caso, o tom dos discursos dos líderes republicanos e
libertadores por ocasião da visita de Vargas à Assembléia, no início da 11ª
legislatura (30 de setembro de 1930), assim como a resposta do presidente do
estado, agradecendo e louvando a união dos rio-grandenses.
O não reconhecimento da derrota nas urnas levaria os parlamentares
gaúchos a se solidarizarem com o movimento revolucionário. Na Assembléia, os
deputados João Carlos Machado e Minuano de Moura lideraram uma moção de
apoio a Vargas.
Transformado em pólo das articulações revolucionárias, o Rio Grande se
via, na palavra de seus deputados, como a "retaguarda da República" que, "de pé,
pelo Brasil", não podia falhar ao seu "destino heróico".
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Dirigível sobrevoa a área da atual Assembléia Legislativa em 29.06.1934.
Em destaque o Palácio Piratini, o prédio da Assembléia Legislativa
e o Auditório Araújo Vianna.
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Rua da Ladeira esquina com a Rua da Praia. Revolução de 1930
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IV – REPÚBLICA NOVA:
VIDA E MORTE DE UM LEGISLATIVO

Do recesso à Constituinte de 1935

A

partir da deflagração do movimento revolucionário, dos três estados
que compunham a Aliança Liberal - Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba partiram grupos armados em direção ao Rio de Janeiro. Na sede do governo central,
um grupo de generais depôs o presidente Washington Luís, formando uma Junta
Militar que entregou o poder a Getúlio Vargas.
Getúlio assumiu como chefe do Governo Provisório, e, nos momentos que
se seguiram à tomada do poder, o apoio do grupo político gaúcho foi decisivo para a
elaboração das primeiras medidas.
Os deputados gaúchos justificavam o momento de exceção que o Brasil
atravessava, entendendo que a supressão do legislativo era uma medida necessária
para que o executivo fosse investido dos poderes que a situação requeria. Todavia,
um grupo determinado de políticos gaúchos iniciou um processo de afastamento do
poder central. De certa forma, sentiam-se como que traídos por Getúlio Vargas.
Ante a queda dos paulistas e do café, esperavam a subida dos gaúchos e da pecuária
ao Catete, numa perspectiva de regionalização do poder central. Esta ala regional,
saída da FUG, agregou-se em torno de nomes como o velho líder Borges de
Medeiros ou o libertador Raul Pilia.
Inconformado com a centralização potítico-administrativa, este grupo
articulou-se com São Paulo, levantando a bandeira da reconstitucionalização. O
movimento, conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932, foi vencido
pelo governo central e marcou uma cisão política no Rio Grande do Sul.
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Partida de Getúlio Vargas para o Paraná
A fim de assumir o comando das forças revolucionárias
Em marcha para o Rio de Janeiro. Porto Alegre, 11.10.1930

Getúlio Vargas acompanhamento por oficiais revolucionários.
Marcelino Ramos (RS), 15.10.1930
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De um lado, a ala solidária com Vargas, no plano central, e com o
interventor Flores da Cunha, no plano regional, constituiu no final do ano de 1932 o
Partido Republicano Liberal (PRL). O PRL aceitava a tutela do centro,
compreendida como "colaboração", e não como "subordinação", entendendo que,
nos novos tempos de reconstrução brasileira, o Rio Grande do Sul era "cooperador
do progresso nacional". O novo partido foi formado, basicamente, por elementos do
PRR que viam no apoio a Flores da Cunha uma aliança mais vantajosa do que a que
poderiam obter com a manutenção de fidelidade ao velho Borges. Com menor
expressão, registrava-se a adesão de elementos do PL ao novo partido, destacandose a figura de Antunes Maciel. Socialmente, o PRL agregou elementos enriquecidos
das diferentes frações da burguesia gaúcha: agropecuaristas, industriais,
comerciantes, banqueiros. Seus adeptos eram ligados à burocracia estadual e foram
os executores no estado das determinações do governo federal.
Por outro lado, o PRL foi capaz de atrair para seus quadros uma nova
geração intelectualizada de bacharéis, como Loureiro da Silva, Moyses Vellinho e
T. P. Coelho de Souza. A FUG tornara-se oposição, constituída agora por uma
maioria de elementos do PL e um grupo minoritário do PRL.
Após a vitória sobre os revoltosos de 32, o governo central deu
encaminhamento àquele que fora o próprio motivo da sedição armada: a reconstitucionalização do país.
Em 1933 foram feitas eleições para a Constituinte federal, verificando-se
no estado a vitória maciça dos candidatos do PRL. Vários postulados do PRL se
corporificaram na Constituição de 1934, o que veio revelar o afinamento do partido
com as diretrizes varguistas.
Uma das grandes inovações da Constituição Federal de 1934 ficou por
conta dos deputados classistas, eleitos pelos diferentes segmentos sociais, numa
forma de representação inspirada no modelo corporativista italiano.
Aprovada a Constituição Federal de 1934, Getúlio Vargas foi eleito
presidente da República, tendo contado com o apoio integral da bancada liberal
gaúcha no Congresso.
Nas eleições para a Constituinte estadual, embora o PRL conquistasse a
maior parte das cadeiras, a FUG obteve melhor desempenho. Fato novo, contudo,
foi a intensa mobilização da sociedade civil em relação à brecha aberta no regime
para a volta à normalidade democrática.
A 12 de abril de 1935, instalou-se a Assembléia Constituinte estadual,
elegendo indiretamente para governador o então interventor Flores da Cunha.
A Constituinte de 1935 foi marcada pela ambigüidade das proposições,
fortemente influenciada pelas tendências da época. Declarava-se a falência do
liberalismo, mas a promessa de democracia ficava no ar. Deputados classistas
discutiam a questão social, mas a iniciativa das leis trabalhistas ficava por conta do
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Mulheres que durante a revolução arrecadaram fundos
Para as famílias dos combatentes pobres. Porto Alegre, 1930.
Revolução de 1930: posse de Getúlio Vargas
No Palácio do Catete (Photo Lafayette.)
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Deputados Constituintes em 1935.

General Flores da Cunha, líder do Partido Republicano Liberal.
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General Flores da Cunha
Presidente do estado,
Assinando o ato de criação
Da UFRGS em 1934

63

executivo central, com suas respectivas comissões. A radicalização opunha nas ruas
e até nos debates as chamadas idéias extremistas, revelando posturas de direita e
esquerda. A intervenção do Estado na vida econômica era comentada como uma
evidência, mas se contrapunha a uma postura liberal não-intervencionista.
O passado era invocado para legitimar o presente. Referia, por exemplo,
Adolfo Pena que a hipertrofia do executivo já vinha inscrita na velha Constituição
republicana de 1891, enquanto Coelho de Souza defendia a modernidade da liberaldemocracia. Já o libertador Raul Pilia via no momento vivido o embate entre a
democracia e o autoritarismo.
Em julho de 1935, vencida sua tarefa constituinte, a Assembléia gaúcha
transformou-se em Assembléia Legislativa, ingressando num outro período de vida
parlamentar que se estenderia até o golpe de novembro de 1937.

O Legislativo gaúcho e as questões da época
agitação social, euforia econômica
e política de rearticulação
Caberia lembrar que o início dos trabalhos legislativos, que encarnavam,
em si, a promessa da democracia, já se daria depois de decretada a Lei de Segurança
Nacional. Ou seja, o espectro da marcha para o autoritarismo se fez presente, e não é
por nada que os pronunciamentos contra o "perigo comunista" ocupassem os
debates parlamentares. A ameaça, sem dúvida, vinha de fora, através da infiltração
de agentes subversivos do estrangeiro. Os exemplos da Rússia e da Espanha eram
lembrados. Todavia, o perigo se instalara no próprio seio do país, onde a Aliança
Nacional Libertadora e o Partido Comunista perturbavam a ordem pública. Como
diria o deputado Alberto de Brito, o extremismo no Brasil tinha no nome de Luis
Carlos Prestes o seu líder; daí sua proposta de repressão vigorosa às atividades da
esquerda no país.
Os ataques às violências cometidas por integralistas eram em menor
número, revelando quão eficaz seria o fantasma do comunismo na preparação do
golpe. Na verdade, uma das questões emergenciais da República Nova dizia respeito
às novas regulamentações entre o trabalho e o capital. As primeiras medidas neste
sentido, traçadas pelo Ministro do Trabalho Lindolfo Collor, foram saudadas pelo
operariado gaúcho com entusiasmo.
Os deputados classistas do trabalho e do capital, tais como Carlos Santos e
A. J. Renner, respectivamente, convergiam para a apresentação de uma visão
harmônica do social. No entanto, a elaboração das leis não se faria sem restrições da
parte dos empresários; à medida em que as leis iam sendo aplicadas, a reação se
fazia sentir no movimento operário. Denunciando o caráter das leis sociais como
coercitivo e unilateral, os líderes sindicais contribuíram para o acirramento da
intranqüilidade pública, pontilhando a República Nova de greves. Por outro lado, a
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Foto de Virgilio Callegari
Comemorações do centenário da revolução Farroupilha 1835-1935
Photo becker
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representação classista na Assembléia foi condenada por Raul Pilia, em discurso
pronunciado a 19 de junho de 1935, sob a argumentação de que ela não conseguia
desvencilhar-se das injunções partidárias, tornando-se inócua.
Ao lado da questão social, outros problemas atrairiam a atenção dos
deputados gaúchos, como, por exemplo, o desenvolvimento do sindicalismo
corporativista. A sindicalização fora incentivada pelo governo como um meio eficaz
de encaminhamento das demandas dos produtores junto ao governo. A proposta, que
encerrava um conteúdo corporativo, implicava a despolitização da sociedade, uma
vez que os produtores deveriam optar pelo sindicato ao invés de pelo partido para
solucionar seus problemas. Para com as classes subalternas, a tutela do sindicato
pelo governo objetivava também anular o seu potencial político. Criavam-se, assim,
no seio da sociedade civil, caminhos paralelos às agremiações partidárias. A
proposta do governo estadual foi fomentar a formação dos sindicatos do grande
capital, que, setorialmente, realizariam a racionalização da produção do estado.
Cumulados de favores, como a isenção do pagamento de impostos, a
regulamentação destas entidades e o estabelecimento do protecionismo
governamental, dividiram as opiniões no legislativo. Como forma de reação nos
sindicatos de grandes comerciantes e industriais, como os da banha e do vinho, os
pequenos agricultores coloniais passaram a organizar-se em cooperativas, que
buscavam romper o monopólio da produção e comercialização dos produtos
exercido pelos sindicatos, podendo eles também industrializar a matéria-prima e
colocá-la no mercado.
Politicamente, a defesa do grande capital sindicalizado era levada a efeito
pelo PRL, enquanto as cooperativas contavam com o apoio dos deputados da FUG.
Embora se dessem tais clivagens, o clima geral quanto às perspectivas
econômicas do estado era de euforia. O Rio Grande se via como participante de uma
marcha rumo ao progresso econômico, de uma arrancada para o desenvolvimento. O
entusiasmo do legislativo chegaria ao auge por ocasião das comemorações do
Centenário da Revolução Farroupilha, em 1935. O parque da Redenção, chamado a
partir de então de Parque Farroupilha, foi totalmente remodelado e ajardinado para
abrigar uma exposição nacional, onde o Rio Grande apareceu com lugar de
destaque.
Politicamente, logo ao iniciar seu mandato, Flores da Cunha buscou
aproximar-se da FUG, convidando alguns de seus líderes para integrar o
secretariado estadual: Raul Pilia, do PL, para a pasta da Agricultura, e Lindolfo
Collor, do PRR, para a da Fazenda.
As tentativas de "pacificação do Rio Grande" foram completadas pela
assinatura de um acordo em janeiro de 1936, que constituiu o chamado "modus
vivendi" através do qual se estabeleceu no estado uma espécie de parlamentarismo.
A Assembléia poderia convocar os secretários de estado para prestar declarações e
esclarecimentos, assim como os secretários deveriam ter seus programas de governo

66

Getúlio Vargas, Lindolfo Collor e Ernesto Dornelles

Jornal do estado, 19.11.1937
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aprovados pelos respectivos partidos. Era ainda criado o cargo de presidente do
secretariado para coordenar as atividades das diferentes pastas.
A "pacificação do Rio Grande", que implicou na fugaz reconciliação dos
políticos gaúchos, foi saudada na Assembléia por deputados de diferentes partidos,
como Simões Lopes Filho, Alberto de Brito e Coelho de Souza.

Fim de Festeiros caminhos para o golpe
passam pelo legislativo
A iniciativa de Flores ameaçava reconstituir no Rio Grande um bloco
regional de poder que se atravessava diante dos planos da ala getulista que visava ao
fechamento político do país. Desta forma, o governo central provocou uma cisão
política no Rio Grande, fazendo com que o partido de Flores da Cunha - o PRL deixasse de ter a maioria na Assembléia Legislativa. Por instigação de Vargas,
elementos do PRL, como Loureiro da Silva e Benjamin Vargas, desligaram-se do
partido, formando a "dissidência liberal". A cooptação pelo centro transparece nos
discursos de Loureiro da Silva ou de Coelho de Souza na Assembléia, nos quais se
justificava a formação de uma bancada dissidente. A dissidência e a FUG viam na
Aliança com Vargas uma estratégia política mais vantajosa do que o apoio regional
a Flores. Por um voto - o do deputado Carlos Santos - Flores escapou de ter
aprovado pela Assembléia o seu "impeachment" sob a alegação de autoritarismo e
má condução da política econômica. No legislativo, o deputado do PRR Camillo
Martins Costa exigia uma prestação de contas do governo, alegando não
cumprimento de orçamentos aprovados pela Assembléia.
A aceitação da ditadura dava-se em nome de princípios tais como
"segurança nacional" e "aceleração do progresso econômico", ou, simplesmente,
pela possibilidade de obtenção de cargos na política de favoritismo manejada por
Vargas.
Parte do legislativo realizava o seu suicídio político, abrindo mão da sua
função e reconhecendo a superioridade do lado mais forte. A seu favor, o governo
central tinha o argumento da radicalização da política brasileira e do aumento dos
extremismos.
O governo estadual, vendo acelerar-se a marcha para o golpe, passou a
preparar-se materialmente, com o aparelhamento da Brigada Militar e do III
Exército. Porém, o governo central cortou-lhe a possibilidade de articulação,
nomeando para os principais postos militares no estado elementos afins com o
golpe. Decretou ainda a federalização da Brigada Militar gaúcha e exigiu que Flores
devolvesse os armamentos cedidos ao Rio Grande do Sul por ocasião da Revolução
de 1932.
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Impossibilitado de reagir face à decretação do estado de guerra pelo
governo central, Flores renunciou e fugiu para o Uruguai, em 19 de outubro de
1937. No dia seguinte, 20 de outubro, o general Daltro Filho, que fora designado
para o comando do III Exército, assumiu como interventor.
O Estado Novo começa mais cedo no Rio Grande do Sul, interrompendo
um experiência parlamentar iniciada em 1935. Apesar de Raul Pilla, eleito
presidente da Assembléia, enfatizar o papel deste órgão na construção da
democracia, o poder legislativo seria logo impedido de funcionar no país por alguns
anos.

Manifestação feminina de apoio a Getúlio Vargas.
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V - O ESTADO NOVO:
SILÊNCIO NA CASA DO POVO

Dissolução do Legislativo e a cooptação
de políticos para o Executivo:
entra em cena o Estado Novo

A

10 de novembro de 1937 era fechado o Congresso Nacional e tinha
início o Estado Novo. A ditadura se instalava numa sociedade já preparada para a
decretação do golpe. Estabelecera-se um consenso entre determinados setores de
que a melhor maneira de assegurar o progresso econômico e garantir a ordem social
era através de um governo forte. Curiosamente, o Estado Novo se apresentava como
o único capaz de realizar a verdadeira democracia, moralizando as instituições e
modernizando o país. Baseado num antiliberalismo doutrinário e alardeando a
falência dos regimes democráticos no mundo, o Estado Novo representava a vitória
de uma corrente que entendia ser o autoritarismo a melhor forma de viabilizar o
desenvolvimento capitalista do país. Apresentava-se uma visão do Estado como
"leviatã" benevolente, que outorgara à sociedade a legislação social e que protegia,
dirigia e coordenava as diferentes atividades, como que pairando acima das classes
sociais.
Instalou-se um Estado autoritário corporativo que arregimentava "desde
cima" os grupos de interesse econômico. Numa perspectiva modernizante,
consagrou-se a intervenção estatal na economia, e foi neste momento que se
completou a transição de um padrão de acumulação baseado na agroexportação para
um baseado na indústria.
Foram extintos os partidos, queimadas as bandeiras estaduais e banidos os
escudos, hinos e outros símbolos do poder regional. Politicamente, os estados
passaram a ser governados por interventores nomeados pelo centro.
Antes de deixar o governo, Rores havia convencido os deputados do PRL a
assinarem um acordo para votar em bloco em Antunes Maciel para seu sucessor no
estado. A oposição discordou desta indicação e dividiu-se quanto à sucessão: a FUG
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desejava Raul Pilia, enquanto a dissidência liberal indicava o nome de Antonio Saint
Pastous.
Mesmo enfrentando o problema de atentar contra a autonomia de seu
estado natal, Vargas passou por cima das pretensões locais e nomeou Daltro Filho
interventor.
A indicação de Vargas em parte surpreendeu os políticos gaúchos que
haviam apoiado o governo central, mas suas preocupações com a autonomia
desapareceram quando foram convocados para compor um secretariado misto, com
elementos da FUG e da dissidência liberal. Aceitaram a colaboração, cooptados que
foram pelo autoritarismo central para exercerem postos-chaves na estrutura
administrativa local.
A interventoria de Daltro Filho seria interrompida com a sua morte, em
janeiro de 1938, criando novo problema de sucessão. Getúlio Vargas, porém, optou
mais uma vez por alguém não comprometido com o estado, sob uma alegação sutil
em forma de pergunta: "se um gaúcho podia governar o Brasil, por que um
brasileiro não podia governar o Rio Grande?"
Mesmo gaúcho de nascimento, Cordeiro de Farias, militar também, era
alguém alheio às disputas locais. Em seu período como interventor, desencadeou-se
uma verdadeira campanha difamatória contra Flores da Cunha.
Em 1943, a interventoria estadual passava para Ernesto Dornelles, uma vez
que Cordeiro de Farias partiu com a Força Expedicionária Brasileira (FEB) para a
Itália, já que o Brasil se engajara na Segunda Guerra Mundial.

O fim da ditadura:
no bojo da redemocratização
surgem os partidos políticos
A ascensão de Dornelles coincidiu com o início da redemocratização do
país. O Brasil havia se aproximado dos Estados Unidos, estabelecendo alianças
econômicas, políticas e militares que inverteram o curso do regime. Em troca de
dinheiro e equipamentos, que possibilitaram a instalação de uma indústria
siderúrgica e o reaparelhamento das Forças Armadas, o Brasil cedeu bases no
nordeste brasileiro para que os americanos preparassem a invasão da África do
Norte, além de comprometer-se formalmente a se posicionar junto aos Aliados. A
entrada do Brasil na guerra contra o Eixo criava uma situação paradoxal para regime
vigente, o que foi habilmente explorado pelos descontentes com a situação.
O gaúcho Oswaldo Aranha, como embaixador do Brasil nos Estados
Unidos, colocava-se na posição de "oposição leal" ao autoritarismo do regime.
Flores da Cunha, no seu exílio no Uruguai, articulava do exterior a oposição a
Vargas.
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Borges de Medeiros, Cordeiro farias e Walter Jobim, 1942
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A sociedade civil se mobilizava, a censura à imprensa dava mostras de
ceder e teve início a campanha de redemocratização, na qual o próprio Vargas iria
desempenhar um papel fundamental. Foi fixada a data das eleições, e, no ano de
1945, organizaram-se os novos partidos políticos.
As principais forças anti-Vargas congregaram-se na União Democrática
Nacional (UDN), que, invocando os princípios do liberalismo democrático, exerceu
uma especial fascinação sobre as classes médias, com seu discurso moralizador.
Para a UDN afluíram os principais nomes que se haviam posionado contra o Estado
Novo: Oswaldo Aranha, Flores da Cunha e o velho líder Borges de Medeiros. Flores
encarregou-se da tarefa de organizar o partido a nível estadual. A estes nomes se
acrescentariam os do ex-libertador Bruno de Mendonça Lima e de Antonio Aranha,
irmão de Oswaldo. Estes dois últimos compunham o que se chamara a Esquerda
Democrática (ED), reivindicadora de reformas sociais. A aliança da ED com a UDN
foi, contudo, efêmera, ocorrendo o rompimento já em 1946.
Também liderando uma ala anti-Vargas, Raul Pilia dedicou-se a uma
intensa mobilização para tornar o PL nacional, uma vez que os partidos regionais
não eram mais admitidos. Pilia conseguiu o número de votos necessários para
registrar a sigla, mas na prática o PL continuou a ser um partido essencialmente
gaúcho. Sua base ideológica seria o parlamentarismo; no Rio Grande do Sul, o PL
levaria vantagem sobre a UDN, em vista de toda a sua trajetória política anterior.
O Partido Social Democrático (PSD) representou no Rio Grande do Sul a
tradição governista que fora no passado representada pelo PRR e PRL. Nele
entraram ex-dissidentes liberais como Protásio Alves e Cylon Rosa, ex-libertadores
como Walter Jobim e Oscar Carneiro da Fontoura e o interventor Ernesto Dornelles.
Conservador, representava o esforço de permanência no poder do grupo de apoio a
Vargas no novo período democrático que se inauguraria sem Vargas...
Apoiado na máquina governativa, o PSD iria contar com um elemento de
conflito interno: líderes getulistas voltados para a política de massas, como José
Diogo Brochado da Rocha, entrariam em confronto com os segmentos mais
elitizados, como Cylon Rosa, Carneiro da Fontoura e Walter Jobim. O resultado foi
a criação de uma espécie de ala trabalhista no PSD.
Como elemento inovador na vida política brasileira, surgiu o Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB). O PTB, partido de apoio ao getulismo, formou-se a
partir das lideranças sindicais surgidas no pós-30 e de alguns intelectuais
progressistas, como o advogado Alberto Pasqualini, aos quais viriam juntar-se
políticos oriundos do PSD em 1946, como José Diogo Brochado da Rocha e
Loureiro da Silva. O PTB teve como sua base de apoio as massas trabalhadoras, e
seu núcleo formador seria composto de líderes sindicais, como José Vecchio, Silvio
Sanson e outros.
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Partidos menores também ocuparam a cena. Ressurgiu no estado o Partido
Comunista (PC), com penetração nos centros urbanos maiores e influência sobre os
operários sindicalizados, e foi criado o Partido de Representação Popular (PRP), que
agregava velhos integralistas e tinha adeptos na região colonial alemã e italiana.
A deposição de Vargas, em 1945, deu-se em meio à campanha eleitoral
para a presidência da república. Na ausência de um legislativo, o poder foi ocupado
por representantes do judiciário. No plano federal, assumiu José Linhares,
presidente do Supremo Tribunal Federal, e no Rio Grande do Sul o interventor
Ernesto Dornelles foi substituído pelo desembargador Samuel Silva, presidente do
Tribunal da Justiça do estado.
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Deputados Constituintes em 1947. (foto de Olavo Dutra)
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VI - DEMOCRACIA POPULISTA:
A POLÍTICA DE MASSAS NO ESTADO

O retorno da vida parlamentar:
da Constituinte de 1947
ao pluripartidarismo

A

s eleições presidenciais, realizadas em dezembro de 1945, deram a
vitória a Eurico Gaspar Dutra, candidato da coligação FTB-PSD e ex-ministro da
Guerra do Estado Novo. A ascensão de Dutra representava o "continuísmo sem
Vargas". No Rio Grande do Sul, Dutra nomeou Cylon Rosa para interventor federal
no estado até que se realizassem as eleições para governador em 1947.
O Brasil ingressava num período democrático de sua vida política, marcado
pelo voto, pelo retorno da vida parlamentar, pelo pluripartidarismo e pelo estilo
político populista. Em 1946, a nação ganhava uma nova Constituição.
No pleito de 1947, concorreram pelo PTB Alberto Pasqualini e pelo PSD
Walter Jobim. Ou seja, no plano estadual não se realizou a coligação havida no
plano federal, concorrendo cada partido com seu candidato.
O PTB contava com o apoio da Liga Eleitoral Católica e de uma ala jovem
de estudantes universitários, como Leonel Brizola, Fernando Ferrari, Sereno Chaise
e Wilson Vargas da Silveira. O PSD, ironicamente, tinha o apoio das duas
agremiações extremistas, o PCB e o PRP.
A aliança PL-UDN lançaria o nome de Décio Martins Costa para o governo
do estado, mas o confronto de peso se daria entre os candidatos do PTB e do PSD,
cabendo a vitória a Walter Jobim. Para a Assembléia Legislativa, contudo, o PTB
elegeria a maior bancada, formada em grande parte por elementos jovens.
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Plenário da Assembléia Legislativa na convenção de 1947
Do Partido de representação Popular(PRP), de Plínio Salgado,
Vinculando antigos integralistas.

Perachi Barcelos, Gastão Englert, Walter Jobim, Germano Petersen,
Paulo Soares e Ernani Rios, entre 1947 e 1950
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Na Assembléia Constituinte gaúcha de 1947, os deputados do PTB e do PL
estabeleceram um pacto para a aprovação da Constituição estadual e para a
subseqüente escolha dos secretários de estado pela Assembléia. Em troca dos votos
libertadores que legitimavam o domínio do PTB sobre o secretariado, os trabalhistas
apoiaram a proposta do PL de emendas constitucionais que instituíssem o
parlamentarismo no governo gaúcho. A estratégia trabalhista era de limitar os
poderes do governo Jobim e aumentar os da Assembléia. O governador, contudo,
declarou os artigos parlamentaristas da Constituição gaúcha anticonstitucionais,
tendo em vista divergirem da Constituição federal, que era presidencialista.
Iniciava-se no estado a era da política de massas, que revelava a
emergência do povo no processo político, emergência essa que se deu de forma
tutelada.
Restabelecia-se o conceito de cidadania, pressupondo que o povo exercia o
seu direito de participar na vida política através do sufrágio, elegendo seus
candidatos e influindo desta forma nas decisões governamentais. O poder de voto
das massas era, contudo, barganhando com os líderes políticos, estabelecendo-se
uma aliança na base dos favores e do atendimento às questões da política geral e de
interesses particulares.
Os grandes debates do momento se dariam no legislativo, proporcionados
pela redemocratização que se instalara no país.
Alternância partidária e bipolarização política: a trajetória democrática do
Rio Grande
O governo Jobim (1947-1950), que não contara com o apoio de Vargas na
eleição, acabou sendo beneficiado durante a presidência de Dutra. Foi com o apoio
federal que Jobim pôde ampliar as estradas rodoviárias do estado e realizar obras no
domínio da eletrificação e da irrigação. Na Assembléia Legislativa, os deputados do
PSD confrontavam-se com os do PTB.
As eleições de 1950 marcaram o retorno de Vargas, no plano federal, e a
vitória de Ernesto Dornelles, candidato do PTB. Começava a alternância políticopartidária no Rio Grande do Sul.
O candidato potencial do PTB, Salgado Filho, morreu num acidente
aviatório nos momentos iniciais da campanha. A substituição se deu com a escolha
do ex-interventor Ernesto Dornelles, do PSD, que aceitou concorrer pelo PTB. O
PSD, que de partido pró-Vargas se tornava cada vez mais antigetulista, realizou uma
aproximação com os tradicionais grupos de oposição, o PL e a UDN. Os
simpatizantes com Vargas acabaram uns abandonando a sigla e indo abrigar-se no
PTB, mas outros, como Protásio Vargas, irmão de Getúlio, permaneceram dentro do
partido, dando-lhe apoio. A situação apresentava-se paradoxal, e culminou com a
formação, no Rio Grande do Sul, da ala de pedessistas autônomos, liderados por
João Neves da Fontoura e João Batista Luzardo, para apoiar os candidatos do PTB
ao legislativo. Depois da eleição, muitos destes elementos acabaram ingressando no
PTB.

78

Suicídio de Getulio Vargas
É destaque nos jornais.
Correio do Povo, 25.08.1954

A opinião dos Deputados
sobre o suicídio de Getúlio Vargas,
Coluna “A voz do povo”, Revista do Globo,
Porto Alegre, 02.09.1955
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Frente a este quadro, não foi de estranhar a vitória do PTB no sul, colocando
Dornelles como governador (1951-54) e elegendo Pasqualini para o Senado.
Dornelles compôs um secretariado só com elementos petebistas. Na Assembléia
Legislativa, o PTB continuou a manter a maioria das cadeiras.
A eleição de 1950 provou para o PSD e para os partidos minoritários que
só uma oposição unida poderia vencer a grande escalada do PTB. Na eleição
municipal de Porto Alegre de 1951, uma frente anti-PTB foi formada - a Frente
Democrática, constituída pelo PSD, PL e UDN -, que deu a prefeitura a lido
Meneghetti, derrotando o candidato trabalhista Leonel Brizola.
A bipolarização política voltava ao estado, com deputados trabalhistas da
Assembléia enfrentando violentamente os pedessistas. Quando à relação do estado
com o governo federal, de novo o Rio Grande do Sul contava com o apoio do
Catete. Vargas dava cobertura a Dornelles, e líderes gaúchos de oposição e de
situação vieram a ocupar cargos no ministério, como foi o caso de Oswaldo Aranha,
da UDN, e de João Goulart, do PTB.
O suicídio de Vargas, em agosto de 1954, causou grande agitação em Porto
Alegre. O povo acorreu ao centro da cidade promovendo distúrbios. As sedes do
PSD, do PL e da UDN foram invadidas pela multidão, assim como os jornais e as
estações de rádio da oposição, o consulado dos Estados Unidos, o First National
City Bank of New York e até firmas com nomes americanos ou lojas que vendessem
produtos americanos... O governador não chamou a brigada ou o exército, e o
conflito se estendeu por 8 horas. O suicídio teve um forte efeito moral, gerando
discursos inflamados de deputados da situação e da oposição a propósito da tragédia
acontecia. Houve uma aparente união que no entanto durou pouco, pois nas eleições
de outubro de 1954 novamente a bipolarização se faria sentir.
A Frente Democrática conseguiu a vitória de lido Meneghetti para
governador (1955-59), enquanto o candidato do PTB, Alberto Pasqualini, já doente
durante a campanha, foi derrotado. Contudo, o PTB conseguiu novamente a maior
parte das vagas no legislativo gaúcho, através de um eleitorado que se expressava
nas grandes cidades do estado e tinha o apoio também dos tradicionais estancieiros
pró-Vargas.
Nas eleições de 1954, o Partido Social Progressista (PSP) e o Partido
Socialista Brasileiro (PSB) conquistaram os seus primeiros assentos na Assembléia.
Esta eleição também foi a estréia do Partido Democrata Cristão (PDC) no Rio
Grande do Sul.
Para o PTB, o novo período que se iniciava marcou uma troca de
lideranças: jovens líderes passaram a ocupar posições de destaque, como Leonel
Brizola, Fernando Ferrari e João Goulart, o popular Jango. Do lado do PSD, um
novo líder havia surgido na condução da delegação partidária na Assembléia: Walter
Peracchi Barcellos.
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Posse do governador
Ildo Meneguetti, (PSD, 1955-1959)
Em sessão solene na
Assembléia Legislativa.

Ataque de populares ao prédio
Do jornal Diário de Notícias, em
Reação ao suicídio de Getúlio Vargas, em 1954

81

As eleições para a presidência do país deram vitória, em 1955, ao retorno
da coligação PSD-PTB, com Juscelino Kubitschek (PSD) na presidência e João
Goulart (PTB) na vice. O PSD gaúcho, não aceitando a "dobradinha" feita e
radicalizando a sua posição antitrabalhista, negou apoio, não acompanhando a
diretriz nacional do partido. Em contrapartida, durante os anos JK, os apoios do
governo central falharam ao governo gaúcho, canalizando-se preferencialmente,
através de Jango, para a prefeitura de Porto Alegre, onde Brizola era prefeito.
Em 1958, nas eleições para o governo do estado, o PTB formou uma
aliança estratégica com o Partido Social Progressista (PSP), de Ademar de Barros, e
com o PRP de Plínio Salgado, visando, no caso deste último, carrear votos da região
colonial. O candidato do PTB, Leonel Brizola, venceu o do PSD, Walter Peracchi
Barcellos, que se coligara ao PL.
Na formação da Assembléia Legislativa, o PTB continuou a fazer o maior
número de deputados, mas teria, em 1959, duas grandes defecções: Fernando Ferrari
e Loureiro da Silva.
Ferrari, que iniciara uma dissidência conhecida como a "campanha das
mãos limpas", queria apoio para ser vice-presidente nas eleições presidenciais de
1960. Era um claro desafio ao controle de Brizola e Jango sobre o PTB (gaúcho e
nacional). Ante o enfrentamento que se criou, Ferrari compôs o seu próprio partido,
o Movimento Trabalhista Renovador (MIR). Por outro lado, Loureiro da Silva
também se desvinculou do PTB e concorreu à prefeitura de Porto Alegre pela
coligação PL-PDC, vencendo o candidato trabalhista Wilson Vargas.
No confronto que se verificou na eleição nacional de 1960, Ferrari
concorreu como um dos candidatos a vice da chapa UDN-PDC. O líder gaúcho
tinha o apoio do PDC, enquanto a UDN lançava o nome de Milton Campos. A
coligação PDC-UDN apresentara Jânio Quadros para a presidência, que venceu o
candidato da dobradinha PSD-PTB, Gen. Henrique Teixeira Lott. Como a lei
eleitoral permitia o voto em candidatos de chapas diferentes, o resultado foi a vitória
de Jânio e de Jango.
O curto governo de Jânio, interrompido por sua renúncia após sete meses,
iria precipitar a crise da democracia populista.

Celeiro do país ou estado industrializado: o que é melhor
para o Rio Grande?
Em termos de política partidária, a Assembléia Legislativa se viu imersa
nas articulações eleitorais e orientou-se pela bipolarização política. No plano das
propostas para o Rio Grande, a bipolarização também se fez sentir, em termos de
discernimento daquele que seria o caminho a ser seguido pelo estado.
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Posse do governador Leonel Brizola (PTB, 1959-1963) na presença de Ildo Meneguetti
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O período populista foi marcado pela manutenção de um projeto de
desenvolvimento capitalista auto-sustentado que visara reformular as condições de
dependência estrutural da economia brasileira. Apoiando-se na idéia nacionalista de
que era possível encontrar saídas para a economia brasileira com capitais e recursos
nacionais, o populismo lidava com a idéia de harmonia social, estabelecendo uma
aliança entre governo, empresários e trabalhadores.
Para o Rio Grande do Sul, a reversão da economia brasileira para os rumos
da industrialização, desde os anos 30 e 40, implicou o atrelamento do estado ao
novo padrão de acumulação que se inaugurava: a ele cabia fornecer alimentos
baratos para o consumidor nacional. Consagrava-se assim a posição subsidiária do
Rio Grande do Sul que, na época da República Velha, fora orgulho dos gaúchos:
"celeiro do país", fornecedor de gêneros alimentícios "in natura" ou beneficiados
para o mercado interno brasileiro. Durante certo tempo, vigorara no estado uma
atitude de confiança e otimismo em relação ao desenvolvimento industrial do país
baseada na crença de que o Rio Grande do Sul se engajava positivamente neste
processo. Durante a década de 50, contudo, processou-se no estado o que se poderia
chamar "o grande despertar", motivado pela constatação da defasagem entre o
desenvolvimento econômico do país e o da economia gaúcha. Os principais
problemas enfrentados pelo estado foram identificados na industrialização, no êxodo
rural e na deficiência de transportes e energia. O enfrentamento a estes problemas
era tema de debate na Assembléia Legislativa do Estado e obedecia às inflexões da
política partidária.
O PSD identificava a industrialização como uma meta necessária, mas
ponderava que as indústrias a incentivar e proteger deveriam ser aquelas que
beneficiavam os produtos oriundos da agropecuária. O partido revelava assim as
suas ligações com o meio rural gaúcho. Já o PL, que representava no Rio Grande o
setor rural mais apegado à estrutura agrária vigente, defendia a agropecuária como a
forma mais correta de conduzir o progresso econômico gaúcho.
O PTB, por seu lado, não apenas identificava a industrialização como o
problema crucial do estado, como considerava imprescindível assegurar o primado
da sociedade urbano-industrial sobre a sociedade agrária tradicional. Em sua visão,
cabia fazer o Rio Grande passar a etapas mais avançadas do processo de
industrialização, como, por exemplo, atingir a produção de intermediários ou criar
um pólo industrial no estado.
Quanto à questão do êxodo rural, a posição do PSD era de "conter a massa
no campo" Na perspectiva do PSD, a permanência dos trabalhadores no campo
garantia a atividade agropecuária básica para a indústria de transformação, sendo
também um fator de estabilidade social.
A emergência da massa urbana, engrossada pelas populações egressas do
campo, era um fenômeno a ser controlado. Particularmente, o PTB tinha a intenção
de incorporá-las ao processo produtivo e tutelá-las politicamente.

84

Deputado Federal Fernando Ferrari,
Fundador do Movimento Trabalhista
Renovador (MTR), acompanhado do
prefeito Loureiro da Silva, em 1960.

Porto Alegre durante a campanha
da Legalidade, 1961.
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As idéias de "justiça social" e "regeneração do capital pelo trabalho", da visão de
Pasqualini, revelam uma versão moralizante e cristã da postura petebista. Já a
postura defendida por Brizola, da nova geração do partido, significava numa
proposta mais radical; uma perspectiva algo socializante, Brizola defendia a
incorporação das massas mediante uma redistribuição do capital e da terra, o que
alarmava os setores conservadores regionais.
A questão relativa às deficiências de transporte e energia, por seu lado,
remetiam ao debate sobre a participação do capital estrangeiro. O PSD posicionavase pela sua aceitação, entendendo-o como um elemento renovador, no caso de
associação com empresas nacionais.
A posição do PTB (Pasqualini, Dornelles) implicava uma aceitação
criteriosa e controlada do capital estrangeiro, desde que supervisionada pelo Estado.
Alinhados ao nacional - desenvolvimentismo de Vargas, procuravam coibir os
excessos das empresas estrangeiras instaladas e a instalar-se no país. Já a linha mais
radical, defendida por Brizola, posicionava-se frontalmente contra o capital
estrangeiro, o que implicou a aproximação desta ala com os setores políticos mais à
esquerda.
A eletrificação do estado foi uma meta seguida por todos os governos,
sendo que no governo Brizola assumiu um caráter notoriamente anti-imperialista.
Durante o período Brizola, o governo procedeu à encampação das empresas
estrangeiras que ainda operavam no setor da eletricidade, mesmo após a criação da
CEEE, em 1947, assim como criou a Companhia Telefônica Rio-Grandense.
No tocante aos transportes, a multiplicação das estradas de rodagem e a
construção de pontes mobilizaram todos os governos, que compreendiam que o
equacionamento desta velha questão significava potencializar condições de
crescimento à economia gaúcha.

O Rio Grande se agita:
da Campanha da Legalidade
ao golpe de 1964
A inusitada renúncia de Jânio Quadros colocou a questão da passagem do
governo ao vice-presidente. Jango se encontrava em viagem ao exterior no
momento, e contra a sua posse se manifestaram os ministros e outras forças
conservadoras civis. O Congresso, contudo, negou-se a aprovar o "impeach-ment"
do vice-presidente, criando-se uma situação crítica e indefinida.
No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola organizou um movimento
de solidariedade à posse de Jango, conhecido como a Campanha da Legalidade.
Alicerçado na tese do respeito à Constituição, Brizola teve o apoio da sociedade
civil gaúcha, mobilizando o estado na resistência às determinações dos ministros
militares.
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Golpe de1964 – arruaças em frente ao Mercado Público em Porto Alegre
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As escolas foram fechadas, assim como os bancos. As rádios foram requisitadas
pelo governo, formando-se a "cadeia da legalidade". A Assembléia Legislativa do
Estado, deixando em segundo plano as suas divergências político-partidárias,
aprovou por unanimidade uma mensagem do presidente provisório, Ranieri Mazzili,
na qual pedia a destituição dos ministros militares.
O Rio Grande projetou-se no cenário político nacional pela atitude tomada, que
passou a contar com o apoio do III Exército e mobilizou a opinião pública. O
Palácio do Governo, transformado em quartel-general, recebia diariamente
voluntários civis para alistamento, prevendo o caso de ter de resistir militarmente a
um ataque do governo central. A situação encontrou uma saída com a aprovação,
pelo Congresso, de uma emenda constitucional que instituía o parlamentarismo,
limitando com isso o poder do presidente da república.
O governo João Goulart iria vivenciar dias difíceis, marcados pelo esgotamento
do nacional-desenvolvimentismo e pelo colapso da política populista. A
radicalização da política brasileira punha frente a frente tendências de esquerda e
posições conservadoras, de direita.
No Rio Grande do Sul, a bipolarização política acentuou-se sobremaneira,
caracterizando-se, nos debates na Assembléia, a posição do PTB, no apoio ao
presidente do Brasil, e a do PSD, na defesa do novo governador do estado, lido
Meneghetti. Esta divisão política, que arrastava atrás de si os partidos menores,
revelava quase sempre posições antagônicas frente aos problemas que surgiam. Por
exemplo, em 1963, por ocasião da primeira greve dos professores públicos do Rio
Grande do Sul, o PTB e o MTR lamentavam o atraso nos pagamentos dos
vencimentos dos professores, bem como denunciavam o plano econômico do
governo de subtrair dois meses dos vencimentos dos professores nas suas férias. Já
Nelson Marchezan, do PDC, pronunciava-se a favor do direito do governo em
contratar professores novos quando bem entendesse, no que era apoiado pelos
deputados pessedistas.
As agressões eram mútuas. De uma parte, denúncias de ofensas e expressões
fortes do PSD contra as figuras do presidente da república, João Goulart, e do líder
nacional do partido, Leonel Brizola; em compensação, de outra, o PTB chamava
Carlos Lacerda de "corvo" e acusava o governo estadual de queimar ranchos e de
prender estudantes e líderes operários, numa atitude policialesca e autoritária.
Ante a defesa inflamada dos professores em greve feita pelo deputado petebista
Lamaison Porto, o deputado Darcy Conceição, do PDS, levantava o espantalho da
infiltração comunista no magistério gaúcho, bem como denunciava os "métodos
terroristas" empregados pelos PTB. Seu discurso, no qual acusava os demagogos do
PTB de conduzirem o país à escravidão e ao servilismo à Rússia bolchevista e à
Cuba de Fidel Castro, foi recebido com risos pelos parlamentares petebistas, e
mereceu o comentário jocoso de Rubens Porciúncula (PTB): "ele não está fazendo
um discurso, está contando anedotas".
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Os exemplos são sintomáticos para demonstrar o grau de radicalização a que se
chegara nos debates na Assembléia. O PDS alertava contra as influências do
Comando Geral dos Trabalhadores e do Partido Comunista sobre a atuação da
Superintendência da Polícia da Reforma Agrária. Neste sentido, o deputado Paulo
Brossard, do PL, chamava o presidente Goulart de "reformista das Arábias", que
deveria principiar o processo de reforma agrária com as suas propriedades.
A situação nacional encaminhava-se para um clímax. Ao reabrir seus trabalhos
em março de 1964, a Assembléia Legislativa gaúcha deliberou manifestar ao
Congresso Nacional um voto de solidariedade no momento em que os totalitários
recrudesciam a campanha contra o Parlamento e contra a democracia.
A greve dos professores foi acompanhada da eclosão de uma greve dos
mineiros de São Jerônimo, em função também do atraso do pagamento e de
reivindicações de condições mínimas para o trabalho.
O ambiente político se tornava cada vez mais conturbado, com a eclosão de um
movimento dos Sem-Terra em Uruguaiana, rebatido por fazendeiros que se
prepararam para enfrentar com armas as invasões de suas propriedades. O deputado
Pedro Simon, do PTB, responsabilizava os fazendeiros do Rio Grande o Sul pela
miséria e pela fome, dando o exemplo de Caxias do sul, região progressista, onde
95% das propriedades eram de menos de 50 hectares de terra.
A 30 de março de 1964, o deputado Álvaro Petracco comentava a rebelião de
marinheiros e fuzileiros navais na Guanabara, dizendo que a quebra da disciplina
seria quando muito efeito, mas não causa da rebelião, esta residindo de fato no não
reconhecimento, por parte dos escalões superiores da Marinha, de uma associação
que corporificasse e desse rumo às reivindicações de seus associados.
Na sessão de 31 de março de 1964, o deputado Pedro Simon solidarizou-se
com o manifesto assinado pela Ação Católica do Rio Grande do Sul, pela Juventude
Operária Católica (JOC), pela Juventude Universitária Católica QUC), pela
Juventude Estudantil Católica (JEC), pela Juventude Agrária Católica (JAC) e pela
Ação Católica Internacional (ACI), contra grupos anti-reformistas, e o deputado
Justino Quintana solicitou apoio ao pronunciamento de Jango perante os sargentos
das Forças Armadas. Já Mário dos Santos alertou contra as marchas que se
organizavam no país contra a democracia e as reformas em curso.
A 1º de abril de 1964, efetivado o golpe, o deputado Pedro Simon analisava o
momento político, lamentando que o governador do estado se houvesse reunido com
os de Minas Gerais e de São Paulo para tramar contra o Rio Grande e o Brasil.
Lamaison Porto, por seu turno, lamentava que o governador tivesse abandonado o
seu posto e fugido. O deputado Cândio Norberto lamentava a ausência quase
completa da bancada situacionista.
Álvaro Petrarco, por seu lado, lamentava também que o governador não tivesse
assumido a defesa da lei da Constituição, denunciando as forças que queriam depor
o presidente: o latifúndio interno e o capitalismo internacional.
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Acabava assim, entre lamentos e ausências, o período da democracia populista
no país.

Crachá da campanha da Legalidade
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VII - O PERÍODO AUTORITÁRIO

Os duros tempos:
as cassações e a reação do legislativo gaúcho

V

iolentos discursos dos deputados do PTB inauguraram a vida parlamentar
pós-64. Particularmente, denunciava-se a invasão e o saque da casa de Leonel
Brizola e a prisão, pelo DOPS, do deputado Wilson Vargas, do prefeito de Porto
Alegre, Sereno Chaise, e do secretário de Educação, Hamilton Chaves. Enquanto
Rubens Ardenghi denunciava as arbitrariedades cometidas pelo DOPS, Pedro Simon
solidarizava-se com todos aqueles — estudantes, líderes sindicais, deputados,
homens do povo — que haviam sido pegos por aqueles que se diziam “agentes da
democracia e da liberdade”! A oposição entendia que o poder legislativo fora
violentado (deputado Antonio Visintainer) e, escandalizada, relatava que, por
ocasião do saque à casa de Brizola, subalternos da Polícia haviam dito que "o
legislativo nada representava e que nesta hora quem mandava era o Exército e a
Polícia" (deputado Cândido Norberto).
Parentes e amigos pessoais de deputados oposicionistas passaram a ter suas
residências invadidas, em Porto Alegre e no interior. A indignada oposição indagava
do paradeiro dos presos e solicitava à Justiça do Estado que visitasse todos os
lugares onde os civis e militares haviam sido recolhidos como presos políticos
(deputado Pedro Simon).
Instado a prestar esclarecimentos sobre as atividades dos "grupos dos 11" o
deputado Benno Burmann relatou que tinham em mente uma pregação
conscientizadora, nacionalista e pacífica. O deputado Justino Quintana esclarecia
que não eram organizações armadas, mas organizações como todas as outras —
sindicais, estudantes, militares —, e que pregavam a necessidade da reforma das
estruturas brasileiras.
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Lançamento da pedra fundamental e início da construção do novo edifício da Assembléia Legislativa
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A primeira medida do governo revolucionário fora o Ato Institucional nº 1, que
concedeu ao executivo o direito de cassar mandatos e suprimir direitos políticos por
até 10 anos, de pessoas consideradas subversivas e corruptas. Na opinião dos
deputados petebistas da Assembléia Legislativa, o AI-1 representava uma mordaça,
não aos deputados de oposição, mas a todos os representantes do legislativo em
todas as instâncias. Os deputados João Caruso, Hélio Fontoura, Wilmar Taborda e
Antonio Visintainer destacaram a violação da Constituição e ao poder legislativo
que representava o AI-1, além de tecerem comentários sobre as denúncias de
vinganças pessoais que haviam começado a ocorrer, com o objetivo de cassar
mandatos de parlamentares.
A oposição legislativa não descansou na sua luta contra o fechamento político
que se processava no país. Lamaison Porto denunciou que as forças situacionistas,
na impossibilidade de prenderem a pessoa visada, estavam prendendo parentes do
acusado, como no caso dos deputados Álvaro Petracco e Cândido Norberto, que
haviam tido seus irmãos detidos. Da mesma forma, solidarizava-se com o reitor da
Universidade do Rio Grande do Sul, Eliseu Paglioli, que fora afastado. Octávio
Cardoso comentou a demissão em massa de servidores públicos estaduais e do
judiciário.
Foi com verdadeiro alarde que a oposição saudou a volta do deputado
Visintainer ao legislativo, após ter sido preso; ele pintou com cores negras a
situação vivenciada pelos detidos.
A situação pedessista tinha outra versão sobre os fatos que ocorriam. O
deputado Amaral de Souza, por exemplo, congratulava-se com o governador lido
Meneghetti pelo decreto que congelava os preços de primeira necessidade. O
deputado Muniz Reis, por seu lado, discursava em defesa do AI-1, dizendo ser
legítimo. Por ocasião de sua visita ao Rio Grande do Sul, o embaixador dos Estados
Unidos, Lincoln Gordon, enfatizou o exercício da democracia no país, dizendo que
o caminho do Brasil era o dos norte-americanos: o do respeito à dignidade do
homem.
Todavia, a 7 de março de 1964, o novo presidente do país, Gen. Humberto de
Alencar Castello Branco, eleito indiretamente por um Congresso já expurgado dos
considerados suspeitos pelo regime, decretava a cassação dos mandatos e a
suspensão dos direitos políticos de 35 pessoas no Rio Grande do Sul. Entre elas,
figuravam os deputados João Caruso, Wilson Vargas e Jair de Moura Calixto, o
prefeito de Porto Alegre, Sereno Chaise, e seu vice, Ajadil de Lemos, o prefeito de
Rio Grande, Farid Salomão, e o prefeito de Santa Maria, Paulo Demavier Lauda.

O AI-2 regulamenta o apoio e a oposição
nos tempos da ARENA e do MDB
O AI-1 previra a possibilidade de decretar estado de sítio sem aprovação do
parlamento e fixara as eleições presidenciais diretas para outubro de 1965.
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Entretanto, o mandato de Castello Branco seria prorrogado em função das
exigências da chamada "linha dura" do Exército, que defendia a necessidade de
garantir a ordem política e social do país e de dar continuidade ao programa de
desenvolvimento econômico do governo, pautado pela internacionalização da
economia, pela renegociação da dívida externa e pelo combate à inflação. A 27 de
outubro de 1965, foi decretado o AI-2, que extinguiu os partidos no país. No Rio
Grande do Sul, o deputado Siegfried Heuser fixou a posição da bancada do PTB
quanto ao AI-2, classificando-o como atentatório às liberdades do homem e à livre
manifestação do pensamento. Já deputados pedessistas, como Darcy Conceição ou
Alexandre Machado, consideraram o AI-2 um instrumento legítimo de consolidação
do governo revolucionário.
Com a extinção dos partidos políticos, as forças de oposição ao governo
agregaram-se no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), constituído em 26 de
novembro de 1965. O apoio ao situacionismo formou a Aliança Renovadora
Nacional (ARENA). No legislativo gaúcho, a filiação partidária obedeceu à já
tradicional bipolarização política do estado: enquanto o PSD passava a integrar a
ARENA, os petebistas engrossavam as fileiras do MDB.
Nas palavras do deputado Pedro Simon, os trabalhistas de ontem continuavam
no MDB, a defender as posições democráticas de sempre. Neste sentido, batia-se
pelo retorno das eleições diretas. O deputado Aldo Fagundes, na mesma linha de
argumentação, criticava o artigo 9º do AI-2, que criara as eleições indiretas e a
descoberto para a presidência da república. Amaral de Souza, da ARENA, defendia
a nova fórmula adotada pelo governo revolucionário, que, no seu entender,
demonstrava fidelidade aos princípios democráticos.
O MDB recusou-se a participar das eleições indiretas para a presidência do país
e, neste contexto, o candidato da ARENA, Gen. Arthur da Costa e Silva, foi eleito
pelo Congresso Nacional em 3 de outubro de 1966. O deputado gaúcho Aldo
Fagundes, comentando a realização das eleições, denunciava que a oposição não
podia se pronunciar sob o risco de perda do mandato, e o resultado da pretensa
"eleição" já era sabido antes da mesma iniciar.
Na seqüência dos atos que regulamentaram os rumos do autoritarismo, o
governo baixou, em 5 de dezembro de 1966, o AI-3, que estabeleceu eleições
indiretas para os governos dos estados. No Rio Grande do Sul, foi eleito governador
Walter Peracchi Barcellos, da ARENA.
No final do ano de 1966, o governo revolucionário encaminhou ao Congresso
um projeto de uma nova constituição para o país.

Uma constituição sem constituinte 1967
A nova constituição previa eleições indiretas para presidente e para
governadores de estado, estabelecia a instituição de um tribunal militar para
julgamento de civis, formalizava a possibilidade de ampliar o estado de sítio para
fazer frente às situações atentatórias à ordem política e social e estabelecia o direito
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de exploração dos minérios brasileiros pelas companhias que se organizassem no
país, nacionais ou estrangeiras.
A constituição foi promulgada em 24 de janeiro de 1967 por um Congresso em
que a ARENA tinha a maioria das cadeiras. No parlamento gaúcho, a bancada do
MDB acusava o processo que, no seu entender, fora mera homologação de uma
decisão do governo, uma vez que o Congresso sofrera inúmeras limitações à sua
ação. Enumerando o que considerava serem os pontos negativos da nova
constituição, o deputado Pedro Simon indicava o número limitado de dias para
exame do projeto de constituição e o artigo 157, que legitimava os decretos-leis do
presidente da república sem negociação com os parlamentares. O deputado Paulo
Brossard denunciava o aumento de poderes atribuído ao executivo, o que conferia
ao texto constitucional um caráter autoritário, dado que ensejou o traçado de um
paralelo com a situação brasileira vivida em 1937.
O governo do Gen. Costa e Silva iniciava sob intensa pressão da sociedade
civil, através de pronunciamentos e ações de parlamentares, estudantes, intelectuais,
membros do clero e sindicatos, que contestavam os rumos dados ao país pelos
governos revolucionários.

O endurecimento do regime:
o AI-5 e a nova constituição de 1969
Padres e guerrilheiros, estudantes e operários, artistas, intelectuais e políticos,
em protesto, formavam o clima brasileiro do agitado ano de 1968. O país se via
convulsionado por greves, passeatas e movimentos de rua contra o autoritarismo.
Tais manifestações acabavam em tumulto e violência, pois o governo reagia
duramente contra os insurgentes. Causou comoção nacional a morte do estudante
Edson Luís na Guanabara, morto pelos policiais durante uma manifestação
relacionada com o funcionamento do restaurante Calabouço. No legislativo gaúcho,
o deputado Pedro Simon lamentava o ocorrido, que, no seu entender, demonstrava a
forma pela qual o governo vinha tratando a questão estudantil. O deputado
situacionista Getúlio Marcantônio buscava relativizar o ocorrido, não atribuindo
culpa ao governo federal, mas sim à polícia daquele estado.
No estado, os conflitos estudantis também se faziam sentir, com violentas
intervenções da Brigada Militar, assim como registravam-se prisões de estudantes e
líderes sindicais. Na sua apreciação polarizada dos acontecimentos, deputados do
MDB, como Renato Souza, duvidaram que contra os presos pudessem ser
apresentadas provas de subversão, enquanto que os parlamentares arenistas, como
Hugo Mardini ou Alfredo Hofmeister, falavam em terrorismo.
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Se os deputados arenistas eram veementes na acusação ao terrorismo, a
oposição também não aprovava atos desta natureza. Contudo, comentando o
atentado sofrido pelo Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, o deputado Pedro Simon
ponderava que era o próprio radicalismo do governo o patrocinador do terror.
Da mesma forma, o deputado Simon discursaria na Assembléia contra a ação
de grupos armados de cassetetes que em Porto Alegre haviam espancado o elenco da
peça Roda Viva, exibida no Teatro Leopoldina.
Neste contexto, foi com verdadeiro entusiasmo que Teresinha Chaise saudou
na Assembléia a vitória do MDB nas eleições municipais de 15 de novembro,
chamando a atenção para o fato de que, apesar das pressões e intimidações, o povo
tivera o esclarecimento de protestar pelo voto.
No início de dezembro de 1968, o deputado Moisés Velasquez pronunciava-se
contra a invasão da Universidade de Brasília, "página negra" da história brasileira,
atenuada em parte pelo ato da presidência da república que exonerou o chefe de
gabinete do Departamento de Polícia Federal, que fora o responsável pela invasão.
Neste ambiente de intenso debate político e manifestações de toda ordem, o
governo baixou o Ato Institucional nº5, a 13 de dezembro de 1968, assim como o
Ato Complementar nº 28, que decretou o recesso do Congresso Nacional e ampliou
os poderes do governo sobre a nação. O AI-5 conferia ao governo poderes de
decretar o recesso parlamentar sempre que se fizesse necessário e de legislar neste
caso, sobre todas as matérias. O Executivo passava também a poder intervir nos
estados, suspender os direitos políticos dos cidadãos, decretar estado de sítio,
suspender garantias e direitos individuais em geral, impedir o exercício de funções,
demitir, aposentar e remover funcionários, confiscar os bens dos que haviam
enriquecido de forma ilícita, suspender o direito de habeas-corpus, etc.
Discursando em nome da bancada do MDB, Pedro Simon definiu uma posição
de descordância em relação ao AI-5, classificando os tempos vindos como de
“mágoa e tristeza”, mas reafirmando a esperança de que no futuro se pudesse ter
“uma pátria livre em que viva realmente o autêntico regime da democracia”. Por seu
lado, o deputado arenista Getúlio Marcantônio apoiava o AI-5, entendendo-o como
um instrumento de defesa da Revolução de 31 de março, na sua proposta de
consolidar a democracia no país.
Cassações de deputados do MDB seguiram-se ao AI-5, o que motivou moções
de solidariedade da oposição e, de outra parte, afirmações de arenistas, como a do
deputado Antônio Mesquita, de que as medidas punitivas eram parte de um processo
revolucionário em marcha. As cassações transformaram a ARENA em bancada
majoritária na Assembléia, ao diminuir o número de deputados do MDB.
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Enquanto a ARENA defendia o processo ocorrido como a única forma de
conter a escalada da subversão e do desrespeito que se instalara no país (deputado
Alfredo Hofmeister), os emedebistas lamentavam o roubo de milhares de votos na
Assembléia (deputado Rosa Flores), classificando o ato como de violação da
soberania popular (deputado Sanfelice Neto).
A escalada da repressão atingiu vários municípios gaúchos, que tiveram seus
prefeitos cassados.
Em agosto de 1979, o presidente Costa e Silva foi afastado por motivo de
doença, e, no seu lugar, assumiu uma Junta Militar que outorgou à nação um novo
texto constitucional. Comentando a nova constituição, o deputado Pedro Simon
considerou que ela introduzia limitações às já reduzidas prerrogativas do legislativo:
“Agora, a Constituição absorveu nas suas disposições transitórias os atos
institucionais nº 5 e subseqüentes por tempo indeterminado de duração”.
Como o vice-presidente civil de Costa e Silva, Pedro Aleixo, se declarara
contra o AI-5, foi considerado impedido de assumir a presidência. As Forças
Armadas optaram pelo Gen. Emílio Garrastazu Medici, eleito por um Congresso
recém reaberto e depurado por novos expurgos.
Iniciavam os anos setenta, sob o influxo do “milagre brasileiro”.

O Rio Grande na época do milagre:
as questões em jogo
O governo Medici conduziu o desenvolvimento econômico brasileiro a um
crescimento acelerado. Estimulou-se a industrialização do país, o capital estrangeiro
ampliou a sua penetração e o setor estatal passou a controlar setores-chave da
economia em que a rentabilidade se configurava baixa e pouco atraente para a
iniciativa privada. Empresas como a Companhia Vale do Rio Doce, Petrobrás e
Siderbrás controlavam setores básicos da economia, e o governo investia em
iniciativas arrojadas, como a hidrelétrica de Itaipu e a rodovia Transamazônica.
Através de uma política de desvalorização da moeda e de incentivos fiscais e
creditícios, o governo estimulava as exportações e, com as divisas, importava
máquinas para o carro-chefe do milagre, a indústria, que diversificava cada vez mais
o seu parque produtivo.
Uma campanha promocional nacionalista convidava o povo: "Brasil: ame ou
deixe-o" - e fazia acreditar que "ninguém segura este país”. Num contraste com a
dinamização econômica, a vida política permanecia cerceada, com a censura de
imprensa e as limitações impostas ao poder legislativo. De um lado, a guerrilha, o
seqüestro e a luta armada; de outro, a repressão, as prisões e as torturas.
Na Assembléia Legislativa do estado, a bancada arenista dizia compreender os
atos políticos do governo, ressaltando a recuperação econômica do país (deputado
Alfredo Hofmeister).
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A faceta gaúcha do "milagre" tinha a sua tradução no estabelecimento de
setores de ponta, como a Aços Finos Piratini, louvada pelo deputado Victor
Faccioni, da ARENA. Em termos gerais, a bancada arenista dizia que o Rio Grande
acompanhava o desenvolvimento do país, com a expansão do seu parque industrial,
marcada pela criação de novas fábricas e pelo crescimento das já existentes
(deputado Júlio Brunelli). Da mesma forma, era louvada a ampliação da rede
ferroviária e dos meios de comunicação, especialmente telefone e televisão. Em
sentido geral, enquanto os deputados da ARENA levantavam argumentos de
natureza econômica, os do MDB contra-argumentavam com fatos de natureza
política, como as cassações e a suspensão dos direitos, e rebatendo a política
econômica do governo. A cada pronunciamento de um deputado oposicionista
criticando o governo, os deputados arenistas respondiam prontamente. A questão do
"milagre" era discutida e contestada, como nos embates travados entre Pedro Simon
e Victor Faccioni. Pairava na Assembléia uma grande questão: o Rio Grande
participava ou não do alardeado desenvolvimento econômico? Para alguns
deputados da ARENA o estado se encontrava com sua economia em plena
expansão, mas para o MDB avizinhava-se uma crise sem precedentes, marcada pela
recessão (deputado Lino Zardo).
Algumas questões, contudo, preocupavam a ambos os partidos, como, por
exemplo, o êxodo rural, problema assinalado tanto pelos arenistas Adolpho Puggina
e Victor Faccioni como pelos emedebistas Pedro Simon e Lidovino Fanton. A
própria situação industrial do estado era alvo de algumas considerações da ARENA.
Faccioni alertava para a estagnação industrial de alguns ramos e demandava atenção
neste sentido.
Em 15 de março de 1974, o governo Medici encerrou-se, em plena crise
internacional do petróleo. Findava a era do “milagre”, e o MDB alardeava os efeitos
do desenvolvimento econômico acelerado: a desigual distribuição de renda e a
especulação financeira desenfreada, que não criava riqueza, mas dava uma ilusão de
prosperidade.
O espírito do "milagre" cedia lugar a uma preocupação de corrigir os rumos do
desenvolvimento, adaptando o país à crise internacional de energia.

A abertura lenta e gradual e o enfraquecimento do regime
militar
A constituição de 1969 previa eleições diretas para os governos estaduais em
1974. Todavia, no decorrer do período Medici, o governo alterara as disposições da
constituição, determinando que as eleições de 1974 permanecessem indiretas para
governador e vice-governador.
Na Assembléia Legislativa do estado, com a ausência da bancada
oposicionista, os deputados arenistas que compunham o colégio eleitoral elegeram
como governador Sinval Guazelli.
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No que toca ao governo federal, na sucessão de Medici ascendeu ao poder o
Gen. Ernesto Geisel, determinando o final da chamada "linha dura" no governo. As
palavras de ordem seriam "distensão" e a "abertura lenta e gradual',' marcadas pela
combinação de medidas democráticas com atos arbitrários.
Nas eleições parlamentares de 1974, assinalou-se a escalada da oposição, o
crescimento do MDB foi saudado pelo deputado Amarilio Moreira como uma
resposta popular ao trabalho da oposição na sua crítica às diretrizes governamentais.
A vitória do MDB foi saudada como espetacular, tanto no âmbito nacional como no
regional, e a bancada oposicionista classificava o fenômeno como um voto de
protesto contra promessas não realizadas, contra a alta do custo de vida e contra os
baixos salários. Referia o deputado Waldir Walter que o MDB granjeara a confiança
popular.
Já a bancada arenista contra-arrestava com a argumentação de que a alegada
incapacidade do governo em cumprir as suas promessas de conter a inflação devia
ser analisada em função de um contexto mais amplo: o mundo todo se encontrava
em crise inflacionária. O deputado da ARENA Pedro Américo Leal considerou que,
para a vitória do MDB, haviam contado os votos dos jovens e até de arenistas
indecisos. Em conpensação, desafiava o MDB a fazer algo de útil com a vitória e
alertava que, se estudantes eram presos, era porque tinham idéias socialistas e
jogavam bombas.
Os debates radicalizaram-se, com os emedebistas vitoriosos tecendo críticas ao
autoritarismo do governo e os arenistas comparando com otimismo a situação
brasileira com a situação de outros países. Em críticas mais acerbas, a ARENA
chegava a afirmar que a vitória do MDB teria sido um “erro do povo”.
Para o governo federal o crescimento da oposição nas eleições de 1974 era um
processo que precisava ser controlado. Para tanto, em 1977, o governo, numa ação
conhecida como “pacote de abril”, fechou o Congresso para realizar a reforma do
Judiciário, pela qual se pretendia assegurar para a ARENA o controle do processo
político: mantinham-se ainda as eleições indiretas para governador e vice, criava-se
a figura do senador “biônico”, escolhido também indiretamente, e se estabelecia que
o quorum para a aprovação de medidas no legislativo passava a ser de maioria
absoluta.
Paralelamente, a Lei Falcão limitava o acesso dos candidatos à televisão e ao
rádio, reduzindo a sua participação à mostra de uma foto seguida de um
minicurrículo.
O "pacote de abril" foi considerado pela oposição um retrocesso, mas, apesar
destas medidas cerceadoras, continuou a escalada do MDB, que nas eleições
parlamentares de 1978 obteve vitórias significativas.
Retornavam os discursos entusiasmados que viam no fenômeno uma
manifestação de livre vontade popular contra o governo, apoiando aqueles que
nunca se haviam calado contra as forças da repressão. Comentando a vitória do
deputado Pedro Simon, eleito senador, o deputado Aldo Pinto, do MDB, considerou
que fora a maior que um partido político já tivera em pleito eleitoral. O MDB
festejava a sua vitória e alegava que ela fora espetacular, apesar de não ter tido opor-
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tunidade de valer-se do rádio e da televisão como o governo fazia, de forma
subliminar.
No Senado Federal, Paulo Brossard veio a fazer longo discurso, no qual
constatou as formas pelas quais o governo federal "duplicava" seus representantes
no Senado, criando a figura dos "biônicos" e permitindo que a ARENA fizesse
maioria. A maioria real, aquela eleita pelo povo, ficava por conta do MDB.
Prosseguindo na sua argumentação, o senador Brossard contrapunha o governo à
nação, demonstrando que o primeiro se valia da máquina estatal em seu proveito.
O tema da abertura política estava no ar no conturbado ano de 1978, no qual a
sociedade civil se agitava, em manifestações de todos os segmentos. Empresários,
estudantes, advogados, sindicalistas, intelectuais e artistas pronunciavam-se pela
redemocratização, enquanto que greves no ABC paulista punham em cena novas
lideranças, como o metalúrgico Luís Inácio da Silva, o Lula.
No encaminhamento da sucessão de Geisel, o governo passou, em 15 de março
de 1979, para o Gen. João Batista Figueiredo, que iniciaria seu governo sob o signo
da abertura.

A ampliação do exercício democrático:
o movimento pela anistia, a revogação do AI-5
e o fim do bipartidarismo
Nos momentos finais do governo Geisel, iniciara o movimento pela anistia. Da
tribuna gaúcha, o deputado Waldir Walter pronunciava-se pela volta dos cassados,
afirmando que o Brasil não podia mais continuar com mais de 10.000 brasileiros no
exterior.
A 1º de janeiro de 1979 seria extinto o AI-5, abrindo-se mais facilmente o
caminho para a anistia e a libertação dos presos políticos.
O MDB iniciou o ano de 1979 com violentas críticas ao modelo político
vigente e encaminhando o discurso da redemocratização, da anistia ampla, geral e
irrestrita e do restabelecimento das eleições diretas.
Neste agitado contexto, incidentes como o seqüestro dos uruguaios Lilian
Celebrei e Universindo Diaz motivaram grandes debates e acusações quanto à ação
das autoridades policiais (deputados Nivaldo Soares, Lélio Souza, Ibsen Pinheiro e
Algir Lorenzon). Da mesma forma, condenava-se a violência policial nas greves
(deputados Romildo Bolzan e Américo Copetti) ou a intervenção nos sindicatos
(deputado Porfírio Peixoto).
O deputado Carlos Augusto de Souza iniciou uma campanha pela libertação de
Flávio Koutzii, preso na Argentina, e dissertou na Assembléia sobre os expurgos de
professores da UFRGS ocorrido havia dez anos. As críticas ao governo levavam a
uma a uma retomada do passado, e o deputado Cezar Schirmer, falando em nome da
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da redemocratização e da anistia ampla, lembrava a Revolução de 1964, ao mesmo
tempo que saudava os deputados cassados que, com o fim do AI-5, haviam
readquirido os seus direitos políticos. Fazendo uma análise da realidade política
brasileira, o deputado José Fogaça rememorava as intromissões estrangeiras nos
fatos ligados à Revolução de 1964, condenando esta participação.
O modelo econômico do governo passou a ser alvo de duras críticas do MDB.
A ação das multinacionais era denunciada como lesiva aos interesses nacionais
(deputados Aldo Pinto, Erasmo Chiapetta, José Fogaça, Porfírio Peixoto).
Analisando a situação social do país, os rumos da economia e a realidade política
nacional, Antenor Ferrari defendeu a Assembléia Nacional Constituinte e sugeriu a
criação na Assembléia Legislativa estadual da comissão permanente de defesa dos
direitos humanos. Carlos Giacomazzi, analisando o quadro geral do país, pregou um
desenvolvimento harmônico baseado numa sociedade mais justa. Neste contexto,
uma questão ocuparia a atenção do MDB: a da criação de novos partidos em lugar
dos existentes, considerados artificiais (deputado Elygio Meneghetti).
Os deputados da ARENA rebatiam as acusações. Sobre o caráter e o
desempenho do governo, Airton Vargas defendia os princípios que haviam norteado
a Revolução de 1964, assim como Firmino Girardello justificava este movimento
revolucionário. Alceu Martins e Antonio Fornari discursavam elogiando a ação dos
governos militares. Atacando frontalmente o MDB, Cícero Viana e Geraldo
Germano criticavam a ação do partido no caso do seqüestro, do movimento pela
anistia e das eleições diretas. A preocupação do presidente Figueiredo com a
questão social foi objeto de pronunciamentos (deputado Jesus Guimarães), e o
governo era elogiado quanto à sua ação frente às greves do ABC (deputado Guido
Moesch).
Em tese, todos os deputados do MDB e alguns da ARENA defendiam a
reformulação da lei de greve.
A volta dos presos políticos fazia a ARENA tecer considerações. Em especial,
a volta de Brizola e seus reflexos sobre a vida política do país preocupavam (Jarbas
Lima), e eram feitas denúncias sobre entendimentos que aquele já estaria tendo com
Miguel Arraes (Pedro Américo Leal). Alguns paralelos eram feitos entre o antigo
PTB e o atual MDB (Rubens Ardenghi). Em especial, era destacado que havia um
compromisso da ARENA não só com os princípios da Revolução de 1964, como
com a normalização da vida democrática (Rubi Diehl).
A criação de novos partidos políticos tinha adeptos também dentro da ARENA.
Adilson Motta defendeu a fixação de conteúdos filosóficos dos grupos políticos
dentro dos novos partidos a serem criados, admitindo a extinção dos antigos, tendo
em vista já haverem cumprido com seus objetivos dentro do ciclo revolucionário.
Airton Vargas salientou o empenho do Gen. Figueiredo em levar adiante a
normalização da vida democrática, mostrando como exemplo o fato de que os altos
escalões militares já aceitavam as greves.
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No MDB defendia-se a formação de novos partidos com definições ideológicas
capazes de proporcionar o encaminhamento das grandes questões nacionais
(Américo Copetti). O MDB reivindicava para si a luta e o encaminhamento do
processo de redemocratização e, no ano de 1979, o deputado Cezar Schirmer
concentrou-se na crítica à proposta governamental de reorganização partidária,
defendendo o pluripartidarismo e a manutenção de uma frente oposicionista.
No decorrer do governo Figueiredo, seria complementado o processo de perdão
aos presos políticos e de retorno dos exilados. Em agosto de 1979, aprova-se a Lei
de Anistia, e com o indulto de Natal, no fim do mesmo ano, são libertados mais
presos políticos.
A anistia não seria nem tão ampla nem tão irrestrita quanto a desejada por
setores da oposição, mas permitiu a volta ao país de políticos de pré-64, como
Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luís Carlos Prestes, assim como elementos novos
da fase da guerrilha, como Fernando Gabeira. Algir Lorenzon, no legislativo
gaúcho, afirmava que a volta de Brizola era temida pela ARENA e considerava que,
embora a anistia tivesse sido uma conquista de toda a nação, ela trazia limitações,
que haviam sido dadas pelo governo. Da mesma forma, Ibsen Pinheiro chamou a
atenção para a falha do projeto de anistia, que iria beneficiar também os agentes da
repressão — os torturadores —, que não haviam sido condenados.
Em novembro de 1979, foi aprovada pelo Congresso a reforma partidária, que
extinguiu o bipartidarismo no Brasil. Deixavam de existir a ARENA e o MDB, e a
nova década se iniciaria com a formação de novos partidos. O MDB dividiu-se,
enquanto que da ARENA surgiria o Partido Democrático Social (PDS) como a
grande força de sustentação do governo. Na oposição, constituiu-se o Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). A velha sigla do PTB, disputada entre
Ivete Vargas e Brizola, coube à primeira. Brizola criou o Partido Democrático
Trabalhista (PDT). Com o apoio das forças sindicais e das comunidades eclesiais de
base, Luis Inácio da Silva, o Lula, criava o Partido dos Trabalhadores (PT). Formouse ainda um pequeno partido de centro, o Partido Popular (PP), comandado por
Tancredo Neves.
Na Assembléia Legislativa, a oposição comentava que o PDS repetiria o
comportamento e a linha ideológica da ARENA, de aceitar todas as medidas do
governo. Já deputados da ARENA, criticando a atuação oposicionista, chegavam a
afirmar que um dos erros da Revolução de 1964 teria sido a criação do MDB (Jarbas
Lima).
No seio da oposição, PMDB e PDT iriam disputar a bandeira da legitimidade na
luta pela redemocratização. Enquanto o PDT se dizia o partido que retomava a
bandeira das lutas nacionais e populares pelas reformas de base, defendendo ao
mesmo tempo a democracia trabalhista, o nacionalismo e o socialismo (deputado
Marques de Mattos), o PMDB definia as linhas básicas de sua atuação política
considerando-se o herdeiro da luta democrática (José Fogaça).

109

A sociedade se agita e se organiza:
o ressurgimento do sindicalismo, as eleições
de 1982 e o movimento pelas "diretas já"
]No final do ano de 1980, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que
determinava as eleições diretas para o governo dos estados, que se realizariam em
1982.
No decorrer do ano de 1981, por diversas vezes ocupou o centro dos debates
parlamentares a questão da imagem do poder legislativo e a necessidade de adoção
de medidas visando fortalecê-lo perante a opinião pública.
Romeu Martinelli, do PDS, via no processo de abertura política a necessidade de
valorização do poder legislativo. O vazio do plenário levava ao descrédito da classe
política, tanto no Congresso quanto na Assembléia Legislativa. Já José Fogaça, do
PMDB, rebatia dizendo que o esvaziamento do poder legislativo fora obra da
Revolução de 1964 e que não podia ser atribuído à irresponsabilidade dos
deputados. O deputado dizia que, a rigor, o poder legislativo não participava das
decisões governamentais, pois fora desarmado e desinstrumentalizado pelo regime.
Divisa-se, com esta discussão, qual a grande clivagem política que se
inaugurava no processo de abertura: PDSxPMDB. Enquanto isto, um fenômeno iria
movimentar a sociedade civil: o retorno do sindicalismo, agitado pelas greves do
ABC paulista. Desde 1978, despontava a figura de Lula como presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos e líder dos movimentos grevistas. A prática dos
sindicatos passou a ser defendida pelos partidos de oposição. Em 1981, Romildo
Bolzan, do PDT, declarava que seu partido se encontrava comprometido com a
causa dos trabalhadores, entendendo que era através do sindicato que eles deveriam
organizar suas lutas. Nesta linha de argumento, o PDT solidarizava-se com a
realização da CONCLAT (Conferência Nacional da Classe Trabalhadora) em São
Paulo, em outubro de 1989, que decidira lutar pela construção da Central Única dos
Trabalhadores (CUT).
Da parte do PMDB, Elygio Meneghetti fez questão de frisar a solidariedade do
partido ao movimento, assim como destacou a presença de membros do partido que
ocupavam postos dentro do movimento sindical em Brasília para exigir do governo
a plena liberdade de organização da clase trabalhadora. A vanguarda sindical,
contudo, se encontrava sob a liderança do PT, que entretanto não tinha
representantes no legislativo gaúcho. Neste sentido, Cezar Schirmer, do PMDB,
transmitiu em 1981 manifestações de dirigentes regionais do PT de inconformidade
com o julgamento de líderes sindicais paulistas considerados culpados por violar a
Lei de Segurança Nacional. O PMDB insistia na argumentação de que se tratava de
uma pseudo-abertura, com deputados e líderes sindicais processados e padres presos
ou expulsos do país. Solidarizando-se com o repúdio do PT, a tais fatos,
encaminhando pelos representantes da executiva estadual Paulo de Tarso Carneiro,
Raul Pont e Olívio Dutra, o deputado Cezar Schirmer posicionava-se ainda por dar
oportunidade aos partidos sem representação parlamentar de acompanharem os
projetos em tramitação no legislativo.
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No final de 1981, o governo lançou o “pacote eleitoral”, estabelecendo regras
que previam a vinculação geral dos votos a um só partido, proibiam coligações
partidárias, tornavam necessário o registro de chapa completa com candidatos a
todos os cargos e consideravam nulo o voto em mais de um partido.
Na Assembléia Legislativa do Estado, os deputados do PMDB criticaram o
pacote eleitoral encaminhado pelo presidente ao Congresso. José Fogaça defendia a
fusão dos partidos de oposição, encarada como uma resposta tática, necessária e
eventual para fazer face à utilização da força empregada pelo governo federal; em
relação às próximas eleições, de 1982, uma derrota dos partidos de oposição
representaria a presença do regime autoritário por mais 20 ou 30 anos. Discordando,
Rubens Ardenghi, do PDS, argumentou que cada partido político devia concorrer
com as suas próprias forças e que a oposição se encontrava desesperada por não ter
quadros.
Enquanto o PMDB considerava o pacote a prova da inconsistência do processo
de abertura democrática, o PDS justificava o ato governamental como assentado no
princípio do fortalecimento partidário e, por conseqüência, na criação de uma
democracia duradoura (Sérgio Ilha Moreira).
A 11 de janeiro de 1982, o Congresso aprovava, por decurso de prazo, a
reforma eleitoral, mas fora incluída a emenda de autoria do senador Murilo Badaró,
do PDS, que alterava a Lei das Inelegibilidades. A emenda estendia os benefícios da
anistia aos cassados e restringia a inelegibilidade a condenados cuja pena
mencionasse formalmente que os mesmos não poderiam ocupar cargos políticos
eletivos. Com isso, muitos nomes da oposição puderam ser incluídos em 1982,
quando se realizaram as primeiras eleições diretas para os estados. Nesta época, o
PP já fora absorvido pelo PMDB, e as oposições alcançaram notável vitória no
governo de importantes estados, como no Paraná, com José Richa (PMDB), em São
Paulo, com Franco Montoro (PMDB), no Rio de Janeiro, com Leonel Brizola
(PDT), e em Minas Gerais, com Tancredo Neves (PMDB). O PDS, contudo,
garantiu a vitória na maioria dos estados brasileiros, entre os quais o Rio Grande do
Sul, onde Jair Soares foi eleito governador.
No decorrer do ano de 1983, entrou em discussão no país a sucessão
presidencial. Enquanto deputados do PMDB reivindicavam as eleições diretas para
presidente da república (Hélio Muskopf), o PDT propunha a prorrogação do
mandato presidencial. Defendendo esta posição, Dilamar Machado argumentava que
o importante era ter alguém da oposição como o novo presidente do país e, ao
prorrogar por dois anos o mandato do presidente Figueiredo, estaria sendo garantido
aquele objetivo, que no momento não seria possível face à intransigência do PDS. O
PMDB reagiria a esta proposta, entendendo que ela não poderia vir de um partido de
oposição, a não ser que estivesse pensando em garantir espaço para Leonel Brizola
na sucessão de Figueiredo, o que no momento não era possível de se concretizar
tendo em vista ser o líder pedetista governador do Rio de Janeiro.
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O impasse, contudo, foi resolvido, e o PDT acabou entrando no movimento
nacional pelas “diretas já” desencadeado no país no final de 1983, sob a liderança do
deputado Ulysses Guimarães (PMDB).
Na Assembléia Legislativa, o deputado José Ivo Sartori explicitava a posição
do partido quanto às "diretas já" como uma forma de restabelecer o compromisso
entre governantes e governados.
Em São Paulo, o PT organizou, em novembro de 1983, a primeira
manifestação popular pelas eleições diretas. A campanha granjeou o apoio de todas
as forças da oposição e ganhou as ruas, com a adesão de intelectuais e artistas,
professores e estudantes. O deputado federal Dante de Oliveira enviou ao Congresso
uma proposta de emenda neste sentido. O país agitou-se com passeatas e comícios,
como o realizado em Porto Alegre, em 13 de abril de 1984. Na Assembléia
Legislativa gaúcha, o deputado Germano Rigotto, do PMDB, saudava o movimento
como algo muito mais profundo do que a eleição direta para presidente: era um
movimento geral da sociedade gaúcha contra a corrupção e pela moralidade
administrativa, visando recuperar a legitimidade das instituições políticas
brasileiras. Já o deputado pedessista Pedro Américo Leal considerava que o êxito da
campanha se devia ao sucesso publicitário de alguma empresa contratada pelo
PMDB, PDT ou PT. Respondendo ao deputado do PDS, Ruy Carlos Ostermann
(PMDB) invocou a democracia como inspiradora do movimento e considerou que o
que estava ocorrendo na sociedade civil era maior do que qualquer partido da
oposição, porque partia de anseios do povo brasileiro. Corroborando estas palavras,
o deputado do PMDB Jauri Oliveira comentava que o comício pelas diretas não era
de nenhum partido em especial, mas de toda a oposição, incluindo até alguns
simpatizantes do PDS.
Da mesma forma, Dilamar Machado, do PDT, rebateu a postura pedessista de
considerar o evento como um mero artifício eleitoreiro que iria provocar tumulto na capital.
Argumentava o deputado que não se tratava de um comício para proveito de um partido e
que todos os líderes teriam oportunidade de falar.
O comício foi um sucesso, mas o mesmo não aconteceu com a emenda, que no
Congresso Nacional foi derrotada pela maioria pedessista.
No parlamento gaúcho, a oposição lamentaria o fato. O deputado Cezar
Schirmer discursou dizendo que o PMDB e o PDT haviam cumprido o seu dever
para com o povo do Rio Grande do Sul e do Brasil; enquanto isso, o PDS, que
condenava as eleições diretas, debandava da casa legislativa. Da mesma forma, o
deputado Jauri Oliveira (PMDB) contestava as novas palavras de ordem de
"consenso, conciliação, mandato-tampão, entendimento',' considerando-as uma
vergonha, uma demonstração de falta de respeito para com o povo brasileiro.
O impasse seria decidido, contudo, pela via da eleição indireta no Congresso.
Enquanto o PDS fechava em torno do nome de Paulo Maluf como seu candidato
oficial à sucessão do Gen. Figueiredo, um segmento do partido retirou-se da
agremiação, formando o Partido da Frente Liberal (PFL). O PFL aderiu ao nome
escolhido pela oposição, do PMDB, para concorrer à sucessão de Figueiredo.
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A 11 de agosto foi homologada a candidatura de Tancredo Neves (PMDB) à
presidência da República, tendo como seu vice José Sarney, ex-filiado ao PDS.
A chapa oposicionista encabeçada por Tancredo Neves ganhou amplo apoio
popular e se dispunha a levar adiante a transição democrática.
Em janeiro de 1985, a eleição indireta realizada no Congresso Nacional deu a
vitória a Tancredo Neves e José Sarney. Com esta eleição se iniciava a chamada
"Nova República',' que, após 21 anos, colocaria um civil na presidência do país.
O repentino internamento por doença do presidente eleito exatamente no dia de
sua posse, a 15 de março, seguido em breve por sua morte, em 21 de abril, colocou
no poder José Sarney.
A oposição assumia o poder, mas pelas mãos de um político que fora nome
destacado do situacionismo durante anos.
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Constituinte em debate, 19.10.1984. (Foto de Afonso Abraham).
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VIII - EM TEMPO DE NOVA REPÚBLICA:
CONSTRUINDO UMA NOVA DEMOCRACIA

O Legislativo gaúcho face
aos movimentos reivindicatórios:
as sinetas ressoam frente a Casa do Povo

A

Nova República iniciou-se com intensa movimentação da sociedade civil.
Um dos grupos mais organizados, que manteriam uma sistemática defesa de seus
direitos junto ao governo, seria o do magistério. Já em abril de 1979, durante o
governo Amaral de Souza, os professores do estado haviam se pronunciado em
greve por questões salariais. A legitimidade do movimento fora considerada
incontestável pela bancada do PMDB (deputado Antenor Ferrari). A greve era
entendida como um instrumento normal, legítimo e justo em qualquer regime
democrático, e as declarações do Secretário de Estado da Educação sobre a
ilegalidade da greve vinham demonstrar que o país não vivia ainda numa verdadeira
democracia (deputado Cezar Schirmer).
As relações entre governo e magistério se deterioraram ainda mais. Em 1982,
foi cancelado o desconto em folha da contribuição para o Centro dos Professores.
Na opinião do deputado José Fogaça (PMDB), a medida do governo ia contra a lei
do sindicalismo brasileiro e só podia ser entendida como uma vingança, pois a greve
de 1979 pusera a nu a crise do ensino e a desconsideração do governo para com o
problema.
De maio a julho de 1985, durante o governo Jair Soares, ocorreu nova greve do
magistério, que finalizou com o acordo de 8 de julho de 1985, expresso nas Leis
8.020 e 8.026, no qual se concedia o piso de 2,5 salários mínimos ao magistério e a
revisão do plano de carreira. Por demanda do comando de greve e do Centro dos
Professores, foi criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar
a situação do quadro geral do magistério público, que em março de 1986 apresentou
seu relatório na Assembléia, concluindo que a Secretaria de Educação não tinha o
controle da realidade do seu quadro de pessoal, a ponto de desconhecer o número
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exato de professores. O deputado Ruy Carlos Ostermann (PMDB), na condição de
presidente da CPI do magistério, enfatizou que não eram os professores os
responsáveis pelas irregularidades constatadas (professores-fantasmas, desvio de
função), mas sim a má administração que há longo tempo vinha se processando. O
deputado considerou a CPI como uma intervenção da classe política a favor do
magistério.
Em abril de 1987, no início do governo Pedro Simon, do PMDB, eclodiu nova
greve dos professores, juntamente com movimentos do funcionalismo público e dos
policiais civis. Na Assembléia Legislativa gaúcha, o deputado do PT José Fortunatti
exigia do governador do estado o cumprimento das Leis 8.020 e 8.026, que haviam
sido amplamente debatidas e aprovadas pela unanimidade dos deputados da Casa.
O PT, que estreava no legislativo gaúcho, iria centralizar a sua crítica na
intransigência governamental ante as reivindicações grevistas (deputado Raul Pont,
deputado Selvino Heck), solidarizando-se com o movimento.
A questão do cumprimento das leis foi também argumento da bancada do PFL
(Athos Rodrigues, Germano Bonow), lembrando que o procedimento do PMDB no
passado com relação às greves era outro (Eloi Zanella). O PDS igualmente criticava
o governo, lembrando o compromisso com o cumprimento das leis estaduais 0arbas
Lima, Wilson Mânica, Francisco Turra).
O PDT condenaria a indiferença do governo frente à questão (Porfírio Peixoto)
e exigiria, igualmente, o cumprimento das leis vigentes (Eden Pedroso, Antonio
Barbedo), prestando solidariedade aos grevistas (Carlos Araújo). O deputado Renan
Kurtz considerava que o PMDB, por ser então governo, se encontrava numa posição
de subserviência ao governo federal.
A posição do PMDB foi argumentar com as dificuldades atravessadas pelo Rio
Grande no momento (Gilberto Mussi, Germano Rigotto), reafirmando a disposição
do governo de manter o diálogo com os grevistas (Ecléa Fernandes, Paulo Ritzel,
Joaquim Monks). Já Carrion Jr. (PMDB) se posicionava a favor do magistério,
sugerindo o encaminhamento pelo governo de aumento salarial aos professores.
Os argumentos do governo estadual de que a situação caótica vivida pelo Rio
Grande não suportaria novos aumentos na folha de pagamento (Gilberto Mussi) não
eram aceitos pela oposição.
Como forma de pressão, o movimento dos professores estabeleceu um
acompanhamento em frente ao Palácio do Governo, na Praça da Matriz. Em nome
do PT, Selvino Heck fazia um apelo à bancada do PMDB para que não houvesse
repressão sobre esta manifestação pacífica. Paralelamente, a oposição repudiava as
medidas da Secretaria de Educação no sentido de cortar a efetividade dos grevistas
(Raul Pont, PT; Carlos Araújo, PDT).
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Enquanto a oposição se solidarizava com o movimento grevista, o governo
enviava à Assembléia uma proposta salarial para o magistério e o funcionalismo,
estabelecendo negociações com as categorias. O deputado Selvino Heck, do PT,
propôs um acordo de lideranças para derrotar o projeto e reabrir as negociações em
um novo patamar, garantindo o piso de dois e meio salários mínimos, o Plano de
Carreira e a reposição salarial de acordo com a inflação. Paralelamente, o deputado
Raul Pont registrava a correspondência recebida do Comando de Greve do CPERS,
assumida pelo professor Paulo Egon Wiedebecher, no qual se solicitava que a
bancada petista rejeitasse a proposta do governo. Quanto ao projeto dos funcionários
públicos, o PT se dispunha a aprová-lo.
O deputado Carrion Jr., do PMDB, analisando a situação do magistério,
assegurou que o governo do estado possuía as condições para o pagamento do piso
de 2,5 salários mínimos para o magistério.
Diante de uma situação tensa, à qual não faltaram tumultos envolvendo
grevistas diante do Centro Administrativo, o deputado do PMDB Jauri de Oliveira
declarava que, se o governo Sarney não ajudasse o governo gaúcho, se processaria
uma cisão no partido, pois a bancada federal peemedebista já se saturara com as
medidas impopulares do Planalto.
A oposição continuava a sua crítica quanto à presença ostensiva da Brigada
Militar na Praça (Wilson Mânica, PDS), quanto à decisão do governo de não pagar
os professores grevistas (Renan Kurtz, PDT) e quanto à ordem de serviço que
determinava a indicação dos professores grevistas com a finalidade de puni-los
(Carlos Araújo, PDT), e retomava as críticas quanto à mudança de atitude do
PMDB, das greves de 1979 e 1985 para a atual (Celso Bernardi, PDS).
Os professores do estado, ao entregarem suas reivindicações ao governo,
ocuparam o Palácio por 8 horas e 26 minutos, numa alusão à lei cujo cumprimento
estavam demandando. Na Assembléia a oposição condenou a atitude do governador,
que considerou o fato como uma violência contra a opinião pública.
Ante a radicalização das posições, a bancada do PMDB levou ao governador
sua posição favorável a um entendimento com o magistério, mantendo-se a
conquista do piso de 2,5 salários mínimos.
As negociações, contudo, não evoluíam, e o deputado petista José Fortunatti
anunciava, a 1º de julho de 1987, que, por decisão do CEPERS, seria instalado na
"Praça da Sineta", antiga Praça da Matriz, o placar do magistério, que assinalaria
quais parlamentares estavam contra o magistério, quais estavam a favor dele e quais
permaneciam "em cima do muro".
O governo estadual enviou à Assembléia nova proposta para o magistério, ato
que foi condenado por José Fortunatti, do PT, por ter sido feito sem a prévia
negociação com a classe.
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Na defesa da proposta do governo, o deputado Gilberto Mussi (PMDB)
afirmava que era preciso compatibilizar a situação financeira do estado com as
reivindicações do magistério. As negociações evoluíram para o fim da greve, que foi
saudada pelo PT como uma vitória da categoria (Selvino Heck).
Em outubro de 1988, eclodiria nova greve do magistério público estadual, em
meio a uma nova onda de movimentos reivindicatórios, motivados por questões
salariais. Na crítica dos deputados oposicionistas (PT, PDS e PDT), os professores
vinham sofrendo perdas salariais não repostas pelo governo. A greve foi rápida e
acabou com a aceitação, por parte do magistério, da proposta salarial do governo.
Em maio de 1989, nova greve agitaria o professorado gaúcho em face da
rejeição da categoria à proposta salarial encaminhada pelo governo. O deputado
Raul Pont (PT) comentava na Assembléia a situação do magistério público, na qual
ao achatamento salarial se acrescentava o mau estado das escolas. A greve do
magistério deflagrava-se em meio à greve dos funcionários públicos do Quadro
Geral, em função do reajuste de salários.
Passados cerca de vinte dias de greve, o governo e o Comando Geral
entenderam-se quanto à questão salarial, mas, quanto ao cumprimento das
alterações de nível, o impasse manteve-se por mais vinte dias, levando o governo a
recuar da posição que assumira em janeiro de 1987.
Em maio de 1990, mais uma greve do magistério se realizaria. Na Assembléia
Legislativa, o deputado Carrion Jr. (PDT) ressaltava a disposição que marcava a
postura do professorado e responsabilizava o governo pela paralisação das aulas. A
delicada questão salarial do magistério seria ressaltada pelos deputados da
oposição (José Fortunatti, PT; Ecléa Fernandes, PSDB; Celso Bernardi e João
Augusto Nardi, PDS; Athos Rodrigues, Carlos Araújo e Renan Kurtz, PDT). João
Odil Haas, do PDS, acusava os governos do PMDB (Simon e Guazzelli) de
retirarem o piso de 2,5 salários mínimos, que havia sido uma conquista da
categoria. Constantino Picarelli, do PMDB, contra-argumentava que, com a
gratificação de unidocência ganha por significativa parte do magistério, aquele piso
seria alcançado. Seu colega de bancada, João Osório, denunciava que o PDS e o
PFL não tinham autoridade para criticar o PMDB, pois tanto haviam explorado
magistério em seus governos quanto no presente davam apoio ao plano econômico
do governo federal de Collor de Mello.
Em julho de 1990, as difíceis negociações entre o governo e o magistério
público chegariam a um termo, com o encerramento da greve e a efetivação de
conquistas pelo magistério, em termos salariais, funcionais e educacionais, como,
por exemplo, a formação de uma comissão constituída por representantes da
Secretaria de Educação, do CPERS, das entidades de estudantes, de pais de alunos
e de administradores em educação, com o fim de elaborar enteprojetos de lei sobre
a eleição dos diretores e a criação dos conselhos escolares.
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A persistência de um problema antigo:
os colonos sem-terra
Nos governos Amaral de Souza e Jair Soares, o assentamento dos colonos
sem-terra no estado era preocupação da oposição gaúcha, formada pelo PMDB,
PDT, PT e PP, embora os dois últimos não tivessem na época representação
parlamentar. Realçavam também a necessidade de resolver este problema inúmeras
entidades representativas de interesses sociais, como os Sindicatos de
Trabalhadores Rurais e a FETAG, a Ordem dos Advogados, e demais setores
ligados à Igreja, como a Comissão de Justiça e Paz, a Frente Agrária Gaúcha e a
Comissão Pastoral da Terra
Em 1981, em vista do acampamento dos colonos em Encruzilhada Natalino, a
direção regional do PDS assumiu também uma posição a favor do seu
reassentamento no estado. No final do ano, parte das famílias acabaria deixando o
estado a caminho do Mato Grosso, mas 310 continuaram acampadas em Ronda
Alta, aguardando uma manifestação do governo. Considerando que tais homens
não queriam deixar o seu estado, a oposição argumentava que era impossível que
não existissem terras disponíveis no Rio Grande do Sul (Nivaldo Soares, PMDB).
Neste sentido, o que faltava era determinação do governo (Gabriel Mallmann,
PMDB).
No final do ano, agricultores sem-terra, com suas mulheres e filhos, foram até
a Assembléia Legislativa pressionar. O deputado Júlio Vianna (PDT) argumentava
que o Rio Grande do Sul possuía 150.000 hectares de terras a vender e que o
governo poderia, por intermédio do Banco do Brasil, comprar algumas frações,
dispensando a desapropriação.
O governo montou um esquema policial na Praça da Matriz para vigiar a ação
dos colonos, atitude elogiada pelo deputado Pedro Américo Leal (PDS), que
criticou o procedimento da Mesa da Assembléia de permitir a ocupação das
dependências da Casa pelos agricultores. Perguntava o deputado pedessista quem
seriam os patrocinadores desta cena.
A oposição, contudo, criticava o aparato dos soldados da Brigada, com suas
armas e cães na Praça, como se uma guerra estivesse para iniciar ou se temesse a
invasão do Palácio. Repudiava inclusive as acusações de que uma "força estranha"
estivesse por trás do movimento dos colonos (Ivo Mainardi, PMDB; Gil Marques,
PDT) e de que os mesmos estivessem sendo manipulados. Respondendo às
mesmas acusações, Caetano Peruchin (PMDB) disse que o que estava por trás de
tudo aquilo era a fome e a vontade de trabalhar dos agricultores.
No início do ano de 1982, a Igreja Católica prometeu apoio ao movimento,
durante uma grande concentração em favor dos colonos de Encruzilhada Natalino e
Ronda Alta, e adquiriu uma área de terra para colocá-los. Segundo o deputado José
Fogaça (PMDB), a Igreja assumiu um encargo que seria responsabilidade do
Estado, fosse através do INCRA ou do governador.
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A não efetivação do reassentamento dos colonos motivou novo movimento
dos parlamentares gaúchos no sentido de permitir que eles permanecessem no Rio
Grande do Sul.
Em 1983, o incidente ocorrido na Fazenda Sarandi ou Annoni, em Ronda Alta
- ocupação pelos colonos que haviam sido obrigados a saírem de suas terras em
função da construção da hidrelétrica de Passo Real, intervenção da Brigada a
pedido dos proprietários e prisão dos colonos - agitou os debates parlamentares e
mobilizou os deputados, que formaram uma comissão para intermediar junto ao
poder executivo uma solução para o caso, com a libertação dos colonos.
O deputado Vercidino Albarello, do PDS, frente ao fato ocorrido, propunha
que a solução fosse encaminhada para o cooperativismo, como sistema
conveniente de assentamento dos colonos.
Vindo a Porto Alegre reivindicar, em setembro de 1983, os colonos lotaram as
galerias da Assembléia Legislativa, sendo saudados por eloqüentes discursos do
deputado Ruy Carlos Ostermann (PMDB), de apoio aos direitos dos colonos e da
indignação com o governo da República por não encaminhar uma solução.
Solidarizando-se com as palavras de seu colega de bancada, o deputado José Bisol
condenou a opinião conservadora que associava os colonos sem-terra com o crime.
A não solução do problema levou a Assembléia Legislativa a instalar uma
Comissão Especial para o reassentamento dos agricultores sem-terra, para o que
contou com o apoio de várias entidades, como a Associação Brasileira de Reforma
Agrária, a Comissão Pastoral da Terra, a Federção dos Trabalhadores na
Agricultura, o Grupo de Estudos e Assessoria Agrária, a Federação Rio-grandense
das Associações de Amigos de Bairro, o Movimento de Justiça e Direitos
Humanos, a Associação Nacional de Apoio ao índio. A comissão formada entendia
ser o problema decorrente de distorções seculares que haviam gerado o atual
quadro fundiário, no qual se registrava extrema concentração de propriedade da
terra. Considerava também que as tentativas de assentamento levadas a efeito até
então haviam sido inócuas e demandavam-se dos poderes públicos, estadual e
federal, medidas que solucionassem o problema, que já se prolongava há anos.
No decorrer do ano de 1986, a questão da reforma agrária foi uma das
polêmicas do governo Sarney uma vez que as desapropriações de terras decretadas
pelo MIRAD (Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário) foram atacadas
pela UDR (União Democrática Ruralista), integrada por proprietários de terra. Por
outro lado, os sindicatos de trabalhadores rurais, com o apoio da ala progressista da
Igreja, criticavam a demora das soluções governamentais para o problema.
Em 23 de junho, cerca de 100.000 agricultores sem-terra chegaram a Porto
Alegre, vindos do Paraná, de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul, para
participarem de romaria que visava pressionar o governo a tomar uma atitude mais
decisiva. A romaria implicou quatro meses de caminhada, com os colonos saindo
de Sarandi em fevereiro e chegando à capital em junho.
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Os problemas, contudo, não teriam solução. Em março de 1989, o deputado
Adão Pretto, do PT, protestava na Assembléia Legislativa contra a violência
utilizada pela Brigada Militar para desalojar os colonos sem-terra que haviam
invadido a fazenda Santa Elmira. O deputado Erani Müller (PMDB), também
lamentando o incidente, propunha uma ação conjugada dos deputados de todas as
bancadas interessadas na solução da questão agrária, para cerrarem fileiras em
torno da criação de uma Secretaria de Assuntos Fundiários.
O episódio da fazenda Santa Elmira teria, contudo, interpretações opostas: o
deputado Carlos Azambuja, do PDS, condenaria a violência patrocinada pelo
colono sem-terra e elogiaria a competência da Brigada Militar para evitar mal
maior.
Vários colonos empreenderam uma greve de fome, em sinal de protesto, e os
deputados Adão Pretto e Erani Müller propuseram-se a acolhê-los nos respectivos
gabinetes.
Analizando o fenômeno dos colonos sem-terra no Rio Grande do Sul, em
outubro de 1989 a deputada Hilda de Souza (PMDB) salientava que a viabilização
de pequenas propriedades rurais passava, obrigatoriamente, pela adoção de
atividades realmente remuneradoras e pela criação de uma proposta tecnológica
adequada ao minifúndio.
Em fevereiro de 1990, a deputada Jussara Cony (PC do B) manifestou-se
sobre a necessidade urgente de implantação da reforma agrária no país, apelando
por medidas para o assentamento dos colonos sem-terra no estado.
A questão agrária, sem solução definitiva, era assunto de debate em todas as
bancadas, mas as distintas agremiações partidárias acusavam-se mutuamente
quanto ao desempenho no desenlace da questão. O PT era denunciado pelos
deputados pedessistas por propiciar agitação entre os colonos, enquanto que o
PMDB sofria igualmente ataques por não resolver a questão em nível estadual
quando era governo.
O problema assumiria um ponto crítico em agosto de 1990, por ocasião do
confronto havido entre os colonos sem-terra e a Brigada Militar, na Praça da
Matriz, incidente em que perdeu a vida o PM Valdeci, morto por um golpe de
foice. O governo federal foi atacado pela bancada do PT como responsável pelo
estado de tensão criado (José Fortunatti) e a Brigada Militar denunciada por abusar
da repressão contra os manifestantes, fomentando com isto o confronto (Selvino
Heck), e o governo do estado por ter perdido o controle sobre a Brigada. O
deputado Gilberto Mussi, do PMDB, comentava que, independentemente do
partido, todos deveriam lamentar o ocorrido e refletir sobre a invasão da Praça da
Matriz pelo Movimento dos Sem-Terra. O deputado dizia estranhar o armamento
dos colonos, uma vez que o governo do estado estava promovendo o assentamento,
concluindo pela indagação a respeito de a quem interessariam a desordem e a
invasão.
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O deputado Wilson Mânica, do PDS, declarou que havia uma intenção por
trás de tudo, que cabia ser apurada e responsabilizada. Tecendo considerações
sobre a violência do incidente, o deputado Jauri Oliveira (PSB) rebateu as
acusações de que alguém teria financiado a vinda dos colonos para Porto Alegre
(Germano Bonow, PFL), dizendo considerar a praça pública como um lugar de
manifestações e não ver inconveniente que se tenha propiciado que os agricultores
pudessem vir à cidade reivindicar. O deputado concluía que brigadianos mal pagos
e colonos sem-terra eram vítimas da mesma injustiça social.
A estas acusações, veladas ou não, o PT defendia-se, denunciando a
manipulação das informações, que fazia valer mais a versão do que o fato
(deputado José Fortunatti).

Uma tarefa para todos: a Constituição de 1989
Uma das missões da Nova República foi a elaboração de uma nova
Constituição. Instalada em 1º de fevereiro de 1987, a Assembléia Constituinte foi a
primeira a trabalhar sem um anteprojeto inicial e também a primeira a aceitar
emendas populares. Tais emendas deveriam ter um mínimo de 300.000 assinaturas
e serem encaminhadas por, pelo menos, três entidades associativas. As disputas
interpartidárias seriam trazidas para o interior da Constituinte. Da Assembléia
Legislativa estadual o deputado Carlos Araújo (PDT) e Raul Pont (PT) criticavam
a Constituinte, taxando-a de conservadora. O governador Pedro Simon havia
convocado todos os partidos e entidades de classe para a formação de uma Frente
Ampla, espécie de comissão para a defesa dos interesses do Rio Grande na
Constituinte. O ato encontrava resistências da parte da oposição (Carlos Araújo,
PDT; Raul Ponte, PT), que lembrava que, paralelamente à Constituinte, o Rio
Grande en-frentava problemas com sérias reivindicações salariais da parte de
vários seto- es da sociedade civil.
A 26 de outubro de 1988, foi solenemente instalada a Assembléia Estadual
Constituinte. Destacando a importância do PMDB e o seu empenho para que o país
tivesse nova constituição, o deputado Constantino Picarelli enfatizou que ela era
uma tarefa para todo o povo gaúcho. Todos os partidos políticos pronunciaram-se
no evento, manifestando esperança de que a nova constituição estadual dignificasse
as nobres tradições do estado (Jarbas Lima, PDS), que primasse pela defesa das
prerrogativas democráticas do povo gaúcho (Éden Pedroso, PDT), que tivesse um
compromisso com a verdade, refletindo o exato momento social da comunidade
rio-grandense (Ecléa Fernandes, PSDB), que fizesse aquilo que faltava no Brasil:
ouvisse o povo (Athos Rodrigues, PFL), tivesse o compromisso de estabelecer
efetiva consolidação do princípio federativo e pudesse incorporar as emendas
populares (José Fortunatti, PT); e que, enfim, nela fossem incluídos dispositivos
que permitissem um avanço no tratamento de questões como as da terra e da
habitação popular (Jauri Oliveira, PSB).
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Por ocasião dos 154 anos da Assembléia Legislativa, transcorridos em 24 de
maio de 1989, foi feita uma sucessão solene, onde todos os deputados,
independentemente de sua posição partidária, ressaltaram a importância do
Parlamento gaúcho para a grandeza do estado e o seu papel indiscutível no
caminho da consolidação democrática. Processavam-se os trabalhos da
Constituinte, agora em sua fase final, e seu papel de tradutora dos anseios
populares e canalizadora das demandas sociais foi continuamente lembrado.
A 3 de outubro de 1989, em sessão solene, era promulgada a Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul. Em nome da bancada do PMDB, o deputado
Constantino Picarelli pronunciou um discurso saudando aquilo que considerava ser
o momento máximo da soberania de um povo, que naquele momento retomava em
suas mãos o seu destino histórico. Pela bancada do PDS, o deputado Celso
Bernardi ressaltou que a obra era de todos, não pertencendo a ninguém em
particular, mas ao Rio Grande. Em nome do PDT, o deputado Valdomiro Lima
remontou historicamente a Júlio de Castilhos e a Getúlio Vargas no seu discurso e
considerou que, se o texto constitucional não tinha o caráter progressista desejado,
também não fora reduzido à dominação de grupos políticos e econômicos
minoritários. Pelo PFL, o deputado Antonio Carlos Azevedo ressaltou que a
constituição era o lugar de preservar os valores permanentes de um povo e o local
de consenso entre as diferentes partes. O deputado José Fortunatti, do PT, destacou
o papel de sua bancada, como a que mais apresentara emendas e proposições, mas
lamentava o inadequado tratamento que fora dado à questão da terra. O deputado
Jauri Oliveira, do PSB, destacou as limitações legais e ideológicas que haviam
perturbado o trabalho da constituinte, dizendo que as bancadas progressistas
haviam lutado com grande dificuldade. A deputada Ecléa Fernandes, do PSDB,
destacava que, apesar das limitações impostas, se podia vislumbrar no futuro uma
sociedade mais justa e igualitária, mais democrática em sua essência. Pelo PTB, o
deputado Sérgio Zambiasi enfatizou o caráter altamente inovador da nova
constituição, avançando sobre pontos que a Constituição Federal havia deixado em
aberto. O relator do processo constituinte, deputado Mendes Ribeiro Filho
(PMDB), falou da intensa jornada dos constituintes, que buscaram dar vida e
esperança para uma sociedade que começava a descrer dos seus governantes.

A Assembléia Legislativa e a sociedade civil: a defesa dos
direitos do cidadão
Uma das características do legislativo nos tempos da Nova República é a de
colocar-se como o canal de expressão dos movimentos brotados da sociedade civil.
A rigor, todos os partidos participam da prática de formar comissões e atuam como
intermediários das demandas trazidas pelos diferentes grupos, setores, associações
e entidades presentes na sociedade.
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Em 1986, a Assembléia Legislativa do Estado contava com comissões de
saúde, trabalho e bem-estar social, finanças e planejamento, agricultura e pecuária,
serviços públicos, educação e cultura, obras públicas, estudos municipais, e uma
comissão especial para tratar dos assuntos fundiários e da política agrícola. Ao
longo dos anos seguintes, a complexificação da sociedade passou a apresentar
novos problemas. Demonstrando sensibilidade às questões emergenciais
vivenciadas pela comunidade, a Assembléia Legislativa incorporou estas questões.
A preocupação da sociedade com a preservação do meio-ambiente, a
manutenção de reservas ecológicas, a denúncia contra os agrotóxicos e a luta
contra a poluição foram objeto de pronunciamentos e ações de vários
parlamentares do PMDB (Antenor Ferrari, José Antonio Daudt, Constantino
Picarelli, Hilda de Souza). Já o deputado do PDS Valmir Susin reclamava maior
atenção do governo estadual para o problema, e propôs a criação da Secretaria de
Estado do Meio-Ambiente, projeto aprovado pela Assembléia e posto em
execução.
A questão da violência, rural e urbana, foi tema de debate, com o alerta para o
novo fenômeno da formação de gangues na cidade. Relacionado também com a
questão social, a questão da mulher foi introduzida pela deputada Hilda de Souza
(PMDB) em março de 1987, que entregou na Assemléia a "Carta das Mulheres aos
Constituintes". Como cidadãs, as mulheres postulavam os mesmos direitos e
deveres dos demais cidadãos, não aceitando a discriminação, a violência e a
injustiça do tratamento desigual que habitualmente recebiam. Os deputados de
todos os partidos se solidarizaram com o documento e com o nascimento do
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.
A questão relativa à mulher seria retomada por outros parlamentares, como a
deputada Jussara Cony, do PC do B, que ressaltou a importância do movimento
feminino na luta por uma nova sociedade, bem como com as dificuldades
encontradas para a conquista de sua cidadania. A deputada Ecléa Fernandes, do
PSDB, relacionou o tema com desvalorização da educação e do professorado no
estado, formado em grande parte por mulheres.
Os problemas relacionados com a habitação popular urbana também tomaram
a atenção dos parlamentares de forma significativa. O incidente da invasão dos
núcleos habitacionais da COHAB foi uma questão que gerou polêmica em 1987,
na Assembléia Legislativa. Enquanto alguns deputados situacionistas condenavam
a invasão, o fato era aproveitado por outros para defender uma política social de
habitação mais compatível com a realidade rio-grandense (Mário Madureira). A
bancada do PT, em especial, repudiou a repressão havida sobre os ocupantes (Adão
Pretto) e vinculou o fato à desigual apropriação do solo urbano (Selvino Heck).
Os problemas decorrentes do BNH e o estabelecimento de uma política sobre
o reajuste dos aluguéis foram temas de debate de vários partidos(Mário Madureira,
PMDB; Athos Rodrigues, PDT; José Fortunatti, PT). O deputado do PT, Luis
Carlos Casagrande criticava a alta renda solicitada pela Companhia de Habitação
do Estado (COHAB) para o mutuário adquirir casa própria.

134

Também as emancipações municipais, que dariam, nova configuração ao
mapa administrativo do estado, foram objeto de estudo dos parlamentares, sendo
formada a comissão de assuntos municipais, sob a presidência do deputado
Marcelo Mincarone (PTB).
Discutindo, debatendo, opondo-se, negociando e estabelecendo acordos, a
Assembléia, através de seus deputados, busca cada vez mais afirmar seu papel de
garantir o exercício democrático, tornando-se o reduto da cidadania.

Acampamento de professores por ocasião
Da greve de 1987 (Foto: Luiz Gonçalves).
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Tiradentes, escultura de Vasco Prado (Foto: Leopoldo Plentz).
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