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Resumo 

  

RETZLFF, Kevin. Mediação política e coronelismo no Rio Grande do Sul: uma 
análise da relações sociais de Alexandre Cassiano do Nascimento (1889-1912).  
Trabalho de conclusão de curso, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal 
de Pelotas, Pelotas, 2018.  

  

  

O presente trabalho teve como um de seus objetivos analisar o sistema coronelista no 
estado do Rio Grande do Sul, através de uma revisão historiográfica buscou-se definir 
como o sistema se apresentava nesta região do país. Partindo da figura do político 
pelotense Alexandre Cassiano do Nascimento, foram observadas as formas como se 
davam as relações, tal observação só pode ser feita a partir de uma análise das redes 
de relacionamento do político. A forma como se construíam estas redes também foi 
um pontos abordados nesta análise. Ainda foi observada a atuação de Cassiano do 
Nascimento dentro do sistema coronelista, onde foi atribuído ao político o papel de 
mediador. Uma vez que definimos o pelotense enquanto mediador, foi necessária uma 
análise da importância deste papel de atuação para o período. Esta pesquisa foi feita 
através da análise de jornais entre os anos 1889-1912, e de alguns telegrama 
pessoais de Cassiano. 

  

  

  

Palavras-chave: Coronelismo; Análise de redes; Alexandre Cassiano do Nascimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

  

RETZLFF, Kevin. Political mediation and coronelism in Rio Grande do Sul: an 
analysis of the social relations of Alexandre Cassiano do Nascimento (1889-
1912). Completion of course work, Institute of Human Sciences, Federal University of 
Pelotas, Pelotas, 2018. 

  

  

The present work had as one of its objectives to analyze the coronelista system in the 
state of Rio Grande do Sul, through a historiographical revision, it was tried to define 
how the system was presented in this region of the country. Starting from the figure of 
the Pelotan politician Alexandre Cassiano do Nascimento, we observed the ways in 
which the relations were given, such observation can only be made from an analysis 
of the relationship networks of the politician. The way in which these networks were 
constructed was also an issue addressed in this analysis. The performance of 
Cassiano do Nascimento was still observed within the coronelista system, where the 
politician was assigned the role of political mediator. Once we defined the Peloton as 
mediator, an analysis of the importance of this role of action for the period was 
necessary. This research made through the analysis of newspapers between the years 
1889-1912, and some telegram people of Cassiano. 

  

  

  

Key-words: Coronelism; Network analysis; Alexandre Cassiano do Nascimento. 
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Introdução 

Cada vez mais o estudo das elites ganha espaço dentro do campo da história, 

tentando desvencilhar-se de uma análise que privilegia os feitos em detrimento da 

atuação social deste grupo. Assim sendo, buscaremos durante o presente trabalho 

direcionar o foco para a atuação de determinado ator histórico pertencente a mais alta 

elite política brasileira da Primeira República. Trata-se do pelotense Alexandre 

Cassiano do Nascimento, cujo histórico de atuação veremos mais adiante dentro de 

nossa análise. 

Falar em Primeira República no Brasil nos remete logo ao Sistema Coronelista. 

Característico deste período, o coronelismo se configurou enquanto uma complexa 

estrutura que abrangia as mais diversas camadas da sociedade em questão. Fugindo 

da simplificação com que por vezes é definido o sistema, neste trabalho buscaremos 

mostrar algumas das nuances que o envolvem. Por sua complexidade a compreensão 

do coronelismo em sua totalidade demandaria uma pesquisa de grande profundidade, 

o que infelizmente devido as características de uma monografia não será possível, 

porém, mesmo que analisando só em parte, tentaremos buscar uma melhor definição 

do que é o Sistema Coronelista, e como ele se configurava neste Brasil entre final do 

século XIX e início do XX. 

Para tal, lançaremos mão durante o primeiro capítulo de um pequeno debate 

historiográfico a respeito do coronelismo, e como ele se estruturava segundo visão de 

alguns autores. Ao citar o coronelismo dificilmente se atribui o sistema ao estado do 

Rio Grande do Sul, local do qual partirá nossa análise, e é exatamente essa visão que 

buscaremos desconstruir. Com o auxílio de historiadores regionais cujos trabalhos 

trouxeram um novo folego para os estudo do coronelismo gaúcho, iremos propor um 

análise das redes de relações estabelecidas e papel de atuação de Cassiano do 

Nascimento dentro do sistema, na intenção de mostrar no Rio Grande um 

Coronelismo com características semelhantes ao de outras regiões como norte e 

nordeste, por exemplo, regiões as quais historicamente são atribuídas as definições 

do “Coronelismo Clássico”. 

Em busca de compreender como se estruturou o sistema em nosso estado 

tentaremos responder algumas perguntas que são fundamentais para tal. Qual seria 

a importância das redes de relações dentro do Sistema Coronelista? Como estas 
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redes se formavam? De que forma um político como Cassiano estava inserido nelas? 

E qual seria o papel desempenhado por ele dentro do sistema? 

Tais perguntas só poderão ser respondidas com uma análise cuidadosa das 

fontes, e entre estas estão 694 citações ao nome de Cassiano entre os anos de 1886 

e 1912, presentes no jornal “A Federação”, todas elas analisadas individualmente e 

separadas de acordo com a relevância para os objetivos desta pesquisa, além 

também de alguns telegramas pessoais de Cassiano, que encontram-se sob a guarda 

do Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas (IHGPEL). Por trata-se de uma análise 

em escala reduzida, no sentido em que iremos nos ater a atuação e relações de um 

único individuo, faremos esta análise com o auxílio da micro-história italiana, 

metodologia que tem entre seus principais criadores Edoardo Grendi, Giovanni Levi e 

Carlo Ginzburg lembrando sempre que a alternância entre a visão micro e macro é o 

que da sentido e valor histórico a análise, como Jacques Revel em “O jogo de Escalas: 

uma experiência de microanálise” (1998). 

O segundo capítulo irá dividir-se em duas partes, onde na primeira com o auxílio 

das fontes iremos delimitar parte da rede de relações do político, buscando sempre 

identificar quem são os sujeitos que tem o contato direto com Cassiano, e de que 

forma se dava essa relação. Portanto, o foco será primeiramente a análise de redes, 

e como se fazia uso destas dentro do Sistema Coronelista. Uma vez que estiverem 

estabelecidas as relações do pelotense, partiremos para uma análise de seu papel 

dentro da lógica do período, e de que forma podemos definir a atuação política de 

Cassiano.  

Assim ao fim do trabalho esperamos obter as repostas que nos levarão a concluir 

os objetivos de compreender o Sistema Coronelista na região sul, e como se davam 

as relações a partir dele. 
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Capitulo 1. No Rio Grande do Sul um Coronelismo “a brasileira” 

Ao ingressarmos no campo dos estudos sobre o sistema político brasileiro na 

Primeira República nos deparamos com o singular, porém complexo, Coronelismo. 

Datado historicamente, o sistema coronelista teve surgimento, apogeu, e declínio 

entre a grande reforma política trazida pela proclamação da república em 1889, e a 

tomada do poder por Getúlio Vargas pós Revolução de 30. Podemos considerar esse 

um curto período histórico, mas nem de longe podemos diminuir sua importância para 

a construção do estado brasileiro como o conhecemos atualmente. Justamente por 

tratar-se de um complexo sistema, o coronelismo ganha importância em nossos 

estudos, muito em decorrência de suas nuances internas, que abarcam diversas 

facetas, dentre elas as do Clientelismo, e mandonismo, que inclusive, por hora, já 

foram confundidas como o próprio coronelismo, em um emaranhado de definições 

genéricas sobre o que seria o sistema (CARVALHO, 1997). 

Com a implementação do federalismo republicano no país os brasileiros 

acompanharam o emergir das oligarquias regionais, que longe do rígido poder 

centralizador do estado imperial brasileiro puderam experimentar uma liberdade de 

ação institucional até então inexistente dentro de seus domínios. Com essa mudança 

na forma organizacional do estado, novos mecanismos políticos passaram a ser 

adotados, visando sempre a manutenção destas elites estaduais no poder. Neste 

contexto surge então o Coronelismo. Em um primeiro momento com grande 

importância política, no sentido de garantir a estabilidade governamental nas mais 

diversas regiões de seus estados, estas oligarquias tiveram que recorrer a chefes 

políticos locais, que por sua vez emprestavam esta influência junto a estas localidades 

para garantir a solidez do governo.  

Mas quem eram estes chefes, e por qual motivo gozavam de tal influência frente 

a sociedade local? Segundo Maria Janotti estas relações de poder não são novidade 

no espectro político brasileiro. 

O Poder pessoal, sobre o qual se assenta o coronelismo, é uma herança 
colonial [...] No Brasil, desde o início, reduzido completamente ao estreito 
universo de senhor e escravo, a sociedade reconhece o poder pessoal como 
representante e não como opositor ao poder do estado. (JANOTTI, 1981, 
p.14). 

A mudança mais significativa é que a partir deste momento estas relações 

tornavam-se parte de um sistema institucionalizado, calcado nestes preceitos de 
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dominação social, exercido através da influência. Dando vazão assim para ao 

surgimento do coronel dentro desta conjuntura como um dos atores centrais, que 

emprestava sua influência ao estado. Ainda que por vezes essa figura tenha sido 

reduzida a uma espécie de mero garantidor de votos, seu papel vai muito além de 

apenas ajudar a propiciar a manutenção de determinadas elites com o poder da 

máquina eleitoral, como nos alerta Maria Isaura Pereira de Queiroz. 

Sem dúvida o aspecto político é o que mais chama atenção ao atentarmos 
para as facetas que compõe a figura do coronel; não é porém o único e sim 
um entre muitos, considera-lo apenas sob este aspecto é mutilar um conjunto 
complexo [...] (QUEIROZ, 2006, p.174). 

Por tratar-se de um grande conjunto de laços e relações de poder, o coronelismo 

passa a comportar uma imensa rede de trocas e reciprocidades, que vai desde o chefe 

local até o presidente da república (CARVALHO, 1997)1. Garantir então o conhecido 

“voto de cabresto” é apenas parte desta rede de compromissos. Essa troca entre 

estado e o chefe local se dava em torno de várias concessões, que vão desde cargos 

chave nos municípios, até garantias de luta por reivindicações dos coronéis em 

esferas maiores, como câmara dos deputados e senado, onde muitas das pautas 

levadas pelos deputados e senadores eram fruto de pressão política exercida por 

estes chefes locais que detinham o poder dos votos em mãos, portanto, tinham sob 

seu domínio um certo comando das eleições. Um pouco dessa percepção nos é 

trazida por José Murilo de Carvalho ao descrever de que forma funcionaria essa rede 

de dependências do coronelismo. 

O governo estadual garante, pra baixo, o poder do coronel sobre seus 
dependentes e seus rivais, sobretudo cedendo-lhe o controle do cargos 
públicos, desde o delegado de polícia até a professora do primário. O coronel 
hipoteca seu apoio ao governo sobretudo na forma de votos. Para cima os 
governadores dão apoio ao presidente da república em troca do 
reconhecimento deste de seu domínio no estado. (CARVALHO, 1997)2 

Estudos mais clássicos sobre o coronelismo, como o de Vitor Nunes Leal em 

“Coronelismo, enxada e voto”, sugerem o aparecimento do coronel em um momento 

de perda do poder econômico deste ator, tendo assim ele que recorrer ao estado para 

manter seu status de pertencente a classe dominante frente a suas regiões. O modo 

                                                           
1  O historiador José Murilo de Carvalho, baseando-se na obra de Vitor Nunes Leal “Coronelismo, enxada e o 
Voto” busca essa definição de como se davam as relações de poder dentro do sistema coronelista. 
 
2 Online, obtido em Jan. de 2018, disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52581997000200003 
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encontrado pelo estado para atender esta demanda é justamente a já mencionada 

troca de favores, onde os dois lados da negociação passam a ceder de alguma fora. 

Mas alguns questionamentos com relação a origem desse interesse em cargos como 

os já citados por Carvalho (1997) passaram a surgir. 

Pensamos então no coronel como um influente nome para uma determinada 

localidade, agora devemos refletir de que forma essa influência foi adquirida. O que 

observamos na citação do trabalho de Queiroz (1997) é que o mesmo deveria ser 

oriundo dos tempos coloniais de nosso país, onde o poder econômico garantia esse 

status. Com este ator então perdendo força econômica, segundo Leal, o que lhe resta 

é essa barganha junto ao governo para manter o status de domínio, tendo nesses 

postos estratégicos dentro dos municípios uma possibilidade de impor, se não 

economicamente, mas a força, seu poderio frente a localidade. Não são raros os casos 

de pessoas ligadas a coronéis que tiveram seus crimes ocultados por setores de 

investigação, pelo simples fato destas terem alguma ligação com estes chefes, que 

podem ser locais ou até estaduais. Um exemplo disso pode ser dado no caso trazido 

por AXT (2007), onde dois latrocínios dos quais era acusado Bernardino Mota, um ex-

vereador na cidade de Canguçu protegido de Júlio de Castilhos, foram arquivados a 

pedido do governo estadual, que tinha em Castilhos um líder político.  

Notamos então que a atuação do coronel se deva nos mais diversos setores, e 

não apenas em um campo restrito de ação. Ter o comando na distribuição destes 

cargos possibilita o controle da ordem na localidade por outras vias, o que garantia a 

estabilidade do governo estadual, e a do coronel frente a seus rivais locais. Portanto, 

a figura do coronel atrelada a alguém isolado dentro da sociedade, atuando apenas 

enquanto um grande latifundiário, é colocado em suspeição por Carvalho ao analisar 

trabalhos acerca do tema. 

Assim como a o coronel grande proprietário rural, pode haver também, 

segundo os novos estudos3, mandões que constroem seu poder através da 

                                                           
3 Os novos estudos, a época, aos quais se refere José Murilo são: 
PANG, Eul-Soo. (1979), Coronelismo e Oligarquias, 1889-1943. A Bahia na Primeira República. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira. 
E também. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. (1956/57), "O Mandonismo Local na Vida Política Brasileira". 
Anhembi, 24/26.  
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atividade comercial, da indústria, ou mesmo no exercício da profissão liberal 

e do sacerdócio. (CARVALHO, verbete “Coronelismo)4 

Ampliando então os horizonte de possibilidades, o coronel deixa em nosso 

trabalho de ser esse figura romantizada, e passa assumir diversas facetas, nos mais 

diversos níveis de relação da política brasileira. Podendo ser ele dentro da lógica 

clientelista que muitas vezes é encontrada dentro de um sistema maior, neste caso, o 

coronelismo, tanto o patrão quanto o cliente. Tudo torna-se mutável dependendo da 

teoria e pontos de vista aplicadas e determinadas situações. 

Tirando então o coronel do pedestal no qual foi idealizado no imaginário popular, 

pretendemos com este trabalho mostra-lo atuando dentro das redes de relações 

estabelecidas por esse sistema e lógicas republicanas do período histórico em 

questão. Mudando o foco para estas redes, podemos ver os atores que compõe o 

coronelismo agindo e interagindo socialmente.  

Essa interação pode dar-se através da lógica clientelista, mas para 

compreendermos ela, devemos delimitar com qual conceito do termo iremos trabalhar. 

Assumindo o clientelismo como parte do coronelismo, admitimos que ele pode ser um 

modo de atuação dentro do sistema, porém, jamais irá se sobrepor a este. Uma vez 

que compartilhamos da ideia de que o sistema coronelista é algo datado 

historicamente, que teve seu fim já delimitado, mostramos a incompatibilidade de aliar 

coronelismo e clientelismo como um único sistema ou política de governo, muito 

menos ainda como codependentes para subsistência mutua, já que atuações de 

lógica clientelista podem ser encontradas ainda nos dias atuais, perpassando assim o 

fim a queda do coronelismo. 

Para Carvalho esta dissonância entre os estudiosos que costumam confundir o 

sistema estruturado na Primeira República, com o conceito clientelista, se dá por uma 

certa “frouxidão” na aplicação do termo, como vemos a seguir quando este se refere 

ao modo como é aplicado o conceito por alguns historiadores, 

De modo geral, indica um tipo de relação entre atores políticos que envolve 

concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, 

                                                           
4 Online, obtido em Jan. de 2018, disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/coronelismo. 
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isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. 

(CARVALHO, 1997) 

Como podemos observar, a definição de clientelismo nestes casos onde o 

ampliamos a níveis macro, tende a confundir-se com o próprio conceito já apresentado 

como parte do sistema coronelista, como na troca de favores entre atores, e na política 

de reciprocidades. Por isso, segundo Carvalho (1997), existe esta confusão entre o 

sistema e o conceito, O clientelismo então acontece em todos os níveis onde a 

conjuntura propicia esta troca, não importando a esse o período histórico em que se 

fará uso do conceito, sendo dentro de um sistema como o coronelista, ou em 

momentos posteriores a este.  

Sendo o sistema algo de amplitude inegavelmente complexa, podemos observar 

diversas trocas de lógica clientelista em seu entorno, seja entre coronéis com o 

mesmo poder, ou entre desiguais. Por isso o clientelismo nos permite reconhecer 

relações de troca em camadas mais baixas da sociedade contemporânea ao 

coronelismo, onde nem sempre o bem do estado ou localidade era o foco principal 

das negociações, podendo estas se resumir a demandas simples entre coronel e 

população municipal de um modo geral.  

Outro conceito que se mistura ao sistema coronelista é o do mandonismo, que 

assim como o já descrito, clientelismo, não pode ser ligado apenas ao coronelismo, 

sendo estes conceitos práticas que já existiam no Brasil antes da Primeira República, 

e continuaram mesmo após seu término. Talvez a grande diferença entre mandonismo 

e clientelismo esteja em sua perduração, enquanto a lógica clientelista é algo mutável 

de acordo com os interesses em questão no momento em que se aplica. O 

mandonismo depende de outros fatores sociais como os destacados a seguir: 

Refere-se à existência de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. 
O mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como individuo, é 
aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a 
posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que 
a impede de ter livre acesso ao mercado e a sociedade política. O 
mandonismo não é um sistema, é uma característica da política tradicional. 
(CARVALHO,1997) 

Ainda na opinião do autor o mandonismo tem seu fim com os dias contados, uma 

vez que a medida em que o estado chega até as população mais vulneráveis e lhes 

insere nos direitos da cidadania, esta se emancipa das vontades do mandão, que 

tende a perder sua força. 
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Para termos uma melhor noção de como esse conceito se mistura ao de 

coronelismo, vemos na obra de Janotti (1981)5, onde a autora traz a história de uma 

matriarca de família maranhense, que assumia frente àquela localidade forte poder de 

mando pessoal antes mesmo do coronelismo existir como sistema na Primeira 

República. Como a própria autora descreve, o fato é que D. Ana Jânsen Pereira 

comandava a localidade com mãos firmes, tendo sob sua tutela uma imensa parentela 

que lhe dava o apoio necessário para os mandos e desmandos da matriarca sobre a 

população local. Donana, como era conhecida, detinha o poder sobre o abastecimento 

de água potável naquela localidade, e isso dava a ela e sua família um poder de 

decisão com relação à totalidade dos fatores políticos que diziam respeito aquela 

região. Vemos então neste caso o papel do poder de mando pessoal (mandonismo) 

ainda antes do sistema coronelista se estabelecer.  

Muito embora o sistema coronelista tenha dado maior poder de ação para 

oligarquias regionais, o sistema moldava-se entre um grande entrelaçado de redes 

relacionais, e muito das conquistas obtidas por esses oligarcas estaduais e chefes 

locais, dependia do seu poderio de negociação, aliado também a sua inserção nos 

setores onde suas conquistas seriam pleiteadas. Para um chefe local que pouco poder 

de eloquência tem no campo político, de nada adiantava capital de negociação ou 

influência frente a determinada localidade, se sua carência de transito na política não 

o permitia chegar ao ponto de estar inserido nas grandes negociatas do estado com 

a federação, ou também do próprio município com o estado, na figura de outros chefes 

das mesmas localidades. 

É neste ponto em que se insere o que conhecemos pela figura do mediador 

político. Não sendo exclusividade própria do período coronelista, este ator pode ser 

identificado em diversas situações o longo da história política brasileira. Normalmente 

trata-se de alguém dotado de capacidade elevada para negociações, mas não só isso, 

também atua no sentido de conectar realidades distintas, como por exemplo, os 

municípios do interior (meio rural) ao poder central (espaço urbano das capitais) 

(VARGAS, 2007). O mediador se insere dentro do campo político para suprir a falta 

ou alongar o poder de influência de algum grupo ou localidade, na ausência de uma 

                                                           
5 A obra em questão trata-se do livro “O coronelismo, uma política de compromissos” de Maria de Lourdes 
Monaco Janotti.  
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figura que faça este elo entre distintos universos. Se as conquistas do período, sejam 

elas de que natureza forem, são obtidas na imensa maioria das vezes somente 

quando se consegue instituir uma relação entre o proponente do pedido e um 

representante de instância superior que pode atende-lo, o mediador se faz necessário 

para propiciar esta conexão. 

Ainda no período imperial, como nos é levantado por Jonas Moreira Vargas 

(2007), a figura do mediador se mostrava quase que como um empreendimento 

familiar, onde a organização das elites regionais era configurada para que de alguma 

forma esse contato com o mundo da Corte pudesse ser feito através de um 

representante direto, o que notadamente dava certa vantagem para estas elites frente 

a sua região. Pois, garantia um diálogo entre as necessidades locais e o poder central. 

Também vale ressaltar que existe mais do que apenas um tipo de mediador, 

podendo ser por exemplo, um cidadão dentro de uma localidade que tenha contato 

com mundo externo a ela, o que dentro desta lógica já o diferencia do restante da 

população, mas digamos que o raio de contato deste mediador chegue apenas ao 

poder regional, tendo este a necessidade de alguém que possa intermediar sua 

demanda entre o limite do seu raio de ação e o governo estadual, que neste contexto 

proposto teria o poder de atender a demanda em questão. O cidadão que é 

considerado mediador para esta localidade, passa no meio do processo ao papel de 

dependente da ação de mediação de outrem. Isso não o destitui do papel de mediador 

para sua localidade, mas evidencia que existem tipos de mediador, e raios de ação 

diferentes dentro do mesmo conceito. Ou seja, uma pessoa pode exercer a função de 

mediador entre Pelotas e Porto Alegre, mas ela não tem poder suficiente para 

intermediar as relações políticas para além de Porto Alegre, ação que outros 

indivíduos mais proeminentes podem conseguir – como foi o caso de Cassiano do 

Nascimento. 

Mas nem só para atender demandas é que se mostra importante o papel deste 

ator, no sistema coronelista ele serve tanto para a localidade de onde vem, quanto 

para o poder central, isso no caso dos mediadores que tem essa ligação direta, como 

deputados, senadores e ministros. Estes atores configuram parte importante do papel 

de mediação para seus estados e regiões, mas também fazem o caminho inverso, 

sendo necessários ao governo central para questões de ordem política, pois são eles 
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que farão o intermédio entre propostas do governo e as oligarquias regionais. 

Também são eles a quem o governo procura para acalmar focos de desordens nos 

estados da federação. Sendo assim, estes são alguns dos elementos que compõe as 

facetas do mediador político, uma figura capaz de unir e dialogar com universos 

distintos. 

Enfim, todos estes conceitos e particularidades compõe o sistema coronelista de 

forma característica em nosso país, mas se atualmente podemos falar de um sistema 

político atuante em todo Brasil, o mesmo não acontecia até os anos 1980, ao menos 

não com aplicabilidade desse sistema para a realidade sul rio-grandense na Primeira 

República por parte da historiografia mais tradicional. Mas foi a partir do trabalho de 

Loiva Otero Felix em “Coronelismo, Borgismo e cooptação política”, que vimos pela 

primeira vez as características típicas do sistema sendo mostradas na realidade do 

estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente, quando Félix testou a aplicabilidade 

do sistema frente a realidade da “(...) região serrana do planalto médio gaúcho, 

representada, neste caso, pelos municípios de Cruz Alta (e o distrito de Santa 

Bárbara) e Palmeira das Missões.” (FELIX, 1887, p.29). 

Antes de seu trabalho a historiografia a respeito do coronelismo pouco, ou nada 

se aprofundava em questões mais sistemáticas do tema aplicados ao estado, segundo 

a autora. Muito disso se deve ao fato de certas particularidades com relação a 

formação do estado republicano pós 1889 no Rio Grande do Sul, onde o Partido 

Republicano Rio-grandense (PRR), nas figuras principalmente de Júlio de Castilhos e 

Borges de Medeiros, deu um tom diferente a implementação do novo sistema político 

de governo, se compararmos o a maior parte do país.  

Devido a um conflito interno, conhecido como a Revolução Federalista (1893-

1895), o governo de estado abusou de certa liberdade, cedida por parte do governo 

central, a fim de resolver o conflito em questão. Lembrando que uma vez libertas do 

centralismo imperial, as oligarquias regionais tiveram naturalmente um certa liberdade 

para se auto gerir dentro dos estados, já no Rio Grande do Sul, essa natural liberdade 

foi ainda acrescentada por uma espécie de carta branca do governo central 

republicano para construir sua constituição estadual de acordo com moldes que 

trariam mais estabilidade. Tendo em mãos então este controle  cedido pelo poder 

central, a oligarquia ligada ao Partido Republicano Rio-grandense (PRR) se instalou 
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no poder assentada em uma constituição com bases positivistas, que lhe dava total 

poder de controle, seja político através da já conhecida possibilidade de reeleição 

intermitente do governador de estado, o que conferia ao partido o controle da máquina 

eleitoral e burocrática, ou seja militar, e ainda que existissem opositores, estes foram 

por boa parte da primeira republica esmagados pela poder do estado controlado pelo 

PRR. 

Este forte controle da máquina estadual foi, até o trabalho de Félix (1987), um 

dos motivos pelos quais a historiografia mais tradicional não apostava em um 

coronelismo gaúcho nos mesmo moldes do coronelismo encontrado no resto do país, 

acreditava-se que devido a essas características controladoras do PRR, o espaço 

para ação de coronéis tenha ficado restrito, ou meramente figurativo sendo este nada 

mais que um “fantoche” refém da vontades do poder central gaúcho, como 

encontramos na percepção de Janotti (1981). Quando descreve que a vontade dos 

oligarcas estaduais nem sempre era a mesmo dos pequenos chefes locais, e para 

exemplificar sua fala utiliza de uma pequena charge onde vemos Borges de Medeiros 

controlando como 21entríloquo um boneco que representa os chefes/coronéis locais, 

mostrando assim um pouco da percepção que se tinha do coronelismo no Rio Grande 

do Sul. Onde era, nesta visão, incompatível com o que se caracterizava no resto do 

país, onde a força dos coronéis era reconhecida. 

Parte dessa visão também pode ser encontrada no trabalho de Joseph Love, 

que descreve o coronel gaúcho com notáveis diferenças em sua concepção se 

comparado a boa parte do Brasil, como vemos a seguir, 

O que singularizava o coronel gaúcho era o papel que ele representava na 
estrutura do partido. Em outros estados o coronel geralmente conquistava a 
sua posição no partido situacionista graças, em parte, ao seu poder 
econômico e prestigio social dentro de certa área. Conquanto esses fatores 
tivessem algum peso no Rio Grande, havia uma qualificação indispensável 
para um homem exercer o poder local: a disposição para aceitar as decisões 
superiores; daí o nome de coronel burocrata. (LOVE, 1997, p.127-128) 

O estudo de Loiva Felix que busca entender como se dava essa relação entre o 

controle de Borges de Medeiros, e seu modo de cooptar politicamente os chefes locais 

que de imediato lhe dariam tranquilidade para governar. Mas sem se resignar a 

interpretar Borges apenas como o mandão que detêm o controle de todo estado, a 

autora mostra as relações que permeavam as políticas do PRR, trazendo uma visão 

diferente da unilateral até então atribuída ao coronelismo no estado. Lançando luz 
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sobre relações de cunho coronelista, onde o governo estadual muito além de apenas 

mandar, tinha que relacionar-se com o coronéis locais, a fim de negociar em troca de 

apoio, sendo estes chefes locais o que legitimava o poder de Borges, e não o 

contrário, como se imaginava até então. 

Outro autor que também compartilha da visão de Loiva Felix, é Gunter Axt. O 

historiador em alguns trabalhos também acena para desconstrução da imagem de um 

coronelismo sem a força dos coronéis em nosso estado. Através de sua análise do 

sistema coronelista no Rio Grande, Axt levanta questões como dissidências dentro do 

próprio PRR, partido hegemônico a época, o que evidencia uma incompatibilidade 

com a visão de que graças a um controle estatal imprimido por Borges o estado teve 

a força dos coronéis suprimida.  

Além disso, Axt observa características especificas que corroboram com a 

construção de nossa visão das características que compõe o sistema, como quando 

descreve a importância atribuída aos cargos públicos neste período, sendo estes, 

Numa sociedade onde a fronteira entre o público e o privado era tênue, o 
funcionalismo representava uma fonte de renda e de poder. Na capacidade 
de trazer benefícios para a cidade, reunir eleitores e controlar o maior número 
possível de cargos, bem como acessar os canais de distribuição dos mesmo, 
residia o termômetro do prestígio da facção. (AXT, 2007, p.110) 

Com os trabalhos destes dois autores sobre a história regional do período, temos 

um ponto de partida que viabiliza crer em um estrutura coronelística em nosso estado 

aos moldes nacionais, onde, embora o forte controle exercido por Borges não possa 

ser desconsiderado, os atores da política estadual muito além de se dobrarem as 

vontades do chefe partidário, participavam do jogo, e com reivindicações e negociatas 

imprimiam suas vontades, evidenciando a figura dos coronéis locais atuantes, e não 

apenas como burocratas, reféns de ordens partidárias.  

Talvez um dos casos que mostre a força e certa autonomia dos coronéis gaúchos 

o trazido por Axt, onde o Coronel Heliodoro Branco, correligionário do PRR, reuniu 

dois mil homens em um cerco a cidade de Lagoa Vermelha, motivado pela eleição 

Maximiliano Almeida a intendente da cidade. Esta movimentação de Heliodoro só foi 

contida quando um representante do governo estadual foi enviado à localidade para 

mediar a paz entre as facções (AXT,2007). Este acontecimento nos deixa explicito o 

fato de que é incompatível a ideia de coronel serviente ao governo, contrário a imagem 

do coronel nacionalmente descrito. Pois, de que outra forma um chefe local angariaria 
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dois mil homens armados sob suas ordens, se não fosse por seu poder próprio de 

decisão e influência. 

Situações como esta nos levam a crer que muito do sistema coronelista na região 

sul ainda está por ser mais bem estudado, e seguindo os passos de Loiva Felix e 

Gunter Axt, pretendemos contribuir ao longo deste trabalho para montagem da forma 

como coronelismo se apresentou na vida dos gaúchos. Para tanto, buscarei analisar 

a atuação de Alexandre Cassiano do Nascimento dentro deste sistema, e como este 

de desenhava no seu entorno. 

 

Capitulo 2. Das relações às mediações: uma análise do papel político 

desempenhado por Cassiano do Nascimento 

 

2.1 Cassiano do Nascimento e suas redes de relações 

Ao nosso amigo Dr. Alexandre Cassiano do Nascimento, digno representante 
do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, conferiu a oposição da câmara 
dos deputados a investidura de leader. [...]                                                                                             
O Dr. Alexandre Cassiano do Nascimento, deputado pelo estado do Rio 
Grande do Sul, nasceu em Pelotas, a 13 de gosto de 1859. Matriculou-se na 
Faculdade de Direito de S. Paulo em 1876 e formou-se em novembro de 
1880.6 

Assim descreveu o jornal “A Federação” um dos fatos marcantes da carreira 

política de Alexandre Cassiano do Nascimento, e a origem deste político pelotense de 

destacada atuação desde a implementação da república no país, até seu falecimento 

em 1912. Eleito para as sete primeiras legislaturas republicanas da Câmara Federal 

dos Deputados, chegou também a ocupar uma cadeira no Senado entre 1909 e a data 

de sua morte. Cassiano foi ainda convidado durante o governo de Floriano Peixoto a 

assumir três pastas ministeriais entre 1893 e 1894, ocupou primeiramente o cargo de 

Ministro das Relações Exteriores, para ainda em 1893 ser convidado também a 

acumular a pasta do Ministério da Justiça e Interior, e no ano seguinte o do Ministério 

da Fazenda. (DOGENSKI, 2013) 

Dados como estes nos dão uma melhor dimensão da força de atuação política 

de Cassiano do Nascimento, tornando-se desta forma um dos personagens centrais 

                                                           
6 A Federação, Porto Alegre, 27 de Maio de 1892. 
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da política gaúcha e nacional. Porém, este status não é conferido da noite para o dia, 

ainda mais em um período de extrema turbulência como foi o Pós Proclamação da 

República em solo brasileiro, especialmente para o estado do Rio Grande do Sul que 

viveu durante o período inicial da República fortes conflitos internos que marcaram 

profundamente a região, e ficaram conhecidos como a Revolução Federalista (1893-

1895).  

Formado bacharel em Direito no ano de 1880 pela Faculdade de Direito de São 

Paulo, foi lá onde Cassiano iniciou sua trajetória como um idealista republicano. Mas 

não por acaso, pois no mesmo período em que o pelotense frequentou o curso de 

Direito também se faziam presentes na mesma faculdade nomes como Julio de 

Castilhos, que viria no futuro a ser um dos fundadores e líder do PRR, e Assis Brasil, 

que junto com Castilhos também participou da fundação do partido, entre outros 

futuros nomes conhecidos da política gaúcha7. Portanto, podemos observar através 

desta informação que vínculos se criaram entre estes jovens acadêmicos Rio 

Grandenses, o que demonstra ser de longa data a construção de seu prestígio frente 

aos republicanos que mais tarde assumiriam o controle do Brasil, e Rio Grande do 

Sul, evidenciando assim parte da rede de relações na qual estava envolvido Cassiano. 

Passado o final do período imperial brasileiro, estes três bacharéis citados 

assumiram posições de destaque frente a política nacional, sendo eleitos pelo estado 

para participar da Assembleia constituinte de 1890. Foram eles alguns dos 

responsáveis por criar e promulgar uma nova constituição nacional com bases 

republicanas, adequadas ao novo regime político que se instalara no Brasil. Por isso 

não devemos tomar os fatos como acontecimentos isolados, pois em um contexto 

como o do coronelismo onde as relações são de extrema importância, podemos 

buscar dentro delas explicações para movimentações no campo político. 

Enquanto Deputado Federal, Cassiano ao longo de sua trajetória política pode 

ser encarado dentro do contexto desta análise como uma espécie de aglutinador, e 

partindo dele podemos ter melhor compreensão do modo de como se davam as 

relações em uma realidade coronelista como a da Primeira República. Tendo acesso 

a alguns de seus telegramas pessoais vemos que a rede de relações do político é 

                                                           
7 Conforme descrito na ficha de Julio de Castilhos. Online, obtido em Jan. 2018, disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CASTILHOS,%20J%C3%BAlio%20de.pdf> 
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bastante maleável, no sentido em que se expande dentro dos mais diversos universos, 

sejam políticos ou econômicos. Como vemos no telegrama a seguir, 

Vapor Satélite procedente Montevidéu descarregou alfândega Rio Grande 
baseado artigo 26 isenções nova tarifa 652 caixas carne, línguas 
conservadas, sendo depois sem pagar direitos baldeadas para vapor Ida, 
saindo 15 do corrente, destino Rio, como gênero estrangeiro já despachado 
para consumo deste fato resulta prejuízo para Fazenda nacional ao mesmo 
tempo ataca indústria rio-grandense que assim ameaçada pede vossa 
interferência fazer cessar nova forma contrabando. Saudações” (Pelotas, 
23.07.1898 – Associação Comercial para Deputado Dr. Cassiano do 
Nascimento).8 

Uma análise menos aprofundada do telegrama em questão levaria crer que trata-

se apenas de um simples reclamação devido a perda de mercado por parte do 

eleitorado de Cassiano, que através deste meio buscava um auxílio do político no 

pleito por novas regulamentações nesta área. Porém, ao identificar o remetente do 

telegrama nos deparamos com a Associação Comercial da cidade natal de Cassiano, 

diminuindo ainda mais a escala de análise buscamos identificar quem respondia 

durante esse período pelo comando diretivo da associação, onde foi encontrado o 

nome de Urbano Martins Garcia9, que durante duas gestões foi presidente da 

Associação Comercial de Pelotas, ocupando o posto entre os anos de 1892 e 1893, 

tendo mandato interrompido, para assim voltar a presidência entre 1895 e 1899. 

Indo um pouco mais fundo na análise foram encontrados dados que dão conta 

da participação de Urbano Martins como vereador pela cidade de Pelotas por duas 

legislaturas10 entre os anos de 1873 e 1878, ainda encontramos através dos jornais 

este individuo como Tenente-Coronel da Guarda Nacional pela comarca de Pelotas 

durante a Primeira Republica11, sendo reconhecido correligionário12 do Partido 

Republicano na cidade de Pelotas. Enfim, as características já citadas por si só já 

seriam o suficientes para entender o que Urbano representava na cidade, e os motivos 

pelos quais teria ele essa prerrogativa de tratar diretamente com Cassiano assuntos 

pertinentes elite pelotense de um modo geral. 

                                                           
8 Arquivo Cassiano do Nascimento - IHGPEL 
9Lista de presidentes da Associação Comercial de Pelotas, obtido online, Fev.2018, disponível em: 
<http://www.ascompel.com.br/institucional/presidentes.php> 
10Legislatura da Câmara de Vereadores de Pelotas, obtido online, Fev. 2018, disponível em: 
<http://www.camarapel.rs.gov.br/historia/legislaturas-da-camara-de-vereadores-de-pelotas> 
11 A Federação, Porto Alegre, 17 de Abril de 1894. 
12 A Federação, Porto Alegre, 10 de Fevereiro de 1904. 



 

26 
 

Mas durante esta pesquisa acabamos encontrando um elo ainda maior entre 

estes dois atores republicanos, trata-se do fato de Urbano ter contraído matrimonio 

com a irmã do deputado, com quem teve uma filha que viria a ser sobrinha de 

Cassiano13. Esse laço familiar nos ajuda a compreender melhor de que forma eram 

construídas as redes de relações no período, sendo a união de famílias pertencentes 

a elite um fator que contribuía para a manutenção deste status social. No entanto, não 

apenas isso, como vemos neste caso. A proximidade entre eleitorado (membros da 

Associação Comercial) e político (Cassiano do Nascimento) era feita por intermédio 

de um mediador diretamente ligado a ele. Sendo assim, fica evidenciado a importância 

das redes relacionais e como elas se estabeleciam no sistema coronelista. 

Com notável destaque no campo político, Cassiano em seu segundo ano como 

deputado já era reconhecido como líder da oposição14, isso em uma legislatura onde 

tinha como companheiros pelo Rio Grande do Sul  nomes como Julio de Castilhos, 

Joaquim Assis Brasil e Fernando Abbott, todos renomados da mais alta cúpula 

republicana estadual, fatos que acabam por evidenciar o importante papel que o 

pelotense representava na Câmara dos Deputados. Ao ser reconhecido enquanto 

líder da oposição, Cassiano representava justamente os que se opunham a medidas 

tomadas pelo governo de Marechal Floriano, justamente o presidente que um ano 

depois viria a convidar o político para assumir pastas ministeriais em sua 

administração.  

Tal fato demonstra o respeito dos mais altos escalões da política nacional pela 

figura de Cassiano. Influente deputado, o pelotense tinha relações de proximidade 

com outro grande nome da política gaúcha, o senador Pinheiro Machado, que é 

descrito por Maria Isaura Pereira de Queiroz (2006) como exemplo do “Coronel” Chefe 

Político, que seria dentro do sistema coronelista um indivíduo que transcende em 

influencia a esfera local, sendo ele próprio o coronel e representante político de 

determinada região. Certamente poucos nomes tiveram tanto prestígio quanto o de 

Pinheiro Machado, e ter esse político inserido em sua rede de relações era de grande 

valia. 

                                                           
13 A Federação, Porto Alegre, 14 de Fevereiro de 1894. 
14 A Federação, Porto Alegre, 27 de Maio de 1892. 
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A relação entre os dois políticos pode ser acompanhada pelas páginas do “A 

Federação”, onde encontramos viagens15 feitas em conjunto, banquetes16 oferecidos 

pelo senador com a presença do deputado, que inclusive tinha destacado pelas 

páginas do jornal republicano suas saudações em reverência a Pinheiro Machado, 

que por vez também teve pelo periódico destacado episódio onde saúda publicamente 

Cassiano.17 Por tratar-se de um jornal assumidamente “Orgão do Partido 

Republicano” devemos analisar seu conteúdo não se deixando influenciar pelo 

ufanismo do periódico, que em virtude de seu posicionamento tendia sempre a 

destacar em demasia quaisquer fatos ligados a partidários republicanos. 

Voltando ao telegrama remetido pela Associação Comercial de Pelotas no ano 

de 1898, com problemas alfandegários na cidade de Rio Grande os comerciantes 

reivindicavam junto ao político ajustes com relação a tributação de mercadorias 

estrangeiras. Já dois anos mais tarde, assuntos relacionados a alfandega voltam a ser 

pauta na vida de Cassiano. Desta vez a mesma Associação comercial, agora 

presidida por Coronel Alberto Rosa, solicita18 ao deputado que interpelasse em favor 

da criação de uma mesa de renda alfandegada19 na cidade de Pelotas, o que para os 

comerciantes da localidade propiciaria vantagens comerciais. 

No ano de 1903 tal reinvindicação se concretiza é era inaugurada em Pelotas a 

nova mesa de Renda20, com ampla divulgação da imprensa fizeram-se presentes ao 

cerimonial de inauguração, além de Cassiano que era reverenciado como principal 

nome para que tal realização fosse aprovada pela Câmara Federal, Coronel Pedro 

Osório vice-presidente do estado, coronel Alberto Rosa e José Barbosa Gonçalves, 

intendente do município a época que alguns anos mais tarde viria a ocupar o cargo 

de Ministro da Viação e Obras Públicas no governo de Hermes da Fonseca.  

Uma vez que já estabelecemos parte da rede de relações de Cassiano, notamos 

que determinada porção dela é formada por eleitores que de alguma forma tem 

influência sobre determinadas regiões ou segmentos da sociedade, mostrando assim 

                                                           
15 A Federação, Porto Alegre, 01 de dezembro de 1899. 
16 A Federação, Porto Alegre, 22 de agosto de 1899. 
17 A Federação, Porto Alegre, 04 de dezembro de 1899. 
18 A Federação, Porto Alegre, 05 de setembro de 1900. 
19 Mesas de renda alfandegarias eram instaladas em portos de menor movimentação, substituindo assim a 
estrutura de uma alfandega. Para melhor compreendimento ler em “Memória da Administração Pública 
Brasileira”, disponível online em: <http://linux.an.gov.br/mapa/?p=9632>. 
20 A Federação, Porto Alegre, 19 de agosto de 1903. 
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características típicas do “Coronelismo Clássico”, onde este eleitorado influente para 

baixo é o que garante a vitória eleitoral do político de cima.  

Dentro destas relações, onde o poder federal é insuficiente ao suprir as 

necessidades das mais diversas regiões do país, acaba se abrindo espaço para que 

surjam neste meio pessoas como Cassiano, que utilizando de sua percepção política 

avançada acabam ocupando a posição de destaque e relevância para determinada 

localidade. Não por ter a capacidade ele próprio de atender as demandas, mas por 

ser um indivíduo capaz de transitar entre esses dois universos, e fazer de suas 

relações um trunfo, seja para ter pedidos atendidos, ou seja para angariar votos em 

decorrências de sua capacidade fazer com que essas demandas sejam solucionadas. 

 

2.2 Um mediador em terras uruguaias: as viagens de Cassiano do 

Nascimento pelas páginas da imprensa. 

Agora mesmo, o governo do Estado, a noticia fidedigna de que odientos e 
irregeneráveis caudilhetes que figuraram na extincta revolução de 1893 a 
1895 estavam comandando forças ou fazendo parte do exercito oriental sob 
a promessa de prestar-lhes depois aquelle governo mão forte para trazerem 
a lucta ao território do Rio Grande do sul, reclamou contra esta atitude de 
hostilidade, por intermédio dos ilustres senador Pinheiro Machado e deputado 
Cassiano do Nascimento.21 

Em meio a guerra civil uruguaia de 1904 o jornal “A Federação” traz na notícia 

em destaque uma preocupação com relação a desordens na fronteira do estado, 

atribuindo este fato ao federalistas antigos adversários políticos e militares dos 

republicanos, estes que no momento ocupavam a posição de controle do Rio Grande 

do sul. Na figura dos dois principais líderes gaúchos das casas legislativas federais, o 

governo do estado tenta tomar emprestado o prestigio destes políticos para alertar o 

governo central para tais desordens. 

Seis meses mais tarde era noticiado pelo mesmo jornal uma viagem22 de 

Cassiano a Montevidéu. Mais detalhes sobre a viagem não foram transmitidos pela 

imprensa em primeiro momento, apenas a volta23 do deputado ao estado pouco mais 

de uma semana depois chegada em solo uruguaio. Poucos dias após sua volta ao 

                                                           
21 A Federação, Porto Alegre, 19 de Janeiro de 1904. 
22 A Federação, Porto Alegre, 21 de Julho de 1904. 
23 A Federação, Porto Alegre, 29 de Julho de 1904. 
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Brasil, passou a ser noticiado24 em Montevidéu que Cassiano conferenciou com o 

Ministro do Exterior do Uruguai, mas em nada essa reunião teria relação com tratativas 

de paz para aquele território que vivia momento de instabilidade já citado. 

Porém, pouco tempo depois novamente encontramos registros noticiados de 

outra viagem de Cassiano ao Uruguai, sem ter como precisar a data do embarque de 

ida do político, encontramos apenas o relato de sua volta ao fim do mês de 

Setembro25. Sobre esta viagem, é relatada pelo periódico26 uma visita do deputado a 

casas que estavam sendo construídas para os operários uruguaios, a notícia destaca 

que Cassiano ficou extremamente impressionado com a estrutura, pedindo inclusive 

cópia dos planos de construção desta vila operária. 

Tal fato nos liga ao trabalho de Larissa Copatti Dogenski (2013), que relata em 

sua análise das legislaturas de Cassiano um projeto de lei apresentado pelo pelotense 

quando este já ocupava cadeira no Senado Federal, trata-se de um projeto que 

propõem a “construção de casas populares para proletariados” (DOGENSKI, 2013, 

p.71). Tal proposta se assemelha bastante ao que foi observado por Cassiano em sua 

viagem ao Uruguai alguns anos antes, o que sugere uma influência no projeto, ainda 

mais sabendo-se que o político possuía inclusive os planos de construção uruguaios, 

mostrando assim que nem todos os projetos apresentados pelo legislativo eram 

oriundos exclusivamente de pressão do eleitorado, como sugerem algumas análises 

do período coronelista. 

Virando o ano, já no início de 1905 lá estava Cassiano novamente rumando em 

direção a terras uruguaias, desta vez pra conferenciar27 com o então presidente 

uruguaio Sr. Batle e Ordoñes, porém, mais uma vez a imprensa gaúcha não 

manifestou maiores detalhes da viagem, que pela repetição vezes com que ocorria 

em curto espaço de tempo evidenciava não serem simples tratativas entre os 

governos, uma vez que Cassiano era apenas um dos deputados federais brasileiros, 

e não o ministro das relações exteriores. 

                                                           
24 A Federação, Porto Alegre, 01 de Agosto de 1904. 
25 A Federação, Porto Alegre, 28 de Setembro de 1904. 
26 A Federação, Porto Alegre, 03 de Outubro de 1904. 
27 A Federação, Porto Alegre, 09 de Janeiro de 1905. 
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Logo que chegou ao Brasil já foi noticiada mais uma viagem do deputado ao 

Uruguai no mês de fevereiro28, aumentando ainda mais questionamentos desta vez o 

jornal “A Federação” trouxe a seus leitores a informação de que Cassiano havia 

conferenciado com mais de setenta autoridades uruguaias a respeito de uma possível 

linha férrea que ligasse os dois países, porém, a imprensa local  passou a atacar29 o 

deputado brasileiro, alertando aos uruguaios que este estava fazendo frequentes 

visitas ao país com a finalidade de buscar ressarcimento financeiro para estancieiros 

da fronteira gaúcha, que em virtude da guerra civil instalada no país vizinho 

reclamavam inúmeras perdas oriundas do contrabando e roubo de gado. 

Acusações estas que foram rechaçadas pela mídia republicana, “A Federação” 

traz em sua edição do dia 28 de fevereiro notícias de que os ataques por parte dos 

uruguaios a Cassiano estavam cada vez mais fortes, tendo agora apoio inclusive da 

imprensa argentina, que noticia um suposto fracasso nas negociações do deputado 

brasileiro com o governo uruguaio. Diante de tais fatos ficam evidentes as 

possibilidades de manipulação dos reais motivos das inúmeras viagens de Cassiano 

ao Uruguai por parte da imprensa partidária republicana. 

Além de acusar o Brasileiro de querer ressarcimento para seus “clientes”, os 

uruguaios ainda trazem a informação de que Cassiano estaria tentando obter dados 

sobre o intercâmbio de gado na fronteira uruguaia, assunto esse que a pouco tempo 

havia sido pauta em uma de suas falas na câmara que foi noticiada pelo periódico “A 

Federação”, onde o deputado na ocasião “protestou contra o imposto de quinze contos 

de réis sobre cabeça de gado entrado na fronteira”30, aliando assim as duas 

informações podemos definir que as acusações da imprensa uruguaia faziam sentido, 

e não se tratavam apenas de mentiras criadas na intenção de atacar Cassiano. 

Tais fatos apresentados a respeito da desta última viagem de do pelotense 

provavelmente levam a crer que devido a toda repercussão negativa as negociações 

intermediadas por Cassiano iriam ruir. Mas de forma fora do comum, um mês após 

referida viagem, é noticiado31 que o governo do Uruguai irá ressarcir os estancieiros 

brasileiros, mas com apenas um detalhe, somente aqueles que fossem representados 

                                                           
28 A Federação, Porto Alegre, 25 fevereiro de 1905. 
29 A federação, Porto Alegre, 27 de fevereiro de 1905. 
30 A Federação, Porto Alegra, 28 de dezembro de 1905. 
31 A Federação, Porto Alegre, 01 de abril de 1905. 
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pelo deputado brasileiro seriam indenizados. A partir deste momento “A Federação” 

assume então publicamente que a intenção das viagens do pelotense eram realmente 

as mencionadas pelos uruguaios. 

Mais uma vez então Cassiano embarcou32 rumo a Montevidéu, desta vez com a 

possível certeza de que suas reclamações seriam atendidas, porém, o acontecido saiu 

exatamente ao contrário do que havia sido noticiado, e o governo do Uruguai se 

recusa a pagar as requeridas indenizações, deixando assim o deputado brasileiro 

desapontado com toda esta situação. A partir deste momento aparentemente as 

negociatas entre os dois lados esfriaram por um breve tempo, até que em outubro33 

de 1905 o deputado volta a capital uruguaia, mas ao que tudo indica volta sem avançar 

novamente nas negociações, e em novembro34 do mesmo ano a situação se repetiu 

novamente fazendo com que Cassiano voltasse para o estado já praticamente sem 

esperanças. 

Como um último esforço em junho35 de 1906 o deputado participa de nova 

conferencia com o Presidente Batle, mas ao ser questionado pela imprensa Cassiano 

da por encerradas36 as negociações, alegando má vontade por parte do chefe 

uruguaio. Após três nos de intensa mediação nem mesmo o prestigiado deputado foi 

capaz de atender eleitorado gaúcho, mas o que fica destas negociações para esta 

análise não é o resultado em sí, e a situação nas qual estava envolto o personagem 

político. 

Diante de tais fatos, podemos atribuir o papel de mediador político a Cassiano 

sem medo de erros. Em sua análise, Dogenski também identificou o pelotense agindo 

em benefício direto de seu eleitorado quando já se era senador, foi no caso onde ele 

pressionou a presidência do senado pra que um projeto que dava o reconhecimento 

do caráter oficial dos diplomas emitidos pelo Academia do Comercio de Pelotas fosse 

posto em votação,  a autora indica que a atuação do senador neste caso foi decisiva 

para que o projeto entrasse na pauta da casa mais rápido, agradando assim seu 

eleitorado que era composto por comerciantes daquela região (DOGENSKI, 2013). 

                                                           
32 A Federação, Porto Alegre, 05 de junho de 1905. 
33 A Federação, Porto Alegre, 03 de outubro de 1905. 
34 A Federação, Porto Alegre, 20 de novembro de 1905. 
35 A Federação, Porto Alegre, 15 de junho de 1906 
36 A Federação, Porto Alegre, 21 de junho de 1906. 
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Fruto de seu tempo, Cassiano estava inserido dentro do sistema coronelista 

enquanto mediador político, mas não por acaso, como já mostrado no presente 

trabalho, este papel só é atribuído a indivíduos dotados de capacidade para tal. Em 

casos como o das viagens ao Uruguai tivemos em certo momento o indicativo de que 

o governo oriental indenizaria apenas os “clientes” de Cassiano, mesmo que isso não 

tenha se concretizado, não devemos desprezar a influência do qual dispunha o 

deputado, que por esforço pessoal chegou ao ponto de quase obter sucesso 

negociando diretamente com uma nação, esta influência é fruto de uma sólida rede 

de relações que se desenhava a sua volta, por onde Cassiano podia transitar 

livremente nas mais diversas esferas da sociedade do período. 

 

 Conclusão   

Ao fim da presente pesquisa imaginamos ter contribuído para a crescente 

construção historiográfica a respeito do coronelismo regional gaúcho e suas 

características. Ampliando a visão sobre a atuação do sistema acreditamos ter tirado 

o foco da imagem do “Coronel mandão”, e mostrado que tal estrutura tem dimensão 

extremamente ampliada, não podendo portanto, ser reduzida a personificações 

simplistas, que por hora chegam a tirar do coronelismo sua importância enquanto 

influência para a construção da identidade do brasileiro. 

A análise de redes presente neste trabalho foi capaz de nos mostrar o quão 

importante podem ser os laços familiares para construção das relações, e tratando-se 

de um período pautado por trocas e reciprocidades entre governo central e estados, 

ter esse elo entre os dois, neste caso o mediador político, foi fundamental para que 

determinado grupo regional obtivesse vantagens, podendo inclusive dentro da lógica 

do período serem encarados como coronéis, estes membro das elites regionais faziam 

então uso do seu poder de mobilização sobre suas localidades par reivindicar 

questões a seu favor, como no caso da criação de uma Mesa de Renda, por exemplo. 

O poder que o eleitorado tinha sobre o político, neste caso Cassiano, pode ser 

evidenciado quando o pelotense durante três anos foi ao menos oito vezes ao Uruguai 

negociar em favor de sua clientela. O que comprova a força do voto enquanto 

mobilizador na Primeira República, pois ter o controle deste servia como importante 
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moeda de troca. Aliás, tal episódio derruba a tese de uma elite gaúcha passiva diante 

do poder exercido pelo PRR, pois um grupo passivo não teria o poder de forçar um 

líder da Câmara Federal dos Deputados a fazer vezes de Ministro das Relações 

Exteriores em prol de sua causa. 

Por outro lado, podemos definir Alexandre Cassiano do Nascimento enquanto 

mediador político da mais alta expertise. Respeitado por seus pares, o pelotense 

construiu sua vida política aliando relações com a alta cúpula da política nacional, a 

atendimento de demandas locais, de onde obtinha os votos necessários para 

permanecer com sucessivas reeleições frequentando o coração da política nacional. 

Também no caso das viagens o Uruguai, embora não tenha obtido sucesso em suas 

reivindicações, podemos observar o tamanho da influência de Cassiano, que sentava 

para negociar diretamente com o presidente do país vizinho, o que denota o status 

pelo qual era reconhecido o político. 

Finalizando então este trabalho, conseguimos dar um panorama geral da 

atuação do coronelismo no Rio Grande do Sul, colocando de vez então o estado 

dentro de uma lógica de atuação nacional deste sistema. Obviamente que esta 

pesquisa não traz respostas definitivas sobre o coronelismo, e nem seria esta nossa 

intenção, mas partindo das relações estabelecidas naquela sociedade imaginamos ter 

contribuído com a construção de uma nova visão do todo que representa o sistema. 
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