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EDITORIAL

COMEÇAR DO NOVO!
Este é o último número da série da revista com o título Histórica. A revista continua, mas
mudará o seu rumo editorial e ganhará novo conteúdo e nova roupagem.
Este número 63 é uma espécie de edição de transição, pois a revista continua com elementos da série
on line iniciada em 2005, mas já traz algumas novidades que indicam a nova direção da publicação.
A mudança deste periódico reflete as fortes transformações que o APESP vem experimentando desde
meados de 2013, quando se iniciaram muitas alterações na sua política institucional e produção
técnica.
As mudanças no Arquivo Público do Estado de São Paulo buscam alinhamento com o que
há de mais avançado em política de arquivos no mundo, porém se inspiram também em práticas
passadas, não muito longínquas na história da instituição.
As edições periódicas deste Arquivo já passaram por diversas mudanças. Desde O Boletim,
editado em 1942, até a presente Histórica on line, foram várias experiências de trocas nos títulos,
nos estilos e nos conteúdos editoriais. Percebe-se que o perfil editorial oscilava entre a abordagem
historiográfica e aquela mais próxima do que hoje conhecemos como arquivística. Entre 1993 e
2003, o Arquivo chegou a publicar dois periódicos simultâneos: o Boletim do Arquivo, “voltado para a
divulgação da Arquivologia e das experiências acumuladas na árdua tarefa de preservar e permitir o
acesso à documentação pública”, e a Histórica - Revista do Arquivo Público, que propunha a ajudar “o
leitor a situar-se no cerne do debate historiográfico contemporâneo”.
Temos clareza de que o nosso objeto tem uma interface muito acentuada com a História (no
sentido epistemológico). Porém, mesmo a produção de conteúdo historiográfico, feito sob a ótica
dos profissionais de arquivos, tem o seu viés próprio e particular.
Não nos distanciamos dos historiadores, mas revelamos a equidistância do nosso ofício com outras
áreas indissociáveis dos arquivos: gestão pública, administração, direito administrativo e, claro, as
demais ciências da informação.
Não há tensão entre historiadores e arquivistas, assim como não há fronteiras rígidas entre o
ofício de um e de outro. Mas não há dúvidas de que ambos mantêm os traços identitários dos seus
afazeres. Isso vem de longe, como podemos ler nas palavras de Abreu e Silva, diretor do Arquivo
Público do Rio Grande do Sul na década de 1920:
Não é, pois da competência do Archivo analysar e commentar documentos e delles
tirar ilações ou sobre elles compor narrativas, - o que é obra do historiador; mas colligir,
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coordenar e catalogar documentos de autoridade historica, - o que é tarefa propriamente
do archivista. O trabalho deste facilita o daquelle; um accumulando e classificando
documentos, testemunhos, forma o processo histórico, sobre o qual o outro cala o seu
trabalho, sem dúvida bem mais árduo e difícil.1
A grafia foi mantida exatamente para indicar a distância temporal: este texto é do início
do século XX! Claro, os tempos são outros, o arquivo contemporâneo assume perfil bem mais
complexo do que o desenhado por Abreu e Silva; e, convenhamos, não há nenhum pecado quando
um arquivista, no exercício do seu ofício, se propõe a interpretar a história ou mesmo quando o
historiador se esforça em resignificar os arquivos.
O que muda na Revista
A partir da próxima edição, este periódico passará a se chamar, simplesmente, REVISTA DO
APESP. Iniciar-se-á nova numeração; no Conselho Editorial da Revista serão agregados pesquisadores
e profissionais da Arquivologia; a Revista ficará mais plural e, além da abordagem historiográfica,
divulgará temas que circundam os eixos centrais que articulam as instituições arquivísticas (gestão,
preservação, acesso à informação, difusão); a produção do conhecimento realizada cotidianamente
na instituição será destacada, assim como a publicação de artigos de qualquer natureza, que
divulguem conhecimentos produzidos a partir do nosso acervo ou de outros arquivos do mundo.
O Arquivo Público do Estado está de volta ao seu leito natural e esta Revista se propõe a refletir
isto. Temos muito orgulho em buscar a nossa identidade de Arquivo, essa instituição ambivalente
e peculiar, fundamental para a garantia dos direitos dos cidadãos, fundamentação da memória
individual e coletiva, compreensão do passado, documentação do presente e orientação das ações
futuras”.2
O que o leitor vai encontrar nesta edição de número 63
Uma seção com coletânea de artigos de vários autores que trazem reflexões sobre o tema da
representação política e eleições.
A seção Intérpretes de Acervo é uma coletânea de reportagens que têm como foco o
pesquisador do APESP e seus objetos de pesquisa. Trata-se de interessantes matérias produzidas a
partir de entrevistas com alguns de nossos usuários voltados para a pesquisa acadêmica, que revelam
segredos peculiares dos documentos e que podem sugerir boas pistas para os novos pesquisadores.
Essa seção revela, também, o potencial inestimável dos usos dos ricos documentos de um Arquivo.
Em Imagens de uma época retrata-se a inusitada Universidade de São Paulo, fundada em 1911.
Na seção Prata da Casa, destaca-se a mais recente exposição do APESP.
1
Trecho extraído do artigo Arquivo como editora: análise de uma trajetória e a construção de um
conceito, de Haike Roselane Kleber da Silva, São Paulo, 2009.
2
Conforme Declaração Universal sobre os Arquivos, Conselho Internacional dos Arquivos.
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Chamamos a atenção para essa exposição pois ela ilustra muito bem uma questão aludida
neste editorial: assim como esta Revista, a exposição Em nome d’El Rey: 250 anos do Governo Morgado
de Mateus em São Paulo (1765-2015) assumiu o desafio de propor uma abordagem muito aderente à
instituição Arquivo. Menos preocupada com narrativas interpretativas do período histórico tratado, a
exposição busca explorar o universo vocabular da ciência arquivística, pondo em destaque a riqueza
da diplomática, o erudito ofício da paleografia e o artesanal trabalho de conservação e restauro.
É para ver, ler e nunca mais esquecer!
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DOSSIÊ TEMÁTICO: ELEIÇÕES

Nessa edição, a Revista Histórica Online propõe como tema as eleições. Embora o país
tenha passado por várias ditaduras, o processo eleitoral, em diversos momentos da história,
representou uma parte importante da vida política brasileira.
No Império, eleições eram parte importante da dinâmica do poder, como demonstram os
artigos A Composição do Senado no Império do Brasil: Eleições, Nomeações e Nobilitações (18261831), de Marina Garcia de Oliveira; Eleições e regime representativo no Império: interpretações
e problemas, de Rodrigo Munari; e Democracia e Liberalismo no Brasil Oitocentista: uma
Análise do Discurso Político de José de Alencar presente em Systema Representativo (1866), de
Evaristo Caixeta Pimenta. Na República, o processo eleitoral representou muito mais do que
uma simples encenação, como propõe o artigo As Eleições no Brasil Republicano: para além
do Estereótipo da Fraude Eleitoral, de Paolo Ricci e Jaqueline Porto Zulini. E finalmente, o texto
A Imagem Partidária do PT na disputa para Prefeito de Curitiba na Eleição de 2000, de Doacir
Gonçalves de Quadros, qualifica a importância do voto enquanto momento de afirmação
dos partidos nos dias atuais.
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A COMPOSIÇÃO DO SENADO NO IMPÉRIO DO
BRASIL: ELEIÇÕES, NOMEAÇÕES E
NOBILITAÇÕES (1826-1831)
Marina Garcia de Oliveira1
Resumo Este artigo tem como objetivo analisar a formação do Senado imperial, ocorrida,
pela primeira vez, em 1826. Pretende discutir as listas tríplices, subsídio para a nomeação
dos senadores pelo imperador, e de que maneira essa nomeação garantiu a composição
de um Senado favorável a ele. Além de nomear os senadores de sua preferência, D. Pedro I
concedeu títulos nobiliárquicos para muitos deles, o que também contribuiu para a obtenção
do apoio dos senadores à sua política.
Palavras-chave Senado imperial. Títulos de nobreza. Lista tríplice.
Abstract This article intends to analyze the formation of the Imperial Senate, established for
the first time in 1826. It aims to discuss the triple lists, the allowance for the appointment of
senators by the emperor, and how this assignation ensured him the formation of a favorable
Senate. D. Pedro I not only appointed the senators of his preference, but also granted titles
for many of them, thus gaining their support to his politics.
Keywords Imperial Senate. Nobility titles. Triple list.

1
Doutoranda em História pelo programa de História Social – FFLCH – USP. Graduada e mestre em História pela mesma instituição. Bolsista de mestrado da FAPESP (2011-2013).
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A Constituição de 25 de março de 1824, outorgada por D. Pedro I, estabelecia um
Poder Legislativo bicameral, ou seja, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.
Embora as duas casas fossem eleitas, a primeira delas tinha caráter temporário, e a outra,
caráter vitalício. Além dessa diferença, o Senado era eleito em lista tríplice, a qual, por sua
vez, era entregue ao imperador, a quem cabia a escolha do nome do futuro senador. Esse
procedimento não ocorria para a eleição dos deputados, sobre a qual o imperador não
possuía nenhum poder de interferência2.
Após a outorga da constituição, era grande a expectativa em relação à convocação
de eleições para as duas casas do Legislativo e à sua subsequente reunião; porém, apesar
das eleições terem sido realizadas já em 1824, a reunião da Assembleia Geral só ocorreria em
1826. Esse intervalo de tempo entre a eleição e a reunião não se deveu ao acaso3. A primeira
Câmara de Deputados do Império do Brasil foi formada por figuras políticas pouco afeitas ao
imperador, o que significava, na prática, que D. Pedro I enfrentaria alguma oposição na casa
temporária; valia a pena, portanto, dedicar mais atenção à nomeação dos senadores.
A Assembleia Geral deveria ser composta por 102 deputados e 50 senadores, sendo
que cada província tinha direito a um número de parlamentares proporcional ao número
de seus habitantes. Como o Senado era vitalício, uma vez nomeado, novas cadeiras seriam
abertas apenas à medida que antigos membros falecessem. Desse modo, na primeira eleição
para a formação do Senado, coube a D. Pedro I, em uma experiência única do Legislativo
Imperial, nomear os 50 senadores aos quais as 19 províncias teriam direito.
Assim, a província de Minas Gerais tinha direito a 20 deputados e dez senadores;
Pernambuco e Bahia a treze deputados e seis senadores cada; São Paulo a nove deputados e
quatro senadores; Ceará e Rio de Janeiro a oito deputados e quatro senadores cada; Paraíba
do Norte e Alagoas a cinco deputados e dois senadores cada; Maranhão a quatro deputados
e dois senadores; Pará e Rio Grande do Sul a três deputados e um senador cada; Sergipe,
Goiás e Cisplatina4 a dois deputados e um senador cada; e Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito
Santo, Mato Grosso e Santa Catarina a um deputado e um senador cada5.
Primeiramente, merece destaque o fato de que, apesar das eleições terem ocorrido
em 1824, D. Pedro I nomeou os senadores apenas em janeiro de 1826, permitindo que o
Legislativo se reunisse pela primeira vez em maio deste ano. Outra questão digna de destaque
2
Sobre o Poder Legislativo, consultar Constituição de 25 de março de 1824, título IV – Do Poder Legislativo.
3
Esse intervalo de tempo pode ser explicado pela eclosão e repressão da Confederação do Equador,
em Pernambuco, em 1824, após a outorga da Constituição; pela assinatura do Tratado de Paz e Amizade com
Portugal em 29 de agosto de 1825, pelo qual Portugal reconhecia a independência do Brasil; e pelo início da
Guerra da Cisplatina, em 1825. Sobre esses acontecimentos, ver BERNARDES (2011); MELLO (2004); e RIBEIRO e
PEREIRA (2009).
4
A província da Cisplatina sofreu intervenção militar de D. João, em 1816, e foi anexada ao Reino Unido
de Portugal e Algarves em 1821. Com a Independência brasileira, em 1822, foi incorporada ao Império do Brasil
e permaneceu ligada a ele até o ano de 1828 – quando, após a Guerra da Cisplatina, tornou-se independente,
com o nome de Uruguai.
5
JAVARI, Barão de. Organizações e programas ministeriais; regime parlamentar no império. Brasília:
Departamento de Documentação e Divulgação, 1979.
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é a composição das listas tríplices, formadas por mais nomes do que o triplo do número de
senadores a que cada província tinha direito, o que ampliava o leque de possibilidades de
escolha a ser feita pelo imperador, especialmente porque não havia nada que o obrigasse a
nomear os mais votados. Finalmente, outro elemento a ser considerado é que, já conhecendo
os nomes dos deputados eleitos e também os nomes que compunham as listas tríplices, em
outubro de 1825, D. Pedro I concedeu títulos de nobreza a diversos políticos, seus aliados – o
que, mais tarde, se mostraria como parte de uma estratégia política mais ampla.
A província da Bahia tinha direito a seis senadores, o que indicava que a lista tríplice
deveria ser composta por 18 nomes. Porém, a lista entregue ao imperador tinha 22 nomes,
dos quais foram escolhidos os dois primeiros colocados, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo
segundo. Salta aos olhos a nomeação de candidatos em péssimas posições, como a décima
segunda. E a província da Bahia não foi uma exceção. Pernambuco, que também tinha direito
a seis senadores, formou uma lista tríplice com 19 nomes, dos quais foram nomeados os dois
primeiros colocados, o nono, o décimo, o décimo sexto e o décimo sétimo. Outro exemplo,
talvez mais discrepante ainda que os dois primeiros, foi a província do Rio de Janeiro. Apesar
do Rio ter direito a quatro senadores, sua lista tríplice tinha 22 nomes, ou seja, dez nomes
a mais do que o triplo do número de cadeiras no Senado. Se não bastasse ter 22 nomes, os
escolhidos pelo imperador ocupavam a terceira, a sexta, a sétima e a décima sexta posições.
Essas províncias não se mostraram exceções no panorama de eleições para o Senado,
e revelaram que a nomeação para este era parte fundamental para a realização da política
de D. Pedro I, uma vez que essa casa deveria ser composta por políticos da confiança do
imperador, capazes de conter os possíveis radicalismos da Câmara dos Deputados. Assim,
os senadores nomeados pela Bahia eram, em posição crescente na lista tríplice, Francisco
Carneiro de Campos, José Joaquim Carneiro de Campos, Luiz José de Carvalho e Melo, José
da Silva Lisboa, Domingos Borges de Barros e Clemente Ferreira França. Desses, apenas o
primeiro colocado, Francisco Carneiro de Campos, não tinha sido agraciado com um título
de nobreza em 1825. Os outros cinco foram agraciados, respectivamente, com os títulos
de visconde de Caravelas com honras de grandeza, visconde de Cachoeira com honras
de grandeza, barão de Cairu, barão de Pedra Branca e visconde de Nazaré com honras de
grandeza6.
A nomeação, em janeiro de 1826, de homens já nobilitados em 1825, não foi
exclusividade da província da Bahia. Os senadores nomeados por Pernambuco eram José
Carlos Mayrink da Silva, Antonio José Duarte de Araújo Gondin, José Inácio Borges, José
Joaquim de Carvalho, Bento Barroso Pereira e Antonio Luis Pereira da Cunha. Este último foi
agraciado, em 1825, com o título de Visconde de Inhambupe com honras de grandeza. Já os
senadores nomeados pelo Rio de Janeiro eram Mariano José Pereira da Fonseca, Francisco
6
As honras de grandeza eram concedidas pelo imperador apenas aos agraciados com os títulos de
barão e de visconde, e davam ao nobre o direito de frequentar a Corte. Os títulos de conde, marquês e duque
já possuíam automaticamente honras de grandeza.
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Vilela Barbosa, José Egídio Álvares de Almeida e José Caetano Ferreira de Aguiar. Desses, os
três primeiros foram nobilitados, em 1825, com os títulos de Visconde de Maricá com honras
de grandeza, Visconde de Paranaguá com honras de grandeza e Visconde de Santo Amaro,
respectivamente.
A concessão de vínculos de nobreza em 1825 sugere um vínculo político anterior
desses senadores com D. Pedro I. Para exemplificar, dos senadores nomeados pelas províncias
citadas, sete foram membros do Conselho de Estado, nomeado por D. Pedro I e responsável
pela redação da Constituição de 1824. Eram eles Antonio Luís Pereira da Cunha, Clemente
Ferreira França, Francisco Vilela Barbosa, José Egídio Álvares de Almeida, José Joaquim
Carneiro de Campos, Luís José de Carvalho e Melo e Mariano José Pereira da Fonseca.
Podemos, agora, discutir como esses acontecimentos se encaixavam na estratégia
política de D. Pedro I. Assim, após a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, ele
nomeou um Conselho de Estado, formado por dez políticos de sua preferência, para redigir
um novo texto constitucional; em 1825, em recompensa pelos serviços prestados como
conselheiros (e, no caso de alguns deles, até como ministros), tais políticos foram agraciados
com títulos de nobreza; e em janeiro de 1826, os dez conselheiros foram nomeados
senadores. Ao nomear esses conselheiros para o Senado, o imperador procurava assegurar
apoio político da casa vitalícia. E, evidentemente, estes não eram os seus únicos aliados,
neste Senado.
A cuidadosa nomeação de figuras em péssimas posições na lista tríplice já indica a
preocupação do imperador em nomear aliados seus para representar diferentes províncias
no Senado. Há que se destacar que era possível que uma mesma pessoa aparecesse em
diferentes listas tríplices, podendo o imperador escolher qual província seria representada
por aquele político. Essa possibilidade também favoreceu a montagem de um Senado
favorável ao imperador, pois permitiu que grandes nomes da política imperial fossem
nomeados por províncias distantes do Rio de Janeiro, e pouco expressivas politicamente.
Exemplo disso é o caso de João Severiano Maciel da Costa, um dos redatores da
Constituição de 1824, e que foi nomeado Visconde de Queluz, com honras de grandeza, em
1825. Ele apareceu nas listas tríplices de seis províncias, ocupando diferentes posições. No
Pará, foi o segundo mais votado; no Piauí, o primeiro; na Paraíba do Norte, o quarto; em Minas
Gerais, o terceiro; no Rio de Janeiro, quinto; e em Pernambuco, o décimo quarto. Apesar de
ter nascido em Minas Gerais e tido boas posições em lista tríplice, João Severiano Maciel
da Costa foi nomeado senador pela Paraíba do Norte (a lista desta província continha seis
nomes, o que era correto, já que a Paraíba do Norte tinha direito a duas cadeiras senatoriais).
Este caso nos mostra que, diante de um mesmo nome presente em várias listas provinciais,
o imperador era livre para escolher quem mais lhe agradasse.
Além disso, o fato de figurar em diversas listas tríplices não garantia a nomeação pelo
imperador. Exemplo disso é Gervásio Pires Ferreira, integrante do movimento pernambucano
de 1817 e presidente da junta governativa pernambucana que recebeu seu próprio nome
13
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em 1821. Gervásio apareceu em três listas tríplices: Ceará, Pernambuco e Alagoas. Embora
tenha ocupado posições razoáveis nessas listas, sendo, respectivamente, o décimo, o oitavo
e o quinto colocado, não foi nomeado por nenhuma dessas províncias – talvez como
consequência de seu passado político, já que não era figura cara a D. Pedro I7.
Assim, a questão que se coloca é que, para ser senador, não bastava aparecer em
várias listas provinciais; era preciso ser aliado do imperador, o que ampliava as chances de
nomeação para o Senado. Retomando o cenário político que viabilizou a escolha do primeiro
Senado brasileiro, D. Pedro I nomeou aqueles que lhe eram favoráveis, que já haviam sido
ministros e conselheiros de Estado e que já haviam recebido títulos de nobreza, o que
demonstrava a existência de algum vínculo entre o titulado e o imperador. A cuidadosa
escolha dos senadores garantiu a formação da casa vitalícia capaz de assegurar apoio ao
imperador e conter projetos oriundos da Câmara dos Deputados que fossem contrários
à política de D. Pedro I, objetivando alterações nas estruturas até então vigentes. Se não
bastasse essa atitude de D. Pedro I para garantir apoio do Senado, após o encerramento,
em setembro de 1826, dos trabalhos legislativos, o imperador utilizou outro artifício para
manter o apoio dos senadores.
Em 12 de outubro de 1826, data do aniversário de D. Pedro I, foi publicada a lista
dos agraciados com títulos de nobreza. Das 61 concessões praticadas no ano de 1826, 54
foram feitas em 12 de outubro, ocasião em que foram nobilitados 20 senadores, dos quais 11
foram agraciados com um título de marquês acompanhado pelo assentamento (espécie de
rendimento) pago pelo Conselho da Fazenda8; dois receberam apenas o título de marquês9;
um recebeu título de conde10 e outros seis receberam títulos de visconde, dos quais dois
eram com honras de grandeza.
A farta distribuição de títulos de nobreza, após o encerramento do ano legislativo,
demonstra uma ação efetiva da parte do imperador para assegurar o apoio dos senadores
por ele nomeados, dentro da casa vitalícia do Legislativo. Evidentemente, o título de marquês
o segundo hierarquicamente mais elevado11 já era, por si só, uma demonstração do vínculo
político do agraciado com o imperador, e também do prestígio desse homem nos altos
círculos da política imperial.
Contudo, se não bastasse a concessão do título de marquês, d. Pedro lhes ofertou,
juntamente com o título, uma mercê pecuniária: o assentamento pago pelo Conselho
da Fazenda. Com essa atitude, d. Pedro I esperava que o Senado se portasse como uma
retaguarda dos seus interesses, evitando que projetos contrários a ele fossem aprovados,
7
Sobre Gervásio Pires Ferreira, consultar BERNARDES (2006) e MELLO (2004).
8
Os onze marqueses com assentamento pago pelo Conselho da Fazenda eram Inhambupe de Cima,
Vila Real da Praia Grande, Nazaré, Barbacena, Jacarepaguá, Aracati, Queluz, Santo Amaro, Caravelas, Baependi
e Maricá.
9
Os dois marqueses eram Paranaguá e Sabará.
10
Trata-se do conde de Valença.
11
Em ordem crescente de hierarquia, os títulos de nobreza eram: barão, barão com honras de grandeza,
visconde, visconde com honras de grandeza, conde, marquês e duque.
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uma vez que a Constituição previa a aprovação das duas casas do Legislativo para que um
projeto entrasse em vigência.
Finalmente, é válido ponderar que a estratégia política formulada por D. Pedro
I rendeu bons frutos já nos primeiros anos de funcionamento do Legislativo. Embora a
Câmara dos Deputados tivesse proposto, em 1827, a extinção do Conselho da Fazenda, e,
em 1828, a abolição dos bens vinculados e morgados, por exemplo, quando esses projetos
foram recebidos pelo Senado, a discussão demorou para ser iniciada e foi feita com muita
parcimônia, retardando, portanto, a aprovação e a rejeição das medidas propostas pelos
deputados. Outra estratégia praticada pelos senadores foi a recusa em reunir-se com
a Câmara dos Deputados. A Constituição de 1824 determinava que, quando houvesse
divergências em relação aos projetos em discussão, as duas casas deveriam se reunir e votar
conjuntamente12.
Essa prática do Senado funcionou bem até a posse da segunda legislatura da Câmara
dos Deputados, quando os questionamentos feitos ao imperador se intensificaram e o
Senado não conseguiu mais protelar as discussões dos projetos enviados pelos deputados.
Além da posse da nova legislatura, o Senado, em 1830, já havia recebido a entrada de novos
membros, como Nicolau Vergueiro13 e Manuel Caetano de Almeida e Albuquerque14, ambos
deputados da primeira legislatura, o que, de certo modo, favoreceu a aproximação entre as
duas casas, e a consequente discussão de projetos elaborados pela Câmara.
Assim, a estratégia política de D. Pedro I para assegurar apoio da casa vitalícia foi não
só bem sucedida como também foi percebida pelos contemporâneos. De tal modo que,
logo após a abdicação do imperador, em 1831, o Legislativo se propôs a discutir projetos de
lei envolvendo os títulos de nobreza e as mercês pecuniárias e fundiárias. De tal modo que
a lei de 14 de junho de 1831 determinava que os regentes não poderiam conceder títulos
de nobreza (prática que seria retomada apenas com a maioridade de D. Pedro II); a lei de 4
de outubro de 1831 organizava o Tesouro Nacional e abolia o Conselho da Fazenda, órgão
responsável pelo pagamento dos assentamentos, de tal modo que as mercês pecuniárias
antes concedidas por esse órgão ficavam extintas; e a lei de 6 de outubro de 1835 abolia os
bens vinculados e os morgados, extinguindo, portanto, os privilégios fundiários.
Dessa forma, a eleição e nomeação do primeiro Senado do Império do Brasil permitiu
a elaboração de 19 listas tríplices provinciais de uma única vez, seguida da nomeação, por D.
Pedro I, dos 50 senadores. Tal experiência foi única, uma vez que o Senado só era renovado
quando algum de seus membros falecia, o que gerava a eleição de uma nova lista tríplice,
mas restrita àquela província representada pelo falecido senador. Assim, a possibilidade de
formação de um Senado que fosse majoritariamente favorável ao monarca foi algo restrito
12
Sobre a atuação do Senado, ver PEREIRA (2010).
13
Foi o segundo colocado na lista de Minas Gerais para ocupar a vaga do marquês do Sabará, falecido
em 2 de julho de 1827.
14
Foi o segundo mais votado na lista de Pernambuco para substituir Antonio José Duarte de Araújo
Gondim, falecido em 31 de janeiro de 1826.
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ao primeiro imperador. E este, ao conceder títulos de nobreza e mercês pecuniárias a um
número significativo de senadores, para assegurar o seu apoio, revelou uma leitura correta
do cenário político do seu tempo15.
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ELEIÇÕES E REGIME REPRESENTATIVO NO
IMPÉRIO: INTERPRETAÇÕES E PROBLEMAS
Rodrigo Marzano Munari1
Resumo O presente artigo revisita algumas interpretações clássicas sobre o processo
eleitoral e o caráter do regime representativo no Império brasileiro, e propõe-se a
estabelecer, como contraponto, algumas problemáticas (e possibilidades de pesquisa)
suscitadas com a hipótese da existência de um governo representativo no Brasil do século
XIX. Algumas fontes da época são mobilizadas com o objetivo de referenciar questões
como: intervenção do governo nas eleições, falseamento institucional, poderes locais e
governo central, democracia e representação, entre outras.
Palavras-chave Eleições. Regime representativo. Império. Historiografia. Problemas.
Abstract This article reexamines some classic interpretations of the electoral process
and the nature of representative government in the Brazilian Empire; it also proposes
to establish, as a counterpoint, some issues (and research possibilities) raised with
the assumption of a representative government in nineteenth-century Brazil. Some
contemporary sources are mobilized in order to reference issues as: government
intervention in elections, institutional distortions, local authorities and central government,
democracy and representation, among others.
Keywords Elections. Representative government. Empire. Historiography. Issues.
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Na historiografia brasileira, é predominante a interpretação de que as eleições para
deputados e senadores no Império indiretas e censitárias, como estabeleceu a Constituição
de 1824 não expressavam a real opinião do país, mas apenas os interesses do partido
político no poder; ou, em última instância, os interesses do próprio Imperador, que era
quem nomeava e destituía os ministérios. Através da fraude ou da violência, o governo
podia eleger os candidatos que quisesse. De fato, são bem conhecidas as inúmeras formas
de fraudar eleições no século XIX.
Em Cidadania no Brasil (2009), o historiador José Murilo de Carvalho aponta os
principais personagens que dominavam esse cenário fraudulento: o “cabalista”, que garantia
a inclusão do maior número possível de partidários do seu chefe na lista de votantes2, os
quais deveriam ser muito bem arregimentados e vigiados (até o momento da votação) nos
conhecidos barracões ou currais; o “fósforo”, que se fazia passar pelo verdadeiro votante,
em caso deste vir a faltar; o “capanga eleitoral”, serviçal pago pelos chefões locais, a quem
competia proteger os partidários e amedrontar ou ameaçar os adversários. As irregularidades
não paravam por aí: quando o resultado não interessava aos que controlavam as eleições, as
atas podiam ser falsificadas ou adulteradas. As famosas eleições feitas a bico de pena, isto é,
quando nem sequer compareciam os eleitores, eram comuns. Casos de roubo das urnas que
continham as cédulas eram frequentemente relatados.
Segundo o mesmo autor, a influência do governo nas eleições, denunciada por muitos
críticos como o principal problema do sistema eleitoral da época, seria uma decorrência
direta da consolidação dos partidos e das leis centralizadoras dos anos 1840:
[...] a reforma do Código de Processo Criminal, feita pelos Conservadores
em 1841, forneceu aos governos os instrumentos legais de influência. Estes
instrumentos eram a magistratura, agora toda centralizada, os chefes de
política (sic) com seus delegados e subdelegados, e a Guarda Nacional. Com
o auxílio destas autoridades o presidente de província, também nomeado
pelo governo central, tinha poder suficiente para ganhar as eleições para
o ministério a que pertencia. Durante o Primeiro Reinado e a Regência, a
derrota do governo nas eleições era a regra. Até mesmo alguns ministros
foram derrotados. Durante o Segundo Reinado nenhum ministério perdeu
eleições. (CARVALHO, 2010, p. 440-401).

É também muito marcante na literatura historiográfica o papel reservado ao Imperador
na definição das eleições, fazendo ecoar o trecho de um conhecido discurso proferido por
José Thomaz Nabuco de Araújo, em 17 de julho de 1868: “O Poder Moderador pode chamar
a quem quiser para organizar ministérios; esta pessoa faz a eleição, porque há de fazê-la;
esta eleição faz a maioria. Eis aí o sistema representativo do nosso país! (NABUCO, 1975, p.
663). Este discurso foi feito no Senado logo após a polêmica queda do ministério de que
2
Os votantes eram a “massa dos cidadãos ativos” (que cumpriam as exigências constitucionais para
votar, sobretudo de renda) que escolhiam os eleitores, os quais por sua vez elegiam os deputados e senadores
(estes escolhidos pelo Imperador dentre lista tríplice resultante das eleições).
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Nabuco fazia parte. Trata-se, portanto, de uma fala eminentemente política que não pode
ser tomada como retrato fiel da realidade.
Todavia, esta fala é sempre invocada para realçar a hipótese de que a substituição dos
grupos dirigentes ficava enfeixada na mão de um homem só, o Imperador. Este podia nomear
o ministério (ou governo) sem nenhum compromisso com a maioria parlamentar, podendo
em seguida dissolver a Câmara dos Deputados, e eleger uma nova Câmara, composta por
deputados escolhidos pelo governo (por meio da fraude e da violência nas eleições) e fiéis
a ele. Como escreveu Sérgio Buarque de Holanda, assim surgiam os Gabinetes onipotentes
apoiados pelas Câmaras obedientes (HOLANDA, 2005, p. 86). De real no sistema político,
portanto, só haveriam o chefe de Estado e seus escolhidos, o Imperador e seus ministros sem
povo, sem uma sólida base social de sustentação. Distorcidas em portentosos espetáculos
tragicômicos, as eleições já nasceriam corrompidas pelos vícios de um sistema parlamentar
“às avessas”, no qual as Câmaras emanariam dos governos, e estes da vontade de um ente
superior, o monarca.
No Brasil, contudo, nunca vigorou um verdadeiro regime parlamentarista (apesar de
existir a figura do “primeiro-ministro” ou “chefe do conselho de ministros”) e portanto não há
por que insistir que aqui tínhamos um sistema funcionando às avessas (por comparação com
o parlamentarismo inglês clássico). O sistema brasileiro era diferente. Os governos tinham
de conquistar a confiança das Câmaras para promover os interesses de sua administração.
Para tal, não bastava a aquisição de maiorias parlamentares de mesma tonalidade partidária
– muitas vezes fluidas e instáveis – para manter o apoio aos gabinetes. Este aspecto foi
apontado por CARVALHO (2010), ao demonstrar a necessidade que os governos tinham
de intervir nas eleições para garantir as maiorias mais amplas possíveis. Assim, 11 das 17
legislaturas do Segundo Reinado, ou 65% do total, foram dissolvidas, sendo que algumas
delas dispunham de grande maioria do partido no ministério no momento da sua dissolução
e destas onze, somente seis resultaram de mudança prévia do partido no poder.
A eleição de um candidato que se apresentava como governista não equivalia a obter
na Câmara um deputado necessariamente submisso quer ao partido ministerial, quer aos
projetos governamentais que precisavam do seu apoio no Parlamento. Mesmo se valendo
do apoio governamental para se elegerem, os deputados traziam consigo vínculos regionais
e locais que os conectavam a interesses diversos e muitas vezes contrastantes. Essa hipótese
revela uma possibilidade de negociação que escapa enfaticamente à consideração de uma
manipulação unilateral via ministério e seus delegados das eleições gerais. Retornaremos a
este tema mais adiante.
Parte da historiografia visualizou o problema das eleições sob outro ponto de vista: o
das autoridades e dos chefões locais” donos de terras e escravos. O maior exemplo é o livro
de Richard Graham, estudo bastante abrangente sobre as eleições no Império. Segundo
Graham, os líderes nacionais governavam através do apoio a uma ou outra das facções que
dominavam os municípios, preferindo aquelas que exibissem maior força e maiores garantias
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de lealdade e dedicação ao governo: o resultado era uma manipulação de mão dupla, não
apenas de cima’ para ‘baixo’, mas do governo local para o central, assegurando nomeações
para o poderoso escolhido do lugarejo (GRAHAM, 1997, p. 166). Assim, o governo não hesitaria
em ceder às pressões do partido local mais forte, desde que isso não lhe custasse desistir de
seu próprio espaço de manobra a fim de arregimentar clientelas; e, por isso mesmo, teria de
ficar sempre atento ao fluxo de poder do lugarejo para saber quando lhe seria útil conceder
cargos de autoridade legal a um adversário. Estariam aí plantadas as raízes de um fenômeno
que será característico da República Velha, permitindo o livre reinado dos chefes locais em
troca de congressistas dóceis aos propósitos dos líderes nacionais. Consequência desse
fenômeno era que a exibição de força (e mesmo da violência ou da ameaça de violência) e
a acusação de fraude contra candidatos adversários tornavam-se expedientes corriqueiros
por parte dos chefes caracterizados sobretudo como proprietários de terras, que ascendiam
na política local e buscavam obter as graças do governo. Enquanto o gabinete usava do
poder do clientelismo para eleger a Câmara dos Deputados que quisesse, os chefes da
localidade buscavam cooptar o apoio do governo para vencer as eleições e obter posições
de autoridade para si e para os seus, alçando mais poder e status.
Subir na vasta rede clientelística que se estendia pela sociedade de alto a baixo
significava vencer eleições e adquirir cargos de autoridade legal que, por sua vez, serviam
para vencer outras eleições. Estas, não obstante, tinham um papel, ou melhor, eram como
um teatro que distribuía e evidenciava papéis: oficiais da Guarda Nacional, juízes de paz,
vigários, votantes, cada um representava uma função distinta, reafirmando a olhos públicos
as posições que ocupavam na sociedade; e como as eleições eram indiretas, o controle
governamental sobre os resultados finais não era ameaçado. Se a função real e persistente
do Estado consistia em prover empregos e distribuir cargos de autoridade (GRAHAM, 1997,
p. 348), as eleições pouco mais representavam do que instrumentos das disputas materiais
das classes abastadas do país.
Vejamos em que se baseia essa perspectiva, recorrendo aos principais relatos da época.
Para Francisco Belisário Soares de Souza, que produziu uma síntese explicativa e bastante
cáustica do processo eleitoral, em 1872, todos os males dos pleitos deveriam ser tributados
ao sistema de eleição em dois graus. No estado de coisas por ele narrado, o governo era “a
mola real de todo o mecanismo eleitoral, é ele o principal eleitor do deputado. Pessoas que
jamais conheceram uma província, nem um só dos seus habitantes, nomeados presidentes,
são logo, e por este simples fato, as primeiras influências eleitorais da província: fazem e
desfazem deputados e listas senatoriais” (SOUZA, 1979, p. 41). O governo intervinha porque
as condições do processo eleitoral permitiam a obtenção de resultados favoráveis; mas
também e principalmente porque as pressões das autoridades locais o faziam apoiar-se ora
numa, ora noutra parcialidade que dominava o âmbito local. As influências locais solicitam e
instam, segundo Belisário, a fim de que a força legal das primeiras autoridades da província,
o presidente e seus agentes, se fizesse sentir a favor de certos candidatos e obstasse os
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intentos de seus adversários, uma vez que o peso e o prestígio da autoridade pública seriam
o fator decisivo da balança política ao nível da aldeia. A luta dos chefes partidários locais,
assim, mesmo quando esposasse exteriormente certas ideias políticas, tomava logo o caráter
de um combate pessoal, que opunha aliados e amigos a desafetos e rivais; o candidato a
ser eleito simplesmente desaparecia de uma liça onde rivalizavam os ânimos de chefões
todo-poderosos ou de vizinhos que se conhecem e se acotovelam todos os dias; a derrota
de uma parcialidade não se afigurava como um mal para o partido, mas para o líder da
localidade, que assim parecia demonstrar sua fraqueza, falta de simpatias, de amigos, de
poderio e influência (p. 37). Assim sendo, a existência de um amplo eleitorado de primeiro
grau (os votantes), dependente e ignorante, que podia ser eficazmente instrumentalizado
nas mãos de alguns poderosos que disputavam eleições, não apenas favorecia todo tipo
de manipulação, levando à formação de Câmaras governistas, como também impedia, em
grande parte, a eleição dos candidatos que exerciam alguma influência na política provincial:
Os caminhos regulares, porém, não deixam de ter sectários, e assim,
muitos homens que aspiram posições políticas, começam por contrair
relações num distrito, a frequentar suas influências, a prestar-lhes serviços,
corresponder-se com elas, ganhar-lhes as simpatias etc. Mas nem por isso,
em tempo algum de sua carreira política, por mais eminentes que venham a
ser, conseguem o que se chama influência política. Os governos, sem lançar
mão de grandes violências, zombam de qualquer dos intitulados vultos, ou
influências políticas das províncias. (SOUZA, 1979, p. 41).

Do relato do maranhense João Francisco Lisboa, no seu famoso Jornal de Timon,
depreende-se uma situação bastante semelhante. Publicada em dez folhetins mensais,
entre 1852 e 1853 (mais dois últimos folhetins saíram em 1858, quando o autor se achava
em Lisboa), mas se remetendo a acontecimentos supostamente ocorridos na década de
1840, a obra de Lisboa foi feita com a intenção explícita de pintar os costumes políticos
degradados da província maranhense, que eram também perfeitamente cabíveis ao que o
autor chamava de províncias de segunda e terceira ordem.
Assim como Belisário, Francisco Lisboa considerava as brigas pelo poder local,
instauradas entre partidos que não possuíam nenhuma coerência político-ideológica
tais, tantos, de todo tamanho, nome e qualidade têm eles sido (LISBOA, 1994, p. 119) –, a
primeira causa sobre a qual repousava o estado de calamidade das pequenas províncias,
determinando também a degradação dos costumes civis e das práticas de sobrevivência:
Ora, o nosso primeiro mal são os partidos, aliás meia dúzia de indivíduos que sob o nome
de partidos se agitam na superfície da sociedade, e desviam toda a sua atenção e atividade
para as contendas estéreis da política, preteridos e abandonados todos os outros deveres e
profissões (p. 352).
O centro não só da política provincial como da agitação dos partidos, no entanto, era
o presidente provincial, a primeira autoridade dos gabinetes nas províncias. Segundo Lisboa,
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todos os partidos provinciais procuravam obter o apoio do representante do governo
central, independentemente de suas diferenças qualitativas. Somente quando esse apoio
lhes era negado, a favor de seus adversários, é que esses partidos declaravam guerra e
promoviam um festival de insultos e ignomínias na província. O presidente funcionava como
uma espécie de árbitro das disputas entre as elites locais, escolhendo aqueles que teriam
acesso às benesses distribuídas pelo centro, ao mesmo tempo em que adquiria todas as
condições para a vitória eleitoral de si mesmo e de seus candidatos. Com a chegada de um
novo delegado do Executivo, todas as facções buscavam aliciá-lo; logo que ele se decidisse,
no entanto, e começasse a tomar as medidas de praxe para a garantia do seu domínio
(demissões, nomeações, ameaças de recrutamento, entre outras), todas as facções que
fossem excluídas da sua proteção declarariam publicamente sua oposição, primeiramente
na imprensa partidária, depois no próprio palco das eleições.
Resultado da absoluta inexistência da liberdade de voto e da corrida desenfreada
das camadas superiores por empregos públicos a par da apatia e da indiferença das classes
inferiores para com as matérias de interesse geral, levadas a reboque em troca de recompensas
quaisquer era que acabavam subindo ao poder de preferência, os mais ineptos, estúpidos
ou corrompidos (p. 302).
Para Francisco Lisboa, a degradação dos costumes políticos exercia uma poderosa
influência sobre os costumes civis, o que fazia dos cargos públicos as formas de subsistência
mais comumente adotadas pelas camadas médias e altas da população. Logo, os aspirantes
a esses cargos não possuiriam a independência necessária para exercer a função patriótica e
desinteressada que deveriam cumprir. Além disso, em meio às disputas políticas exacerbadas,
a província ficaria privada dos melhoramentos materiais necessários ao seu desenvolvimento
próprio; esse problema atingiria mais especialmente as pequenas províncias. Daí a solução
política radical: enquanto Belisário sustentava a eleição direta com censo elevado para
excluir a patuleia (o povo), Lisboa recomendava apenas a suspensão temporária das eleições
e partidos no Maranhão e nas demais províncias que o autor qualificou de “segunda e
terceira ordem”. Chega-se assim a um dos equacionamentos mais extremados do problema
das eleições no Império: para o autor do Jornal de Timon, salvar o sistema representativo
dos seus próprios vícios pressupunha a sua temporária extinção do solo de determinadas
províncias.
As obras de Belisário e Lisboa, apesar de já terem sido muito reproduzidas (em sentido
descritivo e quase literal) pela historiografia, devem ser tomadas criticamente, pois não
constituem relatos neutros ou imparciais são, ao contrário, portadoras de projetos políticos
ou de mudanças substanciais no sistema vigente. Já as interpretações como a de Richard
Graham tem vantagens e desvantagens. Por um lado, mostram que as eleições favoráveis ao
ministério não se faziam sem a participação ativa dos abastados locais em inúmeros postoschave, por intermédio do clientelismo. Por outro lado, desconsideram uma esfera de atuação
política que estava entre as disputas comezinhas dos chefões locais e os grandes interesses
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do governo do Rio de Janeiro: o poder provincial. Além disso, também desqualificam o
caráter político dessas disputas, identificando-as apenas como confrontos entre potentados
na defesa de seus interesses materiais.
Não há dúvida de que as eleições no Brasil, durante o século XIX, eram marcadas por
inúmeras formas de fraudes e irregularidades, como também pelo fenômeno da patronagem
e do clientelismo. No entanto, isso não quer dizer que o governo “impusesse” os candidatos
de sua preferência, e que sempre os fizesse eleger.
Essa perspectiva permite repensar o problema da representação política no Império.
Fixemos apenas um exemplo. Conta Joaquim Nabuco que um dos maiores dissabores
da vida política do pai foi a sua estadia na presidência de São Paulo (1851-52), quando o
gabinete lhe confiou a tarefa de fazer uma eleição senatorial em favor de candidato (Pimenta
Bueno) que não era benquisto pelos líderes partidários provinciais. Embora tenha vencido
essa eleição, foi de tal monta a contestação que teve lugar nas Câmaras e tão estrondoso o
ressentimento dos preteridos, por conta de uma única cadeira no Senado, que a legislatura
estava no seu último ano e ele [Nabuco de Araújo] não podia contar com a boa vontade do
novo gabinete, desejoso de agradar à deputação paulista. Em sua carreira política surgia um
obstáculo imprevisto. A volta para São Paulo era impossível (NABUCO, 1975, p. 135)
O governo imperial não podia desconsiderar as elites que adquiriam projeção no
cenário provincial. Sem desprezar as conexões que integravam as elites provinciais ao centro
– aspecto decisivo, decerto, da sua formação – é preciso também avaliar a capacidade dessas
elites de arregimentar votos e seguidores no espaço da sua província, adquirindo, assim,
a possibilidade de se tornarem influências eleitorais decisivas e, ao mesmo tempo, de se
projetarem no centro (na Câmara e no Senado).
No entanto, a discussão do regime representativo no Brasil do século XIX suscita muitas
outras questões da maior importância. Vejamos algumas delas.
Expressões como democracia improvisada (Sérgio Buarque de Holanda) e democracia
representativa (Richard Graham) colocam problemas de outra ordem para a hipótese da
existência de um governo representativo no Brasil oitocentista. Para Sérgio Buarque de
Holanda, a nossa democracia nascente teve de ser improvisada mediante ampla distribuição
de empregos públicos remunerados, aos quais estariam obrigados tanto os representantes do
povo como aqueles que os elegiam. Na falta de uma numerosa camada social intermediária
entre os grandes senhores e a parte ínfima da população livre (HOLANDA, 2005, p. 95), que
aqui pudesse fazer as vezes das classes médias por toda parte o “nervo das democracias”,
únicas capazes de expressar o sentimento nacional de um povo livre –, o cerne do sistema
representativo brasileiro teria se erigido sobre bases artificiais, totalmente aferradas aos
interesses do poder. Isso porque, tendo por objetivo multiplicar os interesses dos setores
aproveitáveis para os fins que determinara, o governo teve de garantir que um bom número
de pessoas participasse ativamente dos pleitos: o resultado foi que justamente as classes
desprovidas de meios para uma subsistência decorosa segundo os padrões dominantes,
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e que normalmente poderiam pesar sobre o Tesouro, viram convertidas suas próprias
necessidades em prerrogativa (p. 98).
O problema de fundo da análise de Sérgio Buarque, assim como de outros historiadores,
consiste em focalizar os paradoxos da organização política brasileira à luz dos padrões das
democracias contemporâneas. Em outras palavras, como se os representantes do povo
tivessem necessariamente de emanar da vontade do maior número possível de eleitores
conscientes, segundo os princípios democráticos que sustentam como virtuosa a expansão
do voto e do eleitorado. Em discurso na Câmara dos Deputados, o deputado Antônio Carlos
de Andrada Machado deixava claro que o regime representativo não só não se confundia com
democracia, como servia para eleger os melhores e mais capazes, ou seja, para engendrar
um governo de elites:
A comissão [encarregada de fazer um projeto de lei sobre eleições] está
convencida da importância de uma representação, maravilhoso invento dos
povos modernos, não tanto como meio de tornar praticável a deliberação de
grandes nações em um lugar; pois isto talvez não seria próprio senão para
colher convenientemente, ou para cegamente executar todas as perniciosas
e injustas decisões de multidões ignorantes. Outras são as vantagens de uma
representação, segundo a opinião da comissão. Corrigir as faltas do governo
democrático, base das eleições populares, é de mais importância do que
estender a esfera a que este governo se pode aplicar. Uma representação
apresenta ao poder da multidão um contrapeso na influência das outras
classes: ela substitui legisladores hábeis a outros inteiramente incapazes
de qualquer função legislativa; e continua a confiança uma vez depositada
por todo o tempo suficiente para salvar a legislatura das ilusões e frenesi
temporário do povo. (MACHADO, 1839, p. 636).

Assim, Antônio Carlos esclarece que a opção por um regime representativo não se
devia a uma tentativa de adaptação da democracia às circunstâncias do século XIX, nas quais
o governo de todos por todos típico da democracia ateniense antiga não mais seria viável.
Não houve tentativa alguma de improvisação de uma democracia simplesmente porque
esta opção não estava no horizonte político dos fundadores do Império, ao menos como
perspectiva de curto prazo. Nesse sentido, Antônio Carlos expressava as ideias correntes na
Europa e nos Estados Unidos sobre o governo representativo.3
Se não houve uma improvisação falaciosa de princípios democráticos, por outro
lado, o Brasil recém-independente passou por um processo de reformulação política não
menos traumático. O país colonial governado sob longa tradição absolutista se tornou,
no início da década de 1820, uma nação emancipada que deveria eleger seus próprios
representantes no Legislativo, pela primeira vez, independente das decisões da Coroa. Num
curto lapso de tempo, largos setores da população se viram transformados em cidadãos
políticos, sem experiência prévia ou transformações sociais consistentes. A Constituição de
1824 estabeleceu a eleição em dois graus e o voto censitário, mas a exigência de renda
3

Ver, a respeito, MANIN (1997).
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era modesta (assim como os critérios para comprová-la): cocheiros, copeiros, cozinheiros,
jardineiros e lavradores recebiam em torno de 200 e 400 mil réis anuais, podendo, portanto,
ser eleitores e até mesmo candidatos a deputado (DOLHNIKOFF, 2009).
No entanto, o papel de decisão política efetiva cabia aos eleitores de segundo grau,
que escolhiam os deputados e senadores (lista tríplice); e não à massa dos votantes que
elegiam os eleitores. Mais restrito ainda era o acesso aos postos parlamentares, uma vez que
apenas os indivíduos de posses (especialmente proprietários de terras e escravos) e alguma
influência política nas localidades tal como se esperava de um regime representativo no
século XIX poderiam alcançá-los. Mas os critérios estabelecidos na Constituição permitiram,
pelo menos até a lei eleitoral de 1881, a participação política de uma ampla camada de livres
pobres e libertos nas eleições primárias.
Do ponto de vista do ideal de cidadania política construído pelas democracias
contemporâneas – antes o resultado de longo processo do que uma perspectiva posta , o
problema do século XIX brasileiro efetivamente não se encontraria na participação bastante
ampliada (ainda que com várias restrições) da população no processo eleitoral, amiúde
considerada virtuosa; mas sim na falta de direitos civis necessários à livre expressão de um
povo sem organização política efetiva. Ou, em outras palavras, na total inexistência, no
Brasil de então, de um projeto de reformas (econômicas, sociais, educacionais) destinado
a formar cidadãos políticos ativos, que não servissem apenas como massa de manobra nas
mãos daqueles dos quais dependiam, ou aos quais prestavam favores. Assim, como resumiu
Carvalho, o novo país herdou a escravidão, que negava a condição humana do escravo,
herdou a grande propriedade rural, fechada à ação da lei, e herdou um Estado comprometido
com o poder privado (CARVALHO, 2009, p. 10).
Segundo concepções correntes entre os atores políticos do século XIX, todavia, a questão
era muito mais complexa; pois nem a restrição do eleitorado era considerada um problema a
macular a legitimidade do regime, nem a existência de direitos civis básicos implicava a posse
imediata de direitos políticos (DOLHNIKOFF, 2009). A fim de se dar um exemplo dessa visão, é
interessante observar a penetração das ideias de um liberal como Guizot na obra de um dos
mais eminentes conservadores do Império. Embora a citação de determinados autores não
signifique adesão irrestrita às suas ideias, uma vez que fazia parte das técnicas (retóricas) de
convencimento obrigatórias da época, Paulino José Soares de Sousa, o Visconde de Uruguai,
parece ter compartilhado com o liberal francês uma visão bastante restritiva à expansão
da democracia. Sendo função essencial do Estado manter o equilíbrio entre autoridade e
liberdade, consideravam os dois, este equilíbrio poderia ser facilmente ameaçado com o
oferecimento de prerrogativas excessivas ao povo. Como Guizot, Uruguai distinguiu entre
os direitos naturais do homem, também chamados de individuais e civis, que pertencem a
todos independentemente de condições de capacidade e aptidão, e os direitos políticos,
que supõem capacidade, isto é, certas condições, como renda etc.” (SOUSA, 2002, p. 82).
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De modo similar a Guizot, José de Alencar defendia, em sua obra sobre o sistema
representativo, publicada em 1868, que direitos civis e políticos estavam dissociados, e que
nem todos que gozavam dos primeiros estariam aptos a exercer os segundos. Quanto aos
critérios de incapacidade política, além da delinquência, e da falta de liberdade para votar,
possível no caso dos indivíduos que prestavam serviço militar ou sofriam prisão preventiva,
Alencar alertava com especial ênfase para o quesito ignorância:
[...] não pode exercer um direito quem não dispõe dos meios necessários;
assim o surdo mudo não contrata porque não pode exprimir seu livre
consentimento. O cidadão que não sabe ler e escrever está no mesmo caso
a respeito do direito de voto. Ele não pode escrever uma cédula; se vota
oralmente, não está no caso de verificar a exatidão de seu voto. Alheio à
imprensa e à tribuna, é inapto para conhecer do governo. (ALENCAR, 1868,
p. 90).

Pelos critérios da incapacidade, o alienado, a mulher e o menor de idade também se
veriam excluídos do exercício dos direitos políticos, ainda que participassem ativamente da
soberania nacional. Não é preciso dizer que os escravos não são sequer citados nessa relação,
uma vez que a posse dos direitos civis era considerada pré-condição para a aquisição das
prerrogativas do exercício político.
É fato inconteste a existência de uma grande e diversificada população analfabeta de
livres e libertos, carente de recursos necessários à subsistência e/ou dependente de grandes
proprietários e chefões locais fato que a tornava, sem dúvida, uma importante massa de
manipulação por parte das elites que disputavam os pleitos. Contudo, é necessário escapar
do equívoco que consiste em desconsiderar a participação política desses amplos setores
sociais. Primeiramente, deve-se notar que havia já um germe de aprendizado político
ou aperfeiçoamento cívico no sentido de que os votantes poderiam usar o voto como
instrumento de negociação com os mandatários do lugar: “pode-se mesmo argumentar que
os votantes agiam com muita racionalidade ao usarem o voto como mercadoria e ao vendêlo cada vez mais caro”. (CARVALHO, 2009, p. 44).
Mas isso não basta. Pois os argumentos que reforçam uma suposta “excepcionalidade
brasileira frequentemente vêm acompanhados da sobrevalorização da vida política
dos países mais avançados. Ao se partir do pressuposto de que a inexistência de direitos
civis plenos, decorrente da nossa formação colonial e da escravidão, colocou obstáculos
resistentes à implantação de um regime representativo no Brasil oitocentista, é preciso
explicar que países sem este passado sofreram mazelas eleitorais semelhantes. E tais
problemas também impuseram sérios obstáculos ao funcionamento dos principais sistemas
políticos – geralmente descritos como modelares – desses regimes. Nesse sentido, podese apontar como um exemplo dentre muitos outros a quiçá surpreendente descrição de
Hegel sobre um típico curral eleitoral, perfeitamente reconhecível na situação brasileira, na
Inglaterra da década de 1830:
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O principal trabalho eleitoral para o qual os candidatos recrutam agentes
familiarizados com as localidades e seus respectivos personagens, e com
a forma de lidar com elas, é caçar eleitores e trazê-los, especialmente
mediante suborno, para votar em seus patrões. Os grandes proprietários de
terras arrebanham suas multidões de arrendatários até os locais de votação.
Um deputado inglês, Brougham, descreveu de maneira bem engraçada
uma cena de sua própria campanha numa eleição passada, na qual
arrendatários foram acampados em quintais fechados, com aquecimento,
comida e cerveja, e assim subtraídos à influência da oposição; na verdade
trancados até o exato momento em que fossem colocar nas urnas os seus
obedientes votos (HEGEL, 2005, p. 87).

Dificilmente se pode dizer que esses eleitores estavam emitindo um voto mais livre e
consciente do que o faziam os votantes brasileiros na mesma época.
Com efeito, diversos fatores decorrentes da formação econômica do Brasil (o
predomínio da grande propriedade monocultora escravista, e a exclusão social dela
decorrente) e de suas correlações socioculturais (hierarquização e diferenciações sociais)
revelaram-se obstáculos persistentes à expansão da cidadania no Brasil. Entretanto, a
própria esfera do voto do alistamento à votação, da apuração ao reconhecimento dos
eleitos ainda não estava suficientemente organizada, no decorrer do século XIX, para evitar
os abusos da coação e da fraude por parte das autoridades locais e do próprio governo,
que exerciam um controle praticamente absoluto sobre todo o processo. Situação que só
será substancialmente alterada com a criação da Justiça Eleitoral, incumbida afinal de todas
aquelas fases, conjuntamente ao voto secreto, após o Código Eleitoral de 1932.
No que concerne à espontaneidade (ou independência) do voto, pode-se dizer que
providências legislativas foram tomadas ao longo de todo o Império para garantir esse
princípio. Mas há que se perguntar até que ponto as elites políticas teriam alguma intenção
de ampliar a participação política popular, isto é, de conferir à arraia-miúda a capacidade
de exprimir livremente sua vontade, com consciência e discernimento eliminando práticas
clientelistas e rompendo entraves de caráter social, ou se apenas o que pretendiam era
garantir o voto livre daqueles dotados de opinião e expressividade política. Seja pela falta
de uma pressão generalizada das camadas populares pela inclusão, ou pela higienização dos
pleitos; seja pela persistência de concepções elitistas e excludentes sobre a configuração do
regime representativo, que não poderia ficar entregue às decisões impensadas das multidões
ignorantes, como as descrevera Antônio Carlos. Para essas elites, além disso, o puro interesse
recomendava a manutenção de massas submissas e pouco educadas.
No entanto, essas massas submissas também passaram por um processo de
aprendizado político ao longo do século XIX. Como salientou Roberto Saba, os cidadãos
brasileiros, mesmo nos mais apartados rincões do Império, não apenas participavam das
disputas políticas encabeçadas pelas lideranças locais e regionais, no momento das eleições,
como também tinham condições de se organizar a fim de demonstrar suas preocupações
com relação à legitimidade do processo eleitoral. Através, por exemplo, das petições em
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geral enviadas para a Câmara dos Deputados, pode-se observar que alguns cidadãos
votantes tinham capacidade de compreender princípios fundamentais da lógica do sistema
político sob o qual viviam. Esse ponto é bem exemplificado por um simples trecho da queixa
enviada à Câmara – pouco tempo após as virulentas eleições do cacete (1840) – por 315
votantes da paróquia de Santa Rita, município mineiro do Presídio:
os sofrimentos dos Povos constituídos em maioria, Augustos e Digníssimos
Senhores Representantes da Nação, têm limites além dos quais não é lícito e
nem possível zombar-se impunemente e, se a maioria dos co-paroquianos
de Santa Rita revestiram-se de prudência em presença de tantos desatinos;
da direta intervenção do Governo por seus ex-agentes; e da manifesta
infração da Constituição e Leis; fundaram-se unicamente em que, por
Vós, Augustos e Digníssimos Senhores Representantes da Nação, seriam
declarados nulos esses atos que impropriamente se hão chamado eleições.
(SABA, 2011, p. 142-143)4

É certo que apenas um grupo seleto de letrados, que tivesse algum conhecimento
sobre o funcionamento de um sistema representativo, poderia elaborar uma petição como a
que vai transcrita. Muitos dos que a assinaram possivelmente não tinham plena consciência
de tais fundamentos, ainda que se indignassem, tendo em vista o estado clamoroso dessas
eleições, com os excessos, fraudes e violências que foram amplamente experimentados
e conhecidos. Entretanto, um dos fenômenos mais importantes da história eleitoral do
Império é justamente a enorme participação popular (livres pobres e inclusive ex-escravos)
nas eleições primárias, contrastando com a exploração e a marginalização socioeconômica
a que essa mesma população heterogênea estava submetida. Participando continuamente
das eleições, esses indivíduos tornavam-se também sujeitos políticos, (e muitas vezes)
capazes de compreender o valor do voto e de exercer pressão sobre os governantes. E tudo
isso acontecia no interior de um sistema criado deliberadamente para ser um “governo de
elites” – a ser dirigido pelos “melhores” e mais “capazes” na busca do “bem comum”.
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DEMOCRACIA E LIBERALISMO NO BRASIL
OITOCENTISTA: UMA ANÁLISE DO DISCURSO
POLÍTICO DE JOSÉ DE ALENCAR PRESENTE EM
SYSTEMA REPRESENTATIVO (1866)1
Evaristo Caixeta Pimenta2
Resumo Este artigo aborda a literatura política oitocentista dedicada ao tema das
reformas eleitorais brasileiras empreendidas ao longo do Segundo Reinado. Selecionou-se
especificamente, para análise, a obra Systema Representativo (1866), de José Martiniano de Alencar,
seguramente um dos maiores clássicos sobre a matéria. O estudo desenvolvido, que adota a
história do discurso político como aporte metodológico, sublinha as convenções e paradigmas
políticos mobilizados por José de Alencar em seu diagnóstico dos problemas eleitorais e em
sua consequente proposta. Verificou-se que a proposição de Alencar visava a estabelecer, de
maneira harmônica à Constituição de 1824, um nexo entre a concepção antiga de democracia, a
democracia representativa aos moldes norte-americanos e o pensamento liberal.
Palavras-chave José de Alencar. Governo representativo. Reforma eleitoral.
Abstract This paper discusses the nineteenth century political literature dedicated to
the theme of Brazilian electoral reforms undertaken during the Second Reign. Written by
José Martiniano de Alencar, the book Systema Representativo (1866), - undoubtedly one of
the greatest classics on the subject - , was selected for analysis. The study, which applies
the history of political discourse as a methodological approach, emphasizes the political
conventions and paradigms utilized by José de Alencar in his diagnosis about the electoral
problems and in his resultant proposal. It points that Alencar’s proposition sought to
establish, harmonically with the Constitution of 1824, a link between the ancient conception
of democracy, the representative democracy and the liberal thought.
Keywords José de Alencar. Representative government. Electoral reform.
1
Este artigo é um excerto adaptado da minha dissertação de mestrado, intitulada As urnas sagradas do
Império do Brasil: governo representativo e práticas eleitorais em Minas Gerais (1846-1881).
2
Mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisador bolsista da Escola de
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho – Fundação João Pinheiro.
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INTRODUÇÃO
O Segundo Reinado foi palco de uma série de reformas na legislação pertinente às
eleições. Em um intervalo de 39 anos, isto é, entre 1842 e 1881, ocorreram nada menos do
que seis modificações expressivas no processo eleitoral3. A contínua demanda da sociedade
brasileira por reformas desta natureza no período em questão evidencia que, de algum
modo, os contemporâneos estavam insatisfeitos com a prática eleitoral do Império e, em
última instância, com o funcionamento da representação nacional.4 Com efeito, o tema
das reformas eleitorais foi amplamente discutido à época, seja no âmbito da imprensa, do
parlamento ou da literatura política.
O presente artigo dedica-se à análise de Systema Representativo, de José de Alencar,
seguramente um dos maiores clássicos sobre o tema das eleições imperiais5, com o duplo
objetivo de discutir os problemas então diagnosticados nas eleições imperiais e de dar
relevo aos fundamentos teórico-conceituais e paradigmas disponíveis na época. Dar-se-á, no
entanto, maior destaque às noções-chave de representação política, governo representativo e
cidadania. Embora seja um livro célebre, Systema Representativo recebeu pouca atenção da
historiografia brasileira. A análise mais importante sobre esta obra pode ser encontrada no
ensaio de Wanderley Guilherme dos Santos (1991), que aborda o pensamento de Alencar
pelo prisma da Teoria Política. Outro destacado texto sobre a obra do autor cearense,
também fundamentado na Teoria Política, é o de Ricardo Martins Rizzo (2007). O trabalho
que se segue aborda igualmente a construção teórica de José de Alencar, mas prende-se,
além disso, à apreciação das crenças, valores, costumes e tradições envolvidas no processo
eleitoral oitocentista brasileiro.
3
Segundo a Constituição de 1824, os procedimentos eleitorais deveriam ser definidos por lei ordinária.
Todavia, a primeira lei eleitoral do país foi elaborada tardiamente, apenas em 1846. Até o advento desta norma
geral, tais procedimentos foram regulamentados por dois decretos do Poder Executivo. O primeiro foi o decreto
– sem número – de 26 de março de 1824, e o segundo foi o decreto do Poder Executivo nº 157, de 4 de maio,
de 1842. Em 1846, as eleições do Império foram finalmente regulamentadas por uma lei propriamente dita,
elaborada e aprovada pelo Poder Legislativo. Trata-se da Lei nº 387, de 19 de agosto do mesmo ano. Ao longo
do Segundo Reinado, quatro reformas deram novos contornos à lei original – todas por meio de decretos
legislativos. A primeira, em 1855, ficou conhecida como Lei dos Círculos, por adotar o sistema de voto distrital;
a segunda, em 1860, expandiu o número de deputados eleitos por distrito de um para três; e houve mais uma
em 1875, chamada de Lei do Terço, pois reservava um terço das cadeiras para o partido em minoria; além disso,
aboliu o voto distrital. Finalmente, em 1881, veio a última “lei” eleitoral do Império, a conhecida Lei Saraiva. Essa
instaurou o voto direto, retomou o voto distrital e impôs embaraços ao direito de voto dos analfabetos.
4
Os sentimentos de insatisfação e descrença manifestados em relação ao sistema representativo
imperial podem ser constatados na famosa sorites proferida pelo Senador e Conselheiro José Tomás Nabuco
de Araújo na tribuna da Câmara Vitalícia, no dia 17 de julho de 1868: “Ora dizei-me: não é isto uma farsa? Não é
isto um verdadeiro absolutismo, no estado em que se acham as eleições do nosso país? Vede esta sorites fatal,
esta sorites que acaba com a existência do sistema representativo: o Poder Moderador pode chamar quem
quiser para organizar ministérios; esta pessoa faz a eleição porque há de fazê-la; esta eleição faz a maioria. Eis,
aí está o sistema representativo do nosso país!”. (NABUCO, 1899, p. 124). (Sorites é um raciocínio, composto de
uma série de preposições, das quais a segunda deve explicar o atributo da primeira, a terceira o atributo da
segunda, e assim por diante, até que se chegue à conclusão que se procura).
5
O texto mais conhecido é, todavia, o de Francisco Belisário Soares de Sousa (1979, publicado em
1872). Ver também CAMPOS (1860); BANDEIRA (1862); CARVALHO (1866) e BASTOS (1939).
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O aporte metodológico escolhido para o estudo orienta-se fundamentalmente pela
história do discurso político na variante proposta por John Pocock (2003). Segundo o autor, para
interpretar o pensamento de escritores políticos é necessário partir do contexto linguístico
dos mesmos. Para ele, não se deve realizar uma leitura vertical da obra, como se o autor
fosse um depósito hermeticamente fechado. Deve-se situar texto e obra em um conjunto
mais amplo de convenções, questões paradigmáticas ou modos de enfrentar essas questões
comuns a vários autores mais ou menos contemporâneos – uma comunidade de falantes de
uma linguagem política. Para desvendar essa linguagem, é preciso investigar os termos-chave
cujo relacionamento recíproco, em complementaridade ou oposição, constitui o cerne de
uma linguagem política comum.
É importante salientar que Pocock não se refere à história do pensamento político, mas
a uma história do discurso político. A história do discurso político é, para ele, uma história de
autores expressando-se e respondendo uns aos outros, em um contexto linguístico comum,
embora diverso. É uma história da fala e do discurso, das interações entre o que ele chama
de “langue” – o contexto linguístico – e “parole”– o modo como o sujeito se apropria de tal
contexto. Para Pocock, as palavras de um autor não são dele próprio, e a linguagem que usa
para efetivar suas intenções pode ser tomada dele e utilizada por terceiros visando outros
efeitos. Nesse sentido, um autor é um expropriador que toma a linguagem de outro para
seus próprios fins. Ao inovar, induz mudanças na forma como a linguagem é usada.
O autor observa que as linguagens políticas contam com estruturas paradigmáticas que
distribuem e definem autoridade. Elas consistem na enunciação de proposições e conceitos
essencialmente contestados. Um discurso político complexo é essencialmente polivalente.
Ele consiste no emprego de uma textura de linguagens capaz de dizer coisas diferentes e
de proporcionar maneiras diversas de dizer as coisas. De acordo com Pocock, ao analisar
essas linguagens cabe ao historiador empregar um idioma próprio: o da interpretação.
Esse é um idioma que se presta a ser explicativo no sentido de buscar explicitar o que é
implícito; trazer à luz as pressuposições sobre as quais repousam as linguagens; rastrear e
expor implicações e insinuações que no texto podem estar não ditas; bem como apontar
convenções e paradigmas.
Em síntese, a história do discurso político é, segundo John Pocock, uma história da
tradição, no sentido da transmissão e da tradução. Textos são transmitidos e reiterados,
primeiramente, por autores do seu contexto e, depois, por outros, desconectados desse
contexto. A história do discurso político é, portanto, a história da constante adaptação,
tradução e reperformance do texto, em uma sucessão de contextos e por uma sucessão
de agentes. Sob um exame mais minucioso, é a história das inovações e modificações
efetuadas em tantos idiomas distinguíveis quantos os que originalmente se articulavam
para formar o texto.
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José Martiniano de Alencar
Natural de Messejana, Ceará, José Martiniano de Alencar nasceu em 1º de maio de
1829 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1877. Era filho de José
Martiniano de Alencar, revolucionário do movimento pernambucano de 1817 e mais tarde
Senador do Império, e de D. Ana Josefina de Alencar. Bacharel em Direito formado pela
Faculdade de São Paulo, dedicou-se inicialmente à advocacia e ao jornalismo. Tornou-se
ainda notável dramaturgo e romancista. Exerceu o cargo de lente de Direito no Instituto
Mercantil da Corte e, em seguida, foi nomeado diretor da Secretaria da Justiça, órgão do
qual mais tarde tornou-se consultor. Foi eleito deputado geral pela província do Ceará,
para as legislaturas de 1861-1863, 1869-1872, 1873-1875 e 1877-1875, como membro do
Partido Conservador. Foi Ministro da Justiça entre 1868 e 1870, no gabinete presidido pelo
Visconde de Itaboraí. Em 1869, candidatou-se a uma cadeira no Senado pela Província do
Ceará (BLAKE, 1883, p. 74). Contudo, inobstante tenha sido o candidato mais votado da
lista tríplice, foi preterido na escolha do Imperador (PORTO, 1997, p. XIII-XIV). Segundo seus
biógrafos, Alencar, amargurado em razão da rejeição da coroa, dedicou-se a partir de então a
denunciar o que sempre havia negado: o governo pessoal de D. Pedro II (PORTO, 1997, p. XVII).
O monumental conjunto da obra literária de José de Alencar dispensa maiores
apresentações. Contudo, sua atuação como publicista político é menos conhecida. Seus
principais trabalhos neste campo são os seguintes: Ao imperador: Cartas de Erasmo (1865-66);
Ao povo: cartas políticas de Erasmo (1866); Ao visconde de Itaboraí: carta sobre a crise financeira
(1866); Systema Representativo (1866) e Ao imperador: novas cartas políticas de Erasmo (1867-68).
UMA ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO DE JOSÉ DE ALENCAR PRESENTE EM SYSTEMA
REPRESENTATIVO (1866)
Publicado em 18666, Systema Representativo é seguramente um dos mais sofisticados
tratados de teoria política redigidos no Brasil Monárquico. A obra foi construída a partir da
união de dois estudos realizados por José de Alencar. O primeiro, publicado na forma de
uma série de artigos em janeiro de 1859 pelo Jornal do Commercio, propunha-se a resolver
o problema da representação das minorias no Poder Legislativo. A sua proposta baseavase, grosso modo, numa fórmula segundo a qual o número de votados devia ser inferior ao
número de eleitos, numa proporção conveniente. Assim, reservava-se à minoria parte da
representação. Segundo o próprio autor, o contexto do seu estudo era o da eleição realizada

6
Uma segunda edição foi publicada pela Editora Garnier em 1868. Os comentaristas de José de Alencar
citam-na como sendo a primeira. Entretanto, tudo leva a crer que a publicação original é de 1866, data que
aparece junto à assinatura de Alencar ao término da introdução da edição de 1868 – à qual tivemos acesso.
Além disso, em uma advertência, no epílogo da obra, o autor menciona explicitamente que se trata de uma
segunda edição.
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nos termos da reforma eleitoral de 1855, momento em que a “decepção produzida pela lei
dos círculos excitava os ânimos a uma segunda reforma”. (ALENCAR, 1997, p. 4).
Eleito em 1860 para a Câmara Temporária, Alencar desiludiu-se com a dificuldade de
romper a rotina da casa para introduzir uma nova ideia. Desse modo, optou por abandonar as
grandes teorias em favor das medidas mais urgentes. Observando o sistema eleitoral vigente,
o autor convenceu-se de que o maior vício das eleições estava nas qualificações defeituosas.7
Ele percebia o quão perniciosa era a atuação de juntas paroquiais irresponsáveis, na revisão
anual das listas de qualificação. Somavam-se a isso as dificuldades impostas aos recursos, e
que contribuiriam para tornar o sufrágio incerto e precário. Além da questão da qualificação,
Alencar avaliava que o poder discricionário das mesas paroquiais sobre o reconhecimento
da identidade dos votantes8 contribuía para a extorsão da soberania popular.
Cumpre aqui assinalar a mobilização do conceito de soberania popular pelo autor.
A própria noção havia sido definitivamente rejeitada com a outorga da Constituição de
1824.9 Nesse sentido, causa alguma surpresa que Alencar, um conservador que até a data
da publicação do seu livro não alimentara nenhuma crítica à Coroa, tenha feito uso de uma
categoria estranha à teoria política contida na Constituição.10
Convencido de que quaisquer modificações no processo eleitoral manteriam a
qualificação como estava, Alencar propôs, em 1861, o seu segundo trabalho. Tratava-se de
um projeto de lei que versava sobre a melhoria e moralização das qualificações. Uma das
principais modificações propostas era a adoção de um título de qualificação. Contudo, o
projeto não vingou, o que, segundo ele, seria o destino de toda medida que não contasse
com a chancela do governo ou que não fosse sustentada pelo interesse dominante de uma
classe poderosa. Resignado, Alencar lamentou que seu trabalho tivesse se tornado “papel
dado às traças”. (ALENCAR, 1997, p. 5).
A reunião dos dois trabalhos anteriores de José de Alencar, em Systema Representativo,
destaca duas ordens de ideias: uma, de doutrina política, que atacava os dogmas sobre
o governo representativo da época; e outra, de caráter prático, que se concentrava na
proposição de um novo processo eleitoral. Por fim, Alencar expõe um projeto de lei eleitoral
baseado nos resultados do seu estudo.
A obra de Alencar divide-se em três livros, sendo que cada um deles corresponde
a uma das ideias capitais que o autor atribui ao sistema representativo. A primeira é a
representação, que ele define como sendo a “delegação da soberania considerada em sua
generalidade.” (ALENCAR, 1997, p. 12). A segunda é o voto, entendido como a “delegação
7
A “qualificação” era um processo previsto pela legislação eleitoral posterior a 1842; visava listar os
eleitores de primeiro grau que atendiam aos requisitos legais.
8
Na terminologia da época,“votantes”eram os eleitores de primeiro grau, os quais apontavam os eleitores
de segundo grau ou “eleitores de província”. Somente os últimos procediam à escolha dos representantes em
nível provincial e nacional. Esse era o fundamento indireto das eleições. Já as eleições municipais eram diretas.
9
Sobre este tópico, ver capítulo 2 de nosso trabalho anterior. (PIMENTA, 2012, p. 62-80).
10
A oposição de Alencar ao Imperador teria início somente dois anos depois, em 1870, em função da
sua preterição para uma cadeira no Senado.
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da soberania em relação ao direito do cidadão.” (p. 12). A terceira e última ideia capital é a
eleição, definida como a “regra para tornar-se efetiva a delegação da soberania.” (p. 12).
No que se refere à representação, Alencar avalia que o sistema representativo, tal como
era conhecido, resumia-se na seguinte tese: “A Nação ou uma parte dela elege os homens
que devem exercer a porção de soberania necessária para a direção do Estado. Essa eleição
vence-se em escrutínio à maioria absoluta ou relativa de votos”. (ALENCAR, 1997, p. 14).
Em razão disso, avaliava muito acertadamente o autor que os sistemas representativos
oitocentistas repousavam, fundamentalmente, no princípio dogmático do governo
da maioria. Como consequência do domínio exclusivo da maioria, as minorias seriam
completamente anuladas. Para sustentar sua leitura, ele recorre ao exemplo da problemática
experiência da confederação nos Estados Unidos, onde a maioria havia sido onipresente
e despótica. Alencar cita a obra de Alexis de Tocqueville que, escrevendo no contexto da
administração do Presidente Andrew Jackson, verificava na política norte-americana o
poder esmagador da maioria. Para Alencar, um resultado funesto do governo da maioria era
o fato de que uma minoria, afrontada e oprimida por uma constante submissão, somente
poderia recorrer à força para se manifestar.
Para o autor, o problema da supremacia da maioria era atenuado nas monarquias
representativas, pois suas constituições criavam-lhe embaraços. Ele destaca o mecanismo
das inversões de situação promovidas pelas dissoluções dos parlamentos. As inversões, que,
por vezes, entregavam o poder à minoria, serviam também como corretivo à maioria porque
a advertia da possibilidade de ser governada pela minoria. Esse era, contudo, um mecanismo
visto por Alencar como uma anomalia do sistema.
Ao questionar quais seriam os fundamentos do direito da maioria de governar o
Estado, Alencar consegue vislumbrar somente duas possíveis respostas: a força material,
como elemento coercitivo essencial à execução da lei, e a força jurídica, que encerrava a
soma dos direitos. Contudo, ele não via pertinência nestes possíveis fundamentos, uma
vez que, primeiramente, a força material pode ser vista como condição necessária para a
realização do direito, mas, em essência, não influi nele. Em segundo lugar, a força jurídica
seria igualmente um fundamento frágil porque poderia ser compreendida de acordo com
o seguinte axioma: “em proporção, dois direitos valem mais do que um direito.” (ALENCAR,
1997, p. 19). Nesse sentido, o autor acreditava que o Direito não podia ser uma questão de
fórmulas matemáticas:
Desde que se professa o princípio do maior valor de um direito em razão
de sua quantidade, a justiça será uma questão de número; a própria
constituição política, atualmente consagrada e deduzida daquele dogma,
ficará derrocada. É o caso em que a conclusão mata a premissa. (p. 19).

Dois métodos paliativos clássicos para a restrição da maioria são destacados pelo
autor. Nas repúblicas, recorria-se à federação como meio de enfraquecer a opinião geral,
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fracionando-a. Nas monarquias constitucionais, por seu turno, apelava-se ao censo para
excluir do voto as classes inferiores.
Em uma breve passagem do texto, as críticas do autor à questão do governo da maioria
sugerem a anulação do princípio da representação nos regimes contemporâneos. Para
Alencar, “o que atualmente existe realizado nos países constitucionais, não é representação,
porém mera delegação.”11 (ALENCAR, 1997, p. 37). Não haveria, portanto, representação real
no Império do Brasil, porque o parlamento era o representante da maioria, e não da nação.
Chamamos atenção para um pormenor essencial para a compreensão do argumento
de Alencar. O problema do governo despótico da maioria não era novo. Ele já era conhecido
desde a Antiguidade (ARISTÓTELES, 2005). Entretanto, no contexto dos anos 1830, essa
discussão fora novamente colocada em evidência por Alexis de Tocqueville em A Democracia
na América, obra muito influente no restante do século XIX. Para Tocqueville (2005), a maioria
era onipotente nos Estados Unidos. Ela se manifestaria oprimindo não apenas os Poderes
Legislativos, mas também os pensamentos e opiniões. O império moral da maioria na América
fundava-se, segundo o autor, no princípio de que os interesses do maior número devem
ser preferidos aos do menor. Isso não seria problema em países divididos em numerosos
interesses irreconciliáveis, pois, desse modo, o privilégio da maioria seria desprezado em
função do esforço necessário para se submeter a ele (TOCQUEVILLE, 2005, p. 291). Todavia,
na concepção de Tocqueville, os Estados Unidos eram um caso a parte, pois o país havia sido
povoado por homens em igualdade de condições, de sorte que, entre eles, não existiriam
dissidências naturais (p. 291-300). Dentro desse quadro, o interesse da maioria equivalia
efetivamente ao interesse da maioria dos habitantes.
Outra face do problema foi avaliada por Thomas Hare e John Stuart Mill em fins dos
anos 1850 e princípios dos anos 1860. Os autores preocupavam-se com o domínio da
maioria no âmbito da atividade legislativa. Nesse sentido, o problema não dizia respeito
necessariamente à opressão promovida por uma maioria populacional, mas, sim, por uma
maioria parlamentar. As soluções propostas por eles para sanar o referido contratempo
basearam-se na representação proporcional.12
O argumento de Alencar sobre o problema do governo da maioria oscila entre as duas
concepções mencionadas. Contudo, apesar da ambiguidade, não restam dúvidas de que a face
do problema predominante em seu raciocínio seja aquela evidenciada por Hare e Mill. Pode-se
chegar a essa conclusão porque a configuração social do Brasil se afastava em muito daquela
encontrada por Tocqueville nos Estados Unidos; e, sobretudo, porque a solução proposta por
Alencar, assim como a dos autores britânicos, tem a ver com a representação proporcional.
Outro conceito mobilizado por José de Alencar é o de democracia. Para ele, democracia
é o governo de todos por todos, isto é, a soberania de todos os cidadãos de um Estado,
11
Esta questão remete à clássica polêmica entre representação e delegação ou, em outros termos, entre
mandato livre e mandato imperativo. Sobre essa polêmica, ver PITKIN (1972) e BURKE (1774).
12
Sobre as proposições de Thomas Hare e John Stuart Mill, ver PIRES (2009) e RUNCIMAN & VIEIRA (2008).
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o demos. Este ideal de Alencar fazia referência à democracia antiga, a qual ele chama de
“democracia originária” (ALENCAR, 1997, p. 25). Todavia, o autor busca conciliar o elemento
democrático ao pensamento liberal, pois, para ele, a mais perfeita democracia poderia tornarse uma servidão recíproca se não se respeitasse a independência do indivíduo, bem como a
esfera da vida privada do cidadão, isto é, o direito civil. Em suma, para Alencar, democracia
equivalia, em correspondência direta, à soberania do povo desde que resguardados os
princípios liberais.
Na democracia de Alencar, a maioria seria uma simples expressão da soberania, e não
um poder constituinte. Desse modo, a vontade manifestada na política não pertenceria ao
número superior, mas, sim, à totalidade da nação. Este raciocínio do autor relaciona-se a duas
de suas propostas a serem sublinhadas em maiores detalhes adiante, isto é, a promoção de
um sufrágio amplo e a representação proporcional.
Nas legislaturas eleitas, a soberania era, para Alencar, uma força que havia se
desprendido da massa dos cidadãos e passado a residir nas mãos dos seus legítimos
depositários. O poder legítimo emanava, assim, da soberania nacional, a qual seria gestada
na vontade de todos. Observa-se aqui, mais uma vez, a mobilização por parte do autor de
conceitos estranhos à teoria política da Constituição.
É razoável supor que a vontade de todos mencionada pelo autor seja uma referência à
vontade geral de Jean Jaques Rousseau, concepção há muito repudiada pelas monarquias
constitucionais, sobretudo as Ibéricas, das quais o Brasil recebeu grande influência, em
razão dos resultados assustadores da experiência revolucionária francesa. Além disso, a
conciliação de uma categoria rousseaniana ao conceito de representação política era uma
contradição13 que já havia sido realizada pelo Abade de Sieyès no sistema eleitoral francês
no contexto da revolução (RUNCIMAN & VIEIRA, 2008, p. 34). O fato de José de Alencar, ao
contrário da maioria de seus colegas publicistas, ser de opinião favorável à manutenção do
voto indireto é indicativo da sua fidelidade à solução de Sieyès – que, na ocasião, implantou
o sistema indireto.
José de Alencar entendia que qualquer constituição fundada no princípio da soberania
nacional gestada na vontade de todos era infalivelmente democrática. Desse modo, as
designações de regimes tais como monarquia e aristocracia – os exemplos são do autor
– serviriam, para ele, somente para designar o modo de ser do princípio democrático.
Nesse quesito, o autor é claramente tributário do pensamento de Tocqueville, para quem
a democracia podia manifestar-se em muitas formas, não apenas no regime republicano
(TOCQUEVILLE, 2004, p. 114).
Alencar entendia que, com a sua Constituição, o Império do Brasil podia ser um país
muito mais democrático do que a “oligarquia” dos Estados Unidos, desde que consagrasse o
controle sobre a maioria. Nesse ponto, como um bom conservador, Alencar não encontrava
13
A contradição mencionada advém da rejeição manifestada por Rousseau em relação à representação
política (1996, p. 114).
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obstáculos para a sua teoria na Constituição. Entretanto, o princípio da soberania como
expressão da vontade nacional teria se manifestado – em tese – somente no momento da
sua transferência para as mãos do monarca por ocasião da aclamação14. Dali em diante, e
passada a breve experiência constituinte, a soberania estava encarnada no Imperador, cuja
primazia só não era completa na medida em que o monarca concedia pequena parcela da
soberania ao Poder Legislativo.
Ainda no que toca à questão da democracia, o trabalho de Alencar contempla
a concepção de democracia representativa, que ele entende ser a forma indireta da
democracia antiga (ALENCAR, 1997, p. 36). Essa seria a solução moderna para o problema do
alargamento do Estado e da consequente impossibilidade do ajuntamento da população
para tomar decisões por si. Embora não chegue a desenvolver completamente o conceito,
sua mobilização torna evidente o tributo à teoria política norte-americana, sobretudo a de
PAINE (2000) e a dos Federalistas (HAMILTON, JAY e MADISON, 1993).
Para Alencar, a solução moderna para o problema do exercício da democracia, isto é, a
democracia representativa, implicava o trato de questões complicadas. Em sua concepção,
tais questões exigiam:
[...] estudos profissionais e superiores talentos, que estão fora do alcance do
geral dos cidadãos. Não têm eles nem tempo, nem capacidade para estudar.
Mas na comunhão dos interesses e vistas que prendem certas classes
sociais, destacam-se homens de alta esfera, que dirigem o movimento das
ideias; e são os representantes naturais das diversas opiniões. Entre esses
cada partido escolhe os de sua maior confiança, e os constitui seu cérebro
político, sua razão governamental no parlamento. (p. 45).

Nesse sentido, o pensamento de Alencar alinha-se ao elitismo político de Edmund
Burke (1774), referência que vinha muito a calhar nas sociedades do século XIX. Todavia,
por outro lado, o autor afasta-se da concepção Burkeana da representação ao advogar a
necessidade do legislador representar a massa do povo:
Neles [os representantes] se opera uma transfusão do pensamento das
massas; não representam somente uma ideia determinada; mas a faculdade
intelectual de uma fração do país; quando refletem, é como se aquela massa
do povo refletisse. Caso aconteça não corresponder algum à confiança nele
depositada, é uma contingência humana; seus constituintes na próxima
legislatura escolherão outro que melhor desempenhe o mandato. ( p. 46).

Desse modo, a teoria da representação de José de Alencar divergia daquela de
Edmund Burke, uma vez que o último fazia menção à representação de interesses de caráter
econômico corporativos, não de pessoas e, muito menos, de uma massa de pessoas. Por
outro lado, com a sua perspectiva, Alencar aproximava-se da democracia representativa
14

Sobre este tópico, ver capítulo 2 de nosso trabalho anterior (PIMENTA, 2012, p. 62-80).

38

Histórica, Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 63, ano 11, março 2015

tal como era concebida pelos norte-americanos, isto é, como uma substituição funcional
da democracia antiga, porém operada na escala exigida pelos Estados modernos. Embora
Alencar não abrace por completo a teoria burkeana, o impacto das formulações do pensador
inglês faz-se muito presente em seu texto. Isso é algo que pode ser notado em sua opinião
acerca do lugar da deliberação e do caráter da liberdade de ação do legislador, outros
elementos importantes da concepção burkeana da representação:
[…] seu mandato [do legislador] cifra-se nesta cláusula única: deliberar
com lealdade em nome da opinião que personifica. Desde que empregue
seus recursos intelectuais nas questões do Estado e se aja no exercício do
cargo com inteireza; cumpriu seu dever. Não se obrigou a pensar desta ou
daquela forma; votar por esta ou aquela medida; mas sustentar os interesses
da comunhão que representa; sem mais do que o órgão, ser a razão de um
certo núcleo de cidadãos. (ALENCAR, 1997, p. 46).

A democracia, realizada por meio da representação, é para Alencar, em suma, o ideal do
governo. Praticado de maneira mais próxima possível da “democracia originária”, o sistema
representativo resultaria num governo legítimo.
Quanto à natureza do voto – o que se refere aos direitos políticos de cidadania –,
José de Alencar entende que o mesmo é uma fração da soberania. Para ele, se a pessoa é
o homem civil, o voto é o homem político, a quem competem os direitos coletivos. Desse
modo, para Alencar, o voto não é, e não poderia ser, um direito. O autor recorre ao exemplo
das leis fundamentais de outros países para demonstrar que em nenhuma delas o voto era
um direito absoluto do cidadão. Ainda no que toca à questão do direito, ele observa que a
Constituição de 1824 não estendia o voto a todos os cidadãos, mas, por outro lado, garantia
a inviolabilidade do mesmo. Alencar lembra que a Constituição garantia os direitos políticos
a quem atendesse os critérios estipulados, mas não garantia o direito de voto em si.
Todavia, José de Alencar reconhece como um absurdo algo inerente à maioria dos
sistemas eleitorais da época: o censo. Opondo-se a defensores do paradigma censitário,
como John Stuart Mill, o autor recorre à seguinte analogia para demonstrar a existência de
distorções no sistema:
A sociedade concede o sufrágio a um cidadão porque é o senhor de um
prédio; e o recusa ao simples artista, que não acumulou ainda certo cabedal.
Entretanto o proprietário, crivado de dívidas, superiores ao prédio, nada
possui na realidade, e nada produz. Ao contrário o outro concorre com o
seu trabalho para a riqueza pública. (p. 84).

Contudo, para Alencar, o problema seria amenizado no Brasil, posto que a condição
de renda exigida pela Constituição era bastante tolerante. Na sua leitura, os baixos valores
requisitados não resultavam numa superioridade política em favor do homem mais rico,
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com a exclusão do pobre; mas, antes disso, estabeleciam um preceito moral ao prescrever
ao homem a obrigação do trabalho e a condenação da ociosidade.
Para José de Alencar, as ditas classes inferiores da sociedade – homens livres, porém
sem renda – não eram, como normalmente se supunha, inimigas naturais das classes
abastadas. Segundo ele, as últimas estavam imbuídas de um pânico infundado e, além disso,
aproveitavam para extorquir do pobre o direito do voto e para reduzi-lo a uma espécie de
servidão política – as manipulações postas em prática nas eleições primárias.
No que diz respeito às incapacidades que impossibilitavam o exercício do voto por
parte de alguns cidadãos, José de Alencar reconhece a injustiça da negação do voto às
mulheres. Ele acreditava que a civilização, um dia, concederia a inclusão política ao gênero
feminino:
Então essa parte da humanidade que na vida civil comunga em nossa
existência, não há de ser esbulhada de toda a comunidade política; aquelas
que são esposas, mães, filhas e irmãs de cidadãos, e tem senão maior, tanto
interesse na sociedade como eles, não serão uma excrescência no Estado.
Participarão da vida política por seus órgãos legítimos; e quando assumam a
direção da família na falta do chefe natural, exercerão por si mesmas o direito
de cidade, servindo de curadora ao marido ou de tutora aos filhos. (p. 82).

Porém, Alencar acreditava também que, por longo tempo, tal ideia não passaria de
remota aspiração e, para os fins de sua proposta de reforma, achava por bem aceitar a
sociedade tal como estava organizada. O autor não estende, contudo, a mesma tolerância
aos incapazes de votar em razão da falta de letramento. Para ele, não pode exercer um direito
quem não dispõe dos meios necessários para tal. Nesse sentido, o cidadão analfabeto não
devia ter acesso à cidadania ativa, pois não era capaz de preencher a própria cédula ou
conferir a exatidão do seu voto. Além disso, por ser alheio à imprensa e à tribuna, era inapto
a conhecer os negócios de governo.
Ao analisar o exercício do voto – ou seja, a eleição –, José de Alencar não encontra
defeitos estruturais no processo eleitoral previsto pela Constituição. Todavia, ele avalia
que, pela forma como era conduzida, a qualificação de votantes era o maior problema das
eleições do Império. Isso ocorria, para ele, em razão das revisões anuais, cuja consequência
seria a seguinte:
A consequência, observa-a o país frequentemente; são os chefes da
localidade que arrebatam as turbas para qualificá-las conforme lhes são ou
não favoráveis. Entre eles que tem dinheiro a gastar se estabelece a luta; o
povo, matéria bruta para eleição, deixa que os fabricantes de deputados o
preparem convenientemente para as urnas. Desta forma o cidadão pobre
penhora o seu voto a quem depende para dar-lhe o título de votante; a
dignidade e independência eleitoral não podem existir nas massas. (p. 96).
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A proposta de José de Alencar para a solução dos males das eleições do Império
apresentava duas faces15: uma extremamente inovadora e outra consideravelmente
conservadora, mesmo para os padrões da época. A inovação consistia na proposição de um
sistema proporcional de representação, método já desenvolvido pelos britânicos Thomaz
Hare e Stuart Mill em fins dos anos 1850, porém sem nenhuma experiência prática até então
– isso só aconteceria na década de 189016. Alencar entendia que somente a representação
proporcional seria capaz de sanar o problema do domínio da maioria. A face conservadora
da proposta relacionava-se à manutenção do voto indireto, algo que a maioria dos críticos
do sistema eleitoral do Império preferia abolir. Para Wanderley Guilherme dos Santos (1991),
Alencar vislumbrava uma democracia proporcional na qual todos os segmentos da opinião
nacional fossem representados no parlamento de modo a impedir a tirania da maioria e o
veto da minoria.
José de Alencar descartava um dos princípios centrais dos sistemas de Hare e Mill,
isto é, o voto único e transferível. Para o autor, o voto único não seria uma boa saída, pois
entendia ele que esse tenderia a gerar uma representação fragmentada. O resultado desta
fragmentação seria a aproximação do candidato em relação às individualidades – uma das
preocupações de Edmund Burke e um dos temores dos legisladores que se opuseram à
reforma eleitoral de 1855. Para Alencar, uma opinião nacional igualmente distribuída ficaria
nas mãos de facções locais, visto que uns poucos votos já seriam suficientes para enviar um
representante ao parlamento. Desse modo, o representante deixaria de representar o país, a
província ou a cidade, tornando-se mandatário exclusivo de certo grupo.
Outro argumento de Alencar contra o voto único era a distorção resultante do
desperdício do voto do cidadão que depositava a confiança num candidato que não
atingisse a cota – ou coeficiente – eleitoral, bem como do depósito de votos em excesso em
candidatos eleitos. Assim, o voto múltiplo – então vigente, mas no sistema majoritário –, em
dez nomes, superaria todos esses inconvenientes. Para os fins da apuração, os nomes mais
votados dos partidos preenchiam as cotas conquistadas pelos mesmos. Portanto, com o
voto múltiplo, a proposta de Alencar abandonava a possibilidade de transferência do voto.
Todavia, José de Alencar não descartava por completo o voto único, pois sugeria que o
mesmo fosse adotado para as eleições primárias, embora sem a faculdade da transferência.
Para ele, os efeitos indesejáveis do voto único para a escolha dos representantes eram
benéficos para a escolha do eleitor:

15
As propostas de José de Alencar foram sistematizadas num projeto de lei eleitoral publicado junto à
sua obra, como anexo.
16
Na realidade, em 1855, pouco antes da sistematização da representação proporcional por Thomaz
Hare e Stuart Mill, a Dinamarca experimentou algo parecido. O sistema foi desenvolvido por Carl Christopher
Georg Andrae. Mas, não obstante o experimento dinamarquês tenha sido pioneiro, o método seria consagrado
nos termos da proposta dos autores britânicos. As primeiras aplicações do sistema de Hare e Mill ocorreram na
Morávia e Costa Rica, em 1893, e na Tasmânia, em 1896. (PIRES, 2009, p. 17-19).
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Tão necessária e legítima é a unidade do voto para constituir o eleitor,
quanto a multiplicidade do voto para designar o legislador. O mandato
carece de ser conferido por pessoas certas e determinadas, bastantes para
preencher a cota marcada. A delegação da soberania, ou em outros termos,
a designação dos representantes, exige a maior generalidade, que a revista
de um caráter verdadeiramente nacional. (p. 114-115).

Dessa forma, contrariando a tendência de seu tempo, Alencar propunha a
manutenção da eleição indireta. Primeiramente, o autor procura refutar os benefícios da
tão almejada eleição direta. Para ele, o princípio da eleição direta só poderia funcionar em
pequenos círculos17. O alargamento dos círculos causaria problemas porque a “plebe” de
uma localidade não teria meios de se pôr em contato com a “plebe” de outra. Assim, por
possuir um horizonte político acanhado, o homem do povo somente seria capaz de eleger
representantes de vilas e aldeias, nunca legítimos representantes da nação. Por outro lado, a
homogeneidade do voto só poderia efetivar-se pela influência da “classe ilustrada” (p. 103).
Um resultado dessa influência seria o predomínio de poucos sobre muitos, o que anularia
as vantagens do sistema. Para Alencar, a adoção do censo para excluir as classes inferiores
na eleição direta era uma ilusão, uma vez que a eleição direta censitária equivaleria, na
realidade, a uma eleição tacitamente indireta. Em vez de o eleitorado ser nomeado pelo
povo, seria nomeado pela lei.
Alencar cita a apologia de Benjamin Constant (2003) em relação à eleição direta18,
porém discorda do publicista suíço por entender que o sistema direto deixava as classes
inferiores à margem da nação. Em segundo lugar, o autor expõe a sua apologia da eleição
indireta. Para ele, a legítima representação democrática exige uma forma de voto que se
realize em sua plenitude de modo a expressar a soberania. Para tanto, Alencar entendia que
a participação popular seria necessária, uma vez que, na sua concepção, o povo era peça
chave da legitimação do sistema representativo:
O povo é sem dúvida a respeito do governo, um incapaz; tem o direito,
mas não o exercício. Dessa incapacidade, atualmente não contestada,
resulta a legitimidade do sistema representativo, o qual sem ela, importaria
uma grave usurpação da soberania. Os legisladores, assim como todos os
membros dos poderes independentes, são os representantes desse incapaz,
os pais e tutores desse menor, o qual por certo não os pode revogar a seu
arbítrio, da mesma forma que no direito civil. (p. 114).

Ainda no que se refere à eleição indireta, Alencar retoma um elemento da sua proposta
de 1861, isto é, a adoção do título de qualificação. O documento serviria para comprovar a
qualificação do cidadão para as eleições primárias. Junto à incorporação do título, propunha
ele a abolição das qualificações anuais em favor de qualificações permanentes. Desse modo,
17
18

Na terminologia da época, o círculo equivalia ao distrito eleitoral.
Sobre este tópico, ver PIMENTA (2012, p. 54-62).
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uma vez qualificado, o votante somente deveria perder a condição de cidadão ativo em
razão de sentença. Nesse sentido, Alencar abraçava a máxima inglesa: once a voter always
a voter – uma vez votante sempre votante. O autor aponta duas vantagens da medida. A
primeira seria a extinção das manipulações das qualificações, que removiam ou inseriam
votantes conforme a vontade dos chefes locais. A segunda vantagem seria a autenticação do
direito político do votante, para quem bastaria exibir o título para fazer-se reconhecer como
ele próprio. Buscava-se, assim, anular a figura do fósforo, isto é, a pessoa que se passava por
um cidadão na qualificação – e no dia da eleição – com o objetivo de votar em seu lugar.
Outra proposta bastante conservadora de José de Alencar era a abolição de qualquer
medida que promovesse o segredo do voto. Importa observar que o segredo do voto havia
se consolidado há pouco pela reforma eleitoral de 185519. Para Alencar, o voto secreto não
conferia independência ao cidadão, mas ensinava-lhe a ser falso e covarde. Além disso,
entendia o autor que o segredo do voto não favorecia a oposição, mas, antes disso, aumentava
a força do governo, cujos agentes possuíam “cem olhos” (p. 118). Para ele, a publicidade
do voto era essencial para a democracia, pois estimulava a coragem cívica do cidadão e
ensinava as massas a resistir à influência oficial. O voto aberto teria uma função pedagógica,
pois a eleição sustentada em condições de franqueza poderia estimular o arrebatamento
das nobres paixões políticas. Outra vantagem do voto aberto seria a dificuldade imposta à
fraude eleitoral, pois, para o autor, o voto anônimo abria caminho para que os membros dos
partidos agissem nas sombras. Desse modo, na concepção de Alencar, o maior benefício da
publicidade do voto resultaria da sua capacidade de fornecer a veracidade e a pureza do
sufrágio.
É importante observar que a publicidade do voto, sobretudo na sua forma oral, havia
sido um dos principais paradigmas do sufrágio durante o século XVIII. Os homens dos
setecentos acreditavam que o voto oral encorajava a honestidade e a integridade, tanto do
eleitor, quanto do sistema eleitoral (EWALD, 2009, p. 22). Dois dos mais ilustres defensores
do voto aberto eram William Blackstone e Montesquieu (EWALD, 2009, p. 23). É razoável
supor que a retomada da publicidade do voto proposta por Alencar encontrasse subsídios
na autoridade de Montesquieu, para quem:
Não há dúvida que, quando o povo vota, os votos devem ser públicos, e
isso deve ser considerado como uma lei fundamental da democracia.
É preciso que o povo miúdo seja esclarecido pelos principais e contido
pela gravidade de certos personagens. Assim, na república romana,
estabelecendo o sufrágio secreto, destruiu-se tudo. Não foi mais possível
esclarecer o populacho que se arruinava. (MONTESQUIEU, 2007, p. 27).

Com efeito, Alencar enxergava grandes benefícios no sufrágio vocal. Contudo, ele
vislumbrava duas desvantagens no mesmo. A primeira seria a dificuldade de memorização
19

Decreto nº 842, de 19 de setembro de 1855, art. 1º, § 5º.
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de um grande número de nomes por parte dos eleitores. A segunda seria a impossibilidade
de uma boa verificação do processo eleitoral. Dentro desse quadro, o autor encontrava na
cédula – assinada –, ou sufrágio escrito, o reverso perfeito da votação oral.
A última modificação significativa no sistema eleitoral proposta por José de Alencar
diz respeito aos locais de votação. Para ele, as eleições primárias deveriam deixar de usar
o espaço das igrejas20. Na concepção do autor, a ideia original de abrigar as eleições nas
matrizes era louvável, mas havia falhado completamente. Em vez de servir a religião de
corretivo às paixões desencadeadas pela eleição, essa teria maculado o templo com cenas
escandalosas. Desse modo, por mais solene que fosse o ato popular das eleições, esse era
um ato profano. Assim, em homenagem ao culto, Alencar julgava necessário remover o
caráter eleitoral das matrizes. Além disso, observa ele uma contradição inerente ao sistema
corrente: se a Constituição admitia a tolerância religiosa, não seria razoável sujeitar o homem
de outra fé a votar num tempo católico.
Se por um lado Alencar julgava necessário o abandono das matrizes, por outro ele
propunha a manutenção da circunscrição eleitoral vigente no primeiro grau das eleições,
isto é, a paróquia/freguesia. O espaço que ele avaliava ser o mais apropriado para a reunião
das Assembleias Paroquiais era a praça maior da paróquia. Ela oferecia a largueza necessária,
bem como a maior publicidade possível. A eleição secundária devia seguir a mesma fórmula,
reunindo os colégios eleitorais nos mesmos locais das Assembleias. Dessa maneira, ele
rompia com a circunscrição municipal que vigorava no segundo grau. Importa notar que
a proposta de Alencar desvinculava as eleições dos espaços institucionalizados, isto é, as
Igrejas Matrizes no primeiro grau, e as Câmaras Municipais no segundo – via de regra, os
colégios eleitorais reuniam-se nas Câmaras –; e as movia para a praça pública, um movimento
que sugere uma referência do autor às formas antigas de participação política.
Assim como aconteceu em 1861, o trabalho de José de Alencar não encontrou o
apoio dos seus colegas legisladores e tampouco foi levado a sério pelo governo21. Contudo,
embora o autor não tenha conseguido reformar o sistema eleitoral brasileiro, algumas de
suas proposições encontrariam lugar na reforma eleitoral seguinte, isto é, aquela promovida
pelo Decreto Legislativo nº 2.675, de 20 de outubro de 1875, que viria a ser conhecido como
“Lei do Terço”. Primeiramente, nota-se que em consonância com a posição de Alencar, esta
reforma do processo eleitoral manteve o voto indireto, contrariando a vontade da maioria dos
publicistas e parlamentares da época que clamava pelo voto direto. Outras duas novidades
trazidas pelo decreto haviam sido propostas anteriormente por Alencar em Systema
Representivo. Uma era a instauração de qualificações permanentes, isto é, o princípio de que,
uma vez votante, sempre votante, exceto por força de sentença judicial. A outra residia na
adoção de um título de qualificação, documento comprobatório da condição de votante. É
necessário advertir que, ao contrário do que alguns autores afirmam, o título de qualificação
20
21

Sobre o uso dos templos católicos como locais de votação, ver PIMENTA (2012) e Bastos (1997).
Sobre a recepção da obra de José de Alencar entre os seus pares, ver RIZZO (2007, p. 32).
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introduzido pela “Lei do Terço” não foi o primeiro título de eleitor utilizado no Brasil22. Este
julgamento é incorreto porque o documento comprovava apenas a condição de votante
dos cidadãos ativos. No entanto, nem todo votante podia ser eleitor. Não se trata aqui de
uma questão semântica, pois os votantes não escolhiam os representantes, mas somente
o colégio eleitoral. Por este motivo, não é razoável confundir o título de qualificação com o
título de eleitor, o qual surgiria somente com a Lei Saraiva, de 1881.
A nova norma (de 1875) também contemplava a introdução de uma maior gama de
incompatibilidades eleitorais, solução que, embora pouco desenvolvida no texto, consta no
projeto de lei elaborado por Alencar. Essas constatações não evidenciam necessariamente
uma influência direta de Systema Representativo na reforma eleitoral de 1875, mas demonstram
que as proposições de Alencar estavam em sintonia com o debate acerca das inovações
técnicas que poderiam ser mobilizadas para aperfeiçoar o sistema eleitoral do Império.
Conclusão
A teoria desenvolvida em Systema Representativo, de José de Alencar, procurava
estabelecer um nexo entre a concepção antiga de democracia, a democracia representativa
aos moldes norte-americanos – noção articulada inicialmente por Thomas Paine e Alexander
Hamilton no seio da experiência revolucionária norte-americana e mais tarde desenvolvida
nos artigos federalistas – e o pensamento liberal. Porém, para ele, era imperativo que
este amálgama se adequasse à realidade política brasileira e, sobretudo, aos princípios
constitucionais. De maneira similar ao pensamento de Alexis de Tocqueville, a democracia
de Alencar possui uma dimensão metafísica, pois, para ele, não se tratava somente de
um regime ou sistema de governo, mas, acima de tudo, de uma força supra-humana que
emanava da massa dos cidadãos e se transferia aos representantes, os seus depositários
legítimos. Com efeito, a proposta do autor, fiel à solução do abade de Sieyès, apoiava-se na
defesa do “voto popular” como fator de legitimação do sistema político, embora mantivesse
os tradicionais filtros proporcionados pela eleição indireta e pelo censo – nesse aspecto,
uma referência ao elitismo político de Edmund Burke. Para Alencar, a viabilidade do sistema
indireto dependia unicamente do aperfeiçoamento dos mecanismos de qualificação e na
correta observação das normas eleitorais. Por fim, o cerne do projeto reformador de Alencar
consistia na adoção do sistema proporcional elaborado por Thomas Hare e John Stuart Mill,
inovação que ainda não havia sido consagrada nos países centrais. As proposições contidas
em Systema Representativo são, portanto, bastante harmônicas com as instituições políticas
do Império, o que condiz com as opiniões e posicionamento político de José de Alencar no
período anterior à publicação de Ao imperador: novas cartas políticas de Erasmo e, sobretudo,
à sua preterição na eleição para o Senado. Dali em diante, por rancor ou por lucidez, Alencar
tornou-se crítico do esquema político que até então defendera com entusiasmo.
22

As afirmações mencionadas podem ser encontradas em NICOLAU (2002, p. 13) e FERREIRA (2001, p. 121).
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Resumo Este artigo repensa os dois principais consensos reiterados ainda hoje pela
historiografia política em relação à tônica eleitoral da Primeira República brasileira (18941930). O mais difundido deles, traduzido na impressão de que tudo se resumia à fraude, será
desmistificado ao observamos como o comprometimento da lisura eleitoral era preterido,
caracterizando-se apenas enquanto recurso de competição política quando outras
estratégias fracassavam. Estruturando a disputa eleitoral em torno das autoridades políticas
locais, a legislação mostra como o segundo consenso, relativo à ausência de partidos na
época, é igualmente exagerado, pois as legendas condicionavam o rito eleitoral.
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Abstract This paper revaluates two consensuses in political historiography regarding
elections in Brazil First Republic (1894-1930). The first one is the idea that everything was
fraudulent, which we challenge, based on evidence that electoral fraud was a relevant
feature of political competition only when other strategies failed; and, therefore, subsidiary
to honest behavior. Electoral laws structured electoral dispute around local political
authorities, showing that the second consensus, about the absence of parties at that time, is
also unrealistic; political parties did condition the electoral process.
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[...] periodizar, nomeando um tempo, é um ato de poder, como os
historiadores sabem por dever de ofício. Nessa operação nada é
ingênuo, sendo necessário pensar que sentidos uma determinada
nomenclatura deseja atribuir a um espaço de tempo [...]. (GOMES;
ABREU, 2009, p. 1).

É com essa advertência que um número especial da revista Tempo convidava seus
leitores a acompanhar uma tendência recente da historiografia: revisitar a República Velha
sob uma nova ótica. Cunhado pelos ideólogos autoritários das décadas de 1920/30, o
estereótipo depreciativo do regime que sucedeu a experiência imperial se dissemina já
durante o Estado Novo, quando políticos e intelectuais engajados viram a oportunidade
de alavancar a propaganda da ditadura recém-declarada contrapondo-a com a vivência
anterior (GOMES; ABREU, 2009). Neste artigo, seguimos a sugestão da Tempo tratando das
eleições desta época – certamente um dos temas menos considerados pela historiografia
contemporânea. Tanto na literatura acadêmica quanto nos livros didáticos escolares, ainda
se desprestigia o tópico, mantendo-se dominante a visão de que os pleitos então ocorridos
constituem uma questão pouco relevante, que não merece ser estudada.
A razão desta atitude é simples: associa-se o voto na Primeira República à fraude
generalizada que comprometia a representação política do regime oligárquico. Nas palavras
de Azevedo Amaral, as eleições seriam mero conjunto de formalidades, por meio das quais os
designados pelas situações entrincheiradas no poder vinham a tornar-se efetivos ocupantes
das cadeiras do Congresso (AMARAL, 2002[1938], p. 183). Anos mais tarde a referida
interpretação se fez consagrada na obra clássica de Raymundo Faoro, onde se sentenciava:
Na base o bico-de-pena substituiu a eleição, no alto a degola ocupou o lugar das apurações.
[...] Império e República se eqüivalem, portanto, no que respeita a eleições (FAORO, 2001, p.
745).
Por tudo isto, questionamos neste trabalho um dos principais argumentos presentes
na literatura. Trata-se da imagem do voto na Primeira República como tão-somente uma ação
fraudulenta. Defenderemos, aqui, a ideia de que a fraude eleitoral era o produto manifesto
da disputa travada por todos os partidos políticos da época, governistas ou de oposição.
O ponto é importante já que resgata outro aspecto negligenciado pela literatura: o papel
das legendas naquele período. Competição política e disputa pelo controle do voto são os
dois elementos recorrentes nas eleições da Primeira República. Entendê-los perpassa não
apenas pelo resgate da dinâmica eleitoral republicana, mas pela reinterpretação do sistema
representativo como um todo.
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Eleições para quê? As aparentes
representativo republicano

ambiguidades

do

mercado

Assim como ocorria na Europa oitocentista, também no continente americano os
parlamentares eram escolhidos através de eleições. No caso do Brasil, este processo se repetiu
sem interrupções devidas a golpes militares ou guerras civis. De fato, após a Constituinte de
1891, o primeiro escrutínio para escolha do corpo legislativo federal aconteceu em 1894
e, dali em diante, se consumou a cada três anos, até a revolução de 19303. Contudo, como
antecipamos, a maior parte da literatura desqualifica o papel dos pleitos, já que estes se
mostravam permeados de irregularidades que frustravam a expressão da verdade eleitoral.
Na tentativa de afastar este estereótipo para se dar a devida dignidade temática aos referidos
escrutínios, é necessário, em primeiro lugar, refletirmos acerca do modelo de representação
instituído pelas elites liberais da época. Concretamente, isto significa observar as diretrizes
fixadas nas normas eleitorais que regiam a escolha dos representantes4. Não se trata de
um capricho formal, nem da defesa de uma abordagem eminentemente jurídica. O ponto
é outro. Afinal, a legislação eleitoral pode ser entendida como espelho do tipo de poder
planejado e defendido pelas elites que estiveram envolvidas no desenho formal do rito a ser
seguido nos escrutínios republicanos. Partindo desta premissa, consideremos a hipótese de
eleições estruturadas em torno de diretrizes que valorizem a autoridade de atores locais; ou,
como alternativa, de atores organizados nacionalmente. No primeiro caso, a centralidade do
momento eleitoral seria atribuída ao município; no segundo, desempenharia papel central
o Congresso Nacional e, eventualmente, o próprio presidente do país. Vejamos qual era o
modelo previsto pela legislação republicana.
No exame das normas que regulamentavam os escrutínios percebe-se que o ciclo
eleitoral no Brasil de princípios do século XX se dividia em pelo menos quatro etapas
burocráticas distintas. A primeira delas era a fase pré-eleitoral, que abrangia desde a provisão
do alistamento dos cidadãos até a divisão do município em seções e definição dos locais de
votação, encerrando-se com a eleição dos membros das mesas eleitorais, que coordenavam
o momento subsequente (a fase da votação em si). Dando continuidade ao rito eleitoral
republicano, procedia-se a apuração dos resultados (terceira fase). A tarefa era principiada
ainda na própria seção, que elaborava uma ata preliminar. Até a reforma de 1916, uma
cópia dessa ata, após lavrada, era enviada ao prefeito da cidade-sede de cada circunscrição
eleitoral, onde se instalava a Junta Apuradora Distrital, encarregada de executar a soma
3
Os deputados exerciam mandato de três anos, enquanto os senadores eram eleitos para cumprir
mandato de nove anos.
4
Respaldamos a descrição que segue nas principais leis que nortearam o trâmite do ciclo eleitoral
no regime republicano a saber: as normas nº 35 (de 1892), nº 1.269 (de 1904) e nº 3.208 (de 1916). As demais
leis deste teor promulgadas na época ocupavam-se de aspectos específicos, sem alterar substancialmente os
escrutínios.
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dos votos constantes das cópias das atas seccionais recebidas. No pós-reforma, as Juntas
Apuradoras distritais são abolidas, exigindo-se a instalação de um só corpo na capital
de cada estado para se lavrar a ata de apuração geral a partir do exame de todas as atas
seccionais recebidas5. Independentemente dessa mudança, permaneceu incólume o
caráter documental da ata geral, compreendido à luz do dispositivo legal que determinava
a remessa da mesma aos candidatos eleitos “para lhe servir de diploma”. Ambicionado
passaporte dos candidatos ao Legislativo Federal, a cópia dessa ata, devidamente rubricada
pelos membros da Junta Apuradora, era também remetida à Câmara dos Deputados, onde
se daria a última fase do processo de validação dos escrutínios. Só agora eis que entra em
cena, portanto, um ator nacional. No chamado terceiro escrutínio (quarta fase), como ficou
conhecida a prática constitucional da época6, os próprios parlamentares, nos primeiros dias
de abertura do Congresso, tinham de pronunciar um juízo definitivo sobre os diplomas
expedidos pelas Juntas Apuradoras, resolvendo ainda eventuais contestações e protestos
e, em geral, qualquer reclamação apresentada durante a apuração dos votos. Tudo após as
apurações já finalizadas, primeiro, nas seções e, depois, no seio das Juntas Apuradoras.
A tabela 1 sintetiza a agenda elementar dos escrutínios em época republicana,
listando a burocracia mínima que também era mobilizada para se finalizar o processo de
renovação parlamentar.

5
A lei n° 3.208/1916 inovava ainda ao estabelecer que o presidente da Junta Apuradora fosse um juiz
federal, auxiliado na apuração pelo representante do Ministério Público junto ao Tribunal Superior de Justiça.
Este era o primeiro passo em direção do reconhecimento do Poder Judiciário como autoridade incumbida de
apurar as eleições algo que seria mais tarde introduzido no Código Eleitoral de 1932.
6
Cf. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, art. 18.
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Fase

Atividade conduzida

Eleição Pré-eleitoral

Tabela 1 – Ciclo eleitoral republicano e burocracia correspondente

Alistamento
Definição das seções e dos
distritos eleitorais
Constituição das mesas eleitorais

Esfera

Municipal

Eleição

Validação

Apuração

Apuração dos votos nas seções
eleitorais

Corpo
responsável

Composição

Comissão de
alistamento

Membros do governo local e
seus imediatos em votos

Eleitores selecionados por
escolha dos membros do
Mesa eleitoral
governo local e seus imediatos
em votos

Distrital

Junta
apuradora
distrital

Apuração geral das eleições
(a partir de 1916)

Estadual

Junta
apuradora
geral

Reconhecimento dos poderes na
Câmara dos Deputados

Nacional

Apuração geral das eleições
(até 1915)

1º suplente do substituto do
juiz seccional + prefeitos dos
municípios englobados no
distrito
Juiz federal
+ seu substituto
+ representante do Ministerio
Publico junto ao Tribunal
Superior de Justiça

Comissões de Candidatos portando diplomas
Inquérito
aparentemente legais

Elaboração própria a partir das Leis nº 35/1892, 1.269/1904 e 3.208/1916.

Não há dúvida de que a legislação atribuía mais influência às forças políticas locais em
momentos decisivos do ciclo eleitoral. Como se vê, as próprias normas jurídicas endossadas
no período favoreciam o monopólio da organização dos escrutínios no âmbito municipal
em função do protagonismo gozado pelas lideranças locais nas regras que ordenavam os
pleitos republicanos. Este ponto é importante e não pode ser negligenciado. É tempo de se
compreender que as eleições da época consistiam uma questão eminentemente local. A luta
entre as partes e a disputa pelo poder se concentravam no município. Restava, é verdade,
ao âmbito federal a possibilidade de reverter o resultado através do processo de certificação
das eleições que acontecia no Congresso Nacional. As argumentações aduzidas por anos
na literatura inclusive reforçam continuamente como nesta última fase das eleições era
frequente a “degola” das oposições na Câmara (CARONE, 1972; FAORO, 2001[1975]; LESSA,
1988; MELO FRANCO, 1973, MOTTA, 2008 – para citar alguns)7. Sob este prisma, o papel do
Parlamento se revelaria até mais importante do que o controle do voto no âmbito local.
7
Vale lembrar que o termo degola se refere ao eventual não reconhecimento do candidato de posse do
diploma expedido pelas Juntas Apuradoras.,
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Entretanto, estudos recentes mostram que o argumento não passa de uma conjectura
(RICCI e ZULINI, 2012, 2013). De fato, do total de 2.992 diplomas que chegaram à Câmara
entre 1894 e 1930, apenas 8,7% não foram reconhecidos. E além disso, estas degolas são
facilmente explicáveis. Não se tratam de intervenções feitas para satisfazer o capricho de
um presidente da República que desejasse empossar amigos pessoais. A grande maioria das
degolas era consequência da disputa irresolvida no âmbito local, resultando na distribuição
de mais diplomas num distrito do que a lei eleitoral estabelecia. O fenômeno fica mais claro
com a apresentação de um caso. Em 1900, o estado do Ceará, por exemplo, deveria eleger
dez deputados federais, mas chegaram à Câmara dezesseis candidatos com diploma. Desse
modo, se colocava necessário, na prática, o não reconhecimento de seis deles. Regra geral,
esse quadro levava o Congresso Nacional a intervir apenas em situações de crise, para
solucionar as instabilidades políticas locais.
A análise da legislação é, contudo, insuficiente para reconstruir a tônica eleitoral da
Primeira República. Ela nos informa sobre os atores centrais no processo eleitoral, mas pouco
nos diz a respeito de como os mesmos de fato agiam. A nossa saída para tentar entender
melhor a dinâmica dos escrutínios, em particular no que diz respeito à persistência da
fraude eleitoral em um ambiente de propalada ausência de competição política, foi investir
na análise das contestações interpostas pelos candidatos derrotados aos pleitos realizados
para renovação da Câmara dos Deputados. Em sua maioria, os protestos oficiados se revelam
semimonografias das disputas políticas em nível distrital, compilando alegações de fraude
dispersas pelas diferentes etapas do processo eleitoral, desde o alistamento dos aptos a votar
até a boca da urna e a fase de apuração dos resultados nos distritos. O detalhe das denúncias
de irregularidades normalmente é acompanhado do pedido do recálculo dos votos para
revisão do saldo final proclamado e, mais raramente, da recomendação de anulação do
pleito e convocação de novos escrutínios. Minuciosa, a documentação ultrapassa a casa
das milhares de páginas, e se mantém mais promissora como fonte de mensuração das
acusações de fraude na Primeira República do que a aposta na sistematização dos registros
historiográficos sobre as deturpações eleitorais ocorridas à época registros esses deveras
dispersos pela literatura.
Nesta empreita, retomaremos as etapas do processo eleitoral descritas anteriormente,
à exceção da última fase relativa ao reconhecimento dos diplomas, já que, como descrito
acima, esta não invertia o resultado das urnas; tendia, antes, a confirmá-lo. Em se tratando
de estágio preparatório ao pleito, abundam nas contestações os relatos de um alistamento
forjado, conduzido de forma clandestina, incluindo indivíduos alinhados com a situação
e excluindo os demais tudo a juízo das comissões de revisão de alistamento (ANAIS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1900, 1903, 1912, 1918, 1927). Todavia, são dois outros aspectos
salientes a partir da leitura das contestações que merecem ser apresentados. Em primeiro
lugar, o fato de que a inscrição do eleitorado estruturava-se via partidos situacionistas e de
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oposição, por meio dos chefes locais os atores capazes de controlar a burocracia eleitoral em
questão, sobretudo as comissões organizadas a nível municipal para alistar as pessoas. Por
quê? Do ponto de vista substantivo, mostrava-se menos relevante às legendas quem tinha
direito ao voto, mas muito mais significativo quem de fato conseguia obter o título eleitoral.
Afinal, apenas estes últimos podiam votar. Daí o empenho dos partidos da época em cuidar
de tudo para que todos aqueles por eles arregimentados estivessem devidamente munidos
de suas certidões eleitorais na hora da votação, disponibilizando agentes próprios para
controlar a inscrição dos seus correligionários e, se possível, diminuir ou anular a constituency
dos concorrentes8. Sintomática desta ingerência determinante constitui a publicação usual,
nos periódicos partidários, da identidade e do local físico onde seriam encontrados os
responsáveis pelo alistamento.
Destas ponderações deve-se extrair uma primeira reflexão sobre o papel dos partidos
da época. Na literatura é costume apresentar a dinâmica político-partidária republicana
distinguindo pré e pós 1900. Geralmente, os primeiros dez anos do regime (1889-1899)
são retratados como um período de alta instabilidade política e econômica (CARDOSO,
1997 [1975]; CARONE, 1972; FAUSTO, 2003; KUGELMAS, 1973; LESSA, 1988; SOUZA, 1973).
Esta situação delicada começaria a mudar na década seguinte, em 1899. Naquele ano,
Campos Sales, presidente em exercício, tenta contornar a tensão existente entre as facções
no Congresso Nacional. Com este fim, estabelece um acordo com os governos estaduais,
comprometendo-se a respeitar o poder das oligarquias locais desde que as mesmas lhe
garantissem apoio incondicional nas grandes questões legislativas, de âmbito nacional,
apreciadas no Parlamento. Para isso determinou-se que cada unidade federativa fosse
representada no Congresso por uma bancada unânime, composta pelos políticos alinhados
ao respectivo governador estadual. Estavam dadas as bases do chamado pacto oligárquico,
modelo Campos Sales ou política dos governadores, todos termos intercambiáveis para esse
estilo de se fazer política ao qual se tributa o condicionamento de uma ordem partidária
altamente descentralizada pelos últimos 30 anos do regime. Este regime, aliás, desde então
se estruturou em torno de vinte e um sistemas partidários diferentes – correspondentes ao
número de estados na época –, sem qualquer legenda organizada a nível nacional. A tal pacto
se imputa a responsabilidade pela suposta estagnação da vida representativa no país dali em
diante. Reinaria no país, a partir de então, a ausência quase absoluta de competição partidária
(MOTA, 2008, p. 43) e o congelamento da competição nos estados (LESSA, 1988, p. 109).
A análise das contestações revela, porém, um quadro bem diferente. De fato, havia
disputa entre os partidos nos estados pelo controle dos eleitores na fase do alistamento.
Mas, caso a competição fosse congelada, por que haveria tantas denúncias de fraude nesta

8
Defendendo os diplomas de seu grupo governista, vitorioso, um candidato era taxativo: “se os
candidatos da chapa e os candidatos avulsos do nosso partido venceram foi porque a minoria [...] não cuidou
do alistamento.
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etapa? É claro que a defesa da ideia de cristalização do sistema de partido único em todas as
unidades federativas a partir do advento do pacto Campo Sales deve ser reduzida. Um dado
a mais pode ser acrescentado a esta constatação. Em estudo recente buscamos quantificar
o grau de competição em cada distrito (RICCI e ZULINI, 2014). Os dados são eloquentes.
Entre 1900 e 1930 os pleitos no Brasil registraram níveis elevados de competição nas urnas.
Noutras palavras: encontramos governistas e oposicionistas se enfrentando durante os
escrutínios. É sobre a natureza destas forças políticas que os estudiosos deveriam refletir.
Um segundo ponto que emerge das contestações diz respeito a como se dava o
processo de inscrição do eleitorado. Testemunhos mostram como esta fase de definição dos
aptos a votar passa a ser percebida enquanto processo coletivo, organizado pelos partidos a
nível municipal. Alistavam-se grupos de eleitores, porta a porta e nas próprias residências.
Aliás, os protestos normalmente não questionavam a exclusão do cidadão com direito ao
voto, mas, sim, de grupos de pessoas alinhadas, com frequência apelidadas de nossos amigos
e distinguidos entre eleitores governistas ou da oposição. Eis um ponto pouco entendido na
literatura contemporânea. As afirmações geralmente feitas sobre a ausência de liberdade
individual no ato do voto chamam em causa uma noção de comportamento político que é,
no mínimo, irrealista (CARVALHO, 2003; PORTO, 2004). Deixa-se de considerar que o eleitor,
como sujeito individual, inexistia nessa época. Na verdade, o indivíduo, em si, tinha pouco
valor. E isso não por causa de uma legislação que relegava a menos de 10% o direito ao
voto9. A questão central é que o ato realizado nas urnas era intrínseco à comunidade local.
Mobilizava-se as pessoas conjuntamente, formava-se a consciência coletiva no município.
Tudo porque se votava em grupo. Assim, ao invés de pensar no indivíduo, a compreensão
do voto deveria focar as dinâmicas societárias do consenso e a construção das identidades
coletivas que se manifestavam desta forma no momento eleitoral, perpassando a figura do
coronel e de “seus” eleitores.
No que toca às alegações de fraude focadas na fase de constituição das mesas e
sucessiva apuração dos votos, primeiro nas seções eleitorais e, posteriormente, a nível de
distrito, as contestações reiteram o cenário esboçado na fase do alistamento, a saber: o
embate político-partidário entre várias forças políticas. Uma série de testemunhos evidencia
a presença de disputa pelo controle da instalação das mesas que conduziam os escrutínios.
Para além dos vícios já bem marcados pela historiografia política10, se sobressai a luta pela
constituição de corpos unânimes, fato que permitiria o controle sobre o processo eleitoral
no dia do pleito: seja excluindo eleitores da oposição (pela recusa dos seus títulos eleitorais),
seja pela facilidade de fabricar resultados, por exemplo. Um candidato assim respondia às
acusações de fraudes na cidade de São Gonçalo: como poderia fraudar a eleição se para isso
9
Cf. CARVALHO (2003, p. 202-203). Para uma história sistemática do voto no Brasil, ver NICOLAU (2012).
10
Leia-se: reclamações sobre problemas na contagem das cédulas; na proclamação do resultado
final; na emissão do boletim de votação; nas assinaturas dos eleitores, assim como nas rubricas dos mesários
borradas, riscadas ou escritas pelo mesmo punho; no termo de encerramento da votação e na transcrição das
atas finais, etc.
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não dispunha como não disponho de um só mesário?! (ACD, 29/04/1927, p. 238). Na mesma
linha, outro admitia, ironicamente, que nossa generosidade para com nossos adversários
foi até ao extremo de consentirmos que no município de Manaus a junta organizadora das
mesas eleitorais desse à oposição dois mesários efetivos e dois suplentes em cada seção (ACD
08/05/1912, p. 202). No limite, as mesas unânimes, sem opositores, podiam contar a modo
próprio, eventualmente ajustando os resultados para favorecer alguns candidatos. Crítica
correlata se estendia às Juntas Apuradoras na fase da contagem final dos votos. Compostas
pelo presidente do governo municipal e pelos imediatos em votos, também as Juntas eram
acusadas de forjar o resultado dos escrutínios, obrando com parcialidade e má fé (ACD,
02/05/1918, p. 1020). Aqui, importa notar a influência direta do governador, geralmente
protegendo os candidatos do partido governista. Uma interferência de peso que, outra vez,
mostra a relevância do monopólio partidário sobre o aparato administrativo-eleitoral.
Discussão
Nesta breve discussão propomos uma reflexão mais acurada das dinâmicas eleitorais
em época republicana. Em particular, sugerimos repensar o tópico sob nova perspectiva11.
Acreditamos que reduzir a importância dos pleitos em virtude da fraude onipresente é
um equívoco. Quem o comete, falando em participação “falseada” (LIMA JUNIOR, 1999, p.
12) ou frisando como o povo das eleições era incapaz de constituir qualquer ameaça ao
sistema (CARVALHO, 2003, p. 107) incorre, a nosso ver, no que poderíamos chamar de falácia
democrática. Isto é, pensa-se os escrutínios da época com o modelo democrático em mente,
valorizado em suas principais componentes: voto livre, espontâneo e garantia da verdade
da expressão das urnas. À luz deste referencial, é claro que as eleições republicanas perdem
significado. Para entendê-las devidamente se faz preciso, ao contrário, nos furtarmos ao
anacronismo de análises desta monta e levarmos em conta o contexto do período em exame
per si. Nessa empreita, temos de compreender o papel da fraude eleitoral e as razões que
faziam do falseamento do voto uma prática perpetuada pelas elites da época. Dito de outro
modo: o que nosso olhar democrático taxa de fraude, reflete, na verdade, a disputa pelo
poder e, em particular, a incapacidade das forças políticas em controlar o pleito eleitoral
marcado por um embate acirrado entre os candidatos já naquela época.
Por extensão de raciocínio, o argumento chama em causa uma reflexão também
sobre os partidos na época. Naturalmente, trata-se de um tema de pesquisa amplo e
complexo. A literatura histórica tem feito esforços notáveis em tal sentido12. Falta, porém,
11
Neste quesito, a vanguarda fica por conta do trabalho desenvolvido por Cláudia Viscardi a respeito das
escolhas das candidaturas presidenciais no regime oligárquico. Exceção importante para a história republicana,
o referido estudo desconstrói a ideia de uma relação estável entre São Paulo e Minas Gerais e todo o imaginário
da política “café-com-leite” (VISCARDI, 2012).
12
Ver, a titulo de exemplo, os estudos recentes sobre os partidos no Rio de Janeiro (FREIRE, 2000) e no
Distrito Federal (PINTO, 2011).
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uma indagação que elucide melhor as diferenças entre os estados, como também entre os
vários partidos, para não se cair no chavão de que a representação fosse um monopólio dos
partidos republicanos. Em definitivo, vale a sugestão de Wanderley Guilherme dos Santos,
que conclama uma pesquisa tanto quanto possível livre dos preconceitos de que as elites
que a sucederam a cobriram (SANTOS, 2013, p. 34).
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A IMAGEM PARTIDÁRIA DO PT NA DISPUTA
PARA PREFEITO DE CURITIBA NA
ELEIÇÃO DE 2000
Doacir Gonçalves de Quadros1
Resumo Este artigo descreve algumas estratégias eleitorais no horário gratuito da TV
durante as eleições de 2000 para Prefeito de Curitiba, tomando como objeto de estudo os
programas do Partido dos Trabalhadores (PT). Alguns estudos sobre estratégias eleitorais
indicam que os candidatos formulam suas estratégias eleitorais de tal modo que, a fim de
adaptarem-se à publicidade da mídia, priorizam a personalização das estratégias eleitorais
em detrimento da imagem partidária. Este artigo mostra evidências sugestivas de que não
se pode generalizar essa afirmação no que se refere ao menos à propaganda política gratuita
na televisão. O “modo petista de governar” serviu para dar credibilidade à candidatura petista
na disputa em Curitiba e às pretensões do Partido na preparação do caminho para a disputa
das eleições presidenciais de 2002.
Palavras-chave Comunicação Política. Eleições. Partidos Políticos.
Abstract This article describes some electoral strategies present in television campaign
advertising during the 2000 election for Mayor of Curitiba. It takes as object of study the
programs of Partido dos Trabalhadores (PT). Some studies about electoral strategies show
that candidates formulate them in order to adapt to media publicity, favoring personalized
electoral strategies over the party image. This article shows evidence suggesting that we
cannot generalize this notion, at least regarding the free political advertising on television.
The “PT way of governing” served to give credibility to the candidate of the Party in the race
in Curitiba; it also strengthened the PT, preparing it for the dispute of the 2002 presidential
election.
Keywords Communication Policy. Elections. Political Parties.
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INTRODUÇÃO
Neste artigo são analisadas algumas estratégias eleitorais presentes no discurso
político durante o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) na eleição de 2000 para
Prefeito de Curitiba. Nosso objeto de investigação são os programas eleitorais do Partido
dos Trabalhadores.
Questiona-se aqui, por um lado, a possível generalização de que o personalismo
político se coloca como estratégia eleitoral hegemônica nas campanhas eleitorais dos
partidos políticos, como sustentam os estudos de Jairo Nicolau (2004) e de Yan Carreirão
(2002). Desse modo, as estratégias eleitorais partidárias na propaganda política na televisão
passam a enfocar os candidatos, enquanto os partidos políticos sequer são citados, exceto
em caráter de legenda, em letras pequenas e pouco visíveis no televisor.
Entretanto, trabalhamos com o pressuposto de que existem situações em que os
partidos políticos – e é isso que se procurará mostrar, relativamente aos programas do
Partido dos Trabalhadores (PT) – conciliam estratégias personalistas e individualistas com
as coletivistas, dedicando um espaço do tempo dos seus programas para fazer menção à
imagem partidária, independentemente da referência a candidatos específicos. A adoção
dessas estratégias, em termos eleitorais, significa o “fortalecimento partidário”. É essa parcela
de estratégias presentes no discurso eleitoral do Partido que será destacada neste estudo
– o que, por outro lado, não significa que ela tenha monopolizado os programas do Partido
no horário gratuito.
Para se compreender a estratégia eleitoral dos partidos políticos em ação na
propaganda política, é preciso identificar algumas de suas exigências partidárias e alguns
pontos sobre seu discurso ideológico (ALBUQUERQUE, 1995, p. 108). E é sobre isso que se
explanará no decorrer da seção seguinte, com destaque para os seguintes pontos:
1) que o PT local, desde a sua formação no início da década de 1980, acompanhou as
orientações políticas da direção nacional do Partido;
2) que, em grande medida, tais orientações convergiam para a institucionalização do
Partido junto ao sistema partidário brasileiro;
3) que, para tanto, o Partido procurou se tornar sobretudo uma força eleitoral.
UM PANORAMA DA FORMAÇÃO E DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES
A proposta de constituição e da legenda do PT no Brasil surgiu pela iniciativa de
sindicalistas, representantes de diferentes categorias e setores econômicos da região do ABC
paulista em meados da década de 1970, que foram motivados pela ideia de lançar um partido
que representasse os trabalhadores. Além dos sindicalistas – grupo hegemônico na formação
inicial do PT, na década de 1980 – também participaram da criação da legenda políticos,
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intelectuais, grupos e lideranças maoístas, trotskistas e leninistas presentes no meio sindical2. A
proposta da formação do partido recebeu apoio de outros grupos sociais. Inicialmente, aderiram
ao PT grupos católicos progressistas, militantes anônimos da Igreja, professores universitários e
alguns políticos oriundos do Movimento Democrático Brasileiro – MDB3.
Porém, o PT em Curitiba, segundo SILVA (2002), trouxe algumas peculiaridades em
sua formação, relativamente à que se concretizou no PT do ABC paulista. Segundo o autor,
a formação do PT nessa cidade envolveu uma classe média intelectualizada, ao invés de
lideranças sindicais, como no caso paulista4. Coube à classe média intelectualizada a
coordenação e a liderança no surgimento do partido no Paraná, e também a ocupação dos
cargos mais importantes, além da obtenção das condições de campanha (financiamento,
propaganda e programa) com o intuito da legalização do PT dentro da lei eleitoral.
O PT E AS ELEIÇÕES DE 1982 EM CURITIBA
No 2º Encontro Nacional do PT, realizado em março de 1982, definiu-se que o
desempenho do Partido nas eleições para Governador naquele ano seria fundamental para
conseguir o seu registro definitivo junto ao TSE.
A prioridade dada a partir da Direção Nacional do Partido à prática política voltada para
a participação nas eleições provocou tensões internas, pois algumas de suas forças políticas
eram contra essa prática. Nesse sentido, a história do PT representa o dilema existencial dos
partidos políticos de esquerda que, para demarcarem a sua identidade “de esquerda”, vêemse obrigados a resolver a questão: participar ou não de campanhas eleitorais? Essa tensão
agravou-se com o resultado das eleições para Governador em 1982, nas quais o PT obteve
um péssimo desempenho eleitoral, não conseguindo eleger em âmbito nacional nenhum
senador e conquistando apenas oito vagas para o Legislativo federal.
Pesquisas de intenções de votos realizadas em alguns estados brasileiros mostraram
que a penetração eleitoral do PT na eleição para governador em 1982 teve o maior percentual
de votos nas capitais e que o “eleitor típico” petista era de sexo masculino, jovem, com ensino
médio ou superior, e inserido nas faixas de maiores rendimentos familiares mensais (CÉSAR,

2
Leôncio Martins Rodrigues (1990) apontou que essa formação inicial do PT não predominava mais no
final dos anos 1980, quando se abriu espaço no Partido para a “classe média assalariada”. A diminuição do peso
relativo dos sindicalistas na estrutura do Partido pode ser percebida na composição da Executiva Nacional em
1988, em que, dos 20 membros presentes no encontro, somente 10 tinham origem sindical; e desses, somente
quatro eram do sindicalismo operário.
3
A proposta de formação do Partido foi fortalecida pela diminuição do ambiente repressivo que
vigorava no país desde 1964, bem como pela reforma partidária que ocorreria no final de 1979 e que daria
possibilidades legais e reais para a organização de novos partidos políticos.
4
Além da hegemonia da classe média intelectualizada, o autor destaca como outras peculiaridades do
processo de constituição do PT em Curitiba: a fragilidade dos movimentos sindicais e sociais que dificultaram
a implantação do Partido na cidade; a adesão de diversos agrupamentos de esquerda minoritários, mas que
contribuíram para a emergência dos conflitos e das ambiguidades; e a fraca penetração social do Partido na
cidade (SILVA, 2002, p. 70).
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2002, p. 137-212). Setores ligados à Direção Nacional do Partido, em sua maioria pertencentes
à corrente Articulação (ART), sugeriram que o erro cometido nas eleições de 1982 estava no
estilo de campanha adotada, centrada nos lemas “Trabalhador vota em trabalhador” e “Vote
no três que o resto é burguês”, o que impediria que o PT obtivesse apoio eleitoral da classe
média e dos eleitores menos politizados. Desde então, estes passaram a ser alvo do Partido
em campanhas eleitorais (SINGER, 2001, p. 52).
Em Curitiba, as eleições de 82 contribuíram para a organização do PT na cidade, com
a criação de núcleos de base, além de ajudar a abrir diretórios no interior do estado. Mas o
percentual de votos recebido pelo partido mostrou que sua consolidação estava apenas
começando. Apesar de as eleições posteriores à de 1982 indicarem a permanência do “eleitor
típico” petista, os percentuais de intenções de votos mostraram que houve um aumento
no número de votos recebidos pelo Partido no interior dos estados. De uma votação que
representou 3% do eleitorado nacional em 1982, o PT, na disputa presidencial de 1989,
passou ao equivalente a 16% do total de votos no primeiro turno.
A MUDANÇA SUTIL NO PROGRAMA POLÍTICO PETISTA
Para os grupos extremistas que formavam o Partido no período de sua fundação em
Curitiba, o PT deveria aprofundar o caráter socialista do seu programa e de sua organização,
ao mesmo tempo em que a participação eleitoral deveria funcionar como uma forma de
criticar a ordem vigente e de desmascarar a realidade. Já para os grupos moderados, em
sua maioria pertencente à ART e posteriormente ao “Campo Majoritário”, o Partido deveria
colocar-se como um canal de intervenção e de participação política. Por intermédio das
eleições, a sua mensagem seria difundida, de modo a transformar gradualmente a sociedade
(SILVA, 2002, p. 65-66). A hegemonia na Direção Municipal do Partido em Curitiba coube à ala
moderada, que trabalhou, por um lado, para amenizar as ideias revolucionárias pertencentes
aos radicais e, por outro, por uma visão processual da construção do socialismo.
Da década de 1980 para a de 1990, o Partido passou da ênfase conferida à ocupação
do Estado pelas massas trabalhadoras para uma proposta mais tênue, priorizando a
transformação social. Tal proposta foi discutida no Primeiro Congresso do PT, em 1991.
A elaboração dessa proposta se originou dos fracassos administrativos petistas, nas
cidades em que o partido venceu as eleições municipais. Tais fracassos levaram a Direção
Nacional do Partido a desenvolver uma estratégia político-administrativa com o intuito de
divulgar para a população sua capacidade de governar. Rejane Carvalho (1999) indica que a
vitória eleitoral de Maria Luiza Fontenelli para a Prefeitura de Fortaleza, em 1985, representou
para o PT, em âmbito nacional, a grande vitória para cargos executivos, marcando o ingresso
do partido na política publicitária midiática. Por outro lado, o PT, mesmo com essa vitória,
não conseguiu se fortalecer eleitoralmente na capital cearense para campanhas posteriores,
porque apresentou falhas administrativas. O fracasso administrativo na cidade de Fortaleza
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– assim como em outras cidades brasileiras, em que saiu vitorioso nas eleições de 1988 –, fez
com que a Direção Nacional do Partido desenvolvesse uma estratégia político-administrativa,
no intuito de promover para a sociedade a sua capacidade para governar.
A preocupação nesse momento foi a de caracterizar um “modo petista de governar”, e
os discursos eleitorais do Partido passaram a voltar-se para a fixação de uma imagem nova
dele – não mais de oposição sistemática, mas de gestor eficiente dos recursos públicos. Em
1992 o PT lançou o livro O modo petista de governar – organizado pelo Secretário Nacional
de Assuntos Institucionais do Partido, Jorge Bittar –, que reunia textos aprovados em uma
série de reuniões e seminários relativos às administrações públicas municipais do Partido
espalhadas pelo país. Nesse encontro estiveram presentes líderes regionais e membros do
PT. Em suma, “o modo petista de governar” seria um conjunto de políticas públicas locais
que tem em comum unificar os governos municipais do Partido espalhados pelas várias
regiões do país e propor programas contra a exclusão social. Essas políticas públicas foram
implementadas nos municípios administrados pelo Partido no início da década de 1990. Os
discursos eleitorais do Partido durante essa década passariam a voltar-se para a fixação, junto
ao eleitor, dessa nova imagem do PT: não mais oposição sistemática, mas gestor eficiente
dos recursos públicos.
No dia 31 de julho de 2000, na Plenária de Candidatos e de Candidatas do PT, foi escrita
a “Carta de São Paulo”. Nesse encontro, firmou-se um acordo entre as lideranças regionais
do Partido, estabelecendo-se um projeto e propostas programáticas comuns em âmbito
nacional que deveriam ser defendidas nas disputas eleitorais regionais daquele ano pelos
candidatos e candidatas do Partido. Basicamente o conteúdo dessa carta tenciona ratificar
um “modo petista de governar”, que se desenvolveu no decorrer dos vinte anos de existência
do PT, formando governos que priorizam o social e que atuam pela distribuição de renda e
pela participação popular.
A IMAGEM PARTIDÁRIA DO PT EM AÇÃO NO HORÁRIO GRATUITO
A Construção da imagem do candidato Ângelo Vanhoni: seriedade, competência e
compromisso social
Modelos explicativos do comportamento eleitoral em eleições majoritárias mostram
que entre os principais fatores considerados determinantes para a definição do voto estão
certas imagens políticas que os eleitores formam dos candidatos e dos partidos políticos, por
um lado, e a avaliação que fazem de certos atributos pessoais e políticos dos candidatos, por
outro (CARREIRÃO, 2002, p. 41-62). No caso do último fator, os eleitores avaliam a qualidade
dos atributos dos candidatos e usam essas informações para projetar o futuro governante.
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Esse fator, considerado determinante para a escolha eleitoral, é levado em conta pelos
partidos políticos na hora de elaborar suas mensagens de campanha5.
A partir dessa perspectiva, o PT, em seus programas, retratou a candidatura de
Ângelo Vanhoni como expressão humana da cidade, destacando qualidades pessoais como
generosidade, amizade, firmeza e coragem. Nesse sentido pode-se observar, por exemplo, o
discurso da apresentadora do programa no dia 18 de agosto:
O programa Vida Melhor está no ar para pensar com você no que
é melhor para a nossa cidade. Me diga uma coisa: que qualidades
são necessárias em um Prefeito? Alguém que pensa em primeiro
lugar nas pessoas, no povo, na gente que constrói, que faz cada
dia a história de uma cidade; alguém que administre junto com a
comunidade discutindo idéias, ouvindo necessidades encontrando
soluções para todos; com o coração generoso e amigo, mas com a
firmeza e a coragem de um guerreiro [...].

Para a Secretaria Nacional de Comunicação do PT, a imagem do candidato é a principal
e a mais forte mensagem que ele deve emitir em seus programas; para esse órgão do PT,
“quando falamos de imagem do candidato não estamos nos referindo apenas à sua aparência
física; estamos falando também da imagem mental, dos adjetivos que vêm à mente dos seus
amigos, familiares, apoiadores e colegas quando o nome dele é citado.” (SNC, 2000, p. 14).
A referência à visão mais humana do candidato petista também esteve presente no
depoimento da prefeita de São Paulo e líder partidária Marta Suplicy, mostrado nos programas
dos dias 12, 14 e 16 de outubro. Procurou-se enfatizar o “lado humano” de Vanhoni, que
venceu na vida lutando contra as injustiças sociais. A partir da sua história de vida e de luta,
o PT procurou construir a imagem do candidato. Nos depoimentos percebemos a ênfase
em questões pessoais, sentimentos e relações afetivas. Vanhoni apresenta-se como um
candidato mais humanitário e que conhece de perto os problemas vividos pela população
de Curitiba.
Na próxima seção se mostrará como o discurso eleitoral do PT, por meio da gramática
midiática, procurou conciliar, nos programas, a imagem construída do seu candidato com o
tema de sua campanha.

5
Nas eleições de 2000, a propaganda eleitoral gratuita das candidaturas majoritárias foi exibida,
conforme o Código Eleitoral, às segundas, quartas e sextas-feiras na TV. Ocupou o horário das 13h às 13h30 e
das 20h30 às 21h. Durante o primeiro turno, os programas foram exibidos do dia 15 de agosto a 28 de setembro
e, no segundo turno, de 9 de outubro a 25 de outubro. Para esta pesquisa, realizou-se o levantamento de dados
sobre todos os programas do PT transmitidos no período noturno. Ou seja, 19 programas do primeiro turno e
outros 19 programas do segundo turno, implicando um total de 38 programas.
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A continuidade administrativa versus o “apelo do social” e a participação popular na
administração
Para se tirar algumas conclusões globais das eleições de 2000 em Curitiba, deve-se
inicialmente localizar o argumento central da campanha de cada candidato a partir da sua
estrutura discursiva, que se liga à lógica da competição eleitoral sugerida por FIGUEIREDO,
ALDÉ, DIAS & JORGE (2000, p. 152).
O discurso eleitoral do candidato do PT organizou-se em torno do “apelo do social”.
Os seus programas combinaram a imagem de seriedade, experiência e compromisso social
do seu candidato com o tema exclusão social. Com o lema “A cidade quer ser gente”, o
PT colocou-se como contrário à discriminação e à exclusão social, propondo como solução
uma administração conjunta com a comunidade (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2000, p.
7). Em seu governo haveria a implementação na administração da Prefeitura de uma política
de participação direta e representativa, envolvendo espaços públicos não-estatais nas
decisões sobre os recursos e investimentos públicos prioritários para a população. Prometiase também a criação de subprefeituras e conselhos setoriais, visando a democratizar tanto o
poder público quanto a economia local.
Para transmitir para o telespectador-eleitor esse compromisso, o PT recorreu a vários
formatos de produção de programas. Entre eles estão o uso de uma apresentadora e os
pronunciamentos do seu candidato. Em 9 de outubro, no primeiro programa do segundo
turno, a apresentadora disse:
A nossa campanha no primeiro turno foi um sucesso, principalmente
porque falamos das propostas para o planejamento humano de
Curitiba. São projetos para a vida inteira das pessoas, como as creches
educacionais para crianças de zero a seis anos; a Bolsa-Escola para
crianças de seis a quatorze anos; ”Meu primeiro emprego”, dos catorze
aos dezenove anos; o ”Banco do Povo”, para quem quer começar ou
ampliar sua pequena empresa; o projeto ”Recomeço”, para quem tem
mais de quarenta anos, e o projeto “Terceira Idade Feliz”. Nós também
falamos de propostas para o planejamento urbano da cidade: a
educação como modo de melhorar o trânsito, o metrô no lugar certo
e a reordenação do crescimento da cidade. Mas existe algo que, para
nós da coligação “Vida Melhor”, fundamenta e orienta todos esses
projetos: a participação das pessoas na construção da cidade.

Logo após esse segmento, no mesmo programa, o candidato petista falou: “Esse
vai ser um dos pontos mais importantes da nossa campanha no segundo turno, porque
nenhuma cidade é construída por uma ou duas pessoas. É construída com a participação
ativa da comunidade para que todos se sintam cidadãos de fato”.
A imagem da candidatura de Ângelo Vanhoni como expressão humana da cidade,
destacando as qualidades pessoais como generosidade, amizade, firmeza, experiência
e competência, foi conjugada nos programas do Partido com o tema da exclusão social e
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da necessidade de inovar no social. Na seção seguinte, mostraremos como o PT usou os
seus programas para apresentar ao eleitor-telespectador a imagem do Partido como gestor
eficiente dos recursos públicos.
“O modo petista de governar”
Ao percorrer a resolução política “Conjuntura e tática”, elaborada no 7º Encontro
Nacional (1990), é possível identificá-la como um marco das discussões intrapartidárias a
respeito das gestões petistas nas prefeituras. Essa resolução trouxe a conformação de uma
estratégia do Partido para a conquista das prefeituras; estratégia esta em que se vislumbrava
sinalizar objetivamente para a população, principalmente em campanhas eleitorais, os elos
das ações político-administrativas que configuram “o modo petista de governar”. Por fim,
esse “modo petista de governar” desenvolveu-se, como vimos, no decorrer dos primeiros
vinte anos de existência do Partido, formando governos municipais que priorizam o social,
atuam pela distribuição de renda e pela participação popular no governo.
Uma mensagem que exemplifica bem a adoção dessa estratégia pelo Partido pode ser
localizada no programa de 16 de outubro, levado ao ar no segundo turno das eleições. Esse
programa, em formato de documentário, mostra algumas matérias de jornais e de revistas,
e um locutor em off realça as seguintes manchetes: “No RS, o PT está fazendo uma grande
administração. O mesmo deve-se dizer do MT” (Folha do Cotidiano – Fala Mário Amato, exPresidente da FIESP); “A bandeira do PT, hoje, é a da anti-corrupção. O novíssimo PT não veio
para dividir, mas para somar” (Otávio Frias, Diretor do jornal Folha de São Paulo); “No Brasil,
um Partido dos Trabalhadores traz idéias inovadoras para o mundo sobre como administrar
uma cidade” (jornal francês Le Monde); “Critica-se o PT, mas quase todo mundo tenta imitar
sucessos como o Orçamento Participativo, a Renda Mínima e a Bolsa-Escola” (revista Veja).
Vale ressaltar que o tema da participação popular na administração, promovido pelo
PT em seus programas, ocupa uma posição central no “modo petista de governar”, como
podemos comprovar pelo documento eleitoral abaixo oficializado pelo Partido:
O Partido dos Trabalhadores vem desenvolvendo há 20 anos o modo
petista de governar e dando sua contribuição para a construção da
democracia no nosso país. [...] Isso significa que, ao governar cidades
de nosso país, estamos construindo um modo de governar o Brasil
baseado nos princípios democráticos e socialistas que fundam nosso
partido, na defesa intransigente da ética e da participação popular
e na luta sem tréguas contra as desigualdades sociais e a pobreza
(PARTIDO DOS TRABALHADORES, Carta De São Paulo, 2000, p. 1).

A principal política pública do “modo petista de governar” é o Orçamento Participativo
(OP), que para algumas das lideranças petistas é a base do método petista de governar,
em que se procura apresentar as administrações do Partido como as mais honestas.
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Para apresentar o projeto OP, o Partido usou em alguns programas do dia 24 de outubro
depoimentos de moradores da cidade gaúcha de Porto Alegre, a fim de mostrar sua
viabilidade. A apresentadora informou que o Orçamento Participativo já funcionava em
cidades administradas pelo PT e convidou o telespectador a ver o que as pessoas de Porto
Alegre diziam. Os depoimentos enfatizaram que sem a decisão da comunidade não são
feitos obras, postos de saúde, rede de luz e iluminação pública. Outros enfatizaram que,
pela participação da comunidade nas decisões, consegue-se saber quem é honesto na
prefeitura, quem trabalha e o que era de obrigação dos outros partidos fazerem na capital
do Rio Grande do Sul, que só o PT fez. Durante todo o primeiro e segundo turnos, o OP (da
mesma forma que outras políticas públicas características do “modo petista de governar”)
foi apresentado para o telespectador-eleitor curitibano.
A origem da estratégia que o PT adotou nas eleições de 2000 em Curitiba – relacionar
a credibilidade de suas promessas à experiência administrativa nacional do Partido –, como
vimos, está na Plenária de Candidatos e de Candidatas em que se escreveu a “Carta de São
Paulo”, em 31 de julho de 2000, quando se estabeleceu um projeto e propostas programáticas
comuns em âmbito nacional e que deveriam ser defendidas nas disputas eleitorais regionais
pelos candidatos e candidatas do partido:
Devemos reafirmar o modo petista de governar e chamar todos
os cidadãos a votar pela ética, pela distribuição de renda, pela
participação popular, por governos que priorizem o social. Nossa
tarefa nacional é ambiciosa, busca devolver ao nosso povo a crença
no futuro do Brasil. Nosso desafio é mobilizar a sociedade para votar
no PT, votar por um novo governo para sua cidade, sonhando com
um novo governo para o Brasil (PARTIDO DOS TRABALHADORES,
Carta de São Paulo, 2000, p. 2).

No programa do dia 21 de agosto, por meio de sua apresentadora, o PT explicou ao
telespectador-eleitor curitibano o “que se devia fazer” para Curitiba inovar no social: “Você
conhece os programas do PT? Pois está na hora de conhecer! As cidades administradas pelo
PT têm ótimas histórias pra contar!”.
Dois dos projetos sociais que compreendem “o modo petista de governar”, voltados ao
combate à exclusão social, como o Bolsa Escola e o Banco do Povo, elaborados e executados
em outras cidades administradas pelo PT no início da década de 1990, foram apresentados
no HGPE nos dias 21 e 23 de agosto e ocuparam mais de 50% do tempo de cada programa.
Para apresentar o Bolsa Escola, o Partido usou 2 minutos e 18 segundos dos seus 4 minutos
e 15 segundos fornecidos pela Justiça Eleitoral no horário gratuito; usou-se a encenação ou
dramatização como formato do programa para apresentar o projeto. Na tela da televisão
aparece uma professora em uma sala de aula e diz:
Este pedaço de giz é uma das soluções para o Brasil. É pelo giz que as
professoras escrevem e ensinam os seus alunos. É só com educação
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que este país pode virar um país de verdade. Para ajudar o trabalho
do giz, o governo do Mato Grosso do Sul criou a Bolsa Escola. Através
da Bolsa Escola as famílias recebem uma ajuda em dinheiro para
manter as crianças de sete a quatorze anos estudando.

O segmento seguinte mostrava um comício em que se encontrava um líder nacional
do Partido, o então Governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, que aplicou o projeto
Bolsa Escola no seu estado. O narrador em off falava: “Com a Bolsa Escola o giz consegue
fazer o seu trabalho”.
No encerramento do programa do dia 21 de agosto, o candidato Ângelo Vanhoni, em
um estúdio, falou:
Em Curitiba, mais de vinte mil crianças abandonaram a escola no ano
passado [1999]. Os motivos são vários, mas o principal nós sabemos
qual é: a baixa renda das nossas famílias. As crianças abandonam
a escola pra ajudar o pai e a mãe a complementar renda. Nós não
podemos permitir isso e a nossa cidade é muito rica, pode enfrentar
esse problema. No primeiro ano de nosso governo vamos implantar
o programa Bolsa Escola, complementaremos a renda familiar
com um salário mínimo, desde que as crianças de sete a quatorze
anos permaneçam na escola. Este programa já deu certo em várias
cidades brasileiras, na nossa também dará certo. No primeiro ano
pretendemos atingir cinco mil crianças e assim estaremos dando
uma contribuição muito importante para que possamos atingir a
nossa meta: que toda criança curitibana permaneça na escola. Mais
ainda, os professores precisam ser respeitados, vamos implantar um
plano de cargos e salários para garantir a valorização dessa profissão
e um ensino de qualidade para nossas crianças. Assim nós vamos
construir uma cidade que quer ser gente.

O projeto Banco do Povo foi apresentado no quarto programa do partido (23 de agosto),
e nele foram gastos 2 minutos e 44 segundos. Ângelo Vanhoni disse nesse programa: “Hoje
quero falar para você que tem um sonho e para quem não tem. Quero falar para você que
quer começar um pequeno negócio, que não quer depender de ninguém, quer melhorar,
quer crescer. E hoje vou mostrar como esse sonho é possível de se realizar”.
No segmento seguinte aparecem dois homens conversando:
Homem 1 : Grande Ary, subindo na vida, hem! Acertou na loteria, rapaz?
Homem 2 : Consegui um empréstimo no Banco do Povo, agora a coisa vai.
E você, já comprou a overlock da tua mulher?
Homem 1: Quem me dera! Se eu tivesse um avalista eu já teria ido no Banco
do Povo.
Homem 2: E teu vizinho? Pede pra ele.
Homem 1: É mais duro que eu.
Homem 2: Mas te conhece, é o que basta.
Homem 1: É o Banco do Povo, o banco é nosso!
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O encerramento do programa desse dia fez-se com a fala do candidato: “Você viu! Essa
é a realidade de todas as cidades administradas pelo PT. Cidades onde em primeiro lugar
estão as pessoas. Gente que quer trabalhar tem o direito garantido, o direito garantido pelo
Banco do Povo. Sabe por quê? Porque cidade é gente!”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise empírica dos programas do PT na campanha eleitoral para Prefeito
de Curitiba no ano 2000, algumas questões nos chamaram a atenção.
Quanto à construção da imagem do seu candidato, constatamos que o PT procurou
enfatizar nos programas o seu “lado humano”, conhecedor dos problemas vividos pela
população de Curitiba. Percebeu-se também que o Partido, por meio da adaptação do seu
discurso à gramática midiática, procurou conjugar em seu discurso eleitoral a imagem de
seriedade, experiência e compromisso social construída por seu candidato, com o tema da
exclusão social sintetizado no lema “A cidade quer ser gente”.
Ao colocar-se contrariamente à discriminação e à exclusão social por parte da
administração então vigente, o Partido propôs como solução, em seus programas para o
telespectador-eleitor, inovar no social com uma administração conjunta com a população.
Constatou-se, pela análise dos programas, que para conferir credibilidade ao seu candidato o
Partido usou parte do tempo dos programas para referir-se às suas propostas programáticas,
como educação, orçamento, saúde e emprego – áreas em que se encontram os principais
projetos executados pelas administrações petistas em outras cidades brasileiras, difundidas
nacionalmente como o “modo petista de governar”.
O “modo petista de governar” serviu para dar credibilidade não só à candidatura petista
na disputa em Curitiba, mas também às pretensões do Partido, na preparação do caminho
para a disputa das eleições presidenciais de 2002:
O desafio colocado para nosso Partido e seus militantes nesta eleição
[de 2000] é revelar para os cidadãos a dimensão nacional dos graves
problemas locais, derrotar o desânimo, a descrença e o desalento
e mobilizar todo país para construir uma alternativa ao governo
[...] elegendo prefeitos e vereadores em todo país, preparando o
caminho para 2002. (PARTIDO DOS TRABALHADORES, Carta De São
Paulo, 2000, p. 2).

Dessa forma, com esse estudo espera-se ter oferecido ao leitor algumas razões pelas
quais a propaganda política no horário gratuito pode funcionar como um instrumento de
fortalecimento, e não de enfraquecimento da imagem partidária, como sugerem alguns
estudos no Brasil.
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INTÉRPRETES DO ACERVO

O ESPAÇO DA PESQUISA
Quando o pesquisador chega à sala de consulta do Arquivo Público do Estado de
São Paulo, se confronta com uma multiplicidade de informações que é preciso analisar,
ordenar e interpretar. Os visitantes mais frequentes do Arquivo descobrem dados valiosos
nos documentos que pesquisam, e acabam por desenvolver uma relação muito especial
com este acervo. Para dar conta os dois aspectos do processo, a Revista Histórica Online está
lançando a seção Intérpretes do Acervo. Esta nova seção divulga as pesquisas inspiradas e/ou
apoiadas pela documentação sob guarda do Arquivo. Mas também dá voz ao pesquisador,
mostrando suas interpretações do acervo e as informações com que ele pode, inclusive,
auxiliar outros estudos no mesmo segmento.
Nesta primeira edição de “Intérpretes do Acervo”, mostramos o trabalho do Grupo de
Pesquisa História das Cidades: Ocupação Territorial e Ideários Urbanos, da PUC-Campinas,
que investiga a formação das vilas na época colonial, utilizando os Maços de População.
Os integrantes do Grupo são, em sua maioria, urbanistas, e querem estudar e delimitar o
patrimônio histórico das cidades que se originaram dessas vilas. Em outra matéria, Vívian
Nani Ayres, mestranda na área de História Econômica, destrincha a série Inventários e
Testamentos para analisar as bibliotecas dos paulistanos nas últimas décadas do século XIX. E,
finalmente, a linguista Renata Ferreira Munhoz analisa a correspondência de D. Luís Antônio
de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. A matéria-prima do trabalho de Renata
são os códices – coleções encadernadas de documentos – do Morgado, que continham sua
correspondência, organizada pelos seus zelosos secretários e guardada até hoje no Apesp.
O acervo da instituição inspira, assim, trabalhos nas mais diversas áreas, mostrando sua
vocação multidisciplinar.
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QUANDO NASCEM AS CIDADES
Grupo de Pesquisa em Urbanismo usa documentação do Arquivo
para resgatar a estrutura das vilas coloniais
Qualquer pessoa que se interesse pela História do Brasil provavelmente já gastou
alguns minutos tentando imaginar como seria uma cidade atual nos tempos da Colônia
(por exemplo, aquela em que vive). Quantas pessoas moravam nessa cidade? Como seriam
as casas dos moradores? E a igreja? Onde ficava a sede do governo municipal? Seria mesmo
ali, naquela rua onde hoje está um shopping center?
São perguntas que podem ser respondidas através da pesquisa histórica, principalmente
a partir dos documentos da época. O Arquivo Público do Estado de São Paulo guarda,
dentro do seu acervo, fundos que esclarecem as origens de várias cidades paulistas. São
conjuntos documentais como os Maços de População1, ou a documentação da Secretaria
de Governo da época colonial que, analisados e comparados com outros da mesma época,
podem também determinar o núcleo inicial onde tais cidades se formaram. É por isso que
o Grupo de Pesquisa História das Cidades: Ocupação Territorial e Ideários Urbanos, do CEATEC
(Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologia) da PUC Campinas, vem visitando
o Apesp, para subsidiar a pesquisa “Fundação de cidades e constituição da rede urbana no
território paulista”2. A pesquisa já gerou vários produtos (ver página 75), inclusive trabalhos
de Iniciação Científica sobre a formação de cidades como Sorocaba e Campinas.
Os estudos realizados nesse projeto abrangem a rede urbana do Vale do Paraíba e
das cidades do Litoral Norte; os primeiros núcleos urbanos do Oeste paulista, na região de
Campinas; as regiões de Mogi Guaçu e Mogi Mirim; a região ituana e sorocabana; a região
Noroeste paulista – Batatais, Franca e Ribeirão Preto; e o extremo Oeste paulista, marcado
pela ocupação do Vale do Paranapanema. A pesquisa tem um viés urbanístico e patrimonial.
E sua grande pergunta é: como eram criadas as vilas, de onde se originaram estas cidades?
“Trata-se de estabelecer uma cartografia do passado, identificando o núcleo inicial
da cidade”, diz a Professora Ivone Salgado, coordenadora do grupo. A pesquisa também
1

Maços de População: Os “Maços de População”, produzidos entre 1765 e 1850, são recenseamentos,
estruturados como listas nominativas anuais, que relacionam informações detalhadas sobre cada indivíduo, livre ou escravo, por domicílio: nome, idade, grau de parentesco ou de relação com o chefe do domicílio, estado
conjugal, cor, naturalidade e ocupação, além dos dados sobre a atividade econômica do domicílio. Os domicílios de cada vila eram reunidos por Companhia de Ordenança, em maior ou menor número, dependendo das
dimensões da população. Ao final, tabelas (“mapas”) resumiam as informações demográficas e econômicas por
vila, permitindo a tabulação final dos dados referentes a todo o território paulista. A série “Maços de População”
pertence ao fundo Secretaria de Governo por acumulação.
2
O Grupo, que tem o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
e da PUC de Campinas, hoje é coordenado pela Professora Dra. Ivone Salgado, titular da PUC Campinas. Possui
hoje 25 membros, e é composto ainda pelos Professores Dr. Luiz Augusto Maia Costa, Dra. Jane Victal Ferreira
e Dra. Renata Baesso Pereira, além dos orientandos dos quatro docentes de doutorado, mestrado e iniciação
científica financiados pela CAPES, FAPESP e PUC Campinas.
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pretende dar as pistas para um eventual trabalho arqueológico na região. Isso porque um
dos objetivos do Grupo de Pesquisa é levantar a história dos conjuntos urbanísticos do
interior paulista, e não apenas de alguns edifícios.
Conhecendo este passado, instrumentos de preservação do patrimônio histórico
como o tombamento poderiam ser utilizados com mais propriedade. A partir daí é possível
tombar os edifícios do conjunto com variados graus de proteção (por exemplo, um edifício,
considerada sua importância histórica, será tombado em sua totalidade, ficando proibida
qualquer modificação; num outro, apenas a fachada será conservada; na rua, o calçamento
original será protegido, e assim por diante).
Os Maços de População são documentos de caráter censitário, produzidos entre 1765
e 1850. “É uma documentação importantíssima”, salienta a Professora Ivone. “E a iniciativa
do Arquivo, publicando-os na Internet, é muito boa” (os Maços fazem parte do acervo
digitalizado do APESP). Nessas listas anuais, constam dados referentes aos moradores dos
domicílios (ou “fogos”, como se dizia na época), informando nome, idade, grau de parentesco
ou de relação com o chefe da casa, ocupação, renda e produção, entre outros. No APESP,
eles perfazem 37,8 metros lineares em dimensão de acervo, e constituem um fundo de
extraordinária importância para os historiadores.
Os censos anuais instituídos por D. Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado
de Mateus – capitão-general da Capitania de São Paulo, entre 1765 e 1775 – tinham, a
princípio, finalidades militares. O responsável pelo censo, em cada localidade, era o chamado
“capitão-mor” – geralmente, a pessoa de mais posses. A ideia era avaliar os recursos da
Capitania em caso de um eventual conflito com os espanhóis, inventariando os produtores
de víveres e também candidatos ao recrutamento. Mas, para além dessas informações, os
Maços contêm detalhes preciosos para os historiadores do urbanismo. “Embora os Maços
de População às vezes sejam difíceis de ler, para o grupo estão se revelando uma fonte
riquíssima”, diz Ivone Salgado. Segundo ela, existe uma riqueza de dados inesperada nesses
documentos. Por exemplo, em Itu, as pessoas eram registradas por rua onde moravam e por
profissão, e os escravos eram descritos até pelo tom da pele. Em Campinas, os escravos eram
não apenas recenseados, como também identificados pela sua procedência africana (Guiné,
por exemplo).
Um Maço de 1796 da cidade de Itu mostra exatamente quais ruas já existiam nessa
época, e que fazem parte até hoje do traçado urbano. Já no meio do século XIX, havia em Itu
uma rua inteira só de costureiras, pois em determinado momento a cidade, abandonando a
tradicional agricultura da cana, passou a cultivar o algodão. Os Maços também são capazes
de demonstrar – principalmente quando cruzados com outro fundo, as Décimas Urbanas
(impostos prediais) – onde moravam as pessoas de posses.
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OCUPAR, JUNTAR E DEFENDER
Sempre preocupado com a defesa militar da Capitania, o capitão-general D. Luís
Antônio de Souza Botelho Mourão tinha como política a urbanização do seu território. As
regiões que ele visava não eram despovoadas; sua população, entretanto, se espalhava de
forma rarefeita, em freguesias e bairros rurais, pouco sujeitos ao poder público da época. A
ideia do Morgado era reunir esses habitantes de forma mais organizada em vilas. Durante
seu governo foram elevadas a essa condição as futuras cidades de São José dos Campos,
Itapetininga, Atibaia, Mogi Mirim, Itapeva, Apiaí, e São Luiz do Paraitinga.
A elevação a vila era o final de um processo com várias etapas, que podem assim ser
resumidas:
1. Num momento inicial, os ocupantes de um povoado solicitam uma capela no local.
Para construir a capela, é preciso doar terras à Igreja, que ficarão como propriedade
eclesiástica.
Este pedaço de terra, de tamanho razoável, geralmente é solicitado ao sesmeiro
da região, ou a vários sesmeiros. Juntamente com as contribuições dos habitantes (por exemplo, mantimentos) compõem o chamado “patrimônio religioso”. Com
essa doação, o povoado adquire o status de capela;
2. Num segundo momento, o povoado cresce, e conforme seu tamanho vai aumentando, se torna mais difícil para os habitantes do local formalizar atos da vida civil,
como casamento, registro de terras, registro de óbito, etc. Para fazer esses registros,
eles precisam ir à sede da vila, que muitas vezes é longe do povoado (por exemplo,
Piracicaba começou fazendo parte de Itu, que ficava a cerca de 70 Km – uma distância considerável para a época). Os moradores do local reivindicam, então, a elevação a paróquia, ou, como era mais conhecida, freguesia. Essa reivindicação pode
ser expressa em cartas dos habitantes, e/ou em iniciativas políticas dos “homens
bons” (proprietários) do local.
Para obter esse status, é necessário reformar e aumentar a capela existente, ou até
construir uma nova. Essa será a sede paroquial, paróquia ou, como dizemos nos
dias de hoje, Igreja Matriz. As freguesias ficavam dentro da jurisdição de uma vila,
e em geral as vilas possuíam diversas freguesias.
3. A freguesia cresce e pede sua independência política para virar vila. A vila tinha
todas as instituições do poder civil concentradas na Câmara Municipal, que reunia
juízes e vereadores. O poder civil se instala no local.
O Grupo de Pesquisa se interessa particularmente por esse terceiro momento, em que
a freguesia assume sua autonomia política, transformando-se em vila. Muita coisa mudava
então, a começar pela estrutura fundiária do local. O núcleo urbano era formalmente
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integrado ao Império Português. A Câmara Municipal, representando o Poder Público,
assumia o controle do termo, extensão do território mais amplo que controlava, e onde
podia haver vários bairros e paróquias. Também controlava o rocio, área territorial menor,
estritamente urbana, e dividida em terrenos que podiam ser cedidos aos moradores que os
pedissem para edificar suas casas.
No século XVIII, a cerimônia seguia um ritual preciso. A Câmara Municipal da vila da
qual a freguesia ia se separar comparecia ao local. Por exemplo: no caso de Mogi Mirim,
os vereadores da Câmara de Mogi Guaçu iam até a sede da freguesia para oficializar a
separação, autorizada pela Coroa. Isso ficava registrado num documento chamado “Auto de
Ereção”. Em seguida, eram colocadas estacas para delimitar os símbolos do poder público no
lugar. Isso também era descrito no “Auto de Demarcação do Pelourinho, da Casa da Câmara
e Cadeia”, com todos os pormenores, até a descrição do tipo de madeira usado. Já o “Auto de
Demarcação do Rocio” mostrava a delimitação de terras públicas, ou datas que podiam ser
cedidas aos moradores. Tudo isso acontecia no mesmo dia, em cerimônia solene. O Arquivo
Público do Estado de São Paulo ainda possui amostras desses documentos.
Pronto, estava constituída a vila. A partir dali, o arruador, um funcionário da Câmara
Municipal, definia os lotes onde podiam ser construídas as casas. (Com o tempo, esses lotes
se transformaram em propriedade definitiva dos moradores aos quais tinham sido cedidos).
Fora das cidades, era feita a “Delimitação do Termo”, determinando a área total da vila e
seus limites. A descrição desses limites em geral mostra que eles eram definidos a partir de
acidentes geográficos, como rios.
SOBREVIVÊNCIA DIFÍCIL
Desses estudos urbanísticos, emerge uma ideia bem mais precisa da cidade colonial
paulista, ali pelo fim do século XVIII e começo do XIX. De forma geral, a qualidade de vida no
campo nessa época era ruim. Mas nas cidades não era muito melhor. “São cidades pequenas,
onde a vida urbana se articulava com o mundo rural”, explica Ivone Salgado. A população
das vilas era pobre. O caso de Sorocaba é típico; os sorocabanos eram pequenos sitiantes
(agricultura de subsistência) que viviam da feira de animais da cidade e das tropas que por
ali passavam com gado bovino, cavalos e mulas. Os Maços de População demonstram que,
muitas vezes, os homens da família estão ausentes “para o Viamão” (destino final das tropas, no
Rio Grande do Sul), acompanhando as tropas. Mesmo assim, as famílias mal e mal sobreviviam.
As pessoas ricas só iam à cidade no fim de semana, ocupando então as melhores casas
do local; ou então iam a festas (geralmente religiosas) ou para fazer negócios. A cidade se
configurava enquanto espaço de sociabilidade, mas só em momentos bem específicos –
festas, feiras, sábados e domingos. No resto da semana, ficava vazia.
“Era uma vida muito tacanha”, resume a urbanista. Só com o passar do tempo e o
crescimento da economia paulista isso foi mudando. Hoje, é preciso fazer esforço para distinguir,
nas cidades modernas do interior paulista, os traços da vila pobre onde tudo começou.
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PRODUTOS DA PESQUISA
Em outubro de 2014, já tinham sido escritos os seguintes textos, dentro da pesquisa
“Fundação de cidades e constituição da rede urbana no território paulista”:
AMPARO, M. B. Configuração espacial de Sorocaba: povoado em 1654, vila em 1661 e cidade
em 1842. In: Encontro de Iniciação Científica, 19., 2014, Campinas. Anais... Campinas: PUCCampinas.
CALIL, M. C. O. Configuração espacial de Porto Feliz: povoado em 1693, freguesia em 1728,
Villa em 1797. In: Encontro de Iniciação Científica, 19., 2014, Campinas. Anais... Campinas:
PUC-Campinas.
FRANCESCHINELLI, H. A. Configuração espacial de Campinas: o bairro do Mato Grosso, a
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campinas, a Villa de São Carlos. In: Encontro
de Iniciação Científica, 19., 2014, Campinas. Anais... Campinas: PUC-Campinas.
GUAZZELLI, S. L. Configuração espacial de Campinas: da Villa de São Carlos à Cidade de
Campinas. In: Encontro de Iniciação Científica, 19., 2014, Campinas. Anais... Campinas: PUCCampinas.
PEREIRA, R. B.; SALGADO, I. Agents des fondations urbaines dans la Capitania de Sao Paulo
à la fin du XVIIIe siècle : analyse comparative de l’élévation à vila des freguesias de Jaguary,
Campinas et Ararytaguaba. In: Conférence Internationale d’Histoire Urbaine, 12ème.,
Lisbonne, 2014.
PICCINATO JUNIOR, D.; SALGADO, I. Dos entrantes mineiros à imigração italiana: as três
soluções construtivas e estilísticas para a Igreja Matriz de Batatais/SP”. In: I Congresso
Internacional de História da Construção Luso-Brasileira, 2013, Vitória - ES. Anais 1st
International Congress of the Portuguese-Brasilian Construction. Vitória: FAPES, 2013. v. 1.
______. Urban Conflit: the difficult relation between the church and the municipality in the
management of urban land in Brazil. In: International Planning History Society, 16th., Florida
- USA, 2014.
______. Conflitos políticos e articulações sociais: a história dos limites entre São Paulo e
Minas Gerais na formação do território nordeste paulista: 1720 a 1935. Paranoá (UnB), v. 13,
p. 9-16, 2014.
______. Terra urbana: a relação das instituições religiosa e pública no controle do patrimônio
fundiário original da cidade de Buritizal/SP. Cadernos do PROARQ (UFRJ), v. 18, p. 35-47, 2012.
PROCÓPIO, V. H. P. Configuração espacial de Bragança Paulista: Antiga Capela de Nossa
Senhora da Conceição de Jaguari, freguesia em 1765, vila em 1797. In: Encontro de Iniciação
Científica, 19., 2014, Campinas. Anais... Campinas: PUC-Campinas.
SALGADO, I.; PEREIRA, R. B. Solução de continuidade no processo de formação de núcleos
urbanos na região de Campinas-SP. In: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa
e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2., 2012, Natal. FAPERN, 2012. v. 1.
SAMPAIO, I. F.; SALGADO, I. População Urbana da Vila de Itu. Encontro da Associação Nacional
de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 3., 2014, São Paulo.
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TRAJETÓRIAS URBANAS
O Grupo de Pesquisa História das Cidades também atua com alunos de Iniciação
Científica, que investigam a história das vilas sob as óticas do urbanismo e da preservação
do patrimônio histórico. Veja abaixo o resultado de dois desses trabalhos.
SOROCABA, CAMINHO DAS TROPAS

Cidade de Sorocaba em 1827. Jean-Baptiste Debret.

Dentro do Grupo de Pesquisa História das Cidades: Ocupação Territorial e Ideários Urbanos,
a graduanda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas, Mariana Batalin
Amparo, pesquisou a história de uma das mais antigas cidades paulistas: Sorocaba. Ao
contrário da maioria dos núcleos urbanos formados durante o período colonial, Sorocaba
já começou como Vila, instituída por Provisão de 3 de março de 1661. As terras onde foi
estabelecida haviam sido doadas, um ano antes, à Ordem de São Bento, juntamente com
um vasto patrimônio de terras. Os beneditinos ergueram ali uma capela dedicada à Nossa
Senhora da Ponte; mais tarde, com a fundação da Vila, foi construída uma matriz, que existe
até hoje, como Igreja de São Bento.
Assim que foi elevada à condição de Vila, Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba
estabeleceu sua Câmara Municipal. A Vila “exportava” bandeirantes para regiões distantes,
como Minas Gerais e Goiás – o que causou, em algumas décadas, a diminuição e quase
extinção do núcleo inicial. Mas em meados do século XVIII Sorocaba começou a mudar suas
características, com a passagem frequente de tropas que transportavam mercadorias para
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outras regiões – em particular o Sul. A partir daí a Vila prosperou com os serviços oferecidos
aos tropeiros, como hospedagem e aluguel de pasto para os animais da tropa (principalmente
mulas). Mais do que isso, tornou-se um importante centro de comercialização de animais de
carga e arrecadação de impostos sobre este comércio e sobre o próprio trânsito das tropas.
Em 1750, foi criado o Registro de Animais de Sorocaba, que centralizava essa cobrança.
A arrecadação era transferida a particulares, mediante um leilão de tais direitos (como
eram chamados os impostos nessa época). Em Sorocaba, como no resto da capitania paulista,
os maiores arrecadadores eram os donos das maiores fortunas. Essas pessoas juntavam sua
riqueza através dos impostos que cobravam em nome da Coroa e do comércio.
Todo esse movimento – como observa a aluna de graduação – leva a um impulso de
crescimento de Sorocaba, através do aumento de pedidos de “datas” de terra urbana. Em seu
trabalho de Iniciação Científica, intitulado Configuração espacial de Sorocaba: povoado em
1654, vila em 1661 e cidade em 1842, a graduanda estuda esse processo de expansão urbana
manifesto no Maço de População de 1783. Ele revela um retrato bastante aproximado de
Sorocaba, sua urbanização e sua economia à época.
Segundo o documento, naquele ano já havia 111 fogos (domicílios) e 779 habitantes
somente no núcleo urbano na Vila. Um total de 24 famílias abrigavam hóspedes – já que a
qualquer momento havia muitos viajantes, em geral tropeiros, de passagem.
Entre os recenseados é possível distinguir quais são as pessoas abastadas da Vila:
aquelas que têm mais escravos. Por exemplo, o morador mais rico de Sorocaba em 1783 era
João de Almeida Leite, que possuía 44 escravos. Outro morador importante era o Capitão
Raphael Tobias de Aguiar, que atuava como negociante de mercadorias e de tropas nda Vila,
e tinha 23 escravos. Seu filho, Antônio Francisco de Aguiar, era contratador do Novo Imposto
e da Contribuição sobre Garapuava, duas taxas cobradas sobre a passagem dos animais. Um
dos netos do Capitão foi o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, presidente da Província em
dois mandatos e líder da Revolução Liberal de 1942.
Fora do Arquivo, outra documentação consultada por Mariana foi a da Décima Urbana,
primeiro imposto predial estabelecido no Brasil. Em Sorocaba, esse imposto começou a ser
cobrado em 1842. O cruzamento dos dados das pessoas recenseadas nos Maços de População
com os fogos arrolados na Décima Urbana permite localizar quais eram os locais mais
importantes e movimentados nesses meados do século, e onde moravam os sorocabanos
mais abastados. Por exemplo, em 1843, na Rua da Penha, uma das mais tradicionais da cidade,
havia 59 fogos. Algumas pessoas possuíam mais de um fogo nessa rua. Isso indica a presença
de pessoas abastadas no local; de fato, alguns dos imóveis pertenciam aos herdeiros de um
Capitão-Mor da vila. Outra proprietária importante era a igreja. Duas instituições religiosas,
a Irmandade das Almas e o Mosteiro São Bento, também alugavam casas na Rua da Penha.
A configuração urbana da época, portanto, refletia hierarquias sociais e financeiras, que
devem ser levadas em conta no estudo e cuidado do seu patrimônio histórico.
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CAMPINAS, DE POUSO A METRÓPOLE

Moagem de cana-de-açúcar na Fazenda Cacheira, em
Campinas. Quadro de Benedito Calixto (1853–1927).

Quando se procura preservar o patrimônio histórico edificado de uma cidade (casas,
edifícios, monumentos, etc.), é importante seguir a pista deixada pela própria história do
local. É o que demonstra o trabalho de Iniciação Científica de Helena Amaral Franceschinelli,
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas. Helena participa do grupo de
pesquisa da PUC-Campinas, e utilizou muita documentação do Arquivo Público do Estado de
São Paulo. Seu trabalho resultou no texto “Configuração Espacial de Campinas: o Bairro de
Mato Grosso, a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campinas, a Vila de São Carlos”.
Em Campinas é possível traçar uma linha no centro da cidade, correspondendo às
margens do Caminho das Minas dos Goyazes, em volta das quais cresceu o povoado. Nessa
sesmaria (terra doada pelo governo a particulares), estabelecida em 1732, desenvolveramse pousos, como o das Campinas Velhas e o de Santa Cruz. O pouso do Largo de Santa Cruz,
que possuía um grande rancho de taipa coberto de telhas, recebia tropeiros e mercadores
de escravos. (Atualmente, é a Praça 15 de Novembro, na região central de Campinas).
Posteriormente esses núcleos deram origem ao Bairro Rural do Mato Grosso, que pertencia
à Vila de Jundiaí.
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Em 1767, o bairro já tinha 185 habitantes, distribuídos por 38 fogos (domicílios). Nessa
época, no bairro do Mato Grosso não existia o menor resquício de vida urbana; todos viviam
de roça, de lavouras ou de tropas. Em 1772 os moradores solicitaram a construção de uma
capela no local, a qual foi construída em terras do patrimônio religioso doado pelo morador
Francisco Barreto Leme. Alguns anos depois foi construída a matriz, que hoje é a atual Igreja
do Carmo, na Praça Bento Quirino. E foi da construção da matriz que resultou a elevação
do bairro à condição de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato
Grosso de Jundiaí, em 1774.
Em 1777, os Maços de População já mostram um retrato bastante preciso da Freguesia.
Não era um local rico: poucos moradores tinham mais de dez escravos. Sua população não
tinha aumentado muito. Os Maços mostram que, nesse recenseamento de 1777, a Freguesia
ainda tinha apenas 54 fogos, com 47 famílias, das quais a maioria (31) não possuía escravos.
Eram pequenos sesmeiros, gente sem muitos recursos.
Mesmo assim, a futura Campinas foi crescendo, e em 1797 foi elevada à condição de
Vila. A documentação que tramitou sobre esse processo pode ser encontrada no Arquivo:
em primeiro lugar, uma petição dos moradores do local, com uma lista dos “homens bons”
(de posses, e que seriam elegíveis para cargos públicos) do local, acrescida de um atestado
do vigário local de que a população da Freguesia aumentara para 2.107 pessoas. Concedido
o pedido, consta também o “Auto de Ereção”, que atesta a mudança de condição: a freguesia
passa a se chamar Vila de São Carlos, com todas as formalidades necessárias. E quais seriam
essas formalidades?
Estudando a documentação do Arquivo (transcrita nos Documentos Interessantes)
referente a Campinas, pode-se verificar que, para que a Freguesia passasse a Vila, era
necessária uma cerimônia razoavelmente complexa, com a presença de representantes da
Câmara Municipal da então Vila de Jundiaí. Em primeiro lugar, escolheu-se um terreno em
frente à Igreja Matriz, para que nele fosse edificado o Pelourinho, representando a autoridade
civil. Também se demarcou o terreno para a Cadeia e o Paço do Concelho (que seria a sede
da administração). Esta passagem, em 1797, ficou registrada no “Termo de Levantamento
de Pelourinho, e demarcação para os Paços de Concelho, e Cadea”. Outros documentos
informativos sobre a ocasião, que estão na Coleção Documentos Interessantes do Arquivo,
são o “Termo de Declaraçam de Rocio” (rocio era uma reserva de terra pública, utilizada para
plantio e extração de madeira, e que eventualmente podia ser concedida pela municipalidade
a particulares); o “Termo de divisam de Limites” (com as vilas vizinhas); e, no ano seguinte, o
primeiro “Auto de Eleisam” de juízes e oficiais da Câmara. O eleitorado não poderia ser mais
restrito: 34 votantes elegeram dois juízes, três vereadores e um procurador do Conselho.
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PROPRIETÁRIA, EM NOME DE DEUS
Apoiado pelo CNPq, o Grupo de Pesquisa História das Cidades: Ocupação Territorial e
Ideários Urbanos estuda as cidades coloniais e aquelas fundadas durante o Império, com um
olho no presente. Além da preocupação com aspectos de preservação e de identificação
de vestígios da estrutura inicial da cidade, o Grupo também levanta dados da formação dos
municípios que continuam interferindo nas cidades modernas. Um desses dados é o lugar da
Igreja enquanto proprietária de terras urbanas, uma situação ainda válida em diversas cidades
paulistas, que foram elevadas à condição de vila durante o período da Colônia ou do Império.
Durante muitos anos – como explica o artigo de autoria conjunta do doutorando do
Grupo de Pesquisa Dirceu Piccinato Júnior e da Professora Ivone Salgado, “Conflito Urbano:
a difícil relação entre Igreja e municipalidade no gerenciamento da terra urbana no Brasil”
(ver lista de produtos do Grupo), a Igreja Católica manteve uma relação quase simbiótica
com o Estado Brasileiro. Desde o período colonial, ela constituiu-se enquanto parte do
poder. Era o regime do padroado, resultado da negociação entre a Santa Sé (o centro de
poder da Igreja, localizado em Roma) e os reinos de Portugal e Espanha, já lançados em suas
aventuras coloniais. Pelo regime do padroado o rei reconhecia, nas novas terras coloniais, o
catolicismo como única religião verdadeira, e portanto a única permitida naqueles domínios.
Em troca, a Coroa portuguesa assumia a autoridade em diversos assuntos da Igreja, inclusive
a construção e manutenção de templos.
Dentro desse contexto, é compreensível que o primeiro passo para fundar um novo
aglomerado urbano consistisse na doação de terras à Igreja, feita por um ou mais sesmeiros do
local. Essas terras formavam, desde então, o patrimônio do santo de devoção dos moradores
daquele lugar. São os chamados patrimônios religiosos, que pertenciam à Igreja e que, em
alguns casos, até hoje pertencem. Essa situação, inclusive, podia causar um conflito entre
o Estado representado pela Câmara Municipal e a Igreja. Isso acontecia quando a Câmara
destinava à municipalidade uma área de terra, geralmente em quadra. Era o chamado rocio,
que, na maioria das vezes, era sobreposto ao patrimônio religioso.
A Igreja não podia comercializar aquelas terras, e sim concedê-las para o uso dos
moradores. Como explica o artigo, o instituto utilizado para isso era o chamado aforamento
ou enfiteuse, que só podia acontecer em terras não cultivadas, ou terrenos destinados à
edificação. Em muitas cidades, a estrutura urbana foi crescendo com o desenho dos imóveis
aforados. Estes geralmente eram concedidos a moradores mais pobres e destituídos de terras.
Nessa relação, a Igreja Católica é a titular do domínio, enquanto o enfiteuta (pessoa
que ocupa o imóvel) tem a posse, o uso e a disposição da terra, embora sujeitos a certas
limitações em benefício do senhorio direto. O único pagamento exigido é o de uma pensão
anual, geralmente de pequeno valor. Em caso de venda do imóvel, a Igreja tem direito ao
laudêmio, uma taxa representando 2,5% do valor da venda.
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A permanência deste sistema, nas cidades paulistas estudadas nesse artigo, acaba
trazendo ao enfiteuta uma série de problemas práticos. Por exemplo, torna-se mais difícil
conseguir empréstimos bancários ou avalizar uma compra com base nessa propriedade, já
que o dono do imóvel não tem um título. Tudo que possui é uma carta de aforamento, que
não vale como escritura.
Além dos problemas causados aos ocupantes da propriedade, o artigo aponta
conflitos que surgem entre a Igreja e o Poder Público local. Por exemplo, em alguns locais,
os documentos de venda dessa propriedade sequer são reconhecidos legalmente pela
Prefeitura. Também existem situações em que a municipalidade entra em conflito com a
Igreja por problemas como o pagamento de IPTU (já que a propriedade não é reconhecida
pelo município, por que pagar?) ou uso dos terrenos aforados para habitação social. Nesses
momentos, o diálogo entre as duas partes, por mais difícil que seja, é a única solução para
resolver o problema que, definitivamente, não começou ontem.

82

Histórica, Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 63, ano 11, março 2015

A HERANÇA DAS LETRAS
Pesquisa revela as bibliotecas paulistanas do século XIX
Entre 1870 e 1890, a cidade de São Paulo dobrou de tamanho. Em 1872, a cidade
tinha 31.385 habitantes; em 1890, 64.934. A Faculdade de Direito da cidade tornou-se um
importante centro de formação de quadros, que viriam a ocupar as principais instituições
do Estado brasileiro (entre 1871 e 1889, nada menos que 49,2% dos ministros do Império
haviam estudado ali, segundo o historiador José Murilo de Carvalho). Por outro lado, tornavase a contradição entre o crescimento econômico da província de São Paulo, impulsionado
pela lavoura de café, e a sua representação política. Essa contradição ajuda a fermentar
movimentos como o abolicionismo e o republicanismo. Na capital da província, surge a
demanda por novas ideias e novos ideais políticos.
Mas como essas transformações se refletem nas estantes dos paulistanos?
Para responder a essa pergunta, Vívian Nani Ayres, mestranda em História Econômica
da USP, investiga há meses os inventários e testamentos dos paulistanos, entre 1870 e
1890. Ela trabalha numa área da História Econômica conhecida como História do Livro. Sua
tese está sendo orientada pela Professora Marisa Midori Deaecto (veja texto a seguir), que
estudou a circulação e consumo de livros no século XIX.
Vívian começou seu trabalho tentando medir a importância do pensamento liberal francês
na elite política paulistana da época. O método escolhido foi a pesquisa em suas bibliotecas,
mencionadas em inventários. Esta forma de investigação já é utilizada no mundo inteiro, mas
no Brasil só foi tentada em alguns estudos, com recortes muito específicos de época e local.
Embora tenha pesquisado também no Arquivo do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a grande maioria dos documentos analisados na tese da pesquisadora está no
conjunto documental conhecido como Inventários e Testamentos do Juízo de Órfãos1, do
Arquivo Público do Estado de São Paulo (veja texto a seguir). Seu objetivo é construir um
perfil das bibliotecas dos paulistanos da época, a partir da lista de bens, arrolamento de
dívidas e outros dados presentes nesses inventários. Naquela época, embora já estivessem
se popularizando, os livros ainda eram raros e caros, para a maioria das pessoas; daí serem
mencionados na lista de bens de valor do falecido.
Os resultados que Vivian encontrou em sua pesquisa são tão interessantes, que
a dissertação de mestrado pode se tornar tese de doutorado. A São Paulo do último

1
Na linguagem arquivística, Fundo é um conjunto orgânico de documentos produzidos e acumulados
por uma mesma pessoa, órgão ou empresa. Série é uma sequência de unidades de um mesmo tipo documental, geralmente com o mesmo formato e o mesmo tipo de informação. Os Inventários e Testamentos são uma
série do Fundo Juízo de Órfãos.
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quartel do século XIX ainda era uma cidade
provinciana; mas, aos poucos, o aumento
da população e da riqueza locais foram
estimulando a discussão de ideias. Foi nessa
época que o livreiro francês Anatole Louis
Garraux abriu sua livraria, perto da atual Rua
XV de Novembro. A loja, além de oferecer
livros e produtos de luxo, se tornou ponto de
encontro e centro de debates intelectuais e
políticos.

A Casa Garraux, no centro de São Paulo.

Ideias para as elites
Apenas 8,36% dos 892 inventários pesquisados pela historiadora mencionam livros.
Mas a existência de bibliotecas completas, e não apenas de alguns volumes esparsos, se
torna mais comum. Tanto é assim, que o total de livros mencionados nestes 77 inventários é
de 12.935. Bibliotecas de mais de cem volumes, e algumas de mais de mil, são mencionadas
nesses documentos. O livro começa a se tornar um objeto mais frequente na casa dos
paulistanos. (Sem esquecer, é claro, uma realidade em que a imensa maioria da população
brasileira não sabia ler: em 1890, a taxa de analfabetos no Brasil era de 78%, para pessoas de
mais de 10 anos). Por outro lado, é preciso ressaltar que provavelmente muitas bibliotecas
eram transmitidas a familiares ou amigos antes mesmo da realização do processo de
inventário dos bens. E muitas dessas bibliotecas serviam a propósitos profissionais. Alguns
dos maiores proprietários de livros são médicos, dentistas e advogados.
E quem tinha mais livros? Nem sempre eram os cidadãos mais ricos. Ao que tudo indica,
no grupo estudado pessoas apenas remediadas (as chamadas “camadas médias”) possuíam
boas bibliotecas. E gente pobre também lia. O caso mais interessante é o do Professor da
Escola Normal de São Paulo, Antônio Augusto de Bulhões Jardim. Ele morreu deixando bens
de pouco valor, mas os livros perfaziam 67% deles. Sua biblioteca era composta por obras
diversas, e tinha cerca de 600 volumes.
São as maiores bibliotecas as que merecem as descrições mais cuidadosas nos
inventários. Clemente Falcão de Souza Filho, ao inventariar sua própria biblioteca, por
ocasião do falecimento da esposa, chegou a pedir ao juiz que a biblioteca da sua herança
fosse avaliada por um estudante da Faculdade de Direito e um funcionário da Casa Garraux.
Os livros aparecem em outros locais, além do inventário de bens. Podem estar, por
exemplo, na lista de dívidas do falecido – muitas vezes, em notas da própria Casa Garraux. Ou
então na prestação de contas do tutor dos menores. “Quando alguém falecia deixando filhos
menores, era nomeado um tutor, que podia ser a mãe ou o pai viúvos, ou alguma outra pessoa
que ficava responsável pelo cuidado da criança e pela administração dos bens herdados”,
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explica Vívian Nani Ayres. Este tutor era obrigado
a prestar contas detalhadas de suas despesas
anualmente, e tais prestações eram ajuntadas ao
inventário. Nelas aparecem gramáticas em várias
línguas, compêndios de religião e livros diversos,
destinados à educação das crianças.
Poucos romances aparecem nas bibliotecas,
não porque as pessoas não apreciassem o gênero,
mas provavelmente porque esse tipo de livro
vivia circulando de mão em mão, através de
empréstimos. O objetivo mais amplo da tese é
estudar a questão da produção e circulação de
livros no último quarto de século na cidade de São
Paulo. Mas embora a pesquisa de Vívian englobe
várias classes sociais, ela examina com um pouco
mais de atenção as bibliotecas da elite paulistana,
que aos poucos ia conquistando o poder político
Nota da Casa Garraux, pertencente
em escala nacional. A ideia é ver que livros eles ao inventário de Joaquim Martins de
tinham, e como se apropriavam das ideias neles Vasconcellos Silva.
expressas. Em outras palavras, como as ideias se
transformaram em ações.
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OS INVENTÁRIOS POST-MORTEM DO SÉCULO
XIX EM SÃO PAULO: O QUE DIZEM OS
INVENTÁRIOS?
Vívian Nani Ayres
Os inventários post-mortem são um instrumento no processo de transmissão de
herança. Seu objetivo é arrolar os herdeiros e os bens de uma pessoa falecida para que se
realize a partilha. Quando utilizamos essa documentação como fonte para uma pesquisa
histórica, devemos analisar suas características para melhor avaliar suas possibilidades e
seus limites.
Os processos da segunda metade do século XIX em São Paulo seguem, em geral,
um procedimento padrão. De forma sucinta, podemos elencar as etapas. O inventariante
procurava o Juízo de Órfãos, ou era procurado por ele para dar início ao processo. Assim,
eram feitas as primeiras declarações: a naturalidade do falecido, sua filiação, dados sobre o
falecimento, estado civil e, raríssimas vezes, sua profissão. Também eram feitas as primeiras
declarações sobre os bens, herdeiros e dívidas ativas e passivas, caso existissem. Quando
a pessoa falecia deixando testamento, este era transcrito integralmente no processo
do inventário. A mesma coisa acontecia com os acordos pré-nupciais ou qualquer outro
contrato que tivesse relação com os bens do morto.
O segundo passo era o arrolamento e avaliação dos bens, feitos pelas pessoas indicadas
pela família e pelo Juízo. Nessa relação deveriam constar os bens móveis, imóveis, semoventes
(escravos e animais), dívidas passivas e ativas, títulos de crédito, depósitos, dinheiro em
espécie, joias, etc. Legalmente, os bens móveis deviam ser descritos detalhadamente com
seus sinais distintivos, assim como os bens imóveis, que deviam ser apresentados com as
suas características, conformações e limites territoriais. As dívidas ativas eram apresentadas
pelo inventariante e as passivas podiam também ser apresentadas por ele, ou pelos credores
ao longo do processo. Esse é um aspecto muito interessante, já que através dessas cobranças
podemos ter acesso aos hábitos de consumo, aos preços correntes dos gêneros na época e,
também, a uma ampla relação das casas comerciais existentes.
A etapa final era a conformação do monte-mor, soma de todos os bens do falecido.
Depois de subtraídas as dívidas dessa quantia, sobrava o monte-partível. Em alguns
processos aparecem o orçamento e a partilha detalhados, permitindo que saibamos qual
parte da herança iria para cada herdeiro.
Mas as etapas acima descritas não eram seguidas em todos os processos, e algumas vezes
eram complementadas por outras questões. Disputas por determinados bens, falecimento
das partes envolvidas, avaliações de bens em outras cidades ou estados através de cartas
precatórias, leilões que se repetiam muitas vezes sem sucesso, reavaliações dos bens, etc.,
são os diversos elementos que podemos encontrar no decorrer dos processos. Todas essas
questões enriquecem bastante as histórias observadas e trazem novos elementos para exame.
A análise sistemática dos inventários requer certo cuidado, ainda mais quando tratamos
de médias e longas séries temporais, pois os procedimentos também mudaram ao longo
do tempo. Muitas vezes, a peculiaridade de cada processo torna difíceis as operações de
comparação. De qualquer forma, mesmo que individualmente, a observação dos inventários
nos permite ter uma ideia geral das práticas e costumes, que vão se alterando visivelmente
com o passar dos anos.
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Através da descrição dos bens móveis, por exemplo, é possível perceber como
as residências se tornaram mais confortáveis no final do século XIX, contando com um
mobiliário que não aparecia anteriormente. Em alguns processos, esses bens são descritos
de acordo com a sua distribuição pelos cômodos da casa. Também podemos notar como, ao
longo do período, a riqueza representada pelos escravos passa a ser substituída por outras
propriedades. O crescimento da cidade de São Paulo e sua inserção em uma economia
internacional mais dinâmica se refletem nas formas de investimento das camadas mais ricas
da população, como ações de diversas companhias, títulos de crédito e depósitos bancários.
Embora os inventários post-mortem apresentem diversas limitações, já apontadas
por muitos autores, eles conformam uma documentação muito rica para um estudo mais
aprofundado sobre as formas de viver de uma determinada população.
O Arquivo Público do Estado de São Paulo abriga a maior parte dos processos referentes
ao século XIX. Uma parte menor dessa documentação encontra-se atualmente no arquivo
do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Inventário dos livros de Jesuíno Augusto dos Santos Mello.
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A BIBLIOTECA DO CÔNEGO
O Padre Ildefonso Xavier Ferreira foi uma figura importante na política paulistana do
século XIX. Ele nasceu em Curitiba em 1795 e morreu em São Paulo em 1871. Foi bibliotecário
e professor substituto da Faculdade de Direito. Ocupou alguns cargos políticos durante sua
vida, como o de membro do Conselho Geral da Província. Em 1841 foi elevado a cônego e
em 1857 foi nomeado Chantre (eclesiástico encarregado da direção do coro) da Catedral.
O inventário do Cônego, que está entre os pesquisados por Vívian Nani Ayres, foi
realizado em 1872, pela inventariante Roza de Lima Xavier Ferreira. O falecido possuía uma
biblioteca notável: nada menos que 1184 volumes, onde predominavam os livros sobre
religião, filosofia, Direito e Política. Mas era uma biblioteca eclética, demonstrando uma
gama muito grande de interesses. Entre os autores, constam Henri-Benjamin Constant
de Rebecque (1767-1830); Jeremy Bentham (1748-1832); Jacques Bénigne Bossuet (16271704); François René Auguste de Chateaubriand (1768-1848); Demóstenes (384 a. C. –
322 a. C.) Erasmo de Rotterdam (1466-1536); Quinto Horácio Flaco (65 a.C – 8 a.C); John
Milton (1608-1674); Públio Ovídio Naso (43 a.C. – 18 d. C.); Francesco Petrarca (1304-1374);
Píndaro (518-438 a. C.); Tito Lívio (59 a.C. – 17 a.C.); e Públio Virgílio Maro (70 a.C. – 19 a.C.).
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HISTÓRIA DOS LIVROS E DAS PRÁTICAS DE
LEITURAS: O QUE DIZEM OS INVENTÁRIOS?
Marisa Midori Deaecto1

Como nascem as bibliotecas? Com quantos livros se faz uma boa biblioteca? O
colecionismo se apresenta como um traço de distinção social e/ou econômica nas sociedades
modernas? A posse de livros atesta a prática de leitura corrente? É possível recuperar práticas
de leituras dispersas no passado? Embora tenham sido notáveis os avanços nas investigações
acerca da História do Livro e das Práticas de Leitura no Brasil, pode-se dizer que as questões
que movem os investigadores da atualidade não se diferenciam daquelas que mobilizaram
as pesquisas de outrora.
No Brasil, as primeiras investigações acerca da problemática do livro e da leitura se
voltaram de forma mais sistemática para a sociedade colonial – em particular, nos seus
momentos decisivos, quando em diversas partes do território vieram à tona os movimentos
de emancipação. Os estudiosos se preocuparam em resgatar as referências bibliográficas
encontradas nos inventários das classes letradas da época, as quais denotavam seus
interesses pelo Iluminismo e, notadamente, pela ilustração francesa. Diante dessas
informações, buscava-se mapear as vias pelas quais os livros tinham chegado na colônia, e
os mecanismos pelos quais a censura fora ludibriada. Interessava, ainda, compreender de
que modo as leituras se convertiam, em determinadas conjunturas e espaços, em projetos
de natureza sediciosa.
A este respeito, faz-se imperiosa a lembrança de Eduardo Frieiro (1981), muito
provavelmente o primeiro investigador a perscrutar a biblioteca de um inconfidente através
de seu inventário. Não se tratava, é verdade, de um documento notarial destinado a levantar
os bens deixados pelo falecido, mas de um registro policial – uma devassa, como se dizia
na época – que colocava a nu todos os bens de um réu acusado de participação em um ato
sedicioso contra a Coroa. Sobre o cônego Luís Vieira da Silva, escreve o autor:
Era um afrancesado? Pode-se admiti-lo. As ideias francesas
contagiavam alguns brasileiros seletos daquele tempo. Constituíam,
é claro, uma reduzida minoria, mas pode-se admitir, como se tem
1
Docente do Departamento de Jornalismo e Editoria da ECA-USP. Professora licenciada pelo programa
de pós-graduação em História Econômica da FFLCH-USP e professora convidada pela Cátedra de História e
Civilização do Livro da EPHE – Paris. Graduada em História pela USP. Mestre em História Econômica pela USP
(2000), com a dissertação sobre Comércio e vida urbana na cidade de São Paulo (1889-1930). Doutora em História
Econômica pela USP (2005), com a tese No império das letras: Circulação e consumo de livros na São Paulo oitocentista.
A Professora Deaecto também é orientadora de Vívian Ayres Nani, na tese que é tema desta reportagem.
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admitido, que tais ideias influíram no pensamento autonomista
dos conjurados mineiros, junto com razões mais fortes, de ordem
econômica e afetiva, como o grande receio da derrama, o sentimento
nativista e a hostilidade ao português (FRIEIRO, 1981, p. 51).

Notemos que há nesta avaliação uma ideia-força que mobiliza os historiadores em torno
do que Carlos Guilherme Mota chamaria, mais tarde, de “formas de pensamento”. Tratavase, noutros termos, de identificar as matrizes intelectuais, ou culturais, dos movimentos
sediciosos e de avaliar em que medida uma ideia ou ideias de revolução estrangeiras se
conformavam no solo histórico brasileiro nesse contexto de crise do sistema colonial2.
Destarte, uma nova geração de pesquisadores passou a se interrogar se, nesse mesmo
sistema, em que uma literatura de conteúdo político e de raízes francesas – pois sabemos
que mesmo os autores ingleses muitas vezes chegavam até nós via França – circulava em
abundância, não haveria espaço para a circulação de outra sorte de livros. De uma literatura
beletrista, ou mesmo de caráter religioso, que viesse satisfazer os gostos das pessoas comuns,
permitindo a organização de um circuito paralelo e expressivo de leituras. E, naturalmente, de
espaços que pudessem acolher, além de leitores tradicionais, uma camada nova emergente
no meio urbano. Estudos, enfim, comprometidos com os mecanismos de produção e os
circuitos de circulação e consumo do livro no contexto da Independência.
O momento seguinte foi caracterizado pela modernização da sociedade brasileira, fato
que concorreu para o alargamento das possibilidades de investigações sobre as práticas de
leituras, e, logo, sobre os repertórios em voga3.
No âmbito exclusivo das investigações fundadas na leitura de inventários post mortem,
destacamos a análise original de Tânia Bessone para a sociedade carioca no período de 1870
a 1920 (BESSONE, 1999). Para além das grandes questões que pautaram as análises sobre a
presença das ideias francesas no Brasil, ao final do setecentos, vemo-nos agora diante de um
novo desafio, o qual parece se estender até a contemporaneidade: no Rio de Janeiro, como
bem observa a autora, a “cidade das letras” como que pairava sobre um terreno hostil à escrita,
onde 75% da população padecia do mal do analfabetismo. Quem lia? Uma fina camada de
profissionais liberais, religiosos e autodidatas. O que liam? Títulos de natureza variada, na maior
parte calcada em uma tradição bacharelesca que se fundara simultaneamente às instituições
do Estado nacional? A posse de livros, ou até mesmo a prática do colecionismo e da bibliofilia
ficava circunscrita a esta fração de privilegiados. O que chama, contudo, a atenção, é que as
fortunas individuais não garantiam necessariamente o interesse pelos livros. Como bem nota
José Mindlin no prefácio à primeira edição, “havia no Rio de Janeiro muito menos bibliófilos
ricos do que ricos bibliófilos”. Este universo ele conhecia bem! (BESSONE, 1999)
2
Segundo o autor: “quando esses revolucionários definem ou, pelo menos, entreveem os problemas,
procuram soluções – que no mais das vezes são buscadas fora dos limites da organização colonial. Não é
por outro motivo que se encontram nos cadernos dos baianos trechos de Rousseau ou Volney, nem é por
acaso que a biblioteca de um cônego Luís Vieira está recheada com a literatura mais crítica do Ocidente, de
proveniência norte-americana, francesa e inglesa, principalmente”. (MOTA, 1996)
3
Ver SILVA, 1978 e CAMARGO & MORAES, 1993.
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Pouco se fez, contudo, sobre a história de leitores e de leitoras da cidade de São
Paulo, cujos vestígios adormecem nas intricadas anotações notariais4. Os inventários post
mortem – até agora fonte de pesquisa essencial para a história demográfica e para a história
econômica, de modo geral –, ainda não tinham recebido uma atenção concentrada. E essa
tarefa é emergencial, pois em tempos da transdiciplinaridade, o trato com os inventários
post mortem na perspectiva da História do Livro e da Leitura promove a aproximação tão
necessária e ainda embrionária entre o universo da economia e da cultura.
Finalmente, algumas ponderações se fazem necessárias. É preciso considerar os
elementos que “a secura da escrita notarial não permite precisar”. Em primeiro lugar, não
se sabe até que ponto objetos menos expressivos, ou de menor valor, foram descartados
pelos inventariantes, o que equivale a assumir que títulos importantes podem ter sido
descartados5. Uma possibilidade de reaver este elo perdido se apresenta quando o
proprietário falecido deixou suas marcas na vida cultural de seu tempo. Aos anônimos, a
perda parece irreparável. Além disso, os inventários post mortem levantam necessariamente
os traços de tempos vividos; por vezes, de uma tradição longínqua que se apagou entre os
próprios contemporâneos, ou seja, entre aqueles que assistiram à confecção dos registros.
O que nos faz refletir sobre os limites de interação do corpus literário ali registrado sobre
a sociedade em análise. Mas este será sempre um desafio para o historiador: manejar as
camadas dos tempos, das vontades e dos tempos em que nada muda, como soía.
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NAS ENTRELINHAS
Pesquisadora analisa a linguagem do poder no século XVIII
D. Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, foi o primeiro capitãogeneral da Capitania de São Paulo, assim que esta foi restaurada, em 1765. Ao chegar a São
Paulo, uma de suas primeiras preocupações foi organizar um arquivo, reunindo documentos
oficiais que circulavam na Colônia antes de sua chegada, e guardando cuidadosamente sua
correspondência, principalmente aquela trocada com o rei de Portugal, Dom José I, e ao seu
homem-forte, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Essas cartas foram
reunidas em encadernações chamadas códices; e hoje, dois séculos e meio depois de serem
escritas, fazem parte do acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo.
Material precioso para os estudiosos do Brasil Colônia e de sua administração, esta
correspondência será um dos pontos fortes da exposição Em Nome d’El Rey – 250 anos do
governo Morgado de Mateus em São Paulo, que estreia em 28 de abril de 2014 no foyer do
Arquivo. Além disso, constitui objeto de estudo de muitos pesquisadores, como a doutoranda
em Letras Renata Ferreira Munhoz, que ainda em 2015 deve defender uma tese nas áreas de
Filologia e Língua Portuguesa e Linguística sobre a correspondência do Morgado.
Linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal humana; já a Filologia trata dos
textos escritos. A função de um filólogo é restaurar a linguagem usada em épocas anteriores,
e a do linguista é estudar as manifestações dessa linguagem como um fato merecedor de
descrição e explicação dentro de um quadro científico adequado. Dentro desta lógica, o
projeto de Renata propõe aplicar as ferramentas dessas duas ciências aos textos produzidos
e recebidos pelo Morgado, iluminando vários aspectos de sua vida e de seu governo (veja
texto da pesquisadora no link ao lado).
Os livros que Renata estudou no Arquivo do Estado contêm a correspondência passiva
(ou seja, recebida pelo capitão-general); para pesquisar a documentação ativa, que ele enviou
a Portugal, Renata utilizou-se dos documentos recuperados pelo Projeto Resgate1. Nos
catálogos do Projeto Resgate, Renata recuperou a correspondência enviada pelo Morgado à
Metrópole, mantida hoje no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Ficou, por assim dizer,
de posse dos dois lados da conversa, para analisar a linguagem utilizada na correspondência.
Essa não é a primeira vez que Renata se aventura nas cartas do capitão-general. Em
2009, 68 cartas de sua correspondência passiva, presentes no códice 170, já tinham sido
tema do seu mestrado. Em sua dissertação, ela se preocupou em fazer uma transcrição
semidiplomática da correspondência do Morgado, centrada em quatro destinatários: o rei
Dom José I, seu ministro, o Conde de Oeiras, o irmão do Conde e secretário do Governo em
Portugal, Francisco Mendonça Furtado, e outro secretário, Martinho de Mello e Castro.
1
Iniciado em 1995, o Projeto Resgate tinha como objetivo principal catalogar e disponibilizar
documentos relativos à História do Brasil existentes em arquivos de outros países, sobretudo Portugal.
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A transcrição semidiplomática reproduz todas as marcas linguísticas originais
do texto, mas com uma série de melhoramentos do ponto de vista da leitura, tais como
o desenvolvimento das abreviaturas. Dessa forma, o leitor se inteira do conteúdo do
documento, sem perder de vista a grafia e a linguagem utilizadas na época.
MARKETING PESSOAL
Tendo ampliado o conjunto da correspondência analisada em seu mestrado, Renata
propõe, em seu doutorado, o estudo linguístico com a intenção de analisar as intenções
ocultas escondidas por trás das fórmulas constantes nos documentos oficiais da época.
Muitos estudiosos consideram impossível pesquisar com mais profundidade a
linguagem desses textos, já que eles seriam escritos com uma estrutura fechada de expressões
de praxe, supostamente desprovida de qualquer autenticidade. Na época existiam vários
manuais para orientar o uso da linguagem correta na correspondência oficial. Mas a tese
de doutorado de Renata faz a aposta contrária. “Por trás de todas essas fórmulas, existia um
político que era autor do documento, responsável por (re)produzir a ideologia do período”,
lembra ela. Em geral, nesse estudo linguístico analisam-se marcas que indicam como o
autor enxergava os assuntos de que tratava nos documentos. São os “termos avaliativos”,
tais como os adjetivos, que permitem encontrar posturas ligadas aos aspectos da emoção,
da ética e da estética presentes na escrita. A pesquisadora se utiliza também da observação
de estratégias usadas pelos autores para conseguirem o que desejavam, tais como a citação
dos dizeres de outras autoridades ou as formas de exagerarem o que diziam nos textos.
Uma de suas primeiras descobertas foi a de que o Morgado de Mateus se preocupava
em fazer o chamado “marketing pessoal”. Em suas cartas, procura passar a seus superiores
uma imagem de homem ético e cumpridor dos seus deveres; revestindo-se também, por
outro lado, de uma dose de falsa humildade, que era de bom-tom na época.
Para aprofundar o estudo da vida e da obra desse homem público, a pesquisadora
selecionou, para sua análise, documentos sobre assuntos administrativos em que o Morgado,
mesmo tratando de temas públicos, deixava entrever sua visão da política administrativa
colonial da época e do ambiente que o cercava. Um exemplo seria o seu julgamento sobre os
paulistas, que eram tachados ora de heróis, ora de preguiçosos. Da análise desses documentos,
emerge o trabalho e a biografia de um homem público ativo e empreendedor, alinhado com
a época de grandes transformações em que viveu. E também um pouco da história de uma
capitania que, ao sair do esquecimento e do abandono, ganhou uma complexa estrutura
administrativa, expressa nos documentos do Arquivo Público do Estado de São Paulo.
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UM OLHAR ALÉM DAS FÓRMULAS
Renata Ferreira Munhoz1
A tese em andamento, provisoriamente intitulada Os recursos avaliativos
no discurso da administração setecentista – a união da Filologia e da Análise do
Discurso no estudo de correspondências
do governo do Morgado de Mateus, emprega a função substantiva da Filologia como ponto de partida ao apresentar a transcrição semidiplomática de
cem manuscritos setecentistas (de 1765
a 1775).
Renata Ferreira Munhoz utiliza o APESP para pesquisas
Esse conjunto contempla exem- na área de Linguística.
plares da documentação ativa e passiva
do governador e capitão-general da capitania de São Paulo, Dom Luís António de Sousa
Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. Nas cartas, Dom Luís aparece ora como autor, ora
como interlocutor da Coroa Portuguesa, personificada pela autoridade superior do Rei Dom
José, pelo ministro do Reino, o Conde de Oeiras (futuro Marquês de Pombal), e por dois secretários do Reino, Francisco Xavier de Mendonça Furtado e Martinho de Melo e Castro. Com
base nas demais funções filológicas, a adjetiva e a transcendente, analisam-se os discursos
veiculados no corpus, utilizando a Teoria da Avaliatividade.
Para esse estudo, partiu-se dos códices conservados no Arquivo Público do Estado de
São Paulo, que contêm documentos oficiais enviados de Lisboa pelos políticos supracitados
ao Morgado de Mateus, na capitania de São Paulo. Os estudos de cunho filológico, referentes
às análises codicológica, paleográfica e diplomática, visaram inicialmente à manutenção
fidedigna dos textos contidos nesses testemunhos manuscritos. Em etapa seguinte, tais
análises permitiram entrever novos caminhos de trabalho, como o da análise discursiva.
Embora o discurso contido na documentação oficial administrativa tenha caráter
formal e objetivo, e utilize elementos da linguagem formulaica da época, a tese pretende
defender a hipótese de que essa correspondência governamental contém marcas que vão
além da padronização de fórmulas textuais, no que pode ser chamado de “texto livre”. Assim
1
Bolsista da CAPES, vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da USP, sob orientação do Prof. Dr. Sílvio de Almeida Toledo Neto. E-mail: renatamuhoz2000@
yahoo.com.br.
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entendido, esse texto pode ser analisado pelo viés da Análise do Discurso, uma vez que
apresenta a seleção vocabular (escolha de palavras) ligada à subjetividade do respectivo
autor intelectual (aquele que planeja o que é escrito, redigindo-o de próprio punho, de
modo a produzir um documento autógrafo; ou que o dita a um escriba, originando um
documento idiógrafo). Em acréscimo à ideia da subjetividade, em que o autor intelectual
demonstra sua ideologia, apreendida pelo estudo das marcas de valoração, há também o
viés da intersubjetividade, referente ao seu relacionamento com o interlocutor putativo.
Como exemplo representativo desse tipo de documentação, pode ser apresentada
uma carta régia, enviada de Lisboa no dia dez de setembro de 1774 pelo rei D. José I ao
Morgado de Mateus, no intuito de promover José Manoel da Nóbrega Botelho para o posto
de Sargento Mor de Infantaria da Legião de Paulistas, Sertanejos e Caçadores que estava
sendo criada na Capitania de São Paulo.
Toda a correspondência oficial do período tinha por norma ser expedida em duas vias,
a fim de que a informação chegasse ao destinatário. Assim, cada uma das vias era remetida
por um navio diferente. Quando as duas chegavam, uma delas costumava ser descartada.
Entretanto, alguns documentos permaneceram arquivados em mais de uma via, o que
permite que se realize análise com base na crítica textual. Essa análise também é possível no
caso de cópias feitas para serem arquivadas no local de recebimento. Esse é o caso dessa carta
régia. Encadernado em um dos cartulários sob tutela do Arquivo Público do Estado de São
Paulo, seu original idiógrafo, em que consta apenas a subscrição, supostamente de próprio
punho do rei, é seguido de seu sobrescrito (envelope produzido pelo mesmo tipo de papel da
carta) e de uma cópia. Tanto o original quanto a cópia foram registrados no “Livro de Registros
de Ordens Régias da Capitania” em 12 de maio de 1775, respectivamente como 135 e 136, aos
cuidados de José Carlos dos Santos Bernardes. A cópia contém a assinatura de próprio punho
do Morgado de Mateus, comprovando que tomara conhecimento de seu conteúdo.
Abaixo apresenta-se a lição semidiplomática justalinear de cada um dos testemunhos
desse documento. Ao se compararem, observam-se diversos casos de alternância da grafia.
Isso porque o amanuense contratado na Secretaria do Governo da capitania de São Paulo,
embora baseando-se no original produzido por outro escriba no Reino, reproduziu o
conteúdo textual à sua maneira, modificando grafias e pontuações. Apesar disso, não se
observam idiossincrasias de conteúdo.
Os fragmentos textuais serão citados, a seguir, entre aspas simples (‘ ‘), mantendo-se
fidedignamente a grafia empregada.
Optou-se pela tipologia textual da carta régia, uma das mais formulaicas, para
demonstrar a possibilidade da análise discursiva. Destacam-se, primeiramente, as estruturas
formais dos protocolos iniciais: ‘Dom Luis Antonio deSouza Gover= | nador eCapitaõ General
daCapitania deSaõ | Paulo, Amigo. EU ElREY vos invio | muito saudar.’ e do final ‘Escripta
no Palacio de Nossa Senhora da | Ajuda em dez deSetembro, demil setecentos | settenta
equatro.’, bem como a subscrição ‘Rey’.
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A seguir, observa-se o assunto contido
na carta. Trata-se de uma nomeação, que traz
em si a fórmula cristalizada: ‘Hey por bem
nomeallo’. Embora conte com poucos elementos
valorativos evidentes, nota-se o caráter de
sanção social que domina o discurso. Ao
mencionar ‘Attendendo aos serviços’, implicitase a apreciação de valoração social positiva.
Subentende-se, assim, que os serviços prestados
pelo militar ‘Manoel Ioseph da Nobrega Botelho’
são avaliados pelo julgamento de sanção social
positiva com a propriedade de ética e civismo
na posição de ‘Capitaõ do extincto Regimento
dos | Voluntarios Reáes’. Desse modo, deve ser
promovido a ‘Sargento Mor de Infantaria da
Legiaõ de Pau= | listas, sertanejos, e Caçadores’. Correspondência endereçada ao Morgado de
Caracterizadas pelo Modo de Negociação Mateus
Intersubjetiva da ‘Exortação’, as ordens expressas
pelas locuções verbais ‘Mando levan- | tar nessa Capitania deSaõ Paulo’ e ‘Ordeno, que lhe
mandeis sentar praça’ indicam o início de ações: a criação de uma nova linha militar e, dentro
dessa frente, a de um cargo ainda não existente.
O termo ‘tudo’, como gradação de força, retoma todas as ordens dadas e reforça a
importância de que sejam executadas ‘naõ obstantes quaes quer Leys, Regi=|mentos, ou
DispoziçoEs, que sejam em contrario.
A avaliação de atitude pela apreciação de valoração social do ‘soldo’ a ser pago reforça
o tom positivo que se demonstra nessa nomeação. Essa mesma valoração social atribuída à
‘forma Ordinaria’ não deve servir de ‘embargo’ para a concretização das ordens.
Verifica-se, por meio da breve demonstração da aplicabilidade de pressupostos teóricos
atuais da Análise do Discurso ao estudo de documentos oficiais administrativos do Brasil
colonial, a possibilidade de se compreenderem instâncias das relações pessoais existentes no
período, tais como a imposição do poder na ideologia do regime monárquico vigente àquele
tempo.
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Transcrições semidiplomáticas
1. Versão original:
Dom Luis Antonio deSouza Gover=
nador eCapitaõ General daCapitania deSaõ
Paulo, Amigo. EU ElREY vos invio
muito saudar. Attendendo aos serviços
que Manoel Ioseph da Nobrega Botelho fez
no Posto de Capitaõ do extincto Regimento dos
Voluntarios Reáes: Hey por bem nomeallo
Sargento Mor de Infantaria da Legiaõ de Pau=
listas, sertanejos, e Caçadores, que Mando levantar nessa Capitania deSaõ Paulo: E vos
Ordeno, que lhe mandeis sentar praça, dar pos
se, epagar os soldos correspondentes ao referido
Posto, sem embargo de que naõ aprezente aPa=
tente naforma Ordinaria. O que tudo exe=
cutareis naõ obstantes quaes quer Leys, Regi=
mentos, ou Dispoziçoẽs, que sejam em contrario.
Escripta no Palacio de Nossa Senhora da
Ajuda em dez deSetembro, demil setecentos
settenta equatro.
Rey
Para Dom Luis Antonio
deSouza.

1. Cópia:
Copia
Dom Luis Antonio deSouza Bo=
telho Mouraõ Governador eCapitaõ General daCa=
pitania deSaõPaulo Amigo EU ElREY
vos invio muitoSaudar: Atendendo aos Servi=
cos queManoel IozedaNobrega Botelho fes no
Posto deCapitaõ doextincto Regimento dos Volun=
tarios Reaes: Hey porbem nomealoSargento Mor
deInfantaria daLegiaõdePaulistas, Sertanejos,e
Caçadores, que mandolevantar nessaCapitaniade Saõ
Paulo: EvosOrdenoquelhe mandeis sentar Praça
dar posse, epagar osSoldos correspondentes ao referi
doPosto, sem embargo de que naõaprezente aPa=
tente naforma ordinaria. O quetudo executareis
naõ obstantes quaes querLeys Regimentos ou Dispo
siçoens queSejaõ em contrario. Escrita no Palacio
deNossaSenhoradaAjuda emdes deSetembrode
mil sete centos Setenta equatro. Rey com Guar=
da Para Dom Luis AntoniodeSouza.
Dom Luis AntoniodeSouza

Glossário
Cartulário – Conjunto de registros dos documentos recebidos pela Secretaria do Governo do Morgado de
Mateus na capitania de São Paulo. Trata-se de encadernação de documentos manuscritos em formato de
livro. Os cartulários eram também chamados códices diplomáticos (por conterem documentos) ou livros de
assentamento (onde se registram). O cartulário difere-se do registro (livros originalmente em branco em que
se copiam os documentos em ordem cronológica) por ser uma encadernação posterior, em que não há estrita
ordem cronológica.
Códice – Livro de documentos manuscritos organizado com a união de cadernos avulsos (conjunto de folhas
dobradas ao meio, no formato do papel almaço que conhecemos hoje) por costura e encadernação.
Codicologia – Estudo da forma material dos documentos manuscritos encadernados em formato de livro
(códice). É a ciência que trata dos aspectos materiais, tais como o suporte (papel de trapo), o instrumento de
escrita (pena) e a tinta (ferrogálica).
Diplomática – Ciência responsável pelo estudo dos diplomas (documentos públicos, de finalidade administrativa
ou jurídica). Verifica a autenticidade desses documentos e estuda sua estrutura, permitindo definir o gênero
textual ou espécie documental (saber se o documento é um aviso, um bando, uma carta régia, etc.).
Função substantiva – A Filologia em sua função substantiva foca na reconstituição do texto original do
documento, a fim de restituí-lo à sua forma genuína.
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Função adjetiva – A função adjetiva da Filologia é responsável por deduzir o que não está necessariamente no
texto: sua autoria, a biografia de seu autor e a datação, por exemplo.
Função transcendente – A função transcendente da Filologia visa a empregar o texto como um instrumento
que permita reconstruir a vida do povo que produziu o dado documento.
Idiógrafo – Texto original, ditado pelo autor e escrito por outra pessoa (secretário ou escriba). Diferente do
testemunho autógrafo, escrito pela mão do próprio autor intelectual.
Leitor putativo – O leitor ideal, para quem o autor escreve e por quem espera ser interpretado da maneira
como deseja.
Justalinear – Transcrição em que se seguem as linhas do documento manuscrito, para que a edição possa ser
comparada à imagem facsimilar.
Teoria da avaliatividade – Teoria criada pelos linguistas australianos Martin e White em 2005. Deriva da
Linguística Sistêmico-Funcional e visa analisar a avaliação e a perspectiva de um texto. Essa teoria define
que a valoração pela linguagem cumpre três funções principais: atitude, engajamento e gradação. Objetiva
verificar como os autores constroem sua identidade para si próprios, como se posicionam diante dos potenciais
destinatários, e como constroem a audiência ideal para seus textos.
Transcrição semidiplomática É a edição de texto em que se mantêm todos os elementos do texto original,
como a ortografia e a separação das palavras, sinais de pontuação e paragrafação, desenvolvendo-se todas as
abreviaturas.
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PRATA DA CASA

Nesta seção, o Arquivo Público do Estado de São Paulo apresenta aos internautas um
pouco da sua vida institucional. Reportagens sobre iniciativas do Apesp, projetos em andamento ou já em fase final, eventos etc, serão a tônica desse espaço. A seguir, falamos da
exposição que ocupa o foyer do Arquivo a partir de 28 de abril de 2015. Em Nome d’El Rey
– 250 anos do governo Morgado de Mateus em São Paulo é, sem dúvida, um projeto que só
poderia virar realidade no Arquivo. Veja porque nessa reportagem.
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EM NOME DEL REY – 250 ANOS DO GOVERNO
MORGADO DE MATEUS EM SÃO PAULO
Exposição mostra documentos da Capitania

O Arquivo Público do Estado de São Paulo possui um rico acervo de documentos
da Capitania, produzidos durante o período colonial. Este acervo é a personagem central
da exposição Em Nome Del Rey – 250 anos do governo Morgado de Mateus em São
Paulo. Produzida a partir das mais diversas tipologias documentais, a exposição apresenta
aspectos da vida política e social a partir da chegada deste importante personagem da
história paulista.
Em 1765, o fidalgo português Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão chegou ao
Brasil, nomeado Capitão-General de São Paulo. Sua missão era restaurar a Capitania, que
fora extinta em 1748. Ativo e enérgico, o governador trabalhou para reverter o estado de
pobreza e abandono em que São Paulo tinha caído. Organizou o governo, reforçou suas
defesas militares, criou vilas em pontos estratégicos, recenseou a população e fomentou
a economia. Suas iniciativas definiram os rumos da capitania e, futuramente, do estado. E
todas essas atividades geraram documentos que são o principal foco dessa exposição.
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Tanto pela forma quanto pelo conteúdo, a documentação que será exposta no foyer
do Arquivo diz muito sobre a sociedade que a produziu. Ilumina áreas como as relações de
poder, estrutura agrária, economia, justiça e organização militar da São Paulo do século XVIII.
Na correspondência ativa e passiva, e também nos requerimentos, resoluções, alvarás, avisos,
provisões, patentes, concessões de sesmarias e cartas régias, entre outros tipos documentais, é
possível vislumbrar um mundo rigidamente hierarquizado.
Mediando relações sociais e impondo práticas duradouras, os documentos
representavam um diálogo regrado e formal com a sociedade. Através da aceitação de uma
série de regras e protocolos, podiam abrir as portas para as mercês reais.
Nos diversos painéis da exposição, são mostrados os documentos relativos à função
dos capitães-generais; à defesa das fronteiras; à urbanização que criou diversas vilas; à
doação das terras devolutas, às sesmarias; e aos recenseamentos de cidades, vilas e povoados
paulistas que geraram os Maços de População, um dos mais importantes fundos do Arquivo
Público. A organização e o trâmite dessa documentação, e a sua longa viagem entre Colônia
e Metrópole, também são objetos da mostra.
O acervo remonta a um momento político de transição nas relações entre as
metrópoles e as colônias americanas. O intercâmbio entre a governança da capitania e o
governo português pode ser observado através do filtro da linguagem protocolar das
correspondências. Nos painéis expositivos, são evidenciadas outras práticas e trâmites
desta comunicação, como o envio de mais de uma via do mesmo documento para o mesmo
destinatário, a fim de garantir que a informação chegaria ao seu destino.
Direcionada a todos os públicos, Em Nome d’El Rey conta com material de apoio
especialmente dirigido aos visitantes que querem aprofundar sua pesquisa no acervo
documental do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Uma parte do conteúdo dos
documentos será escrito em um livreto distribuído aos visitantes; a outra parte será
disponibilizada na Internet.
A exposição fica aberta de 28 de abril a 31 de julho de 2015, de segunda a sexta, das
9 às 17h.
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IMAGENS DE UMA ÉPOCA

A MEDICINA PAULISTANA NO COMEÇO DO
SÉCULO XX
Pouca gente sabe, mas a atual USP não foi a primeira Universidade de São Paulo a
surgir no estado. De 1911 a 1917, funcionou na capital paulista um grupo de escolas
privadas que assumiu este nome. A antiga USP (a atual só foi fundada em 1934) reunia
várias escolas, mas a joia da coroa era a de Medicina, que incluía uma Policlínica e um
hospital universitário denominado Instituto Pereira Barreto, localizados no Brás. Mas em
1913, com a abertura da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo (atual FMUSP), que
era pública, a Universidade começou a perder alunos para a “concorrente”. A primeira USP
acabou fechando, mas o Arquivo Público do Estado de São Paulo ainda guarda parte do
seu acervo. As fotos a seguir mostram um pouco do que era a medicina naquela época.
Também mostram um aspecto importante da São Paulo dos primeiros anos da República –
uma cidade que ansiava por progresso científico, tecnologia moderna e serviços públicos à
altura do seu desenvolvimento econômico.

A Policlínica da primeira Universidade de São Paulo
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Uma das aulas na Policlínica

A farmácia da instituição
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As instalações do hospital universitário da antiga USP, no bairro paulistano do Brás

A enfermaria do hospital
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Moderno equipamento hospitalar: a autoclave, usada na esterilização de materiais

Uma aula prática na faculdade
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