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1. Indicações sobre a estrutura e o processo do “coronelismo”1

PALAVRAS INTRODUTÓRIAS

O fenômeno de imediata observação para quem procure conhecer a vida política do interior do
Brasil é o malsinado “coronelismo”. Não é um fenômeno simples, pois envolve um complexo de
características da política municipal, que nos esforçaremos por examinar neste trabalho.

Dadas as peculiaridades locais do “coronelismo” e as suas variações no tempo, o presente estudo só
poderia ser feito de maneira plenamente satisfatória se baseado em minuciosas análises regionais, que
não estava ao nosso alcance realizar. Entretanto, a documentação mais acessível e referente a regiões
diversas revela tanta semelhança nos aspectos essenciais que podemos antecipar um exame de conjunto
com os elementos disponíveis.

Como indicação introdutória, devemos notar, desde logo, que concebemos o “coronelismo” como
resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica
e social inadequada. Não é, pois, mera sobrevivência do poder privado, cuja hipertro a constituiu
fenômeno típico de nossa história colonial. É antes uma forma peculiar de manifestação do poder
privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e exorbitante poder
privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base representativa.

Por isso mesmo, o “coronelismo” é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o
poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente in uência social dos chefes locais,
notadamente dos senhores de terras. Não é possível, pois, compreender o fenômeno sem referência à
nossa estrutura agrária, que fornece a base de sustentação das manifestações de poder privado ainda tão
visíveis no interior do Brasil.

Paradoxalmente, entretanto, esses remanescentes de privatismo são alimentados pelo poder público,
e isso se explica justamente em função do regime representativo, com sufrágio amplo, pois o governo não
pode prescindir do eleitorado rural, cuja situação de dependência ainda é incontestável.

Desse compromisso fundamental resultam as características secundárias do sistema “coronelista”,
como sejam, entre outras, o mandonismo, o lhotismo, o falseamento do voto, a desorganização dos
serviços públicos locais.

Com essas explicações preliminares, passamos a examinar os traços principais da vida política dos
nossos municípios do interior.

A PROPRIEDADE DA TERRA ENTRE OS FATORES DA LIDERANÇA POLÍTICA LOCAL

O aspecto que logo salta aos olhos é o da liderança, com a gura do “coronel” ocupando o lugar de
maior destaque. Os chefes políticos municipais nem sempre são autênticos “coronéis”. A maior difusão
do ensino superior no Brasil espalhou por toda parte médicos e advogados, cuja ilustração relativa, se
reunida a qualidades de comando e dedicação, os habilita à che a.2 Mas esses mesmos doutores, ou são



parentes, ou afins,3 ou aliados políticos dos “coronéis”.4
Outras vezes, o chefe municipal, depois de haver construído, herdado ou consolidado a liderança, já

se tornou um absenteísta. Só volta ao feudo político de tempos em tempos, para descansar, visitar pessoas
da família ou, mais frequentemente, para ns partidários. A fortuna política já o terá levado para uma
deputação estadual ou federal, uma pasta de secretário, uma posição administrativa de relevo, ou mesmo
um emprego rendoso na capital do Estado ou da República. O êxito nos negócios ou na pro ssão
também pode contribuir para afastá-lo, embora conservando a che a política do município: os lugares-
tenentes, que cam no interior, fazem-se então verdadeiros chefes locais, tributários do chefe maior que
se ausentou. O absenteísmo é, aliás, uma situação cheia de riscos: quando o chefe ausente se indispõe
com o governo, não são raras as defecções dos seus subordinados. Outras vezes, é ele próprio quem
aconselha essa atitude, operando, pessoalmente, uma retirada tática.

Qualquer que seja, entretanto, o chefe municipal, o elemento primário desse tipo de liderança é o
“coronel”, que comanda discricionariamente um lote considerável de votos de cabresto. A força eleitoral
empresta-lhe prestígio político, natural coroamento de sua privilegiada situação econômica e social de
dono de terras. Dentro da esfera própria de in uência, o “coronel” como que resume em sua pessoa, sem
substituí-las, importantes instituições sociais. Exerce, por exemplo, uma ampla jurisdição sobre seus
dependentes, compondo rixas e desavenças e proferindo, às vezes, verdadeiros arbitramentos, que os
interessados respeitam. Também se enfeixam em suas mãos, com ou sem caráter o cial, extensas funções
policiais, de que frequentemente se desincumbe com a sua pura ascendência social, mas que
eventualmente pode tornar efetivas com o auxílio de empregados, agregados ou capangas.5

Essa ascendência resulta muito naturalmente da sua qualidade de proprietário rural. A massa
humana que tira a subsistência das suas terras vive no mais lamentável estado de pobreza, ignorância e
abandono.6 Diante dela, o “coronel” é rico. Há, é certo, muitos fazendeiros abastados e prósperos, mas o
comum, nos dias de hoje, é o fazendeiro apenas “remediado”: gente que tem propriedades e negócios,
mas não possui disponibilidades nanceiras; que tem o gado sob penhor ou a terra hipotecada; que
regateia taxas e impostos, pleiteando condescendência scal; que corteja os bancos e demais credores,
para poder prosseguir em suas atividades lucrativas. Quem já andou pelo interior há de ter observado a
falta de conforto em que vive a maioria dos nossos fazendeiros. Como costuma “passar bem de boca” —
bebendo leite e comendo ovos, galinha, carne de porco e sobremesa — e tem na sede da fazenda um
conforto primário, mas inacessível ao trabalhador do eito — às vezes, água encanada, instalações
sanitárias e até luz elétrica e rádio —, o roceiro vê sempre no “coronel” um homem rico, ainda que não o
seja; rico, em comparação com sua pobreza sem remédio. 7 Além do mais, no meio rural, é o proprietário
de terra ou de gado quem tem meios de obter nanciamentos. Para isso muito concorre seu prestígio
político, pelas notórias ligações dos nossos bancos. É, pois, para o próprio “coronel” que o roceiro apela
nos momentos de apertura, comprando ado em seu armazém para pagar com a colheita, ou pedindo
dinheiro, nas mesmas condições, para outras necessidades.

Se ainda não temos numerosas classes médias nas cidades do interior, muito menos no campo, onde
os proprietários ou posseiros de ín mas glebas, os “colonos” ou parceiros e mesmo pequenos sitiantes
estão pouco acima do trabalhador assalariado, pois eles próprios frequentemente trabalham sob salário.
Ali o binômio ainda é geralmente representado pelo senhor da terra e seus dependentes.8 Completamente



analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as
guras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. E é dele,

na verdade, que recebe os únicos favores que sua obscura existência conhece.9 Em sua situação, seria
ilusório pretender que esse novo pária tivesse consciência do seu direito a uma vida melhor e lutasse por
ele com independência cívica. O lógico é o que presenciamos: no plano político, ele luta com o “coronel”
e pelo “coronel”. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização
econômica rural.10

CONCENTRAÇÃO DA PROPRIEDADE FUNDIÁRIA RURAL

Para compreender melhor a in uência política dos fazendeiros, tão importante no mecanismo da
liderança local, cumpre examinar alguns aspectos da distribuição da propriedade e da composição das
classes na sociedade rural do Brasil. O recenseamento de 1940, as análises parciais de seus resultados,
elaboradas pela repartição competente, e as interpretações de outros estudiosos armados de critérios não
puramente censitários fornecem dados muito ilustrativos.

Considerado o problema de conjunto, a concentração da propriedade ainda é, nos dias atuais, o
fato dominante em nossa vida rural. A maior frequência da pequena e da média propriedade em alguns
lugares explica-se por fatores diversos. No que toca a São Paulo, Caio Prado Jr. procurou enumerá-los
em estudo publicado há mais de dez anos. Os fatores que indicou, na ordem por ele próprio seguida e
que não está na razão da importância, foram os seguintes: 1) colonização o cial, cujo principal objetivo,
segundo os autorizados depoimentos recolhidos, era formar uma reserva de mão de obra para os
fazendeiros; 2) colonização particular, de menor relevo que a primeira, procurando ambas criar
condições capazes de atrair correntes imigratórias; 3) proximidade das grandes fazendas, a cuja ilharga se
desenvolvia a pequena propriedade como depósito de braços para a grande lavoura; 4) decomposição da
fazenda, pelo esgotamento da terra, pela erosão, pelas pragas, pelas crises econômicas etc; 5) in uência
dos grandes centros urbanos, cujo abastecimento exige produção de artigos de subsistência incompatíveis
com a agricultura extensiva. Ao tratar da decadência da fazenda, o autor notou, ainda, um pouco fora
de lugar, a presença da pequena propriedade nas zonas em que “o regime de fazenda, encontrando terras
inferiores, não fez mais que passar, abrindo espaço para o retalhamento e instalação da pequena
propriedade”.11

O trabalho citado, como já cou dito, refere-se especialmente a São Paulo. Em obra mais recente,
relativa a todo o país, o mesmo escritor atribui importância primacial, na criação da pequena
propriedade, às correntes imigratórias, o que se verificou notadamente no extremo sul: Rio Grande, Santa
Catarina e Paraná. Em São Paulo, esse fator teve sua in uência muito reduzida pela concorrência da
grande lavoura cafeeira, que absorveu a maior parte dos imigrantes. A produção de verduras, frutas, aves
e ovos, ores etc. para abastecimento dos maiores centros urbanos e industriais foi de grande
importância para a implantação da pequena propriedade, não só em São Paulo, como também, de modo
geral, embora com variações, nos demais Estados. A decadência das fazendas, mormente em
consequência das crises econômicas e da agricultura depredadora que praticamos, é também um fator



que não se limita a São Paulo, mas está generalizado pelo menos a toda a região do café: “No seu
deslocamento constante, a lavoura cafeeira irá deixando para trás terras cansadas e já imprestáveis para
as grandes lavouras; essas terras depreciadas serão muitas vezes aproveitadas pelas categorias mais
modestas da população rural que nelas se instalam com pequenas propriedades”. 12 O fato pode ser
facilmente observado no Espírito Santo, Estado do Rio e Minas Gerais, em particular no vale do Paraíba.
Em outras regiões, causas diferentes, de natureza local, também terão concorrido.

Contudo, apesar do aumento numérico das pequenas propriedades no Brasil, a expressão percentual
da concentração da propriedade rural não tem diminuído. Já notara o prof. Jorge Kingston, analisando o
censo agrícola e zootécnico de São Paulo, de 1934, que, “ao invés de uma distribuição mais racional da
propriedade fundiária”, se veri cava “um agravamento da concentração agrária”. 13 As razões dessa
contradição devem ser encontradas na fragmentação, preferentemente, das propriedades médias,14 na
recomposição de grandes propriedades,15 compensando as que se parcelam, ou ainda na sobrevivência de
grandes fazendas, mesmo decadentes, pela substituição, por exemplo, da agricultura pela pecuária. 16 A
contiguidade de terrenos férteis e virgens, sobretudo no caso do café, tem sido a condição primordial da
formação de grandes fazendas, pela sua elevada produtividade, ainda que em regime de exploração
extensiva e predatória. Esse processo, porém, está em vias de atingir o seu termo nal, pelo menos em São
Paulo, onde o fenômeno assumiu proporções gigantescas, depois de haver o café, partindo da Baixada
Fluminense, atravessado — e esgotado — uma parte considerável dos Estados do Rio de Janeiro e Minas
Gerais. A não ser que surjam novos fatores capazes de conduzir à recomposição de grandes propriedades
(como foi o caso do algodão) ou impedir que as existentes se desmembrem (como seria o
desenvolvimento da pecuária, ou a introdução da grande exploração tipicamente capitalista, empregando
técnica avançada), são cada vez mais desfavoráveis as condições de subsistência da grande propriedade,
pela atual precariedade das três grandes lavouras extensivas do país: cana-de-açúcar, café e algodão.17

Não obstante essas perspectivas, ainda é óbvio o domínio da grande propriedade, nos dias que
correm, como foi comprovado pelo censo agrícola de 1940, cujos dados o prof. Costa Pinto interpretou
em trabalho recentíssimo.18 Classi cando as propriedades rurais segundo a área, obteve ele os resultados
que assim resumimos:19

 

ÁREA % SOBRE O NÚMERO TOTAL % SOBRE A ÁREA TOTAL

“Superpropriedades latifundiárias”
(de 1000 ha e mais)

1,46 48,31

“Grandes propriedades”
(entre 200 e 1000 ha, exclusive)

6,34 24,79

“Médias propriedades”
(entre 50 e 200 ha, exclusive)

17,21 15,90

“Pequenas propriedades”
(entre 5 e 50 ha, exclusive)

53,07 10,45

“Minifúndios”
(de menos de 5 ha)

21,76 0,55



 
 
Nem todo proprietário rural possui uma propriedade só. Admitindo-se, porém, com desvantagem,

que assim seja, veri ca-se que os pequenos e ín mos proprietários (até 50 ha), representando cerca de
três quartos dos donos de terras (74,83%), possuem apenas 11% da área total dos estabelecimentos
agrícolas do país. Da área restante (89%), apenas uma parte pequena (15,90%) pertence aos proprietários
médios, tocando nada menos de 73,10% da área total aos grandes proprietários (de 200 ha e mais), que
representam somente 7,80% do número total dos proprietários. Reunidos, os médios e os grandes
proprietários representam pouco mais de um quarto dos donos de terras e suas propriedades cobrem
quase nove décimos da área total dos estabelecimentos agrícolas.20

A situação dos pequenos proprietários é em regra difícil em nosso país, sobretudo quando em
contato com a grande propriedade absorvente. Essa precariedade é agravada pela pouca produtividade
do solo nos casos em que o parcelamento da terra foi motivado pela decadência das fazendas. Somam-se
ainda as di culdades de nanciamento. E todos esses inconvenientes pesam muito mais sobre as glebas
ín mas — de menos de 5 ha —, que em 1940 compreendiam 21,76% do número total dos
estabelecimentos agrícolas. A pequena propriedade próspera constitui exceção, salvo naquelas regiões em
que não está sujeita à concorrência da grande, nem se constituiu como legatária de sua ruína.

Este é o quadro que nos apresenta o setor dos proprietários rurais, minoria irrisória da população do
país: quadro que reflete a imensa pobreza da gente que vive no meio rural, já que os proprietários de mais
de 200 ha não passavam, na data do censo de 1940, de 148622, considerando-se aproximativamente o
número de proprietários igual ao de estabelecimentos agrícolas. Como os proprietários médios — de 50 a
200 ha —, segundo o mesmo critério, somavam 327713, teremos para uma população rural de
28353866 habitantes21 apenas 476335 proprietários de estabelecimentos agrícolas capazes de produzir
compensadoramente. É claro que tais dados não exprimem a situação exata de nossa economia agrária,
pois também possuímos pequenas propriedades prósperas e grandes propriedades arruinadas; são,
contudo, bastante expressivos para nos dar uma ideia bem viva da mesquinha existência que suporta a
grande maioria dos milhões de seres humanos que habitam a zona rural do Brasil.22

ALGUNS ASPECTOS DA COMPOSIÇÃO DAS CLASSES NA SOCIEDADE RURAL

O panorama descrito torna-se ainda mais nítido quando se observam os principais aspectos da
composição de classe da nossa sociedade rural. Ainda aqui, basear-nos-emos na elaboração do prof.
Costa Pinto, no trabalho anteriormente referido, embora utilizando os resultados a que chegou com
apresentação modificada ou com desdobramentos.

O censo agrícola de 1940 forneceu-lhe a seguinte discriminação da população ativa, agrupada
segundo a posição ocupada pelas diversas categorias que exercem sua atividade principal na agricultura,
pecuária e silvicultura:23

 



CATEGORIAS NÚMERO (HOMENS E MULHERES) %

Empregadores 252047 2,67
Empregados 3164203 33,47
Autônomos 3309701 35,01

Membros da família 2565509 28,19
De posição ignorada 62052 0,66

Total 9453512 100,00
 
 
Chamando a esse quadro “pirâmide censitária” da sociedade rural, o autor procurou reagrupar os

dados segundo critério mais adequado à compreensão da posição de classe dos diversos grupos, para
compor o que denominou “pirâmide social” da sociedade rural brasileira. Dois dos grupos acima
indicados — “empregadores” e “empregados” — de nem-se por si mesmos, e o quinto — “de posição
ignorada” — pode ser desprezado, porque abrange somente 0,66% do número total. A di culdade
reside, pois, na interpretação das duas categorias que o censo rotulou de “autônomos” e de “membros da
família”. Mas as próprias de nições adotadas pelo Serviço competente fornecem indicações muito
valiosas.

A categoria dos “autônomos”, representada pelos “que exercem atividade por sua própria conta, ou
isoladamente ou com o auxílio, não diretamente remunerado, de pessoas de sua própria família”,
compreende, portanto, além dos proprietários de pequenos tratos de terra, os “colonos” ou “rendeiros”,
que trabalham em regime de parceria. Tudo indica que a subcategoria dos parceiros é bem maior que a
dos pequenos proprietários, e Costa Pinto procurou demonstrá-lo numericamente. Admitindo, como
regra, que o pequeno proprietário possui apenas uma propriedade e considerando que para 3309701
“autônomos” só havia, em 1940, 1425291 propriedades de menos de 50 ha, concluiu,
aproximativamente, pela existência de 1425291 “autônomos” proprietários contra 1884410 “autônomos”
não proprietários, ou seja, 43,07% para os primeiros e 56,93% para os segundos.24

Quanto à outra categoria de difícil interpretação, “membros da família”, o seu conceito censitário é
o seguinte: são aqueles “que exercem atividade em benefício de outrem, sem receberem salário fixo ou por
tarefa”; esclarecendo a repartição competente que a “grande maioria” são membros das famílias e
colaboradores dos “autônomos”.25

Considerando todos os componentes dessa categoria como ligados ao grupo dos “autônomos”, 26

também podemos dividi-la, aproximativamente, na mesma proporção, entre as duas subcategorias dos
“autônomos”: proprietários e não proprietários. Assim, os 2665509 rotulados como “membros da
família” contribuirão com 1517474 para a subcategoria dos “autônomos” não proprietários (que ca
elevada a 3401884) e com 1148035 para a dos “autônomos” proprietários (que fica elevada a 2573326).

Se, entretanto, não considerarmos os “membros da família” como ligados exclusivamente à categoria
dos autônomos,27 o cálculo se tornará mais defeituoso, mas em todo caso será ainda muito expressivo,
porque a maior margem de erro é desfavorável às conclusões a que devemos chegar. Poderíamos adotar
os seguintes critérios:

Em primeiro lugar, admitamos que os “membros da família” do grupo “de posição ignorada” e do



grupo de “empregadores” colaborem com estes, nas atividades agrárias, na mesma proporção dos
“membros da família” dos “autônomos”. Temos aí a primeira margem de erro desfavorável às nossas
conclusões, porque é evidente que na classe dos “empregadores” o número de membros de suas famílias
que com eles colaboram é proporcionalmente menor.

Em segundo lugar, notamos sensível diferença entre o número de “empregadores” (252047) e o
número de médias e grandes propriedades (476335). Isso se explica, naturalmente, pela existência de
médios proprietários que não empregam assalariados, ou pela existência de grandes proprietários que
possuem mais de uma propriedade, ou, como parece mais provável, por ambos os motivos
simultaneamente. Tomaremos, entretanto, aquela diferença (224288) como representativa somente dos
médios proprietários que não empregam mão de obra assalariada e, portanto, devem ser incluídos na
categoria dos “autônomos”. Eis aí uma segunda margem de erro, desfavorável às nossas conclusões,
porque não levamos em conta os casos em que mais de uma grande propriedade pertence a uma só
pessoa. E tais casos tudo indica serem mais numerosos do que os de médios proprietários que não
utilizam “empregados”.

Feitos os cálculos pelo critério descrito, os 2665509 da categoria dos “membros da família” se
repartirão pela seguinte forma: para os “empregadores”, 185519; para os “autônomos” médios
proprietários, 164995; para os “autônomos” pequenos proprietários, 1048345; para os “autônomos” não
proprietários, 1221070; para os “de posição ignorada”, 45580. Da distribuição cou excluída a categoria
dos “empregados”, porque estes, por definição, se contam por cabeça.

Agrupando agora os dados obtidos, encontramos para as duas modalidades de cálculo os resultados
que seguem:

Modalidade “A”

Divisão dos “membros da família” somente entre os “autônomos”, considerados como tais os
pequenos proprietários (até 50 ha) e os não proprietários (parceiros):

 

CATEGORIA No MEMBROS

DA FAMÍLIA
% Total %

I. Empregadores 252047    — — 252047
II. Autônomos:
a) pequenos proprietários   1425291 43,07 2573326 27,22
b) não proprietários 1884410       1517474 56,93 3401884 35,98
III. Empregados 3164203 — — 3164203 33,47
IV. De posição ignorada 62052 — — 62052 0,66
Total    6788003     100,00        9453512        100,00



Modalidade “B”

Divisão dos “membros da família” por todas as categorias (menos a dos “empregados”), incluindo-
se entre os “autônomos”, como médios proprietários, a diferença entre o número de “empregadores” e o
número de médias e grandes propriedades:

 

CATEGORIA No MEMBROS

DA FAMÍLIA
% Total %

I. Empregadores 252047 185519 6,96 437566 4,63
II. Autônomos:
a) médios proprietários 224288 164995 6,19 389283 4,11
b) pequenos proprietários 1425291 1048345 39,33 2473636 26,17
c) não proprietários 1660122 1221070 45,81 2881192 30,48
III. Empregados 3164203 — — 3164203 33,47
IV. De posição ignorada 62052 45580 1,71 107632 1,14
Total     6788003     2665509       100,00      9453512     100,00

 
 
Os dois quadros acima constituem desdobramento dos dados apresentados pelo prof. Costa Pinto

com base no censo o cial. Subdividimos as categorias censitárias dos “autônomos” e dos “membros da
família”, segundo os critérios já descritos, e chegamos, na hipótese mais desfavorável às nossas
conclusões, ao seguinte resultado: na data indicada, 66,95% da população ativa ocupada na agricultura,
pecuária e silvicultura pertenciam às categorias dos empregados e parceiros (não proprietários);
somando-se os pequenos proprietários (até 50 ha), cuja situação em muitos lugares é de todo precária,
aquela percentagem sobe a 90,12%.

Não obstante a evidente de ciência dos critérios aproximativos adotados, não será difícil, diante de
dados tão impressionantes e referentes à população ativa, avaliar a situação de dependência da gente que
trabalha no campo, já que, em termos de generalização, pouca diferença existe entre a miséria do
proletário rural e a do parceiro e do pequeno proprietário. Não há, pois, que estranhar os votos de
cabresto.

DESPESAS ELEITORAIS. MELHORAMENTOS LOCAIS

Há ainda as despesas eleitorais. A maioria do eleitorado brasileiro reside e vota nos municípios do
interior.28 E no interior o elemento rural predomina sobre o urbano.29 Esse elemento rural, como já
notamos, é paupérrimo. São, pois, os fazendeiros e chefes locais que custeiam as despesas do alistamento
e da eleição. Sem dinheiro e sem interesse direto, o roceiro não faria o menor sacrifício nesse sentido.
Documentos, transporte, alojamento, refeições, dias de trabalho perdidos e até roupa, calçado, chapéu



para o dia da eleição, tudo é pago pelos mentores políticos empenhados na sua quali cação e
comparecimento.30 Como os próprios chefes locais são em regra somente “remediados”, o suprimento de
dinheiro para essas despesas apresenta certas particularidades que, para melhor ordem da exposição,
deixamos para examinar mais adiante. O velho processo do bico de pena reduzia muito as despesas
eleitorais. Os novos códigos, ampliando o corpo eleitoral31 e reclamando a presença efetiva dos votantes,
aumentam os gastos. É, portanto, perfeitamente compreensível que o eleitor da roça obedeça à orientação
de quem tudo lhe paga, e com insistência, para praticar um ato que lhe é completamente indiferente.

Esse panorama já se apresenta, aliás, com alguns indícios de modi cação, segundo pôde ser
observado nas eleições realizadas em 1945 e 1947. No seio do próprio eleitorado rural veri caram-se
“traições” dos empregados aos fazendeiros. O fato merece um estudo atento e que ainda não foi feito.
Observadores locais costumam atribuí-lo em grande parte à propaganda radiofônica. Nas cidades do
interior já são numerosos os aparelhos receptores, e os trabalhadores rurais têm hoje maior possibilidade
de contato com a sede urbana pelo uso bastante generalizado do transporte rodoviário. O rádio, aliás, já
se vai introduzindo nas próprias fazendas: as baterias resolvem parcialmente o problema da energia. Não
se deve esquecer também o grande incremento que se veri cou durante a guerra na migração de
trabalhadores do campo para atividades urbanas — empreendimentos industriais, construção civil, bases
militares —, ou para a extração de borracha e exploração de minérios, especialmente cristal de rocha e
mica. A maior facilidade de arranjar emprego nas cidades e as notícias que a respeito lhes chegam de
parentes e amigos aguçam o nomadismo da população rural — já habituada a mudar das zonas
decadentes para as mais prósperas —,32 reduzindo o grau de sua dependência em relação ao proprietário
da terra. Mas ainda é cedo para tirar qualquer conclusão mais positiva sobre o fenômeno apontado,
porque as eleições de 1945 e 1947 apresentaram certas peculiaridades, que lançaram perturbação na
tradicional alternativa eleitoral do Brasil: governo e oposição.33

A falta de espírito público, tantas vezes irrogada ao chefe político local, é desmentida, com
frequência, por seu desvelo pelo progresso do distrito ou município. É ao seu interesse e à sua insistência
que se devem os principais melhoramentos do lugar. A escola, a estrada, o correio, o telégrafo, a ferrovia,
a igreja, o posto de saúde, o hospital, o clube, o campo de futebol, a linha de tiro, a luz elétrica, a rede de
esgotos, a água encanada —, tudo exige o seu esforço, às vezes um penoso esforço que chega ao
heroísmo. E com essas realizações de utilidade pública, algumas das quais dependem só do seu empenho
e prestígio político, enquanto outras podem requerer contribuições pessoais suas e dos amigos, é com elas
que, em grande parte, o chefe municipal constrói ou conserva sua posição de liderança.34

Apesar disso, em nossa literatura política, especialmente na partidária, o “coronel” não tem sido
poupado. Responsável, em grande parte, pelas vitórias eleitorais dos candidatos do o cialismo, é
frequentemente acusado de não ter ideal político. Sua mentalidade estreita, con nada ao município,
onde os interesses de sua facção se sobrepõem aos da pátria, seu descaso pelas qualidades ou defeitos dos
candidatos às eleições estaduais e federais, tudo isso incute no espírito dos derrotados amarga descrença
nas possibilidades do regime democrático em nosso país. E habitualmente esse ceticismo perdura até o
momento em que o interessado, concorrendo a nova eleição do lado governista, se possa bene ciar dos
votos inconscientes do “coronel”.

É fora de dúvida que a mentalidade municipal tem predominado em nossas eleições. Mas é um erro



supor que o chefe local assim procede por mero capricho ou porque nele não tenha despontado ou esteja
pervertido o sentimento público. Basta lembrar que o espírito governista é a marca predominante dessa
mentalidade municipal para vermos que alguma razão mais poderosa que o simples arbítrio pessoal atua
naquele sentido. Para falar em termos de generalização, computados os altos e baixos de sua conduta, o
“coronel”, como político que opera no reduzido cenário municipal, não é melhor nem pior do que os
outros, que circulam nas esferas mais largas. Os políticos “estaduais” e “federais” — com exceções, é claro
— começaram no município, onde ostentavam a mesma impura falta de idealismo que mais tarde,
quando se acham na oposição, costumam atribuir aos chefes locais. O problema não é, portanto, de
ordem pessoal, se bem que os fatores ligados à personalidade de cada um possam apresentar, neste ou
naquele caso, características mais acentuadas: ele está profundamente vinculado à nossa estrutura
econômica e social.

FAVORES E PERSEGUIÇÕES. DESORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO LOCAL

Não se compreenderia, contudo, a liderança municipal só com os fatores apontados. Há ainda os
favores pessoais de toda ordem, desde arranjar emprego público até os mínimos obséquios.35 É neste
capítulo que se manifesta o paternalismo, com a sua recíproca: negar pão e água ao adversário. Para
favorecer os amigos, o chefe local resvala muitas vezes para a zona confusa que medeia entre o legal e o
ilícito, ou penetra em cheio no domínio da delinquência, mas a solidariedade partidária passa sobre
todos os pecados uma esponja regeneradora. A de nitiva reabilitação virá com a vitória eleitoral, porque,
em política, no seu critério, “só há uma vergonha: perder”. Por isso mesmo, o lhotismo tanto contribui
para desorganizar a administração municipal.

Um dos principais motivos dessa desorganização é a generalizada incultura do interior, cópia muito
piorada da incultura geral do país. Se os próprios governos federal e estaduais têm tanta di culdade em
conseguir funcionários capazes, por isso mesmo improvisando técnicos em tudo da noite para o dia,
imagine-se o que será dos municípios mais atrasados. Os inquéritos que se zeram a esse respeito em
vários Estados depois da Revolução de 1930 revelaram coisas surpreendentes. Daí a criação dos
departamentos de municipalidades, que, ao lado da assistência técnica prestada às comunas, não
tardaram a assumir funções de natureza política. Mas o despreparo do interior só explica uma parte da
anarquia administrativa observada em muitas municipalidades. A outra parcela de responsabilidade
cabe, de um lado, ao lhotismo, que convoca muitos agregados para a “gamela” municipal, e, de outro
lado, à utilização do dinheiro, dos bens e dos serviços do governo municipal nas batalhas eleitorais.

A outra face do lhotismo é o mandonismo, que se manifesta na perseguição aos adversários: “para
os amigos pão, para os inimigos pau”. 36 As relações do chefe local com seu adversário raramente são
cordiais. O normal é a hostilidade.37 Além disso, como é óbvio, sistemática recusa de favores, que os
adversários, em regra geral, se sentiriam humilhados de pedir.

Nos períodos que precedem às eleições é que o ambiente de opressão atinge o ponto agudo.38 Nos
intervalos das campanhas eleitorais, melhoram muito as relações entre as parcialidades do município,
chegando eventualmente a ser amenas e respeitosas. É nessa fase que se processam os entendimentos que



permitem à facção que está no poder, ou é apoiada pelo governo estadual, engrossar suas leiras, pela
adesão de cabos eleitorais urbanos ou de “coronéis”. Esse clima propício ao acordo também atinge seu
ponto ótimo por ocasião das eleições, mas na fase que precede à tomada de compromissos. Uma vez
de nidas as posições, entra-se então na etapa da compressão, que antecede imediatamente ao pleito. 39

Alguns prováveis aderentes podem ser poupados até mais tarde, enquanto subsiste a possibilidade de os
chamar ao seio confortável da situação.40 Outros serão convencidos pelos primeiros indícios de violência.
Muitos se absterão de votar para evitar dissabores maiores, e uns poucos faltarão à palavra empenhada.
A regra é ser honrado o compromisso que no município se rma de homem para homem, e a quebra de
sua palavra repugna tanto ao chefe local quanto o exaspera a traição de companheiros.41

Mas há nisso tudo uma ética especial: como os compromissos não são assumidos à base de
princípios políticos, mas em torno de coisas concretas, prevalecem para uma ou para poucas eleições
próximas. Quando vê a necessidade de mudar de partido (o que signi ca geralmente aderir ao governo),
o chefe local — ou o “coronel” — retarda o seu pronunciamento. Se sofreu alguma desconsideração
pessoal, ou deixou de ser atendido em pretensão que reputa importante, já tem aí o motivo da ruptura,
porque o cumprimento de sua prestação no acordo não foi correspondido pelo chefe a quem emprestou
apoio eleitoral. Quando não houver tais motivos, não lhe faltará o grande argumento: não tem direito de
impor aos amigos o sacrifício da oposição. E esse argumento, que pode ser insincero, é em substância
verdadeiro e procedente, porque o primeiro dever do chefe local é alcançar a vitória, o que signi ca obter
para sua corrente o apoio da situação estadual.42

SISTEMA DE COMPROMISSO COM O GOVERNO ESTADUAL. GOVERNISMO DO ELEITORADO DO INTERIOR

A rarefação do poder público em nosso país contribui muito para preservar a ascendência dos
“coronéis”, já que, por esse motivo, estão em condições de exercer, extrao cialmente, grande número de
funções do Estado em relação aos seus dependentes. Mas essa ausência do poder público, que tem como
consequência necessária a efetiva atuação do poder privado,43 está agora muito reduzida com os novos
meios de transporte e comunicação, que se vão generalizando. A polícia de hoje, salvo em raros Estados,
poderá comparecer ao local de perturbação e atuar com relativa e cácia num período de tempo, que cada
vez se torna mais curto. A rebeldia do chefe local — tão característica de certo período da Colônia — já
não é um meio de consolidar, mas de enfraquecer e minar a in uência do “coronel”. Ainda assim, como
a organização agrária do Brasil mantém a dependência do elemento rural ao fazendeiro, impedindo o
contato direto dos partidos com essa parcela notoriamente majoritária do nosso eleitorado, o partido do
governo estadual não pode dispensar o intermédio do dono de terras. Mas não se submete a ele senão
naquilo que, não sendo fundamental para a situação política estadual, é, contudo, importantíssimo para
o fazendeiro na esfera con nada do seu município. Sabe, por isso, o “coronel” que a sua impertinência só
lhe traria desvantagens: quando, ao contrário, são boas as relações entre o seu poder privado e o poder
instituído, pode o “coronel” desempenhar, indisputadamente, uma larga parcela de autoridade pública. 44

E assim nos aparece este aspecto importantíssimo do “coronelismo”, que é o sistema de reciprocidade: de
um lado, os chefes municipais e os “coronéis”, que conduzem magotes de eleitores como quem toca tropa



de burros; de outro lado, a situação política dominante no Estado, que dispõe do erário, dos empregos,
dos favores e da força policial, que possui, em suma, o cofre das graças e o poder da desgraça.45

É claro, portanto, que os dois aspectos — o prestígio próprio dos “coronéis” e o prestígio de
empréstimo que o poder público lhes outorga — são mutuamente dependentes e funcionam ao mesmo
tempo como determinantes e determinados. Sem a liderança do “coronel” — rmada na estrutura
agrária do país —, o governo não se sentiria obrigado a um tratamento de reciprocidade, e sem essa
reciprocidade a liderança do “coronel” ficaria sensivelmente diminuída.

Muitos chefes municipais, mesmo quando participam da representação política estadual ou federal,
costumam ser tributários de outros, que já galgaram, pelas relações de parentesco ou amizade, pelos
dotes pessoais, pelos conchavos ou pelo simples acaso das circunstâncias, a posição de chefes de grupos
ou correntes, no caminho da liderança estadual ou federal. Mas em todos esses graus da escala política
impera, como não podia deixar de ser, o sistema de reciprocidade,46 e todo o edifício vai assentar na base,
que é o “coronel”, fortalecido pelo entendimento que existe entre ele e a situação política dominante em
seu Estado, através dos chefes intermediários.

O bem e o mal, que os chefes locais estão em condições de fazer aos seus jurisdicionados, não
poderiam assumir as proporções habituais sem o apoio da situação política estadual para uma e outra
coisa. Em primeiro lugar, grande cópia de favores pessoais depende fundamentalmente, quando não
exclusivamente, das autoridades estaduais. Com o chefe local — quando amigo — é que se entende o
governo do Estado em tudo quanto respeite aos interesses do município.47 Os próprios funcionários
estaduais, que servem no lugar, são escolhidos por sua indicação. Professoras primárias, coletor,
funcionários da coletoria, serventuários da justiça, promotor público, inspetores do ensino primário,
servidores da saúde pública etc., para tantos cargos a indicação ou aprovação do chefe local costuma ser
de praxe. Mesmo quando o governo estadual tem candidatos próprios, evita nomeá-los, desde que venha
isso a representar quebra de prestígio do chefe político do município. Se algum funcionário estadual
entra em choque com este, a maneira mais conveniente de solver o impasse é removê-lo, às vezes com
melhoria de situação, se for necessário. A in uência do chefe local nas nomeações atinge os próprios
cargos federais, como coletor, agente do correio, inspetor de ensino secundário e comercial etc. e os
cargos das autarquias (cujos quadros de pessoal têm sido muito ampliados), porque também é praxe do
governo da União, em sua política de compromisso com a situação estadual, aceitar indicações e pedidos
dos chefes políticos nos Estados.

A lista dos favores não se esgota com os de ordem pessoal. É sabido que os serviços públicos do
interior são de cientíssimos, porque as municipalidades não dispõem de recursos para muitas de suas
necessidades. Sem o auxílio nanceiro do Estado, di cilmente poderiam empreender as obras mais
necessárias, como estradas, pontes, escolas, hospitais, água, esgotos, energia elétrica. Nenhum
administrador municipal poderia manter por muito tempo a liderança sem realizar qualquer benefício
para sua comuna. Os próprios fazendeiros, que carecem de estradas para escoamento de seus produtos e
de assistência médica, ao menos rudimentar, para seus empregados, acabariam por lhe recusar apoio
eleitoral. E o Estado — que, por sua vez, dispõe de parcos recursos, insu cientes para os serviços que lhe
incumbem — tem de dosar cuidadosamente esses favores de utilidade pública. O critério mais lógico,
sobretudo por suas consequências eleitorais, é dar preferência aos municípios cujos governos estejam nas



mãos dos amigos. É, pois, a fraqueza nanceira dos municípios um fator que contribui, relevantemente,
para manter o “coronelismo”, na sua expressão governista.48

O apoio o cial revela-se ainda precioso no capítulo das despesas eleitorais, que os chefes locais não
podem custear sozinhos, embora muitos se sacri quem no cumprimento desse dever. Por isso, é de praxe
que os candidatos também contribuam, assumindo, alguns, pesadas responsabilidades nanceiras para
disputar a cadeira desejada. Mas, como é notório, são os cofres públicos que costumam socorrer os
candidatos e os chefes locais governistas nessa angustiosa emergência. Os auxílios são dados, algumas
vezes, em dinheiro de contado, ou pelo pagamento direto de serviços e utilidades. Outras vezes, o auxílio
é indireto, através de contratos, que deixem boa margem de lucros, ou pela cessão de edifícios,
transporte, o cinas grá cas, material de propaganda etc. Dos recursos, tradicionalmente ín mos, de
nossas municipalidades, uma boa parte, em época de eleição, destina-se a essa nalidade.49 Entre os
motivos que tornam tão acirradas as eleições municipais no Brasil, este ocupa, conseguintemente, lugar
de destaque. O Estado e, eventualmente, a União e as entidades autárquicas também costumam
contribuir com fundos ou serviços, para uso exclusivo — é claro — dos candidatos governistas.50

Tudo isso se inclui na categoria do “bem” que os chefes locais podem praticar, quando dispõem do
governo municipal e estão aliados ao governo estadual.

Por outro lado, aquele que pode fazer o bem se torna mais poderoso quando está em condições de
fazer o mal. E aqui o apoio do o cialismo estadual ao chefe do município, seja por ação, seja por
omissão, tem a máxima importância. Neste capítulo, assumem relevo especial as guras do delegado e do
subdelegado de polícia.51 A nomeação dessas autoridades é de sumo interesse para a situação dominante
no município e constitui uma das mais valiosas prestações do Estado no acordo político com os chefes
locais. Embaraçar ou atrapalhar negócios ou iniciativas da oposição, fechar os olhos à perseguição dos
inimigos políticos, negar favores e regatear direitos ao adversário — são modalidades diversas da
contribuição do governo estadual à consolidação do prestígio de seus correligionários no município. Mas
nada disso, via de regra, se compara a esse trunfo decisivo: pôr a polícia do Estado sob as ordens do chefe
situacionista local.

Em certas circunstâncias, as ameaças e violências desempenham função primordial, porque
semelhantes processos podem, por vezes, garantir o governo municipal à corrente local menos
prestigiada. Mas a regra não é esta: a regra é o recurso simultâneo ao favor e ao porrete. Compreende-se
isso perfeitamente, quando se considera que à situação dominante no Estado o que interessa é
consolidar-se com o mínimo de violência. A não ser um desequilibrado, ninguém pratica o mal pelo mal:
em política, principalmente, recorre-se à violência quando outros processos são mais morosos, ou
ine cazes, para o m visado. Por isso mesmo, frequentemente, o o cialismo estadual apoia a corrente
que já conseguiu posição preponderante no município.52 Outras vezes, força acordos, com partilha das
vantagens. Em virtude desses entendimentos — tréguas menos ou mais prolongadas — pode um dos
grupos adversários, mais bem aquinhoado ou com menor disposição para o ostracismo, aderir em
de nitivo. A corrente preferida ca, assim, majoritária, desaparecendo, daí por diante, a necessidade da
conciliação.

É evidente, como já cou indicado, que nem todos os chefes de facções municipais e nem todos os
“coronéis” são aliados do o cialismo estadual. Podem estar na oposição, como se vê em quase todos os



municípios. Mas a situação de oposicionista, no âmbito municipal, é tão desconfortável que a regra é
car na oposição somente quem não pôde car com o governo. Segundo já tem sido observado, as

correntes políticas municipais se digladiam com ódio mortal, mas comumente cada uma delas o que
pretende é obter as preferências do governo do Estado; não se batem para derrotar o governo no
território do município, a m de fortalecer a posição de um partido estadual ou nacional não governista:
batem-se para disputar, entre si, o privilégio de apoiar o governo e nele se amparar. Na palavra
autorizada de Basílio de Magalhães, quando “nos municípios surgem facções, de ordinário em acirrada
pugna umas com as outras, todas conclamam desde logo, chocalhantemente, o mais incondicional apoio
ao situacionismo estadual”. 53 O maior mal que pode acontecer a um chefe político municipal é ter o
governo do Estado como adversário. Por isso, busca o seu apoio ardorosamente. As eleições municipais
constituem pelejas tão aguerridas em nosso país, justamente porque é pela comprovação de possuir a
maioria do eleitorado no município que qualquer facção local mais se credencia às preferências da
situação estadual. A esta, como já notamos, o que mais interessa é ter nas eleições estaduais e federais,
que se seguirem, maior número de votos, com menor dispêndio de favores e mais moderado emprego da
violência. Apoiar a corrente local majoritária é, pois, o meio mais seguro de obter esse resultado, inclusive
porque a posse do governo municipal representa, para ela e para o governo estadual, um fator positivo
nas eleições, balança em que tanto pesam o dinheiro público e os benefícios de procedência oficial.

A essência, portanto, do compromisso “coronelista” — salvo situações especiais que não constituem
regra — consiste no seguinte: da parte dos chefes locais, incondicional apoio aos candidatos do
o cialismo nas eleições estaduais e federais; da parte da situação estadual, carta branca ao chefe local
governista (de preferência o líder da facção local majoritária) em todos os assuntos relativos ao
município, inclusive na nomeação de funcionários estaduais do lugar.

A AUTONOMIA MUNICIPAL E O “CORONELISMO”

Ao estudarmos a autonomia municipal no Brasil, veri camos, desde logo, que o problema
verdadeiro não é o de autonomia, mas o de falta de autonomia, tão constante tem sido, em nossa
história, salvo breves reações de caráter municipalista, o amesquinhamento das instituições municipais. A
atro a dos nossos municípios tem resultado de processos vários: penúria orçamentária, excesso de
encargos, redução de suas atribuições autônomas, limitações ao princípio da eletividade de sua
administração, intervenção da polícia nos pleitos locais etc. Passado o período áureo das câmaras
coloniais, sobrevieram a miúda interferência régia e a tutela imperial. A brisa autonomista do começo da
República em breve tempo deixou de soprar, e ventos contrários passaram a impulsionar a política do
municipalismo no Brasil. Em 1934, tivemos um novo surto autonômico, interrompido pelo Estado
Novo.54 E só agora, em 1946, a terceira Constituinte republicana pôs o problema do municipalismo entre
suas primeiras cogitações, encarando principalmente o aspecto fundamental da receita. O movimento de
46 é uma continuação mais consciente e consequente do de 34, embora certos detalhes emprestem a um
e outro particularidades dignas de registro. Até onde, porém, o novo municipalismo resultará em
reforçamento efetivo da autonomia política das comunas, eis uma questão em aberto, que só o tempo



resolverá.
Entretanto, ao lado da falta de autonomia legal, a que aludimos, os chefes municipais governistas

sempre gozaram de uma ampla autonomia extralegal. Em regra, a sua opinião prevalece nos conselhos
do governo em tudo quanto respeite ao município, mesmo em assuntos que são da competência privativa
do Estado ou da União, como seja a nomeação de certos funcionários, entre os quais o delegado e os
coletores. É justamente nessa autonomia extralegal que consiste a carta branca que o governo estadual
outorga aos correligionários locais, em cumprimento da sua prestação no compromisso típico do
“coronelismo”. É ainda em virtude dessa carta branca que as autoridades estaduais dão o seu concurso
ou fecham os olhos a quase todos os atos do chefe local governista, inclusive a violências e outras
arbitrariedades.

Opera-se, pois, uma curiosa inversão no exercício da autonomia local. Se garantida juridicamente
contra as intromissões do poder estadual e assentada em sólida base nanceira, a autonomia do
município seria naturalmente exercida, no regime representativo, pela maioria do eleitorado, através de
seus mandatários nomeados nas urnas. Mas com a autonomia legal cerceada por diversas formas, o
exercício de uma autonomia extralegal ca dependendo inteiramente das concessões do governo
estadual. Já não será um direito da maioria do eleitorado; será uma dádiva do poder. E uma doação ou
delegação dessa ordem bene ciará necessariamente aos amigos do situacionismo estadual, que
porventura estejam com a direção administrativa do município. Quando for este o caso, o município
pode ter até relativa prosperidade, inclusive através da realização dos serviços públicos locais mais
importantes. Se ocorre estar no governo municipal uma corrente política desvinculada da situação
estadual, é claro que não lhe será outorgada a autonomia extralegal que receberia se partilhasse das suas
preferências políticas. Terá, portanto, de se mover estritamente dentro dos mirrados quadros de sua
autonomia legal, que só tem disposto de uma receita pública insu ciente para atender aos encargos locais
mais elementares. Além disso, as atribuições privativas do Estado referentes ao município (especialmente
nomeações) passarão a ser exercidas não de acordo com o governo municipal oposicionista, mas segundo
as indicações da oposição municipal governista. Fica, assim, ao inteiro critério do governo estadual
respeitar, ou não, as preferências da maioria do eleitorado local, no que entende com os assuntos do seu
peculiar interesse.

Dentro deste quadro, o êxito de uma parcialidade nas eleições municipais será uma vitória de Pirro,
a não ser que ela já seja, ou venha a tornar-se aliada da situação estadual. Por virtude dessa completa
inversão de papéis, é evidente que, em regra, os candidatos aos cargos municipais sufragados pela
maioria do eleitorado não resultam de uma seleção espontânea, mas de uma escolha mais ou menos
forçada. Se os candidatos ao governo municipal, que forem apoiados pelo governo estadual, são os que
têm maiores oportunidades de fazer uma administração proveitosa, esse fato já predispõe decisivamente
grande número de eleitores em favor do partido local governista. Em tais circunstâncias, mesmo as
eleições municipais mais livres e regulares funcionarão, frequentemente, como simples chancela de
prévias nomeações governamentais. Autêntica mistificação do regime representativo.

O argumento, muito usado, de que a autonomia local favorece as administrações perdulárias ou
corruptas, pela impossibilidade de um controle do alto, é geralmente documentado com a experiência do
regime de 1891 na maior parte dos Estados. Mas, se o Estado, no regime de 1891, dispunha de completa



ascendência política sobre os chefes locais, por que não a exercia no sentido de moralizar a administração
municipal? Por que só a utilizava para impor candidatos nas eleições estaduais e federais? Essas
perguntas desnudam o fato verdadeiro que o próprio argumento encobre. A “vista grossa” que os
governos estaduais sempre zeram sobre a administração municipal, deixando de empregar sua
in uência política para moralizá-la, fazia parte do sistema de compromisso do “coronelismo”. Estava
incluída na carta branca que recebiam os chefes locais, em troca do seu incondicional apoio aos
candidatos do governo nas eleições estaduais e federais.

Ainda assim, ocorre perguntar: por que os governos estaduais pagavam tão elevado preço pelo apoio
dos chefes locais, deixando que o esbanjamento ou a corrupção devastassem a administração dos
municípios? A resposta não parece difícil: os cofres e os serviços municipais eram instrumentos e cazes
de formação da maioria desejada pelos governos dos Estados nas eleições estaduais e federais. Além
disso, não lhes caberia qualquer direta responsabilidade pelas malversações, que corriam por conta e risco
dos próprios chefes locais. O preço caro, pago pelo Estado em troca do apoio eleitoral dos chefes locais,
era, portanto, uma condição objetiva para que esse apoio correspondesse aos ns visados pelo governo
estadual.

FRAGMENTAÇÃO DA HEGEMONIA SOCIAL DOS DONOS DE TERRAS

Se a atitude do Poder Executivo — ao qual cabe a che a da política estadual — em relação aos
municípios parece satisfatoriamente explicável, através do mecanismo que descrevemos, o mesmo não
acontece com a atitude dos legisladores estaduais, no votarem as leis de organização municipal, que
favoreciam tamanha inversão do sistema representativo. Em sua maioria, homens do interior, chefes
políticos municipais, como explicar que consentissem na misti cação das preferências do eleitorado local,
forçado a pender quase sempre para o lado governista em consequência do amesquinhamento do
município? O motivo primário seria certamente o receio de não serem reincluídos na chapa o cial e,
portanto, de perderem a chance de voltar ao Congresso do Estado, ou alçar até ao Congresso da
República. Excluídos da chapa do governo, o sistema de compromisso “coronelista”, que já analisamos,
contribuiria para derrotá-los em seus próprios municípios. Mas, afora esse motivo político, muito
ponderável (pois o governo, além do conformismo do eleitorado “coronelista”, ainda se valia da fraude e
da coação para vencer nas urnas), haveria outra razão mais profunda.

A primeira observação de quem estuda o “coronelismo” é, natural e acertadamente, atribuí-lo à
hegemonia social do dono de terras. Mas é preciso entender essa hegemonia apenas em relação aos
dependentes da sua propriedade, que constituem o seu maço de votos de cabresto. Não é possível
compreender essa hegemonia em relação a todo o município. Um município divide-se em distritos: o
distrito da sede — urbano — escapa à in uência do “coronel” que não seja ao mesmo tempo chefe
político municipal; e cada um dos distritos rurais se compõe de diversas fazendas.55 Essa fragmentação
da hegemonia social no interior tende a prosseguir nas zonas de lavoura decadente, ou pouco produtiva,
pelo empobrecimento dos proprietários, e ainda por efeito do nosso regime sucessório.56

Se um só “coronel” fosse dono de um distrito inteiro, a sua hegemonia social, resultante da



propriedade da terra, seria incontestável naquela circunscrição, o mesmo ocorrendo em relação a todo o
município, quando fosse o caso. Havendo, porém, como é a regra, vários fazendeiros em cada distrito e
número bem maior em cada município, seria natural que, espontaneamente, se agrupassem em mais de
uma corrente partidária, atendendo aos diversos fatores que determinam as ligações políticas municipais.
O agrupamento dos fazendeiros do distrito, em torno de um deles, e o dos chefes distritais, ao redor do
chefe municipal — excluída a in uência governamental de que adiante falaremos —, explicam-se por
diversas razões: por motivos de ordem pessoal (maior vocação, capacidade ou habilidade); pela tradição
(permanência da che a na mesma família); pela situação econômica (propriedades mais ricas, com maior
número de eleitores, ou maiores disponibilidades para gastos eleitorais) etc. Dessa variabilidade dos
motivos de ligação partidária, resultaria um equilíbrio muito instável para as forças políticas locais, que se
agravaria pela comum vacilação do eleitorado urbano, menos submisso e, portanto, de manifestação
mais di cilmente previsível. Que sucederia, nessas condições, se a sorte da che a política do município
dependesse exclusivamente do eleitorado, isto é, dos cabos eleitorais urbanos e de cada um dos diversos
fazendeiros dos distritos? Cada eleição, com toda probabilidade, seria uma batalha incerta, ou pelo
menos muito custosa. Os riscos do pleito aumentariam consideravelmente, prevalecendo no combate os
chefes que tivessem, de fato, maior capacidade pessoal de liderança. Mas, como as che as locais são
muitas vezes adquiridas pelo acaso do nascimento, do matrimônio ou de alguma amizade protetora, em
todos esses casos, quando faltassem ao chefe qualidades positivas de liderança, a sua sorte política estaria
por um fio em cada novo pleito que se travasse.

O que impede que o panorama político municipal se apresente por toda parte do modo por que aqui
o imaginamos é justamente a força aglutinadora do governo, aumentada na razão direta do
amesquinhamento do município. O poder de coesão do governo livra os pleitos municipais de grande
parte dos riscos apontados, porque predispõe o eleitorado em favor dos candidatos governistas. Isso
explicaria, talvez, a atitude dos próprios legisladores estaduais, que deixavam de utilizar seus poderes
constitucionais para vitalizar a organização municipal e, assim, contribuir para libertar o seu eleitorado
da in uência absorvente que sobre ele exerce o governo através dos chefes locais e dos “coronéis”. Se, por
um lado, cavam os deputados estaduais jungidos ao governo, de quem dependia em última análise a
sorte da eleição, por outro, a sua reeleição ou a sua promoção na carreira política estariam garantidas,
enquanto soubessem ou pudessem manter boas relações com a situação do seu Estado.

Tudo isso indica que o problema do “coronelismo”, aparentemente simples, apresenta no seu
mecanismo interno grande complexidade. Não há dúvida, entretanto, que ele é muito menos produto da
importância e do vigor dos senhores de terras do que da sua decadência. A debilidade dos fazendeiros só
aparenta fortaleza em contraste com a grande massa de gente que vive, mesquinhamente, sob suas asas e
enche as urnas eleitorais a seu mandado. O “coronelismo” assenta, pois, nessas duas fraquezas: fraqueza
do dono de terras, que se ilude com o prestígio do poder, obtido à custa da submissão política; fraqueza
desamparada e desiludida dos seres quase sub-humanos que arrastam a existência no trato das suas
propriedades.57

Muito longe estão os “coronéis” de hoje e de ontem — que tão repetidamente têm de apelar para o
braço do delegado de polícia — daqueles rebeldes e poderosos senhores rurais de certo período colonial,
que eram o governo e a lei de seus domínios. O poder que uns e outros ostentam, embora possa



apresentar aspectos exteriores semelhantes, é expressão, num caso, da força de um sistema escravista e
patriarcal em seu apogeu e, no outro, da fragilidade de um sistema rural decadente, baseado na pobreza
ignorante do trabalhador da roça e sujeito aos azares do mercado internacional de matérias-primas e de
gêneros alimentícios que não podemos controlar.

A melhor prova de que o “coronelismo” é antes sintoma de decadência do que manifestação de
vitalidade dos senhores rurais nós a temos neste fato: é do sacrifício da autonomia municipal que ele se
tem alimentado para sobreviver.



Notas

1. INDICAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E O PROCESSO DO
“CORONELISMO”

1. O eminente historiador e lólogo professor Basílio de Magalhães teve a gentileza de escrever para este trabalho, a nosso pedido, a seguinte
nota sobre a origem do vocábulo “coronelismo”:

O vocábulo “coronelismo”, introduzido desde muito em nossa língua com acepção particular, de que resultou ser registrado como
“brasileirismo” nos léxicos aparecidos do lado de cá do Atlântico, deve incontestavelmente a remota origem do seu sentido translato aos
autênticos ou falsos “coronéis” da extinta Guarda Nacional. Com efeito, além dos que realmente ocupavam nela tal posto, o tratamento de
“coronel” começou desde logo a ser dado pelos sertanejos a todo e qualquer chefe político, a todo e qualquer potentado. Até a hora
presente, no interior do nosso país, quem não for diplomado por alguma escola superior (donde o “doutor”, que legalmente não cabe
sequer aos médicos apenas licenciados) gozará fatalmente, na boca do povo, das honras de “coronel”. Nos ns do século XVIII, aconteceu,
até, com uma das mais indeléveis guras da nossa história e das nossas letras o fato singular de tornar-se mais conhecido pelo posto
miliciano, que aceitara, do que pelo tratamento oriundo do seu grau acadêmico, a que devera a nomeação de ouvidor da comarca do Rio-
das-Mortes: o doutor Inácio José de Alvarenga Peixoto passara a ser, simplesmente, “o coronel Alvarenga”.

A Guarda Nacional nasceu a 18 de agosto de 1831, tendo tido o padre Diogo Antônio Feijó por pai espiritual. Determinou a lei casse
ela sujeita ao ministro da Justiça (cargo então desempenhado pelo imortal paulista), declarando-se extintos os corpos de milícias e de
ordenanças (assim como os mais recentes guardas municipais), que dependiam do ministro da Guerra. Em suas “Efemérides” (p. 465 da 2a

ed. do Instituto Histórico), eis como sobre ela se exprimiu o Barão do Rio Branco: “A Guarda Nacional brasileira, criação dos liberais de
1831, prestou relevantíssimos serviços à ordem pública e foi um grande auxiliar do exército de linha nas nossas guerras estrangeiras, de
1851 a 1852 e de 1864 a 1870”. Dessa última data para cá, tornou-se ela meramente decorativa.

Durante quase um século, em cada um dos nossos municípios existia um regimento da Guarda Nacional. O posto de “coronel” era
geralmente concedido ao chefe político da comuna. Ele e os outros o ciais uma vez inteirados das respectivas nomeações, tratavam logo de
obter as patentes, pagando-lhes os emolumentos e averbações, para que pudessem elas produzir os seus efeitos legais. Um destes era da
mais alta importância, pois os o ciais da Guarda Nacional não podiam, quando presos e sujeitos a processo criminal, ou quando
condenados, ser recolhidos aos cárceres comuns, cando apenas sob custódia na chamada “sala livre” da cadeia pública da localidade a
que pertenciam. Todo o cial possuía o uniforme com as insígnias do posto para que fora designado. Com esse traje militar, marchavam
eles para as ações bélicas, assim também tomando parte nas solenidades religiosas e profanas da sua terra natal.

Eram, de ordinário, os mais opulentos fazendeiros ou os comerciantes e industriais mais abastados, os que exerciam, em cada
município, o comando-em-chefe da Guarda Nacional, ao mesmo tempo que a direção política, quase ditatorial, senão patriarcal, que lhes
con ava o governo provincial. Tal estado de coisas passou da Monarquia para a República, até ser declarada extinta a criação de Feijó.
Mas o sistema cou arraigado de tal modo na mentalidade sertaneja, que até hoje recebem popularmente o tratamento de “coronéis” os
que têm em mãos o bastão de comando da política edilícia ou os chefes de partidos de maior in uência na comuna, isto é, os mandões dos
corrilhos de campanário. Ao mesmo grupo pertencem os que Orlando M. Carvalho, à página 29 do seu interessante estudo “Política do
Município — (Ensaio histórico)” (Rio, 1946), denominou “coronéis tradicionais”, isto é, o duque, de Carinhanha; o coronel Frânklin, de
Pilão-Arcado: e o coronel Janjão, de Sento-Sé”.

Homens ricos, ostentando vaidosamente os seus bens de fortuna, gastando os rendimentos em diversões lícitas e ilícitas, — foram tais
“coronéis” os que deram ensejo ao signi cado especial que tão elevado posto militar assumiu designando demopsicologicamente “o
indivíduo que paga as despesas”. E, assim, penetrou o vocábulo “coronelismo” na evolução político-social do nosso país, particularmente
na atividade partidária dos municípios brasileiros. — Basílio de Magalhães.

2. “Não conheço os outros Estados do Brasil e falo só de São Paulo. Aqui, tivemos numerosas categorias de chefes políticos. Desde logo
dividiam-se eles em coronéis e doutores. Muitas vezes, existindo isolados; o coronel dominando da sua fazenda e congregando outros
fazendeiros, com in uência na cidade porque deles dependiam o comércio com o fornecedor, advogados e médicos para garantia da
clientela, funcionários que eles podiam nomear e demitir arbitrariamente, outras atividades por idênticos motivos; o doutor, mais pelo
poder da inteligência e da cultura, pelo prestígio da palavra ou por serviços prestados na advocacia e na medicina às famílias ricas ou às
massas pobres. Muitas outras vezes, em simbiose: o coronel entrava com a in uência pessoal ou do clã, com o dinheiro e a tradição; o



doutor, a ele aliado, com o manejo da máquina, incumbindo-se das campanhas jornalísticas, da oratória nas ocasiões solenes, do
alistamento, das tricas da votação, da apuração e das atas, dos recursos eleitorais e dos debates da vereança quando havia oposição”
(Rubens do Amaral, “O chefe político”).

Em alguns lugares, é o padre quem funciona como líder intelectual, aliado dos “coronéis”, papel geralmente desempenhado pelos
“doutores”. Em tal hipótese, a influência moral do ministério religioso contribui para aumentar o seu prestígio político.

Não se pode esquecer também a ação política do farmacêutico e do comerciante, um e outro em estreita ligação com os fazendeiros.
3. No capítulo VII de Sobrados e mucambos, Gilberto Freyre estuda longamente a “ascensão do bacharel e do mulato”. “A ascensão

política do bacharel, dentro das famílias — diz ele —, não foi só de genros: foi principalmente de lhos. [...] Se destacamos aqui a ascensão
dos genros é que nela se acentuou com maior nitidez o fenômeno da transferência de poder, ou de parte considerável do poder, da nobreza
rural para a burguesia intelectual. Das casas-grandes dos engenhos para os sobrados das cidades” (op. cit., p. 315).

“Novas condições [...] forçaram o velho tipo de chefe municipal a uma retirada estratégica: o coronel foi para o fundo do cenário. Mas,
cautelosamente, deixou no primeiro plano, na direção política de seu feudo, o genro-doutor, a fachada moderna do coronelismo como
força política” (Emil Farhat, “O genro, o grande culpado”).

As relações de parentesco não excluem a possibilidade, mais rara, de serem os partidos rivais do lugar che ados por membros da
mesma família. Afonso Celso, referindo-se aos eleitores do seu distrito eleitoral, no penúltimo decênio do século passado, escrevia: “Sogro
e genro, cunhados, irmãos militavam em facções antagônicas, mantendo intimidade entre si. Costumavam, entretanto, os vencedores, ao se
proclamar a vitória, atacar uns foguetes especiais que ao subir soltavam estridente assobio, à guisa de vaia” (Oito anos de Parlamento, p.
22).

Há casos em que a rivalidade na mesma família é mais aparente que real: para atender às circunstâncias, a liderança passa de um para
outro, continuando substancialmente inalterada.

4. A liderança local, nos municípios rurais ou predominantemente rurais, é privativa das classes dominantes, incluídos os seus aliados.
Se nas cidades mais populosas já encontramos líderes operários, o fenômeno ainda é desconhecido no meio rural, onde não passaria pela
cabeça de ninguém dar posição de chefia ao trabalhador assalariado, incapaz de governar o próprio voto.

5. O papel da capangagem e do cangaço nas lutas políticas locais tem sido muito relevante, embora diminua com o desenvolvimento da
polícia, que não raro faz as suas vezes. Djacir Meneses focaliza o assunto, quanto à região estudada, em várias passagens de sua obra sobre
a formação social do Nordeste (pp. 82, 176, 228 etc.). E observa o maior relevo do fenômeno nas zonas de criação: “Com efeito, a
agricultura xava, em certos pontos do ecúmeno nordestino, camadas da população ao solo, evitando ou coibindo mais a capangagem
resultante do nomadismo primitivo do regime pastoril dos três primeiros séculos. Mas, no nordeste das caatingas, das zonas
caracterizadamente pastoris, continuam os clãs organizados em torno de potentados locais” (op. cit., p. 159). Nas represálias e crimes
políticos e nas lutas de famílias a ação dos capangas é da maior importância.

6. Um fenômeno, que funciona ao mesmo tempo como causa e efeito da situação indicada, é a alta percentagem de menores nos
trabalhos do campo: “A proporção mais elevada dos adolescentes que exercem atividade econômica encontra-se, por óbvias razões, nas
atividades agropecuárias. Neste ramo da economia brasileira para cada 100 pessoas de 20 anos e mais existem 44,17% de 10 a 19 anos;
seguem-se as indústrias extrativas com 31,03%. A grande maioria — 78,20% — dos adolescentes economicamente ativos no Brasil exerce
atividades na agricultura e pecuária” (L. A. Costa Pinto, A estrutura da sociedade rural brasileira).

7. “Ainda que nem sempre detenha considerável fortuna, é havido o ‘coronel’ como rico pela maioria pobre, que aplica esse
qualificativo com muita facilidade, dentro da própria relatividade das coisas” (Aires da Mata Machado Filho, “O coronel e a democracia”).

8. Dizia Nabuco de Araújo, em 1871, defendendo a eleição indireta nas seções eleitorais do interior, que “entre os senhores e os escravos
a classe intermédia é absolutamente dependente” (Tavares de Lira, “Regime eleitoral”, p. 340). A situação de hoje é quase igual, como
adiante se verá.

9. É o fazendeiro, o “coronel”, quem assiste o jeca nas suas di culdades de vida, é quem lhe dá um trecho de terra para cultivar, é quem
lhe fornece remédios, é quem o protege das arbitrariedades dos governos, é o seu intermediário junto às autoridades. Criou-se desta forma,
desde a colônia, um poder que a lei desconhece, mas que é um poder de fato e incontrastável, imposto pelas contingências do meio”
(Domingos Velasco, Direito eleitoral, p. 127; cf. o trecho de Oliveira Viana, que o autor cita no mesmo local).

10. “O grosso do eleitorado nacional, como sabemos, está no campo e é formado pela população rural. Ora, os 9/10 da nossa
população rural são compostos — devido à nossa organização econômica e à nossa legislação civil — de párias, sem terra, sem lar, sem
justiça e sem direitos, todos dependentes inteiramente dos grandes senhores territoriais; de modo que, mesmo quando tivessem consciência
dos seus direitos (e, realmente, não têm...) e quisessem exercê-lo de um modo autônomo — não poderiam fazê-lo. E isto porque qualquer
veleidade de independência da parte desses párias seria punida com a expulsão ou o despejo imediato pelos grandes senhores de terras”
(Oliveira Viana, O idealismo da Constituição, p. 112).

O padre Antônio d’Almeida Morais Jr., analisando, em uma revista dirigida por jesuíta, as causas do êxodo rural e os meios de dar-lhe
paradeiro, atribuiu ao sentimento religioso a resignação do homem do campo: conforme as últimas estatísticas, 77,5% dos nossos
campônios são católicos. Eis o segredo de sua admirável resistência ao sofrimento e à pobreza!” (“O êxodo da população rural brasileira”,
p. 393).



11. Caio Prado Jr., “Distribuição da propriedade fundiária no Estado de São Paulo”, pp. 696-8.
12. Id., História econômica do Brasil, pp. 261ss.
13. Id., “A concentração agrária em São Paulo”, p. 36.
“Em grande parte dos Estados compreendidos nas regiões Norte, Nordeste, Leste e Centro Oeste, há acentuada tendência, entre 1920 e

1940, para uma maior concentração da propriedade, veri cando-se o fenômeno inverso sobretudo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná, Estados justamente em que mais se desenvolveu a colonização” (Tomás Pompeu Acióli Borges, “A propriedade rural no Brasil”, p.
11).

“A monocultura latifundiária” — diz Gilberto Freyre —, “mesmo depois de abolida a escravidão, achou jeito de subsistir em alguns
pontos do país, ainda mais absorvente e esterilizante do que no antigo regime. [...] Criando um proletariado de condições menos favoráveis
de vida do que a massa escrava” (Casa-grande & senzala, I, p. 45).

14. Costa Pinto, op. cit.; Acióli Borges, op. cit., p. 11.
15. Presentemente, no vale do Rio Doce, veri ca-se um visível processo de concentração fundiária pela incapacidade nanceira dos

pequenos posseiros para legitimarem suas terras. Essa concentração em alta escala foi realizada pelas usinas de açúcar do Nordeste,
especialmente de Pernambuco (cf. Gilberto Freyre, Casa-grande & senzala, I, pp. 45-6 e nota 40).

16. Este último caso pode ser observado em certas propriedades da Zona da Mata (Minas), onde as terras já imprestáveis para cultura
compensadora do café foram transformadas em pastagens. A recente valorização do gado, que precedeu à crise atual da pecuária, favoreceu
esse processo.

17. Caio Prado Jr., História econômica do Brasil, pp. 297ss.
18. Id., “A estrutura da sociedade rural brasileira”.
19. Caio Prado Jr., em seu estudo “Distribuição da propriedade fundiária”, classi ca pequena a propriedade de até 25 alqueires

paulistas (1 alq. = 2,4 ha); média, de 25 a 100; grande, acima de 100 (p. 693). O critério adotado por Aguinaldo Costa é o seguinte: pequena
propriedade, até 50 alqueires; média, de 50 a 100; grande, acima de 100 (Apontamentos para uma Reforma Agrária, p. 122).

20. O censo não se refere a propriedade, mas a “estabelecimento agrícola (Anuário Estatístico de 1946, p. 84).
“Como estabelecimentos agropecuários, foram recenseados, sem limitação de área nem do valor da produção, todos os que se

destinam a exploração direta do solo, com objetivo comercial, e, por extensão os que sem essa nalidade imediata, como as chácaras e
sítios, se ocupam com a mesma exploração para custeio e consumo do estabelecimento” (IBGE, Sinopse do Censo Agrícola, p. VI).

21. Segundo dados colhidos no IBGE, a “população de fato” recenseada em 1o de setembro de 1940, assim se distribuía segundo a
“situação dos domicílios”: urbana — 9189995 (22,29%); suburbana — 3692454 (8,95%); rural — 28353866 (68,76%). Note-se que mesmo nos
pequenos distritos tipicamente rurais a população da sede foi considerada “urbana”.

22. Da mensagem presidencial dirigida ao Congresso em 1947 extraímos o seguinte trecho: “Um primeiro aspecto da questão agrária
foi-nos fornecido pelo último censo, através do qual se veri cou o alto índice de concentração da propriedade rural no Brasil. Este aspecto
primeiro da estrutura social agrícola traduz a evolução histórica do sistema de utilização da terra adotado na colonização do Brasil, do
qual decorre a situação de milhões de brasileiros das zonas rurais submetidos a um processo secular de atro amento de suas capacidades
físicas e intelectuais, vegetando sem estímulo, sem saúde, sem instrução e morando em terras alheias, cujo valor especulativo as coloca
inteiramente fora de possibilidades de aquisição, Por outro lado, a alta concentração da propriedade agrícola explica, outrossim, o baixo
salário do trabalhador rural, a má utilização da terra no Brasil, o atraso da mecanização agrícola, o espantoso desperdício das energias
humanas, a não xação do homem à terra, a mesquinhez do nosso mercado interno, o deslocamento demográ co para as cidades, a
diminuta densidade de tráfego das nossas estradas de ferro e a impressionante degradação dos solos agrícolas”.

O problema agrário, posto pelo próprio presidente em sua mensagem, constitui já objeto das cogitações parlamentares. O deputado
João Mangabeira, relator do parecer sobre as matérias da competência da Comissão Mista de Leis Complementares, assim se referiu ao
assunto: “A reforma agrária..., num país semifeudal, de latifúndios, aforamentos e laudêmios, de trabalhadores rurais desprotegidos,
analfabetos, miseráveis, é o problema máximo que a democracia brasileira tem de enfrentar e resolver” (Diário do Congresso, 23-9-1947, p.
5994).

23. Excluídas as indústrias extrativas que, em grande parte, para os ns deste trabalho, estão intimamente ligadas às atividades
agrícolas, como observou o prof. Costa Pinto.

24. Tudo indica que a margem de erro, devida à existência de proprietários médios que não empregam assalariados, é bem pequena.
25. Cf. “Análises de resultados do Censo Demográfico”, no 376.
26. Essa conclusão também parece admissível em face do seguinte trecho da “Análise” no 376, cit.: “Na apuração, ao lado das classes

dos empregados, dos empregadores e dos que trabalham por conta própria, foi discriminada a dos ‘membros da família’, que inclui as
pessoas da família dos que ‘trabalham por conta própria’, as quais colaboram com eles sem perceber uma remuneração direta”.

27. Hipótese baseada na outra definição censitária, referida no capítulo I; nota 24.
28. O alistamento de 1945 — excluídos os Territórios — registrou 5319678 eleitores do “interior” (73%), contra 1966797 das “capitais”

(27%) (Anuário Estatístico de 1946, p. 515). Esses dados estão sujeitos a reti cação, em vista dos cancelamentos de inscrições de que se dá
notícia o primeiro quadro publicado no Diário da Justiça (seção II) de 15-3-1948, p. 61. Não podemos fazer as deduções, porque a nova



publicação oficial não faz a discriminação acima referida. A diferença, entretanto, é pequena.
29. Cf. cap. 7; nota 79.
30. Os depoimentos prestados por Juarez Távora e Domingos Velasco na Constituinte de 1933-34 são a este respeito muito

ilustrativos. Disse o primeiro: “Conheço, como bem poucos, dentro desta Casa, a realidade da vida do interior do país. Sou lho do sertão;
no sertão me criei, e, depois de haver estudado em centro como o Rio de Janeiro, os ventos do destino me atiraram novamente, durante
mais de um ano de peregrinação, pelos recantos mais desconhecidos do país. [...] Somos um país em que o eleitor, via de regra, não dispõe
de recursos para se transportar de sua casa à sede do município, onde deve ir depositar a cédula eleitoral. Se qualquer de vós pegar do lápis
e zer o cálculo do quanto custa esse transporte de mais de um milhão de eleitores no interior do país, cará habilitado a justi car a
degradação dos pleitos custeados outrora pelos cofres públicos” (Anais, respectivamente, vol. II, p. 355, e vol. XV, p. 555).

Domingos Velasco, depois de se referir ao prejuízo resultante das faltas ao serviço e aos gastos com transporte, hospedagem e
documentação para o alistamento do eleitor da roça, observava que “seria impossível formar o eleitorado, se não houvesse o chefe
municipal que alicia o eleitor e paga-lhe as despesas”. E acrescentava: “Chegadas as eleições [...], presencia-se o espetáculo que todos
conhecemos bem. A vida econômica dos municípios sofre um hiato. Os chefes municipais organizam os meios de transporte, preparam nas
povoações os alojamentos e cuidam da alimentação das centenas e, às vezes, milhares de eleitores. Essa hospedagem é dispendiosa, porque,
no interior, os eleitores comparecem nas vésperas do pleito e só regressam no dia seguinte às eleições; e durante esse tempo eles não
despendem um real, nem mesmo com as diversões que são obrigatórias nos povoados em dias de pleito eleitoral” (Anais, VII, p. 323).

31. O crescimento do eleitorado brasileiro pode ser avaliado pelos seguintes dados: para eleição da Assembleia Constituinte em 3-5-
1933 estavam inscritos 1466700 eleitores. Este número subiu a 2659171 na eleição para as câmaras federais em 14-10-1934. O novo
alistamento, feito em 1945, atingiu 7306995 eleitores, chegando a 7710504 em 1946 (excluídos os Territórios, menos o de Iguaçu) —
(Anuário Estatístico de 1946, pp. 514-5; Diário da Justiça, seção II, de 15-3-1948, p. 61).

32. Observa Oliveira Viana: “Os servos da gleba [...], cuja gênese só se explica pela carência de terra, não podem surgir aqui. Dentro da
prodigalidade miraculosa da nossa natureza, essa forma de escravidão é impossível. Dela o nosso campônio se evade facilmente pela fuga,
pela vagabundagem, pelo nomadismo, tão comuns, ainda hoje, nos sertões” (Populações meridionais do Brasil, p. 164).

33. V. capítulo 6, “A Lei Agamemnon [...]” .
34. “Foi seu trabalho inicial a criação do distrito policial e depois a do distrito de paz. Esforçou-se, nisso pondo todo o seu poder, pela

elevação a município e pela instalação da comarca. A cadeia pública e o grupo escolar custaram-lhe inúmeras viagens a São Paulo. E assim
as coletorias estadual e federal. As escolas rurais. As estradas de rodagem. Pedidos de um ginásio, uma normal, um instituto pro ssional.
Tudo ele devia solicitar e conseguir, fosse pelo seu amor à cidade e ao progresso, fosse sob a pressão da opinião pública, que exigia esses
melhoramentos a ninguém mais senão ao chefe político, que os arrancaria dos governos ou seria tido como um fracassado, incapaz para
sua função” (Rubens do Amaral, op. cit., pp. 57-8).

35. Eis aqui uma lista incompleta: arranjar emprego; emprestar dinheiro; avalizar títulos; obter crédito em casas comerciais; contratar
advogado; in uenciar jurados; estimular e “preparar” testemunhas; providenciar médico ou hospitalização nas situações mais urgentes;
ceder animais para viagens; conseguir passes na estrada de ferro; dar pousada e refeição; impedir que a polícia tome as armas de seus
protegidos, ou lograr que as restitua; batizar lho ou apadrinhar casamento; redigir cartas, recibos e contratos, ou mandar que o lho, o
caixeiro, o guarda-livros, o administrador ou o advogado o façam; receber correspondência; colaborar na legalização de terras; compor
desavenças; forçar casamento em casos de descaminho de menores, en m uma in nidade de préstimos de ordem pessoal, que dependem
dele ou de seus serviçais, agregados, amigos ou chefes. Quando o chefe local é advogado, médico, escrivão, sacerdote etc., muitos desses
serviços são prestados pessoalmente, mediante remuneração irrisória, ou inteiramente gratuitos. Entre os favores da situação local tem
ocupado lugar de destaque a condescendência scal. Segundo o depoimento do deputado Luís Cedro, em 1934, “o imposto no município
tem grande desvantagem: é a preferência, que se estabelece por ocasião dos lançamentos, as preferências locais que se vão estabelecer entre
os correligionários e os adversários” (Anais, XI, p. 557).

36. Dito atribuído a um político mineiro, em substituição a este, mais no, imputado a outro chefe estadual: aos amigos se faz justiça,
aos inimigos se aplica a lei.

37. Essa hostilidade manifesta-se na ausência de relações sociais (clubes e cafés separados); em gestos de acinte ou picardia (festas
comemorativas, foguetes de vaia, mudança dos nomes de logradouros e de obras ou estabelecimentos públicos); em atos de provocação
(incumbidos frequentemente a capangas ou pessoas pouco quali cadas); em preterições nos serviços públicos (demissão de funcionários,
falta de calçamento ou de limpeza da via pública junto à casa do adversário); no rigor scal (lançamentos exagerados em comparação com
os dos amigos, multas, execuções e penhoras apressadas); na severidade policial (apreensão de armas, pressão nos inquéritos); em atos de
sabotagem (sedução ou compressão da clientela de comerciantes e pro ssionais liberais); e por muitas outras formas, chegando mesmo à
violência física e crimes mais graves, raramente na pessoa dos chefes contrários, mas frequentemente na de seus aderentes mais modestos.
Referindo-se ao Estado do Espírito Santo, declarava o juiz Ataualpa Lessa, em 1932: “Veio a Revolução, cujo espírito, cuja nalidade, cuja
elevação o povo do interior não compreendeu ainda e talvez não compreenda tão cedo. Daí todos suporem que só mudaram os atores, que
a peça continua sendo a mesma. Comumente cada qual raciocina mais ou menos assim: Quando estive debaixo, apanhei a torto e a direito;
agora que estou de cima, hei de dar pancada do mesmo modo” (apud Sobral Pinto, Crônica política — 18-1-932 — 17-2-932).



38. Discorrendo sobre o conceito de coação no processo eleitoral, assim se manifesta Domingos Velasco: “Temos observado que o
agente compressor raramente age no dia, no momento do pleito, para coagir o eleitor. O processo empregado com mais frequência é o de
criar-se, antes do pleito, um ambiente de apreensões e de insegurança que afugente das urnas o eleitorado. É verdade que há para isso o
remédio do habeas corpus, mas sendo, via de regra, o governo quem coage, à força federal cabe garantir a execução da ordem de habeas
corpus e, na maior parte das vezes, ela não se pode transportar ao local para cumprir sua missão. [...] Além disso, é muitas vezes impossível
a prova que justifique a concessão da ordem” (Direito Eleitoral, p. 119).

39. É claro que as coisas não se passam uniformemente em todos os lugares. Aludimos ao tipo médio. Rubens do Amaral assim se
refere, neste particular, aos chefes locais de São Paulo: “Tanto os coronéis como os doutores subdividiam-se em numerosos tipos. Havia os
mandões intolerantes, para os quais um adversário era um inimigo a ser eliminado pelo boicote social e econômico ou até nas tocaias
assassinas.

Havia outros, igualmente mandões e igualmente intolerantes, para os quais um voto contra era uma injúria pessoal, mas que nos seus
combates não ultrapassavam as linhas da lei e da moral, sob a força do caráter. Em regra, porém, eram tratáveis durante o ano inteiro,
dando-se bem com toda gente, os oposicionistas, inclusive, mas reservando sua belicosidade para os dias de eleição, quando assumiam
atitudes agressivas limitadas ao pleito, e nesse terreno capazes de todas as astúcias e de todos os golpes, convencidos de que em política só
há uma vergonha: perder” (op. cit., p. 56).

40. De um dos boletins distribuídos em certo município mineiro, na preparação do pleito municipal de 1947, extraímos os seguintes
trechos: “Os [...] realmente amigos do município, e patriotas, que no passado foram nossos adversários, estão, agora, oferecendo apoio ao
Governo, à udn . Há, ainda, alguns bons e leais [...] que ainda não se decidiram. Nós os esperamos de braços abertos. [...] Este é um convite
geral a todos aqueles que, hoje afastados do governo, dele queiram se aproximar”.

41. “O nosso fazendeiro se sentiria desonrado o dia em que faltasse, sem justa causa, aos seus compromissos. Para cumpri-los,
sacrificará o seu conforto, a sua fortuna ou mesmo a vida” (Oliveira Viana, Populações meridionais do Brasil, p. 48).

Afonso Celso, referindo-se aos eleitores do seu distrito na vigência da Lei Saraiva: “Conquanto se classi quem neste ou naquele partido
menos por amor à doutrina que por acaso de nascimento, relações de amizade, reconhecimento a obséquios, dependências, conservam-se

éis à bandeira jurada. Tão rmes e cumpridores da sua palavra que de antemão podia a rmar-se qual o resultado de cada colégio, sendo
raras as surpresas” (Oito anos de Parlamento, p. 21).

“A palavra dada — diz Aires da Mata Machado Filho — é sagrada. Uma vez empenhada, o homem vai às do cabo para lhe dar
cumprimento. Nenhum arrependimento o faz ‘virar a casaca’” (op. cit.).

42. “Pesados os ônus da função. O chefe político, parecendo o dono de tudo, passava a pertencer a todos. Desde logo, assumia
responsabilidades perante o partido, obrigando-se a conduzi-lo ao êxito em quaisquer circunstâncias. [...] Arriscado a ver-se acusado de
moleza, se não era su cientemente teso na direção; de opressão, se impunha a necessária disciplina. [...] Transigindo para sobrenadar com
o seu partido, caía-lhe em cima a tacha de ‘vira-casaca’; resistindo para ser el aos amigos ou à bandeira, lançavam-lhe em rosto a
inabilidade e a obstinação” (Rubens do Amaral, op. cit., p. 57).

43. Nestor Duarte, A ordem privada e a organização política nacional (passim).
44. Com as restrições e esclarecimentos indicados são procedentes estas observações de Emílio Willems: “No Brasil, o patrimonialismo

lançou raízes nas estruturas políticas locais dominadas por latifundiários. A velha e bem conhecida competição entre poder estatal e poder
“privado” geralmente é favorável a este. O governo da metrópole e, mais tarde, o governo imperial e republicano são obrigados a transigir
com o chamado poder privado. Com a democratização relativa do país, o poderio dos senhores locais tende a crescer, pelo eleitorado que
dominam e podem jogar na balança política” (Burocracia e patrimonialismo, p. 6).

45. “Às vezes, até acontecia que o coronel [...] se extasiava também diante de Rui. [...] Mas [...] ia elmente cumprir o seu compromisso
de votar no governo. Compromisso que era feito na base da barganha de poderes: o poder estadual ou federal para o governo e o poder
municipal para o coronel” (Emil Farhat, op. cit.).

46. “O patrimonialismo das estruturas políticas locais sobreviveu e manifesta-se de maneira curiosa. Se uma pessoa vem a ocupar um
posto de comando na organização político-administrativa, não é raro presenciar-se a ascensão de grande número de pessoas da “terra
dele”. Não só parentes de todos os graus, mas também amigos de infância, antigos colegas de trabalho, vizinhos, parentes e amigos desses
vizinhos e amigos ocupam cargos “de responsabilidade” ou de “con ança” em torno do novo potentado. O chamado familiarismo e outras
formas de nepotismo podem ser classi cados como aspectos do patrimonialismo. Já que este se baseia em relações de lealdade e con ança
pessoal e é óbvia a vantagem que traz a preferência dispensada a parentes, amigos e conhecidos, expostos ao controle da mesma estrutura
local” (op. cit., p. 7).

47. O deputado Fábio Sodré, na segunda Constituinte republicana, chamava a atenção para a “ditadura municipal”. Entre nós não seria
possível o sistema de checks and balances no âmbito municipal, “porque o prefeito, o governador, têm uma ação direta, incontestável, sobre
o eleitorado. Não haverá, ou di cilmente se encontrará, Câmara Municipal que possa opor-se ao prefeito”. No diagnóstico do mal,
entretanto, aquele parlamentar atribuía importância exagerada ao fato de ter o Executivo municipal mandato de duração certa: “Eleito por
prazo fixo, o prefeito dominará integralmente a Câmara Municipal. Será um pequeno ditador municipal” (Anais, XX, p. 401).

48. “Em regra — dizia o deputado Raul Fernandes, em 1934, na Assembleia Constituinte —, o vereador municipal é governista. Só



assim ele obtém para o seu município as pontes, as estradas, as escolas que o governo dá, de preferência, ao seu partido e este aos seus
correligionários. É o do ut des, honesto, se quiserem, porque em proveito do povo. Excepcionalmente, os conselhos municipais são
oposicionistas.”

Depois de lembrar que um telegrama-circular dos poucos chefes políticos de Minas, que nomeou, poderia reunir, em vinte e quatro
horas, a unanimidade dos conselheiros municipais do Estado (mais de mil) “a favor de uma ideia, ou de um candidato”, advertiu que o
mesmo fenômeno se produziria em qualquer outro Estado: “Poucos leaders, em cada um, dispõem da totalidade das Câmaras Municipais,
que todas se elegem partidariamente e obedecem a uma disciplina” (Anais, vol. XII, p. 240).

É muito expressivo o seguinte trecho de um boletim distribuído nas últimas eleições municipais em Minas: “A União Democrática
Nacional tem o prazer de levar ao conhecimento do povo deste município que o Diretório municipal [...] está, atualmente, composto das
pessoas que assinam este Boletim. [...] Essas pessoas estão ao lado do governo [...] Muitos desses bravos companheiros foram nossos
adversários de ontem, mas [...] resolveram apoiar o governo que, em menos de seis meses, criou mais de vinte escolas neste município,
enquanto o Prefeito caído em 19 de janeiro, representante do partido de oposição, criou apenas 17 escolas, em sete anos.”

Diga-se, de passagem, que no município referido o PSD, como partido governista, venceu as eleições de 19 de janeiro de 1947 por 1050
votos de maioria; e a UDN, em coligação com o PR, como novos partidos governistas, venceram as eleições municipais, que se seguiram por
cerca de quatrocentos votos. Portanto, de uma para outra eleição, o partido que perdeu o apoio da situação estadual, também perdeu
quase 1500 votos, num eleitorado de pouco mais de 6 mil. Muito contribuiu para essa mudança um bárbaro crime que vitimou elementos
udenistas e abalou a opinião local.

49. Em discurso, proferido em 1923, Basílio de Magalhães chamava a atenção para a necessidade “de impedir que as rendas edilícias se
subvertam na voragem das ambições partidárias ou no aparelhamento das máquinas eleitorais para a escalada aos postos de comando”
(O municipalismo em Minas Gerais, p. 19).

Teve grande divulgação o ato do governador Milton Campos, chamando os ex-prefeitos de muitos municípios mineiros a
regularizarem suas contas, onde se inscreviam grossas despesas eleitorais. Dizia a exposição do diretor do Departamento de
Municipalidades: “numerosos prefeitos já haviam perdido o senso da fazenda pública, confundindo-a com a fazenda particular, ou com a
caixa do partido o cial”. Em folheto editado por aquela repartição, sob o título Regulação das Contas Municipais, vêm especi cados os
gastos suspeitos.

50. Sobre o assunto assim escreveu Orlando M. Carvalho: “as facções dominantes no Brasil de ontem, como no de hoje, sempre usaram
os cofres do Estado para suas despesas eleitorais e não haveriam de estimular o aparecimento de leis que viessem restringir o uso e abuso
da renda pública para manter a sua organização na posse do poder. [...] As despesas para as convenções partidárias (do PSD), quali cação,
transporte de eleitores para o alistamento, transporte de comitivas de propaganda por meio de comboios especiais ou de automóveis
o ciais, tudo isso saiu dos cofres públicos, sem nenhuma preocupação de disfarce por parte dos dirigentes dos serviços partidários. Em
Minas, até o aluguel da sede do partido é pago pelo Estado” (“Despesas Eleitorais”; outras informações interessantes do mesmo autor em
“Transportes e aquartelamento de eleitores no interior”).

51. Djacir Meneses, depois de referir um episódio do período colonial, comenta: “Tal como depois se repetirá em plena monarquia, em
plena república: as forças do governo, o prestígio político do vencedor da eleição, apoiando uma família que senhoreou o município pela
ligação com o partido dominante, na perseguição ao adversário [...] prefeitos dominados pelo cangaço, apoiados no trabuco do sertanejo,
amparando-se no governo, numa troca mútua de proveitos” (O outro Nordeste, p. 82).

“Política no Brasil — diz Vivaldi Moreira — é: delegado pra lá e votos pra cá” (Folha de Minas de 27-7-1948).
Segundo foi narrado ao autor, o sr. Luís Martins Soares, recentemente falecido, chefe de uma ala dissidente do PSD mineiro, depois de

ter ouvido longa exposição do sr. Virgilio de Melo Franco, presidente da seção estadual da UDN, respondeu: — “A questão é muito simples.
O que você quer é deputado. O que eu quero é delegado”.

Cumpre notar que a nomeação de funcionários policiais inferiores (agentes de polícia, inspetores de quarteirão) compete geralmente
aos próprios delegados, os quais costumam criá-los em grande número investindo, assim, de autoridade pública autênticos “cabos
eleitorais”.

52. Nas palavras de Domingos Velasco, “os governantes estaduais depois que os defeitos do presidencialismo rígido de 1891 forçaram
a instituição da política dos governadores, sempre tiveram a sagacidade política de se apoiarem nos chefes municipais. Aos presidentes de
Estado só interessava, para que pudessem formar bancadas unânimes que não lhes faltasse aquele apoio. E daí o cuidado que tinham em
não intervir nas políticas municipais, conservando-se alheios às pugnas para manter relações com todas as facções e delas receberem,
unanimemente, o voto nas urnas. É por isso que se deu o fenômeno brasileiro de eleições estaduais e federais fraudulentas e eleições
municipais renhidas e verdadeiras” (Anais, 1934, vol. I, pp. 297-8).

Estas a rmações são verdadeiras, mas com certas restrições. Em muitos casos, não se tem portado o governo do Estado com esse
alheamento em relação à política local. São muito frequentes os exemplos de sua interferência, inclusive pela força, na balança política do
município. Mas o importante a observar é que isso não ocorre pelo mero amor da violência, mas pelas próprias contingências da luta
municipal, áspera, pessoal, sem trégua, nem contemplação. Na maior parte das vezes não é possível estar com uma corrente sem estar
contra a outra. E o contra, no caso, compreende o bem, que se nega, e o mal, que se pratica.



O próprio autor do depoimento citado a rma-o implicitamente quando inclui o temor da violência como um dos fatores do
governismo dos chefes locais: “Em compensação, os chefes dos municípios, na sua função histórica de protetores forçados das massas,
eram unânimes em apoiar os governos, não só para obterem melhoramentos de seus municípios, mas também para evitarem a
interferência da força. Essa era a norma geral” (ibidem).

53. O município em Minas Gerais, p. 10. O livro do sr. Cromwell Barbosa de Carvalho, publicado em 1921 (Município versus Estado),
re ete muito sintomaticamente o panorama das lutas políticas municipais e suas relações com o governo estadual. Essa obra se ocupa,
com generalizações doutrinárias, de uma acirrada disputa pela posse da administração de Caxias (Maranhão), na qual se envolveu o autor,
membro proeminente de uma das correntes con itantes, ambas che adas por “coronéis”, não sabemos se autênticos titulares dessa
patente. É curioso observar que o sr. Cromwell Barbosa de Carvalho, militante da política local, sustenta vigorosamente, como o indica a
epígrafe do livro, diversas restrições à autonomia dos municípios, inclusive a legitimidade da nomeação dos prefeitos, que considera
representantes, ao mesmo tempo, “da comuna e do Estado” (p. 88). Essas restrições, no caso, viriam bene ciar sua corrente partidária,
segundo se depreende da condição do autor (promotor público da comarca), da circunstância de ter sido o livro impresso nas o cinas
governamentais e da maneira elogiosa e cheia de respeito com que se refere ao governo do Estado. No item “Fragmentação da hegemonia
social dos donos de terras”, neste mesmo capítulo tratamos, mais extensamente, do interesse que tem, frequentemente, o
amesquinhamento do município para uma, pelo menos, das correntes locais, quase sempre irredutíveis.

54. É evidente que em algumas províncias ou Estados o processo tem sido menos visível do que em outros. Isso não impede, porém,
que o problema do municipalismo brasileiro apresente, em termos de generalização, as grandes linhas que aqui traçamos. Começando nas
quase soberanas câmaras de certo período colonial e terminando nos municípios do Estado Novo, meras dependências administrativas
sem vida política própria — umas e outros constituindo formas extremas devidas a circunstâncias especiais —, temos um longo caminho
de lento e continuado estreitamento da esfera própria dos municípios, mais pronunciado aqui ou ali e interrompido algumas vezes por
movimentos municipalistas de pouca profundidade ou duração.

55. Em 1940, para 1572 municípios e 4833 distritos (Quadro dos Municípios Brasileiros Vigorantes no Quinquênio de 1o de Janeiro de
1939 a 31 de Dezembro de 1943, p. 3) o recenseamento registrou 1904589 “estabelecimentos agrícolas”, dos quais 148622 tinham área de 200
ha e mais (Anuário Estatístico, 1946, p. 84). Havia, assim, naquela data, para cada distrito, em média, trinta propriedades da grandeza
mencionada.

56. O papel da sucessão hereditária no parcelamento da propriedade não é de se desprezar, muito embora seja difícil precisar a
extensão de sua influência, sobretudo pela possibilidade de recomposição das propriedades divididas.

Diz Gilberto Freyre: “no sentido particular da terminologia de Sorokin, a sociedade colonial brasileira foi móbil no sentido horizontal
como no vertical. Neste, pelas mudanças, às vezes bruscas, que aqui se operaram, principalmente no sul, na posição ou escala econômica e
social do indivíduo. [...] É que no Brasil, mesmo onde a colonização foi mais aristocrática como em Pernambuco, o patriarcalismo nunca
foi absoluto, nem o podia ser com ‘a quase geral transmissão parcelada das heranças e domínios’ a que se referiu Sílvio Romero em carta a
edições Demolins (Provocações e debates, Porto, 1916)” (Casa-grande & senzala, vol. i, nota 34, pp. 171-2).

A rma ainda o mesmo autor: “O fato de se encontrarem tantos Wanderleys degenerados pelo álcool e destituídos do antigo prestígio
aristocrático prende-se a causas principalmente sociais e econômicas que envolveram outras famílias ilustres da era colonial hoje
igualmente decadentes: a instabilidade da riqueza rural causada pelo sistema escravocrata e da monocultura; as leis sobre sucessão
hereditária favoráveis à dispersão dos bens; a lei da abolição, sem nenhuma indenização aos senhores de escravos” (vol. cit., p. 448).

Observa Oliveira Viana que a extinção do morgadio (1835) obedeceu ao propósito de evitar que a concentração do poder econômico
favorecido pela administração uni cada dos morgados contribuísse para consolidar, em mãos privadas, grande soma de poder social e
político. Em suas próprias palavras: “O verdadeiro motivo, o motivo íntimo, que justi ca essa medida, é apenas o receio da formação de
uma poderosa aristocracia hereditária” (Populações meridionais, p. 295). O autor citado apoia-se em Armitage, em cuja obra lemos o
seguinte: “A abolição da lei dos morgados, que os jornalistas liberais asseveravam ser ela só digna dos esforços de uma sessão, mas que no
ano seguinte caíra no senado, tinha antes por m impedir a instituição de uma aristocracia hereditária, do que prevenir mal algum
existente. Desde 1824, quando os absolutistas haviam recebido tanta proteção, principiou no público o receio de que o senado fosse para o
futuro substituído por uma câmara hereditária; e esta suspeita havia por último ganho maior peso, em razão das frequentes concessões de
títulos que se davam aos descendentes da atual aristocracia. A câmara dos deputados, simpatizando pouco com a supremacia de um
senado, cujos membros fossem criados sem atenção alguma a respeito de seus talentos e habilitações, decidiu-se em anular completamente
as leis em questão, convencida de que sem elas nenhuma instituição hereditária poderia existir” (História do Brasil, pp. 243-4).

Nas palavras de Pedro Calmon, a lei de 6-10-1835, que extinguiu morgados e capelas, foi “um golpe vibrado na velha nobreza territorial
em nome do Direito Civil” (História do Brasil, 4o vol., p. 289, nota 2).

57. Referindo-se às zonas de colonização alemã, que apresentam particularidades visíveis, observa o prof. Willems: “Na elite política
sobreposta à população teuto-brasileira é possível distinguir duas correntes: uma que se identi ca, completamente, com o meio nacional, e
outra que permanece em posição marginal defendendo a doutrina étnica. O hiato entre estatuto político e status social dos teuto-
brasileiros implicava o uso dos direitos políticos do cidadão nato (voto) em defesa de princípios do germanismo étnico e cultural”
(Assimilação e populações marginais no Brasil, p. 336).



“Os representantes dessa política “marginal” — escreve o mesmo autor — eram principalmente deputados estaduais, prefeitos e
vereadores municipais. [...] Nos núcleos teuto-brasileiros a ‘política de cabresto’ fazia-se no sentido marginal. Os cabos e chefes políticos
distritais, geralmente comerciantes sob a in uência dos pastores e da imprensa teuta, indicavam pessoas que se comprometiam a defender
as teses étnicas do germanismo. Quem não se comprometesse nesse sentido, não podia contar com votos. [...] O compromisso político
implicava sempre transigências com as escolas particulares e atividades associativas dos núcleos teuto-brasileiros. O eleitorado (“de
cabresto”) jamais votava em candidatos que não fossem indigitados pelos verdadeiros manejadores da opinião local. Os representantes
eleitos jamais ousavam desagradar ao eleitorado teuto. Esse mecanismo não permitia, por exemplo, qualquer medida suscetível de
nacionalizar as escolas particulares” (op. cit., pp. 325, 326 e 336).

No caso particular, apontado pelo professor Willems, o “encabrestamento” do voto não apresenta vinculação com a propriedade da
terra, como se verifica em quase todo o país. Mas, mesmo ali, funciona integralmente o sistema de compromisso.

2. ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

1. “Título de vila, condição de autonomia dos negócios municipais” (Capistrano de Abreu, Capítulos de História Colonial, p. 172).
“Criadas imediatamente as capitanias-hereditárias, os respectivos donatários, por mercê dos privilégios que lhes foram conferidos,

deram às povoações, destinadas a sedes de governo, o foral de vila, para o que levantaram em cada uma delas o pelourinho, como padrão
de sua jurisdição e símbolo da liberdade municipal; mas semelhantes forais dependiam, para que se tornassem de nitivos, de con rmação
do soberano (por alvará ou carta-régia). [...] Registra a nossa história a existência de três vilas (duas da terra uminense e uma da terra dos
bandeirantes), criadas revolucionariamente no período colonial.” (Basílio de Magalhães, “Algumas notas sobre o municipalismo
brasileiro”). As vilas de origem revolucionária foram Campos, Parati e Pindamonhangaba, cuja criação o autor descreve minudentemente,
nesse mesmo trabalho, tão rico de informações.

2. “Quando em função deliberativa, a câmara era um corpo composto apenas do juiz e seus vereadores. Chamou-se a princípio
Vereação ou Conselho de Vereadores ; posteriormente, o termo Câmara foi comumente usado para exprimir a reunião dos vereadores sob a
presidência do juiz (Max Fleiuss, História administrativa do Brasil, p. 34). As reuniões da Câmara com outras autoridades e os “homens
bons” (“nobreza, milícia e clero”) chamavam-se juntas gerais (V. capítulo 2; nota 22).

3. “Em todas as cidades e vilas o número destes Juízes não excedia de dois, e raras vezes era um só eleito” (Cândido Mendes, Código
Filipino, nota 1 ao 1. i t. 65, § 1).

“Os juízes ordinários eram sempre dois, exercendo alternadamente suas funções em cada mês do ano para o qual tinham sido eleitos”
(Caio Prado Jr., Formação do Brasil contemporâneo, p. 313). Lê-se, porém, nas Ordenações: “E onde forem dois Juízes ordinários, cada um
fará as audiências sua semana, e a semana, em que fizer, despachará por si só os feitos” (1. I, t. 65, § 4<sup>o</sup>).

4. “Juiz de Fora ou de Fora-aparte, como a princípio se denominaram [...] era o Magistrado imposto pelo Rei a qualquer lugar, sob o
pretexto de que administra melhor a justiça aos Povos do que os Juízes Ordinários ou do lugar, em razão de suas afeições e ódios. [...] Os
Juízes de Fora eram delegados, e nomeados por triênios, e parece que nunca se lhes dava recondução. Presidiam de ordinário as Câmaras
das vilas e cidades onde funcionavam” (Cândido Mendes, op. cit. nota 1 ao 1. I, t. 65). Só serviam os juízes ordinários onde não houvesse
juiz de fora (op. cit., nota 1 ao 1. I, t. 66; Caio Prado Júnior, Formação do Brasil contemporâneo, p. 60; Carvalho Mourão, “Os municípios”, p.
308).

5. Ord., 1. I, t. 58, § 17; João Francisco Lisboa, Obras, II, p. 164 Eneias Galvão, “Juízes e tribunais no período colonial”, p. 330.
6. Ord., 1. I, t. 58, § 43; Orlando M. Carvalho, Política do município, p. 163.
7. Ord., 1. I, t. 66.
8. Cf. Cap. 4; “As finanças municipais [...]”
9. As Ordenações Filipinas acentuaram muito o caráter administrativo das câmaras, reduzindo suas funções judiciais “ao mínimo

possível” (Basílio de Magalhães, “Algumas notas”; Carvalho Mourão, op. cit., p. 308).
10. Cf. Caio Prado Jr., Formação do Brasil contemporâneo, pp. 297 e 298, que esclarece bem o assunto. O mesmo autor diz à p. 316: “Em

suma, não se encontra na administração colonial, repito, uma divisão marcada e nítida entre governo geral e local. Acresce ainda, para
comprová-lo, que de todos os atos da Câmara há recurso para alguma autoridade superior: ouvidor, governador, Relação, até mesmo a
Corte. Doutro lado, as Câmaras agem como verdadeiros órgãos locais da administração geral”. Cf. também Salomão de Vasconcelos, cit.
por Orlando M. Carvalho, Política do município, p. 35.

11. Deve haver equívoco na referência ao alcaide-mor como auxiliar dos almotacés (cf. Cândido Mendes; op. cit., nota 1 ao 1. I, t. 74, e
nota 1 ao 1. I, t. 75).

12. Op. cit., p. 309.
13. Cf. Cap. 5, “Até à Constituição...”.
14. Carvalho Mourão, op. cit., pp. 309 e 310.
15. O governo das conquistas da Companhia das Índias Ocidentais Neerlandesas, segundo seu primeiro regimento, de 13-10-1629


