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c a p í t u l o  i V

PARLAmentARes

Os documentos dos parlamentares restringem-se, neste livro, 
aos Anais do Senado de Pernambuco, do conturbado ano 
de 1892 (Annaes do Senado de Pernambuco, Segunda Sessão 
Legislativa de 1892. Typographia do Jornal do Recife), sendo  

que o interesse foi focado exclusivamente na elaboração da legislação que 
estabelece os direitos e os deveres dos municípios pernambucanos, no 
momento mesmo da elaboração das instituições estaduais do novo regime. 

Essas tendências são autonomistas e logo em 1893 serão alvo 
das ácidas críticas do então governador Barbosa Lima. Queixava-se 
inicialmente da criação arbitrária dos municípios, segundo ele, de co-
nhecimento do Congresso. As aspirações locais suplantaram as infor-
mações técnicas tais como dados relativos à população, recursos mate-
riais, existências de prédios adequados para os serviços “essenciais”, etc. 
Tudo posto em segundo plano, acrescenta, “em vista das exigências dos 
chefes políticos”. Segue ele dizendo que

em geral, as rivalidades partidárias faziam questão vital de 
criação de uma vila, de um termo, de um município, postos 
inteiramente de lado aquelas condições: bastava que se tra-
tasse da comodidade de um mandão de aldeia ou da satis-
fação dos seus caprichos pequenos em represália ao vizinho 
chefe de uma política decaída, que por ventura houvesse 
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obtido favores semelhantes (Mensagem dirigida pelo go-
vernador Dr. Alexandre José Barbosa Lima ao Congresso  
do Estado  de Pernambuco em 6 de março de 1893. Recife: 
Typographia Manoel Figuerôa de Faria e Fos. Fundo Go-
vernadores do Estado de Pernambuco. Apeje, p. 18).

Os defeitos, avaliava ele nesta época de consolidação republicana 
e ditadura florianista, eram coextensivos à República, que os herdou de 
outros tempos, mas não soube desvencilhar-se da “força dos fatos con-
sumados” e de tudo o que ela “pode entre nós”. Segundo Barbosa  Lima, 
os constituintes de 1890 não cogitaram “estabelecer regras invariáveis” 
que os inspirassem “na verificação da existência real dos recursos im-
prescindíveis à vida das entidades autônomas”, tendo-as aceitado do 
modo como as criou a monarquia “e sem indagar-lhes da força nem 
da capacidade sob qualquer dos aspectos da administração pública, os 
incumbiu de serviços e os sobrecarregou de ônus de todo em todo in-
compatíveis com o seu desenvolvimento” (idem ibidem).

As “Disposições Permanentes”, intituladas “Dos Municípios”, di-
vidida em três capítulos, subdivididos por sua vez em 24 artigos por eles 
distribuídos, estabelecem que (p. 215 e ss.), para efeitos de sua adminis-
tração, o estado dividia-se em municípios que são “pessoas civis autôno-
mas”, gozando de direitos “necessários à sua vida administrativa e eco-
nômica”. Inviabilizava-se, portanto, qualquer ingerência de “autoridades 
estranhas à hierarquia municipal”, embora seja salvaguardada ao estado 
a possibilidade de intervenções nos casos previstos na constituição esta-
dual. De todo modo, ficava assegurada a soberania dos municípios.

Estes teriam direito à constituição de poderes legislativos exerci-
dos por um Conselho Municipal; executivo, por um Prefeito; judi ciário, 
os juízes de distrito. Do conselho, dizia-se no quinto artigo que ele 
seria formado por 15 membros na capital, 7 nas cidades e 5 nas vilas . 
Estabeleceu-se nos artigos seguintes proteção contra nepotismo, nú-
mero de sessões realizadas anualmente, o sistema de suplência. 
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O artigo décimo, subdividido em 24 parágrafos, estabeleceu as 
atribuições dos Conselhos. A eles competia a eleição de seu presidente  
e vice; a verificação dos poderes de seus membros, impedindo que 
suas ações fossem prejudiciais à saúde pública, à ordem e à proprie-
dade particular, da União ou do estado. Deviam também organizar o 
orçamento  municipal visando o ano legislativo seguinte e assim fixar 
receita e despesa e com esse fim lançar, observando as leis estaduais e 
federais, as taxas necessárias. Podia-se também contrair empréstimos 
quando necessário, regular as transações imobiliárias, executar, fixar e 
fiscalizar obras, arrecadar fundos e aplicar rendas. O Conselho era res-
ponsável pela abertura, regulação, denominação, calçamento, iluminação, 
conservação e policiamento de ruas e estradas municipais; assim como 
a divisão do município em distritos, divisão cujos objetivos principais 
deviam ser a administração policial e judiciária. A ele competia a orga-
nização da “força municipal indispensável ao policiamento dos distri-
tos” (Mensagem dirigida pelo Governador Dr. Alexandre José Barbosa 
Lima ao Congresso do Estado de Pernambuco em 6 de março de 1893. 
Recife: Typographia de Manoel Figuerôa de Faria e Fos, parágrafo 10). 
Devia também organizar a higiene e tudo o que a ela e à saúde pública 
diz  respeito. Ficava a seu encargo também o ensino primário gratuito, 
a criação de serviços municipais e empregos, comunicar ao governador 

“os abusos prejudiciais aos direitos do município, praticados por qualquer 
autoridade estranha à hierarquia municipal” (idem, parágrafo 22), assim 
como convênios com outros municípios visando à realização de obras.

O capítulo 3 arrola as responsabilidades do Prefeito e do subpre-
feito (idem, p. 217 e ss.). Eleitos trienalmente, impedidos de reeleição, a 
eles cabia executar as deliberações do Conselho, a menos que lhes pa-
recessem prejudiciais ao “bem público” (idem, parágrafo 1), fiscalizar os 
serviços municipais, arrecadar as rendas municipais, por meio de seus 

“agentes de confiança”, respeitando o orçamento votado pelo Conse-
lho, organizar as despesas, propor o orçamento e apresentar o balanço 
municipal do ano anterior. Era-lhes reservado o direito de “nomear, 
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licenciar, suspender e demitir (…) pela forma prevista no no 20 do 
artigo 10, os empregados não eletivos do município, excetuados os da 
secretaria do Conselho, e guardadas as garantias concedidas por lei; e 
sob proposta dos juízes distritais (…)” (idem, parágrafo 8).

Algumas indicações podem ser retiradas dessas informações, 
submetendo-se a importância do conhecimento das primeiras bases 
lançadas para a constituição e funcionamento dos municípios, a des-
peito das alterações que viriam a sofrer ao longo das quatro décadas 
da Primeira República. Em primeiro lugar, nota-se a preparação de 
um cenário legal para a autonomia dos municípios pernambucanos. 
A eles, salvaguardada a constitucionalidade pernambucana, era reser-
vado o direito de gerir-se livres das cadeias estaduais. Em segundo 
lugar, os direitos e deveres do município reservavam aos políticos lo-
cais prerrogativas de significativa importância. Os conselheiros eram 
os que organizavam a Força policial e lidavam com as arrecadações, 
o mesmo ocorrendo com os prefeitos. Muito difundido na literatura 
que tratou do clientelismo o peso dos impostos, da nomeação de po-
liciais e da distribuição de cargos públicos. No caso dos municípios 
sertanejos, a arrecadação implicava na ampliação das dívidas contraí-
das por comerciantes junto aos administradores públicos, dada a pos-
sibilidade sempre presente da sonegação. Os cargos públicos postos à 
disposição do executivo eram, e são, recursos-favor postos em circu-
lação visando da captação do recurso-voto (cf. Villela & Marques, 
2002). Considerado um dos mais valorizados favores políticos, os 
empregos fixam eleitores, criando uma clientela que se estende para 
baixo e para cima, segundo a abrangência do cargo em questão. Neste 
tópico inscreve-se a importância da organização das escolas, a cargo 
do prefeito. Em primeiro lugar, a atribuição do cargo de diretora, cuja 
disputa se dava no âmbito da política e nela inseria as mulheres. Em 
segundo lugar, no que toca aos cargos de professora, a despeito dos 
processos seletivos legalmente constituídos.
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Aí incidia parte da crítica desferida aos municípios por Barbosa 
Lima, em 1893. Dos 61 existentes pela época, em Pernambuco, todos 
ficaram abaixo dos 20 mil contos de réis, os vinte mais pobres ficando 
na faixa de mil contos. Apenas para pagar, por exemplo, um litro de 
creolina para limpar a cadeia, um de álcool para iluminá-la mediocre-
mente, uma lamparina, um mês de gás e um de água, gastava-se em 
1892 aproximadamente 78 contos, ou seja, quase dez por cento da re-
ceita dos mais pobres municípios. É bem verdade que as contas muni-
cipais frequentemente registravam um pequeno superávit e raramente 
eram deficitárias. 

O total dos municípios passaria a 66, para desespero de Barbosa 
Lima, em 1893. Para o governador, um pessimista quanto às possibi-
lidades da autonomia municipal, as coisas não podiam passar-se de 
outro modo em virtude das condições dos municípios,

artificialmente inventados, sem condições de vida própria, 
quase indigentes por um lado: população em que avultam 
analfabetos na proporção de 80%; políticos mais preocu-
pados de eleições do que outro qualquer serviço público; 
chefes locais nada sabendo de administração (…) (Mensa-
gem dirigida pelo Governador Dr. Alexandre José Barbosa 
Lima ao Congresso do Estado de Pernambuco em 6 de 
março de 1893. Recife: Typographia de Manoel Figuerôa 
de Faria e Fos, p. 19). 

Nesse reino da “politicagem eleitoral”, os problemas relaciona-
dos pelas nomeações despertavam preocupações no governador, pois 
ao estado restava apenas dispensar os recursos para o pagamento de 
cargos postos à disposição dos chefes municipais. Barbosa Lima acu-
sava os políticos de criarem escolas arbitrariamente, “providas pelo 
favoritismo oficial”. A cada ano, 705 professores despendiam mais 
de um milhão de contos, sendo que as aulas seriam comandadas por 
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“pessoas estranhas a esse professorado”. Segundo dados seus, de 1889 
a 1891 teriam sido “nomeados 210 professores sem título de capaci-
dade nem concurso”. Além disso, dado que os municípios dispunham 
de recursos escassos, os professores, cujos vencimentos variavam entre 
300 e 400 mil réis anuais, perderam todas as gratificações anterior-
mente garantidas pelo estado. Esses rendimentos eram inferiores aos 
das praças da infantaria da Força Pública (mais de 500 mil réis) e 
aproximadamente a metade dos rendimentos mensais de um tenente-
coronel, aproximadamente de 600 mil réis.

Já foi feita acima alguma referência à criação de novos distritos 
administrativos e policiais. A dominância de determinadas famílias, a 
distribuição de prestígio por seus segmentos, o modo como eles vão 
arranjar-se na superfície política de inscrição e suas relações com a 
política municipal vai determinar onde eles serão criados e quem se 
responsabilizará pela manutenção da ordem em cada vila, povoado 
e ribeira. Se os prefeitos estavam, em 1892, responsabilizados pela 
orga nização das polícias, pela divisão do município, serão também 
os grupos politicamente dominantes aqueles capazes de demonstrar 
sua força e coe são aos níveis políticos superiores, os responsáveis pela 
nomeação dos delegados. Contudo, nota-se através da documentação 
propriamente  policial, mais uma vez, que este processo não é homo-
gêneo, unitário, nem mecânico. Ele era objeto de combate e disputa, 
tal como será visto nas Considerações finais.



C o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s

A totalidade da documentação que acaba de ser apresenta-
da e analisada aponta para diversas direções. Em primei-
ro lugar, como parece evidente, as autoridades estaduais 
estavam atentas e eram constantemente informadas das 

peripécias dos grupos armados nos municípios do interior. Portanto, a 
tese do isolamento, à qual apelaram muitos estudiosos (mesmo muitos 
dos que pretenderam refutá-la), é inadequada para explicar os fenô-
menos que ali ocorriam. Os políticos e seus comissionados não apenas 
estavam informados como procuraram refletir a respeito das causas do 
fenômeno da violência – revestida pelo nome de banditismo e can-
gaço – naquela região e procurar, para elas, soluções. Essas soluções 
tomaram forma no discurso, mas raramente na ação. Os regulamentos 
de condutas e os incentivos no processo de civilização do interior tive-
ram como contraponto a repressão. Esta, por sua vez, desempenhou um 
duplo papel no processo simultaneamente como produtora, reprodu-
tora e reformuladora do povo em armas. Pois através dela armaram-se 
grupos familiares para cumprir as tarefas repressivas, que por sua vez 
provocaram a deriva de diversos indivíduos e grupos para as hostes dos 
homens em armas que, enfim, eram o próprio argumento da repressão 
para se realizar sem peias sobre uma grossa camada da população que, 
ao longo do tempo, viu crescer em torno de si o que seria um dos mais 
longos e ostensivos períodos de ocupação militar da história do Brasil.
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A documentação mostrou também como, em sua própria ava-
liação, os juristas que ocupavam postos comissionados na segurança 
pública efetuavam uma divisão entre a política local e a estadual que 
correspondia a uma outra: as práticas tradicionais, e, portanto atrasadas 
e retrógradas, e as modernas e avançadas. A elas correspondiam ainda 
dois tipos de políticos: aqueles preocupados apenas com as eleições, 
cego para todo o resto e que não escolhiam meios para vencê-las; e os 
que viam nesta atividade uma forma de trabalhar para o bem público.

Entre os meios ilícitos usados pelos mandões de aldeia estava, é cla-
ro, a proteção de criminosos. E entre os meios de protegê-los estava o 
emprego de algumas instituições estatais, tais como a polícia e a justiça, 
sob a forma do júri e dos habeas corpus. Os chefes locais, segundo a 
avaliação de seus pares estaduais, eram aqueles que, ao mesmo tempo 
constituintes do Estado e eram seus inimigos. Ao mesmo tempo parte 
integrante do sistema de poder legal e seu sabotador.

 Os chefes locais, parte fundamental do exercício dos poderes 
no período enfocado, forma e expressão por excelência do controle, 
da dominação e das forças em confronto, portanto parte do Estado, 
eram agentes de movimentos contraestado.1 O que se pretende dizer 
através desta frase? Se na obra de Clastres pode-se detectar a exis-
tência de forças, por assim dizer, estatizantes, constantemente con-
trariadas pelo “contraestado” “das sociedades primitivas”, seria preciso, 
tal como propuseram Deleuze & Guattari (1980), encontrar as forças 
do “contraestado” nas sociedades de Estado. E isso de que modo? 
Diante da interrogação de como podiam os selvagens esconjurar o 
Estado sem jamais ter tido com ele uma experiência prévia, os auto-
res elaboraram dois conceitos gêmeos: o de “mecanismos coletivos de 
inibição” (idem ibidem, p. 442-443) e o de “antecipação-esconjuração” 
(idem, p. 538). 

Se as sociedades sem Estado dispõem de mecanismos apropria-
dos para evitar que o Estado surja de dentro, tais como a guerra e 
mesmo a chefia, Deleuze & Guattari avançam a hipótese de que 



Jorge Mattar Villela

121

todo mecanismo de esconjuração já é uma antecipação da formação 
de um poder central (idem, p. 538) que age sobre as sociedades sem 
Estado, em perfeita coexistência. São modos de coexistência com 
o “seu aquém” (idem ibidem). Pois assim como Clastres, Deleuze & 
Guattari cancelam qualquer possibilidade de linha evolutiva que vá 
do sem-Estado ao Estado. Só que no caso dos dois autores, isso se 
dá pela coexistência de forças em conflito, sendo que umas são ca-
pazes de suprimir a atualização de outras, mantendo-as em estado 
de “virtual-real” (idem, p. 126-127). Essa é a função dos mecanismos 
coletivos de inibição: possibilitar que tudo coexista “em perpétua in-
teração” (idem, p. 536), ao mesmo tempo que algumas formações se 
atualizam e outras não.

Nesses casos, os chefes políticos locais podem ser entendidos 
como forças contraestado. Elas se espalham, ainda segundo Deleu-
ze & Guattari um pouco por toda parte, desde os grupelhos urbanos 
até as grandes corporações transnacionais. No caso do objeto deste 
trabalho, pode-se reconhecer nas práticas dos políticos de todas as 
esferas ações contraestado, agindo sobre a forma Estado e sendo, ao 
mesmo tempo, contrariadas pelas forças do Estado.2 Vale lembrar que 
autores clássicos, tais como Costa Pinto (1949) e Chandler (1980), 
já haviam notado, a seu modo, essa dupla relação dos poderes com o 
Estado, sob a expressão que coloca as famílias como agentes da ordem 
e ao mesmo tempo a mais importante causa de desordens. A diferença 
capital entre a abordagem mais atinente à tradição e a que tento expor 
aqui é que ambos os autores entendem a autoridade da família como 
resultado da ausência da autoridade externa ou propriamente estatal; 
ao passo que entendo que a autoridade da família é uma expressão 
da autoridade do Estado ao mesmo tempo em que um mecanismo 
inibidor da formação de um poder central.
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No ta s

1 A propósito da noção do contraestado, ver os clássicos artigos de Clas-
tres (1982), mas também Barbosa (2001), sobretudo o capítulo 4. Deleuze 
& Guattari produziram um conceito de contraestado a partir das teses de 
Clastres. Diante da interrogação de como podiam os selvagens esconjurar 
o Estado sem jamais ter tido uma experiência prévia com ele, os autores 
elaboraram o conceito de mecanismos coletivos de inibição. Ou seja, aque-
les que, por seu funcionamento, impedem determinadas formações sociais 
emergirem a partir de outras. Em Deleuze & Guattari, que enfatizam a 
dualidade interior/exterior do Estado, a noção distingue-se da ideia de me-
canismos contra o Estado, tal como é avançada pelos clássicos estudos da 
patronagem, dos quais pode-se destacar, por exemplo, Kenny (1968), para 
quem o par patrão-cliente volta fidelidades segmentares e personalizadas 
contra sistemas oficiais nacionalizantes e despersonalizados. Assim, o po-
der e a autoridade paralelos estão em oposição aos poderes oficiais invaso-
res. A patronagem, vista dessa forma, é paralela e substituta das instituições 
oficiais. Ela protege a comunidade das influências externas. É apenas dessa 
maneira que Kenny poderá ver o personalismo da patronagem como uma 

“rebelião ritual”.

2 É possível que esta seja uma abordagem mais apropriada às lutas polí-
ticas do que as tradicionais pendengas entre os interesses públicos contra 
os interesses privados, ou o estatismo contra o patrimonialismo, ou o clien-
telismo contra a burocracia, sendo que a observação etno gráfica identifica 
constantemente a mistura indissociável de cada um dos elementos desses 
pares de oposições nos outros. A respeito do contraestado nas sociedades de 
Estado, ver também Goldman (1999, p. 81-82): “Uma vez que só é possível 
ser contra algo que de algum modo está presente, somos obrigados a admi-
tir que, ao falar de sociedade contra o Estado, estamos nos referindo a certos 
mecanismos do Estado que funcionam no interior destas sociedades, ainda 
que elas não conheçam o Estado propriamente dito. O problema é que não 
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podemos admitir que, com a emergência do Estado, tudo se passasse como 
se o contraestado simplesmente deixasse de existir”.
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