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VOZES DA CIDADE 

Pedro Ernesto, a Câmara Municipal do Distrito Federal e os impasses da política 
canoca 

( 1 935- 1 937) 

Carlos Eduardo Barbosa Sarmento 

o período compreendido entre 1 935 e 1 937 marca uma fase singular 

na trajetóría política da cidade do Rio de Janeiro. Com a aprovação, pela 

Assembléia Nacional Constituinte de 1934, do projeto encaminhado pela bancada 

do Partido Autonomista do Distrito Federal que previ a  a autonomia política e 

administrativa da capital da República, o Distrito Federal iria conhecer um novo 

quadro político e institucional. Diferentemente da estrutura marcadamente 

interventiva que vigorara na Primeira República, com os poderes Executivo e 

Legislativo federais dispondo de diversos instrumentos de interferência sobre a 

dinâmica política local, o Rio de Janeiro passaria a ser administrado por um 

prefeito não mais nomeado pelo presidente da República, e sim eleito, que 

governaria ao lado de um corpo legislativo municipal também livre das 

prerrogativas interventivas do Senado Federal. 

Neste sentido. as eleições de outubro de 1 934 representaram a 

manifestação evidente da eficácia da proposta de reorganização política da capital 

da República embutida nas bases de estruturação do pacto autonomista, 

conformado a partir da indicação de Pedro Ernesto para o cargo de interventor 
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federal no Distrito Federal em setembro de 1 93 1 .  Com a consolidação do Partido 

Autonomista como eixo de convergência das diferentes forças em atuação no 

campo político carioca, os candidatos da legenda obtiveram resultados 

inquestionáveis no pleito para a composição dos corpos legislativos federal e 

municipal. De um total de 24 cadeiras a serem ocupadas na Câmara Municipal do 

Distrito Federal, nada menos que 20 vereadores eleitos eram autonomistas. Se em 

uma primeira perspectiva analítica estes resultados podem indicar a definitiva 

coesão das forças políticas cariocas em tomo da liderança de Pedro Ernesto e de 

seu partido, uma observação mais atenta das injunções e dos impasses inerentes à 

dinâmica do campo político carioca do penodo revela indícios do progressivo 

desgaste dos liames relacionais e das bases sustentatórias do Partido 

Autonomista, evidenciando a fragilidade de sua estruturação. O aprofundamento 

de questões programáticas, demarcando a caracterização ideológica mais precisa 

do direcionamento intentado pelo prefeito, e o agravamento das disputas 

c1ientelísticas contribuíram significativamente para o esgarçamento interno do 

pacto de coesão presente na proposta autonomista, conduzindo a uma fase de 

desequilíbrio e fragmentação do conjunto heterogêneo de lideranças políticas que 

gravitavam em tomo do eixo do partido. 

Neste texto procuraremos, a partir da trajetória da Câmara Municipal 

do Distrito Federal no penodo 1 935- 1 937, perceber a dinâmica da estruturação 

das vias de coesão e o processo de desagregação do Partido Autonomista e, 

conseqüentemente, da base de apoio político do governo Pedro Ernesto. Tal 

escolha se justifica pela caracterização desta casa legislativa como o principal 

fórum de debates e intermediações no nível municipal, ou seja, como a própria 

consubstanciação da proposta autonomista, que demandava um maior espaço de 

atuação para as forças políticas cariocas. Com este alargamento do campo, a 

Câmara explicitaria as diferentes forças que se faziam representar no nível local, 

trazendo para o proscênio as vozes, até então silenciadas, da cidade. Ao 

acompanharmos a atuação do corpo legislativo e sua relação com o Executivo 

municipal. priorizaremos a compreensão da dinâmica interna ao campo político 
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da cidade, buscando evidenciar os fatores que propiciaram a desarticulação do 

projeto autonomista. 

1 .  A CÂMARA MUNICIPAL DO DISTRITO FEDERAL 

AUTÔNOMO 

Após a eleição da representação municipal, a Câmara Municipal do 

Distrito Federal foi instalada oficialmente em sessão solene no dia 6 de abril de 

1 935. Devido à renúncia de Pedro Ernesto Batista e de Jones Rocha, que haviam 

obtido mandatos de vereador pelo voto direto mas concorriam aos cargos de 

prefeito e senador no pleito indireto, dois suplentes do Partido Autonomista 

foram convocados (Ruy Almeida e Jayme César Leite), compondo assim o 

quadro de 24 vereadores, que se complementaria com quatro representantes 

classistas, formando assim a primeira legislatura da Câmara. 1 

A primeira tarefa da recém-empossada Câmara sena promover a 

eleição indireta do prefeito do Rio de Janeiro e dos representantes cariocas no 

Senado, conforme estava previsto nas disposições transitórias da nova carta 

constitucional. A eleição não envolvia qualquer problema, já que o Partido 

Autonomita detinha a maioria absoluta das cadeiras. Nada mais caberia à bancada 

autonomista que sufragar os nomes indicados pela direção do partido, na qual 

havia unanimidade quanto à indicação de Pedro Ernesto como candidato ao cargo 

de primeiro prefeito constitucionalmente eleito da cidade do Rio de Janeiro. Em 

tomo do nome do interventor havia-se consolidado a estruturação do partido, 

principalmente devido ao respeito e à manutenção das redes de 

patronagemlclientela dos chefes políticos locais. Além deste fator inerente à 

estruturação política do Partido Autonomista, pesava favoravelmente o enorme 

I Anlerionnenle o Legislativo Municipal do DislrilO Federal fora chamado de Conselho de lnlendência e 
de Conselho Municipal. recebendo a denominaçilo de Câmara Municipal somenle em 1935. Ver Maria 
Tereza Chaves de Mello. () Par/amemo Esladllal do Rio de Janeiro: da proclamação li fi/são. Rio de 
Janeiro. ALERJ. 1992. pp.76-77. 
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cansma de Pedro Ernesto e sua penetração macIça nas camadas populares, 

levadas à participação política pelo alargamento do contingente eleitoral do 

Distrito Federal e pela ampliação das redes de bens e serviços públicos. Contava 

ainda bom relacionamento mantido entre o interventor carioca e o chefe do 

Executivo federal, Getúlio Vargas. Se a bandeira autonomista saíra vitoriosa dos 

debates da Constituinte e conseguira articular um pacto político entre as 

principais lideranças da capital federal, isto era em grande parte tributável ao 

papel de articulador do projeto autonomista que Pedro Ernesto desempenhara. 

Sua indicação para ocupar a prefeitura era não apenas um reconhecimento pela 

sua atuação a partir de 1931 no Executivo municipal do Rio de Janeiro, como 

também a garantia de que o pacto autonomista continuaria sendo conduzido, sem 

prejuízo de nenhum grupo em particular. 

No entanto, a indicação pela convenção do partido dos nomes de 

Cesário de Melo e Jones Rocha para as vagas no Senado Federal não encontrou 

inteiro respaldo entre os quadros autonomistas, evidenciando a multiplicidade de 

correntes e interesses que constituíam então as bases partidárias. Cesário de 

Melo, antigo intendente e prestigioso chefe político da região de Campo Grande e 

Santa Cruz, onde controlava mais de 80% do total de eleitores, era uma indicação 

que estava acertada desde o seu ingresso no Partido Autonomista. Cesário 

garantira o apoio de sua rede de clientela aos candidatos do partido. consolidando 

a penetração deste na região do "triângulo", em troca da candidatura a senador. 

Porém, seu nome era visto por alguns setores do partido, principalmente pelos 

"renovadores tenentistas" (como Augusto Amaral Peixoto, Átila Soares e 

Frederico Trotta), como o sinônimo mais perfeito da antiga política "carcomida", 

impregnada pelos vicios oligárquicos da Velha República que o partido se 

propusera combater. 

O nome de Jones Rocha encontrava ainda mais restrições entre os 

membros do partido. Político que se iniciara na carreira como lugar-tenente de 

Pedro Ernesto. Rocha demonstrara ser um elemento bastante articulado e soube 

corresponder às expectativas nele depositadas por seu mentor político. Porém. 
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sua rápida ascensão, garantida pelo apoIO do interventor, provocava uma 

crescente antipatia por parte de setores tradicionais da vida política carioca, que o 

identificavam como um astucioso e ganancioso arrivista, despreparado para 

qualquer cargo de responsabilidade e dono de uma moral bastante questionável. 

Outro fator que agravava ainda mais as resistências à sua indicação era a sua 

penetração nos meios operários, já que sua candidatura à Assembléia Nacional 

Constituinte fora um primeiro ensaio de aproximação com as lideranças 

trabalhistas por parte de Pedro Ernesto, e lhe dera uma imagem de agitador das 

massas e de representante de idéias "bolcheviques" e "sovietizantes" 2 A 

indicação dos dois nomes para a senatoria representou um esforço de articulação 

das chefias políticas cariocas conduzido por Pedro Ernesto, mas as nítidas 

restrições que enfrentavam evidenciavam sintomas do estado de progressiva 

desestruturação do projeto de coesão do campo político carioca intentado pelo 

interventor. 

O partido, de toda forma, fechou questão em tomo das três indicações 

e partiu para a consagração de Pedro Ernesto em verdadeiro clima de festa. A 

Mesa Diretora da Câmara Municipal passou a ser presidida pelo cônego Olympio 

de Melo, líder popular de Bangu e político que gozava do apoio e da confiança de 

Pedro Ernesto. Olympio de Melo desempenhava além disso um importante papel 

simbólico na composição das forças autonomistas, por ser um elo de 

aproximação com o movimento católico, que inicialmente mantinha reservas em 

relação ao Partido Autonomista. O próprio padre Olympio assumiu claramente 

este papel em seu discurso de posse na presidência do corpo legislativo 

municipal: 

"A alIa dislinçào que me foi conferida se 
reflele mais vivamente sobre a Igreja Calholica, de 
que sou sacerdole, do que sobre mim mesmo que nào 

2 Conforme const:J dos depoimentos orais de Augusto Amaral Peixoto e Átila Soares dcposit:Jdos no 
setor de História Oral CPD<XIFGV. 
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aspirava tão elevado destaque no scenário político

social do país. " 3 

A eleição do prefeito e dos senadores, realizada minutos depois da 

posse da Mesa Diretora, trouxe embutido no resultado final, havia muito já 

previsto, uma certa dose de surpresa, na medida em que alguns vereadores do 

partido se recusaram a sufragar o nome de Jones Rocha para a vaga no Senado. 

Devido ao caráter secreto dos votos, não se conseguiu verificar quais teriam sido 

os cinco vereadores autonomistas que se negaram a apontar o "Ieader 

autonomista" na Assembléia Constituinte como representante das forças políticas 

cariocas no Senado. Apenas Átila Soares, militar católico, presidente do diretório 

autonomista da Lagoa, declarou publicamente seu voto, demonstrando uma 

aberta oposição às diretrizes do partido. Através de oficio, fez com que se 

publicasse nos Anais da Câmara sua declaração de voto, na qual, apesar de não se 

referir ao nome de Rocha, fazia claras ressalvas ao direcionamento político de 

seu partido: 

"Declaro que votei no Dr. Pedro Ernesto. 
A declaração não implica, em absoluto, sombra de 
incondicionalismo com o chefe do partido que me 
elegeu, a cuja administração como interventor fàço 
várias restrições. Duas razões, todavia, justificam 
meu proceder: o compromisso unànime assumido 
pelo Partido AlIIonomista em convenção solene, em a 
qual ficou deliberado sufragar-se seu nome para 
aquele cargo: e a obra concreta que S. Ex. ,  a despeito 
dasfàlhas administrativas que praticou soube legar à 
nossa bela capital - a criação de novas escolas e 
hospitais. Declaro que votei em Cesário de Melo, 
sobre ter sido o nome de S. Ex. apontado 
unanimemente, em convenção partidária, para esta 
alta investidura, força é reconhecer, 1/0 político e no 
cidadão, atributos de lealdade e de coração, que o 
habilitam ao sufrágio consciente de seus 
correligionários. Declaro, finalmente, que votei no 
COl/de Pereira Ca/'l1eiro. S. Ex. é de todos conhecido 

3 .Inais da Cómara ,Itllnicipal do Distrito Federal. \"01. abril 1935. p.8. 

6 



o 

e por todos admirado e, gozando de excepcional 
prestígio na sociedade carioca, tornou-se no Partido 

Autonomista, expoente de inconfundível valor . .. 4 

Quando, na tarde de 8 de abril de 1935 Pedro Ernesto finalmente 

assumiu o cargo de prefeito eleito do Distrito Federal, apesar de um contínuo 

ambiente festivo, era inegável que algumas rupturas se faziam sentir na estrutura 

partidária que lhe dava sustentação. Se era aquele o momento máximo da 

campanha autonomista, era também o início de um sistemático· e crescente 

processo de oposição aberta por parte de alguns membros do partido à direção de 

Pedro Ernesto e à própria articulação de forças políticas que o partido 

representava. A instalação da Câmara abria espaço para a livre manifestação dos 

grupos que compunham a grande frente autonomista, sendo portanto o locus de 

evidenciação das contradições inerentes ao partido. Tendo assumido então a 

tarefa de legislar sobre o Distrito Federal autônomo, a Câmara criaria condições 

para a apresentação de divergências de projetos e práticas políticas, tomando-se 

portanto a caixa de ressonância das oposições internas ao Partido Autonomista e 

ao governo Pedro Ernesto. 

Ao se expressarem, as vozes da cidade manifestavam abertamente que 

as tensões internas da articulação do partido já suplantavam o esforço agregador 

embutido na ação do chefe do Executivo municipal. A coesão autonomista 

rumava à cisão, abalada por crises de caráter clientelístico e por discussões 

programáticas e ideológicas. Apesar de a bancada do Partido Democrático

Economista ser bastante reduzida, era também muito contundente em suas 

criticas ao governo municipal, o que vinha catalisar o processo de divergências 

internas no interior do Partido Autonomista. Se, na sacada do edificio da Câmara 

Municipal, Pedro Ernesto proferiu um vigoroso discurso de posse reafirmando as 

diretrizes de sua "utopia renovadora", no interior do mesmo prédio começavam a 

se evidenciar as fissuras nos pilares de sustentação política de seu governo, 

4 Idem. p.34. 
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indicando o frágil equilíbrio da construção política autonomista e também os 

nítidos limites desta "utopia". 

Podemos perceber duas ordens de oposições ao partido e ao governo 

municipal, uma de claro perfil clientelista e outra de contornos ideológicos. Em 

termos gerais, a cisão clientelística deve ser entendida como um crescente 

processo de tensionamento promovido pela forçada convivência de grupos 

constitutivamente opostos no interior da mesma estrutura partidária, disputando 

os mesmos espaços de poder e lutando por maiores possibilidades de acesso aos 

cargos e serviços públicos, entendidos como a principal moeda de troca nas 

relações de patronagem. Por outro lado uma gradativa definição ideológica na 

condução do partido levaria não apenas a um questionamento no nível de 

políticas de grupos e clientelas, mas a um verdadeiro debate sobre a base 

programática sobre a qual se deveriam fundar os alicerces do partido. Esta, 

inicialmente tênue, oposição ideológica iria se agravar ao longo do ano de 1935 

devido ao perfil político almejado pelo prefeito para a sua administração, 

provocando um esgarçamento nas relações de alguns setores do partido com 

Pedro Ernesto e minando assim sua posição de liderança frente ao próprio 

partido. Sobre estes dois vetores matriciais do discurso oposicionista situaremos 

nossa análise, buscando observar as formas assumidas pelo processo de oposição 

interna e externa ao Partido Autonomista. 

Podemos sistematizar, de maneira geral, alguns dos eixos em tomo dos 

quaIs se teciam os discursos oposicionistas ao governo Pedro Ernesto. 

Formuladas basicamente por elementos externos à estrutura administrativa 

implantada pelo "tenente-civil" na capital e, posteriormente, por lideranças 

políticas que não se haviam integrado à estrutura partidária por ele articulada, 

estas restrições tinham como mote central a questão da montagem de uma "rede 

de favorecimento" dos interesses específicos dos grupos políticos que apoiavam o 

interventor e seu partido. Após a fusão dos partidos Democrático e Economista 

em 1934 (criando-se assim o Partido Democrático-Economista), suas principais 
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figuras, Adolfo Bergamini e Henrique Dodsworth, fariam da crítica aos 

investimentos em projetos de reestruturação e ampliação das redes municipais de 

educação e saúde pública uma constante. Segundo esta visão, tais projetos 

camuflavam sob uma aura de preocupação social o interesse básico de ampliar o 

leque de ofertas de cargos públicos, para usufruto e negociação das lideranças 

políticas autonomistas. A estas denúncias correspondia um esforço, por parte do 

chefe do Executivo municipal, para tomar mais transparente esta questão, 

evitando que as demandas clientelistas de seus aliados ameaçassem a condução 

de seu projeto social reformista. Posição que era assim percebida por seu filho 

Odilon Batista: 

"Meu pai deu um apoio muito grande às 
decisões de Anísio (Teixeira), mas foi muito 
combatido por esse gnlpo de políticos que queriam 
transformar a secretaria, uma secretaria que dá 
milito emprego, num foco de política. Enquanto papai 

ficou na prefeitura resistiu a isto ". 5 

Esta questão tomava-se ainda mais problemática quando o assunto em 

pauta era a montagem da Guarda Municipal. Visando a obstacular o crescimento 

político e da esfera de atuação do chefe de polícia do Distrito Federal nomeado 

pelo presidente da República, o mato-grossense Filinto Müller, Pedro Ernesto 

encaminhara em maio de 1934 o projeto de criação da força policial da 

prefeitura.6 Constituída como um projeto relacionado ao processo de autonomia 

política e administrativa do Distrito Federal, na medida em que possibilitaria a 

ruptura com uma das formas de interferência federal sobre as questões inerentes à 

vida da cidade,.a Guarda Municipal era também um dos focos da disputa política 

travada entre o projeto político-social de Pedro Ernesto e as forças autoritárias e 

centralizadoras que se situavam em tomo do governo Vargas. 

5 Depoimento Odilon Batista depositado no Setor de História Oral CPDOC/FGV 
6 Decreto Municipal �. 790 de 22/05/ l93�. conforme consta do texto integral publicado no Jornal do 
Brasil de l 7/06/l93� - pp.6-9. 
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Em tomo da Guarda M unicipal iniciou-se igualmente uma discussão 

entre os diferentes segmentos da vida política carioca. Para os aliados de Pedro 

Ernesto no Partido Autonomista, este corpo policial representava um verdadeiro 

manancial de cargos públicos, disponíveis para a negociação dentro do sistema 

tradicional de patronagem. A critica dos opositores, como Adolfo Bergarnini, 

incidia aliás sobre este mesmo aspecto: a Guarda nada mais seria que uma nova 

frente de contratação de "apadrinhados" políticos que não se encaixassem nas 

redes de assistência e educação municipais.7 Porém, para alguns outros setores a 

criação da Guarda representava um risco para a ordem interna do Brasil. A nova 

organização policial era compreendida como tendo fins claramente políticos. 

podendo ser usada como milícia particular pelo governador da cidade. Algumas 

vozes chegaram a erguer-se conclamando uma intervenção federal na capital, 

interpretando a conjuntura local como "um perigo para o governo federal" 8 

Tais discussões revelam, em primeiro lugar, a percepção, por parte dos 

políticos que se situavam na oposição, de que o Executivo municipal carioca 

estruturava uma rede de cargos e serviços públicos á disposição das principais 

chefias que se arregimentavam em tomo do Partido Autonomista. Embora em 

alguns momentos específicos elementos ligados ao partido manifestassem 

descontentamento em relação à "política de grupos" que Pedro Ernesto vinha 

conduzindo. estas críticas não chegaram a representar verdadeiras cisões 

intrapartidárias. A interpretação que podemos então formular associa esta 

permanência da coesão interna à capacidade praticamente ilimitada do prefeito da 

cidade de atender às demandas de ordem clientelística oriundas das diferentes 

lideranças incorporadas ao partido. O sentido básico do atendimento destas 

reivindicações está na própria lógica organizativa do partido, que buscava atrair o 

maior número de chefias políticas para o interior de sua estrutura.. respeitando as 

7. IUlIIX da Càmarn tios f)(·pulndo.\". Ano I tJ3-4 - ,"oI. 2. p.3. 

M Ver o discurso do deputado classista Thicrs PcrissC in . Inais da Câmara do ... · /Jeplllados. Ano I t)3� -
\"OI. I. p.252. 
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redes de patronagemlclientela já estabelecidas e usufruindo destas como 

verdadeiras bases de sustentação de seu projeto político. 

Na medida em que as criticas à administração Pedro Ernesto 

associavam sua atuação, e a de seu partido, a um risco iminente para o governo 

federal, observamos a transposição deste nível inícial de criticas e a formulação 

de um padrão de oposição que procurava buscar na tradição política interventiva 

uma maneira de bloquear a ação do prefeito e de seu partido. O ingresso neste 

campo de criticas representava um sério risco para a continuidade da ·experiência 

autonomista, principalmente quando se passava sistematicamente a associar a 

situação política do Distrito Federal a desvios da ordem constitucional e a 

prescrever a intervenção federal para a superação destes problemas identificados. 

O processo de aprofundamento doutrinário da atuação do prefeito e a 

aproximação com as lideranças operárias reforçariam este vetor oposicionista, 

tomando cada vez mais presente a ameaça de intervenção federal. Porém, 

diferentemente das criticas de caráter clientelístico, estas novas discussões 

polarizavam o debate radicalmente, manifestando claramente as defecções 

internas no partido, agravadas pelos novos rumos assumidos pelo direcionamento 

preconizado por Pedro Ernesto. Estavam então explicitados os vetores básicos de 

desestruturação do Partido Autonomista: disputas clientelísticas que não 

pudessem ser apaziguadas pela criação e ampliação das "máquinas políticas" e 

cisões provocadas pela tentativa de definição do perfil ideológico e programático 

do partido. 

A Câmara Municipal do Distrito Federal sena o espaço onde se 

assistiria às mais contundentes manifestações contrárias ao direcionamento 

ideológico que o governo municipal ia gradativamente assumindo. Ao longo do 

ano de 1935 observamos uma grande quantidade de discursos e debates no 

plenário que versavam sobre o perfil doutrinário da direção que Pedro Ernesto 

impunha ao governo municipal e ao Partido Autonomista. A importância que a 

Câmara assumiu pode ser explicada por ser ela o principal locl/s no qual se 

manifestavam os diferentes grupos políticos cariocas. O projeto autonomista 
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preVIa exatamente esta forma de atuação dos grupos políticos no espaço 

municipal, na medida em que, com a autonomia do Distrito Federal, o Legislativo 

municipal assumia fundamental importància e tomava-se um espaço de atuação 

privilegiada dos grupos políticos da capital. 

Durante a legislatura 1935-1936, com a preponderància absoluta de 

políticos eleitos pela legenda autonomista, a atuação dos representantes dos 

grupos políticos cariocas foi marcada por uma discussão que privilegiava 

sobremaneira os assuntos internos da cidade. Quando não se debatia a atuação do 

Executivo municipal, os vereadores defendiam os interesses das regiões que 

constituíam suas bases eleitorais, fazendo reivindicações como a de calçamento 

de ruas e iluminação de vias públicas. Por representarem uma cultura política 

fortemente marcada pelo cosmopolitismo, os vereadores cariocas também se 

mostravam atentos às questões nacionais, como a discussão em torno da Lei de 

Segurança Nacional e as articulações envolvendo candidaturas à sucessão de 

Vargas. Mas, a maioria dos assuntos discutidos pertencia à esfera dos interesses 

inerentes à cidade do Rio de Janeiro, e entre eles ganhava destaque o 

questionamento constante da atuação do prefeito. principalmente de sua 

aproximação com as massas urbanas e com intelectuais e militantes associados a 

uma tendência esquerdizante na vida política brasileira. Tanto políticos eleitos 

pelo Partido Democrático-Economista, como os próprios integrantes da bancada 

majoritária do Partido Autonomista, tiveram oportunidadede, no plenário da 

Câmara Municipal, manifestar sua posição em ao perfil ideológico que a 

administração Pedro Ernesto consolidava e que. conseqüentemente. o Partido 

Autonomista deveria seguir. Esta discussão nos serve para uma investigação do 

nível das críticas provenientes das forças atuantes no campo político carioca em 

relação à questão ideológica subjacente à estruturação do Partido Autonomista. e 

fornece alguns indícios de como esta definição ideológica mais precisa viria 

contribuir para a desestruturação mais profunda dos alicerces de sustentação do 

partido. 
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Coube a um político de oposição instaurar o debate sobre o caráter que 

Pedro Ernesto estaria procurando imprimir ao Partido Autonomista e sobre o 

possível futuro da legenda. Alberico de Moraes, eleito pela legenda Democrático

Economista, em seu primeiro discurso na Câmara Municipal, chamou a atenção 

para os principais pontos do discurso de posse do prefeito, o conhecido "discurso 

da sacada", vendo nele um verdadeiro programa político que diferia 

completamente do programa inicial autonomista. Com um nítido desprezo pelas 

idéias nele expressas, Moraes classificava a carreira de Pedro Ernesto como uma 

"aberração", por não ter o prefeito percorrido os vários cargos eletivos e, 

conseqüentemente, não ter completado aquilo que denominava "maturação 

política". Além de externar esta visão bastante elitista das funções políticas, 

pautada no processo de recrutamento, formação e seleção das elites políticas 

caracteristico da República Velha, Alberico de Moraes criticava a confusão de 

idéias presente no discurso de posse de Pedro Ernesto, que insistia em chamar de 

"programa político", denunciando uma postura mais voltada para a esquerda, 

diferentemente do programa original do partido pelo qual Pedro Ernesto se 

elegera vereador e posteriormente prefeito. Seu discurso trazia ainda uma clara 

provocação à bancada do partido de Pedro Ernesto: 

"vv. I!/:'X estão defendendo o programa 
do partido que os elegeu. e estão. ao mesmo tempo 
aceitando o proxrama do prefeito, programa que S. 
E�. não pode ter, porque é lima autoridade qlle 
prestou juramellfos de obediimcia e respeito à 
Constituição I'ec/eral e à Lei Orgânica do Distrito 
Federal. e nào podia desviar-se desses compromissos! 
Por conseguinte. o Partido Autonomista está em 
oposiçào às suas prúprias idéias e programa. os 
quais. um e outros senliram para que o eleitorado 
acorresse às u/'l1as e trouxesse W. EEX para esta 

(,âmara . .. 9 
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o discurso de Alberico de Moraes suscitou as mais distintas reações 

da bancada autonomista. Alguns, como Frederico Trotta, defenderam 

abertamente o direcionamento do governo para uma postura "socialista"; lO já a 

maioria seguiu o exemplo de Caldeira de Alvarenga, que defendeu a atuação do 

prefeito mas evitou falar da questão programática, revelando uma completa 

confusão entre os partidários de Pedro Ernesto em relação ao perfil ideológico 

por ele intentado. 1 1 Mas o clima de questionamento e polêmica em torno desta 

definição do perfil ideológico não cessaria rapidamente, e seria posteriormente 

retomado pelo oposicionista Heitor Beltrão, que urna vez mais associaria a ação 

do prefeito com uma guinada brusca em direção á esquerda: 

"O que eslranho é que dianle das 
reclamações e compromissos com que ° Parlido 
Aulonomisla se lenha apresenlado ao eleilOrado, em 
193./, possa, agora abalar de corrida para a 

esquerda, sem nova consulla a esse elei/orado . .. 1 2  

A discussão ficaria ainda mais acirrada com o pronunciamento do 

vereador autonomista Átila Soares, que passou a apoiar Beltrão, concordando 

com as principais acusações do político de oposição, principalmente no tocante 

às contratações de elementos ligados à militância comunista para os quadros da 

Universidade do Distrito Federal. O debate atingiu seu ápice com a provocação 

direta de Beltrão ao presidente da Casa, o cônego Olympio de Melo: "V. Exa. 

permanece no partido? Não acha que o partido se afastou da batina de V. Exa.?" 

A resposta do cônego. embora reticente, foi enfática na medida em que procurou 

dissociar o partido das relações com comunistas: "Não fui eleito por nenhum 

partido comunista". 1 3  

I o Idem p. 73. 
I I  Idem. pp.71·7:l. 
1 2  Idem. pp.:HlX. 
13 Idem. pp . . 106-JOX. 
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Apesar de alguns juramentos de fidelidade a Pedro Ernesto, 

encontravam-se poucos vereadores dispostos a apresentar uma defesa coerente 

dos chamados "princípios esquerdizantes" que estariam norteando a linha de 

atuação do prefeito. Mais do que a atitude dos políticos oposicionistas de levantar 

o tema da defmição ideológica, esta postura aparentemente atabalhoada dos 

vereadores autonomistas nos leva a perceber uma clara falta de coesão em tomo 

do projeto político do prefeito e, conseqüentemente, uma indefinição diante de 

uma discussão mais aprofundada das diretrizes doutrinárias a serem' implantadas 

na administração pública do Distrito Federal. O crescente mal-estar dos políticos 

do partido com os rumos que Pedro Ernesto estava tomando era nítido. Desde 

que o prefeito cedera o Teatro João Caetano para a realização do congresso de 

lançamento da Aliança Nacional Libertadora em março de 1 935, 1 4 ficara no ar 

uma nítida inquietação com a aproximação de Pedro Ernesto das lideranças 

comunistas, problema que se agravou com a criação da União Trabalhista do 

Distrito Federal. Tais fatores, que representavam uma tentativa de Pedro Ernesto 

aproximar-se de setores marginalizados da cena política, foram prontamente 

interpretados por alguns setores do Partido Autonomista como uma traição às 

bases originárias da organização e como um esboço da nova trajetória a que 

estaria se dirigindo o prefeito carioca. Augusto Amaral Peixoto, que já alinhava 

pontos de desacordo devido a problemas de ordem clientelística com Pedro 

Ernesto, rompeu definitivamente com o prefeito e, embora ainda permanecesse 

filiado ao partido, passou a não dar mais apoio às decisões do Executivo 

municipal. Segundo sua interpretação, expressa em carta: 

"Compreendi que a União (Trabalhista) 
era a célula da jillura organizaç'ão que deveria 
substituir o autonomista. lomba/i essa maneira de 
explorar a credulidade dos nossos operários. Na 
lOI1S/i/uin/e dejimdi com ardor e intransigência as 
reil'il1dicaç'c}es jus/as do.\' trabalhadores. Tenho como 

1 4  Jolm W. Fostcr Dullcs. Carlos Lacerda: a ,'ida de IIm/ulador. Rio de Janciro. NO\·a Frontcira. I'N2. 
pp. 4.1-44. 
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melhor testemunho a própria bancada trabalhista. 
inclusive os elementos do operariado como Vasco de 
Toledo e o Acyr Medeiros. Revolta-me agora assistir 
pseudo-socialistas. indivídllos que não conhecem 
sequer as necessidades dos trabalhadores. 
arregimentando as massas para conduzi-Ias por maus 

caminhos. " 1 5  

Esta percepção, manifestada por uma das lideranças autonomistas 

mais significativas, fornece-nos claros sinais de que o eixo de coesão interna do 

Partido Autonomista estava seriamente comprometido, fraturado. Augusto 

Amaral Peixoto, que fora um dos fundadores da organização, declarava o seu 

rompimento com o prefeito principalmente devido à percepção de que mudanças 

radicais estavam se processando no interior do partido, transformações estas que 

demarcariam uma nítida alteração no perfil programático e institucional da 

organização. Este vetor de criticas, talvez o mais contundente por questionar 

explicitamente a própria estrutura do partido. deve ser detidamente considerado 

na compreensão do processo da desestruturação autonomista que abordamos 

aqui. Analisando a trajetória organizacional do partido, suas propostas e sua 

estruturação interna de poderes. poderemos perceber com mais clareza o sentido 

desta matriz de críticas. explicitada pela veemência de Amaral Peixoto. que 

apontava as próprias contradições internas da organização como elemento de 

desal:'Tegação das lideranças que anteriormente se articulavam em tomo da figura 

do prefeito e do seu partido. 

2. O PARTIDO AUTO OMISTA E AS MUDANÇAS INTERNAS 

Planejado inicialmente como um partido destinado a agregar as 
, 

lideranças políticas do Distrito Federal em tomo de um programa político 

15 Cana de AuguSIO Amaral Peixolo a ()djlon Baplisla . Arqui,'o Pedro Erneslo . DOe PEB 35.U5.27/2 I 
- CPDOeIFGV. 
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fonnulado de acordo com a tradição tenentista, o Partido Autonomista se definia, 

em um primeiro nível de análise, como uma frente eleitoral capaz de conduzir à 

Assembléia Nacional Constituinte elementos comprometidos com a defesa dos 

princípios "outubristas" no processo de elaboração da nova carta constitucional 

brasileira. No que diz respeito à vida política da cidade do Rio de Janeiro, a 

proposta básica do partido era a de situar-se como eixo norteador de seu campo 

político. Isto era previsto no contexto da futura autonomia do Distrito Federal, 

que abriria um maior espaço de atuação para as forças políticas locais, gerando 

portanto a necessidade de uma recomposição entre as lideranças que configurasse 

o padrão de relações a serem estabelecidas. Situando-se em estreita proximidade 

com o então interventor federal na capital, Pedro Ernesto, o partido definia-se 

como um vetor de inter-relação entre as forças políticas da cidade e o chefe do 

Executivo municipal, ou seja, como o eixo a partir do qual se viabilizaria o 

controle da circulação e a ordenação do capital político no interior do campo 

político carioca. atraídos pela possibilidade de se sítuar em posições favoráveis e 

hierarquicamente superiores no rearranjo deste campo, as chefias e lideranças 

políticas da cidade passaram a gradativamente buscar o eixo agregador do 

partido. estabelecendo assim elos relacionais com a estrutura político

administrativa da prefeitura, mantenedora das grandes "máquinas políticas" da 

cidade. 

A consolidação do Partido Autonomista como eixo hegemônico no 

interior do campo político deu-lhe um perfil mais bem definido, tomando-se 

perceptível o ingresso crescente de elementos atuantes no campo político carioca 

e, conseqüentemente, a saída dos notáveis "fundadores" identificados com a 

matriz tenentísta. Desta maneira, a idéia de um programa básico, que fora um dos 

fatores iniciais que definiram a lógica de atuação do partido, perdeu a sua 

consistência dando lugar à articulação de forças locais em tomo de uma proposta 

eficaz de coesão que poderia vir a redefinir a estrutura hierárquica do campo. 

Esta tendência ainda foi agravada pela conclusão dos trabalhos constituintes. 

fazendo com que a missão inicial do partido atingisse sua finalidade. Embora se 
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pudesse esperar que o partido criado com o propósito de representar alguns 

interesses específicos no plenário da Assembléia Nacional Constituinte viesse a 

se fragmentar e a se desmobilizar após o encerramento das atividades desta, a 

proposta de reorganização do campo político carioca mostrava-se capaz de 

sustentar a estrutura partidária, e foi isto o que levou Pedro Ernesto a pensar no 

partido como uma efetiva base de sustentação política para as suas propostas 

renovadoras. Perdia o partido, portanto, o seu delineamento associado à 

consolidação de uma matriz política tenentista. e assumia claramente uma 

definição mais identificada com as tensões e injunções inerentes ao campo 

político da cidade, tomando-se assim um partido com caracteristicas 

marcadamente locais, representativas da cultura política carioca e da lógica 

organizacional de sua vida política. 

Esta primeira transformação observada não representaou, contudo, 

uma alteração profunda nas estruturas do partido. Explicitava-se apenas, desta 

maneira, a concretização do projeto político implícito na proposta inicial da 

frente autonomista. O Partido Autonomista pode ser caracterizado em sua fase 

inicial como um clássico exemplo dos partidos de quadros. conforme os definiu 

Maurice Duverger. Agregando grupos políticos. lideranças com influência sobre 

a composição do eleitorado carioca. o partido estabeleceu uma base sólida para a 

consolidação de sua hegemonia no campo político da capital da República. Se a 

definição inicial de uma frente pró-outubrismo se decompõs. a consolidação de 

um perfil marcadamente local. voltado para a lógica imanente ao campo. se 

cristalizou a partir do próprio alargamento do leque de lideranças que passaram a 

apoiar e a usufruir as estruturas do partido e as facilidades de acesso aos bens e 

serviços públicos facultados pelo Executivo municipal. Porém. a gradativa 

aproximação de Pedro Ernesto com os movimentos operários e populares 

impeliria a estrutura partidária em novas direções, forçando-a a acomodar um 

novo contingente político. e isto sim representaria uma drástica reconfiguração de 

suas estruturas internas de coesão. O projeto político e social do prefeito 

preconizava a assimilação das massas ao processo político. Isto levaria a uma 
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aproximação com organizações operárias e lideranças populares, mas também 

resultaria em uma forte oposição dos setores tradicionais agregados ao partido. 

Em vista desta resistência, Pedro Ernesto teve de pensar em vias alternativas de 

incorporação política destes novos setores, seja por intermédio da Liga Eleitoral 

Proletária (LEP), seja pela criação da organização denominada União Trabalhista 

do Distrito Federal (UTDF) . 

Embora a documentação relativa à União Trabalhista seja muito 

esparsa, estando disponíveis apenas o seu discurso-programa di: fundação e 

algumas notícias publicadas em periódicos, pode-se perceber a sua lógica 

organizativa a partir da observação da adesão de líderes operários e do processo 

de filiação de trabalhadores urbanos e funcionários públicos. Com a União 

Trabalhista, construía-se no Distrito Federal a experiência de um partido 

trabalhista de massas, dotado de uma ampla base de filiados e marcado por um 

processo mais participativo destes no interior da organização. Distinguia-se 

radicalmente a UTDF do conceito norteador do Partido Autonomista do Distrito 

Federal, que se relacionava com as massas somente na perspectiva de um 

contingente eleitoral conformador das suas bases de apoio político. Conforme 

Augusto Amaral Peixoto manifestou, a União Trabalhista era a gênese de um 

novo modelo de partido político. essencialmente distinto do Partido Autonomista 

em sua estrutura e propostas, que viria a servir de instrumento de mediação entre 

o prefeito e as massas urbanas. De fato, a criação da organização pode ser 

compreendida a partir da flagrante resistência dos grupos políticos integrados no 

Partido Autonomista à incorporação de lideranças trabalhistas às esferas 

decisórias do partido. o que teria levado o prefeito à tentativa de vias paralelas de 

arregimentação e negociação com este contingente emergente no campo político. 

A duplicidade partidária seria um processo de acomodação entre as forças, 

visando ao estabelecimento de uma forma de equilíbrio entre estes diferentes 

agentes em uma perspectiva futura. Este itinerário estava perfeitamente definido 

nas propostas de Pedro Ernesto. que chegou a manifestar sua disposição ao 

presidente Getúlio Vargas: 
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"No domingo esteve aqui o interventor do 
Distrito. O pleito eleitoral considerado liquido. Leu
me um programa político de natureza técnica que 
pretende lançar como base de um novo partido, ou 

antes, de transformação do Partido Autonomista . . .  1 6 

Este programa técnico nada mais era que a base da nova platafonna 

partidária elaborada por Pedro Ernesto e que tantas controvérsias causou nos 

debates iniciais que tiveram lugar no plenário da Câmara Municipal do Distrito 

Federal. Se o abandono do programa inicial, de matriz marcadamente autoritária, 

tributário das propostas tenentistas defendidas no Clube 3 de Outubro, não 

suscitou divergências entre as forças políticas incorporadas ao Partido 

Autonomista, a adoção de uma platafonna nova, essencialmente voltada para as 

massas. causou estranhamento e gerou indisposições entre os políticos vinculados 

ao eixo partidário autonomista. Luís Aranha, que se havia destacado por sua 

habilidade em negociar diretamente com as tradicionais lideranças cariocas, e que 

desta maneira havia contribuído para a consolidação das bases de apoio do 

Partido Autonomista, manifestou. em conversa reservada com o presidente 

Vargas. sua apreensão em relação à reconfiguração programática que o prefeito 

então alinhavava: 

.. Compareceu, fora das audiências, (} Lulu 
Aranha ( . .) alarmado com um pretendido discurso de 
fimdo comunista que, segundo lhe consta, Pedro 

Ernesto iria pronunciar na ocasião da posse . . . 1 7  

Para além de meras alterações na composição dos quadros 

autonomistas ou na redistribuição do capital político no interior de sua estrutura 

e. conseqüentemente. do campo político carioca. Pedro Ernesto esboçava a 

proposta de uma alteração mais profunda. uma verdadeira transfonnação 

16 Getúlio Vargas. /Jiilrio. Rio de Janeiro. Siciliano/FGV. 1 ��5. " 01. I .  p. :'57. 
1 7  Idem. Ib . . p. 376. 
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completa na perspectiva organizacional e programática do partido. Este processo, 

de fundamental importância para a compreensão da trajetória do Partido 

Autonomista e das injunções inerentes à dinâmica do campo político carioca, 

requer maior atenção em sua avaliaçãoe exige novos referenciais e instrumental 

analíticos. O trabalho do cientista político italiano Angelo Panebianco sobre a 

estrutura organizacional dos partidos políticos apresenta algumas reflexões que se 

aprofundam na temática do processo de transformação vivenciado pelas 

organizações partidárias. Panebianco, que dialoga com os clássicos da literatura 

acadêmica sobre o tema como Michels, Ostrogorski e o próprio Duverger, 

procura construir um modelo geral de compreensão das características estruturais 

dos partidos políticos, intentando estabelecer um novo vetor interpretativo sobre 

este objeto. Ao privilegiar as relações estabelecidas entre os diferentes 

componentes no interior das estruturas partidárias, o autor em questão define os 

momentos de "mudança estrutural" como momentos privilegiados para a 

percepção das características básicas dos partidos, e busca também um modelo de 

compreensão deste processo que possa contribuir para o enriquecimento da 

tradição marcadamente reducionista que grassa no território das ciências sociais e 

políticas sobre tal fenômeno inerente às estruturas partidárias. Desta maneira, 

recorreremos a algumas reflexões de Angelo Panebianco para abordar esta 

problemática específica com a qual nos deparamos no decorrer desta 

investigação. 

Inicialmente devemos ressaltar que o processo de transformação nos 

partidos políticos transcende alguns esquemas interpretativos que, ao privilegiar 

um único vetor como definidor da mudança. perdem de vista a complexidade e a 

dinâmica característica destas alterações. Panebianco alinhava alguns 

comentários sobre o assunto que gostaríamos de sintetizar, a fim de melhor 

definir a perspectiva de análise que adotamos no caso do Partido Autonomista. 

A mudança organizacional em um partido político jamais deve ser 

entendida a partir de uma perspectiva " evolucionista" , que compreenda uma 

organização partidária quase como um organismo vivo que necessariamente se 
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desenvolverá em direção a formas mais complexas de organização interna. As 

transformações observadas nas estruturas internas dos partidos são determinadas 

pelas alterações que se produzem nas alianças internas que conformam estes 

partidos, estabelecidas entre os diferentes atores que fazem parte de suas 

estruturas organizativas. Se não existe um caminho obrigatório a ser percorrido 

por todos os partidos políticos, e as trajetórias são decorrentes da própria 

dinâmica interna das organizações, que podem encaminhar-se rumo a estruturas 

mais complexas ou não, compreende-se que o sentido de uma transformação 

jamais obedecerá a uma pretensa "lógica imanente" ao processo, não podendo ser 

estabelecido a priori. Da mesma maneira, a noção de projeto implícita nos 

processos de transformação jamais deve ser entendida como um vetor 

unidirecional, na medida em que as transformações nos partidos são o resultado 

do choque entre as decisões deliberadas dos atores, submetidas à condicionante 

da sua racionalidade limitada, e as chamadas " pressões anônimas", como a 

resistência à mudança, as quais interagem produzindo tanto inovações 

pretendidas e previstas quanto resultados completamente inesperados. 

Finalmente, deve-se ressaltar, na compreensão dos processos de transformação, a 

relação dialética que é estabelecida entre estimulos internos e externos à 

mudança. O estimulo externo, exógeno, funciona como um catalisador do 

processo de transformação da estrutura de poder no partido, cujas pré-condiçôes. 

no entanto. já existiam na inter-relação das forças internas. Se não ocorrer o 

estimulo oriundo das tensões conjunturais, assim como o dos condicionamentos 

endógenos, a mudança na estrutura organizacional do partido de fato não virá a 

se efetivar. o que demonstra que tal processo se viabiliza a partir de uma 

negociação interna que vise a responder a alterações profundas verificadas no 

contexto social do periodo histórico. 1 8  Conforme a sintetizou Panebianco, a 

transformação estrutural é portanto uma alteração radical na composição do 

1 8  Angelo Pancbianco . .\Iade/o.,· de parlldo: o�am=aciúll y poder en los partidos políticos. Madrid. 
AJianza Edilorial. 1 �95. pp. ��X45:1. 
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partido, indicativa das injunções conjunturais, dos projetos compartilhados e do 

padrão de relações estabelecidas em seu interior: 

.. Un cambio de orden organizativo es un 
cambio en la configuración de la coalición dominante 
dei partido. Un cambio dei orden organizativo sólo 
pllede considerarse tal, si modifica la relación entre 
los gl1lpos que existen en la organización. Es decir, 
cllando altera el reparto existente en cuanto ai 
control de los incentivos y reestnlctura los juegos de' 
poder, tanto verticales (los intercambios entre la élite 
y los seguidores) como dado que 50/1 
interdependientes - horizontales (los intercambios 

entre las distinctas élites), .. 19 

A mudança organizativa implica, portanto, a alteração do grau de 

coesão dos liames relacionais no interior do partido, a reconfiguração do mapa de 

poder da organização e, conseqüentemente, a desestabilização, ainda que 

temporária, de sua estrutura. Podemos assim considerar o processo vivenciado 

pelo Partido Autonomista como uma transformação radical de sua estrutura 

organizacional. orientada pelo vetor que pretendia conduzir o partido, de um 

modelo de organização partidária de quadros, a um partido de massas. O projeto 

de Pedro Ernesto, que foi formulado de acordo com as alterações presenciadas no 

seio da sociedade brasileira, e que tentava adequar o partido às novas 

necessidades de uma política marcadamente de massas, encontrou porém sérias 

resistências no interior do partido, o que redefiniria o sentido da transformação. 

O possível ingresso de lideranças trabalhistas na composição das forças que 

conformavam a estrutura do partido implicava uma redefinição de seu pacto 

interno de relações estabelecidas, demandando uma recomposição dos padrões 

relacionais e alterando o seu mapa de forças e a estrutura de coesão destas em seu 

interior. A dificuldade em negociar esta transformação com as lideranças 

políticas agregadas ao partido conduziu à opção alternativa de criação de uma 

1 9  Idem. Ib .. p. �5�. 
l '  _.' 
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organização paralela, que pudesse gradativamente suplantar a estrutura anterior e 

possivelmente assimilá-Ia ao novo modelo de partido, conforme temia Augusto 

Amaral Peixoto. Esta postura era viável principalmente devido ao baixo grau de 

institucionalização interna do Partido Autonomista, condicionante básica desta 

alteração: 

.. Una vez que se dan las circunstancias 
que propician aquella transformación, ésta será tanto 
más rápida cuanto más bajo sea el nivel de 
instilllcionalización alcanzado por el partido en el 
periodo anterior. Por el contrário, cuanto más alto 
sea el nivel de instilucionalización, más instntmentos 
tendrá el partido para resistir las pressiones que lo 

enpujan a tramformarse . . .  20 

Esta observação sobre o processo de recomposição das bases de apoio 

do projeto político e social de Pedro Ernesto, feita a partir deste referencial 

teórico, nos permite estabelecer algumas considerações sobre a estrutura do 

Partido Autonomista e sobre a dinâmica do campo político carioca. Em termos 

gerais. a possibilidade de formulação desta proposta de redefinição estrutural e 

programática do partido estava intimamente associada às alterações percebidas na 

sociedade brasileira do período. Observando o perfil sócio-econômico do Distrito 

Federal, então o maior centro urbano do país, podemos perceber que a um 

crescimento das atividades econômicas urbanas correspondia uma ampliação do 

contingente populacional. ou seja, a formação de massas urbanas. A percepção 

política do prefeito carioca indicava a necessidade de estabelecer vinculos 

formais com este segmento e de procurar viabilizar sua ascensão social e política. 

tendo em perspectiva o controle sobre o processo de participação política destes 

setores. O Partido Autonomista. construído como um vetor de coesão das forças 

estabelecidas no campo político carioca, não tinha em sua estrutura condições de 

promover a assimilação destas novas forças sem redefinir completamente o 

lO Idem. Ib .. p. �93. 
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padrão interno de inter-relações. Isto acarretaria duas ordens potencIaIs de 

problemas: a dificuldade de promover no interior do partido uma redistribuição 

do capital político, materializado no acesso às chamadas "máquinas políticas", e 

a resistência explícita a um novo perfil programático, visto por alguns setores 

como de matriz marcadamente "comunista". Configuravam-se assim as tensões 

que terminariam por provocar as cisões definitivas na estrutura do partido, as 

chamadas questões c1ientelísticas e as de cunho ideológico . 

A tentativa de Pedro Ernesto de buscar, em uma estrutura àIternativa, a 

possibilidade de montagem da organização trabalhista de massas que desejava, 

mostra que era baseado em seu capital político consolidado que o prefeito agia 

politicamente. O carisma pessoal e a possibilidade de controle por parte do 

prefeito do processo de distribuição do capital político no interior do campo 

faziam com que em tomo de sua figura se agregasse uma maior concentração 

deste quantum. Supunha ele então que sua ação política estava avalizada por este 

capital acumulado, o que lhe propiciaria alterar os eixos estrunirantes do campo 

político da cidade. Porém, a perspectiva de interferência federal e a própria 

dinâmica das forças em atuação, que então passaram a buscar novas formas de 

organização e hierarquização (mesmo que para isto tivessem de recorrer ao vetor 

interventivo), iriam impor limites à atuação política de Pedro Ernesto. 

Para além da percepção dos limites do equilíbrio interno da estrutura 

partidária autonomista, esta tentativa de transformação promovida por Pedro 

! Ernesto nos fornece subsídios para a compreensão de determinadas 

especificidades do campo político canoca. A consolidação das redes de 

patronagemlclientela como base de atuação das forças políticas da cidade 

impunha uma lógica ao campo político que privilegiava o atendimento das 

demandas relacionadas com este setor. A disputa pelo acúmulo de capital 

político. que em última instância viabilizava a manutenção destas redes pelas 

lideranças políticas locais, significava a própria possibilidade de sobrevivência 

política destes setores. Quando viam em risco o acesso a este capital, buscavam 

outras formas de estruturação do campo de maneira a garantir o acesso a estas 
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"máquinas políticas". Tradicionalmente balizado pelas perspectivas de 

intervenção federal e autonomia, a indefrnição quanto aos pólos de gravitação 

deste campo político levaria a um constante trânsito entre os dois extremos, o que 

representaria a busca por formas de se garantir a sobrevivência política das bases 

sustentatórias das forças políticas em atuação. Se anteriormente pudemos afirmar 

que a luta pela autonomia era a própria luta pela manutenção do funcionamento 

do campo político, uma opção pela intervenção poderia ser, neste momento, 

compreendida como uma limitação da esfera de atuação no interior do campo em 

troca da garantia de sobrevivência política de alguns setores. O direcionamento 

de propostas pró-interventivas é entendido como uma nova tentativa de arranjo 

do campo na qual, conscientes dos limites impostos pela intervenção federal, 

algumas lideranças tentavam imediatamente estreitar laços que pudessem lhes 

garantir futuramente o acesso ao eixo de disnibuição do capital político. O perigo 

da radicalização ideológica, que estava implícito nos discursos do período, 

configurava um cenário claro dos limites de atuação do prefeito, o que 

condicionaria sua trajetória e as próprias opções das forças políticas cariocas. 

3.  AS PRINCIPAIS RESISTÊNCIAS 

A principal vertente de oposição sistemática ao novo direcionamento 

programático-ideológico do prefeito centrou-se na discussão em tomo da política 

educacional do município. Tomando o perfil que Anísio Teixeira procurava 

impnmlr á rede pública, e detendo-se mais atentamente na criação da 

Universidade do Disnito Federal, estes focos de oposição procuraram associar o 

pensamento pedagógico do educador baiano a uma certa tendência marxista na 

educação. Com argumentos que englobavam a laicização do ensino. a 

aproximação da prefeitura com as lideranças do proletariado e o apoio informal á 

ANL. o discurso oposicionista traçava uma linha que aproximava a administração 

Pedro Ernesto de um projeto de "sovietização" da política carioca. A principal 
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voz que se levantava neste sentido era a de um político profundamente ligado à 

organização do Partido Autonomista, o vereador Átila Soares. 

Oficial da Armada envolvido com as conspirações tenentistas da 

década de 1 920, Átila Soares ingressou na política em 1 933, lançando-se como 

candidato avulso à Constituinte com o apoio da Liga Eleitoral Católica. Tal apoio 

se devia à sua profunda vinculação com a militância católica, que o tomara o 

principal aliado político de Alceu Amoroso Lima no campo político carioca. A 

convite de Augusto Amaral Peixoto, que o conhecia das antigaS campanhas 

revolucionàrias, Soares filiou-se ao Partido Autonomista e recebeu a incumbência 

de presidir o diretório da Lagoa, que estava sob o controle político de Amaral 

Peixoto. Foi na organização deste diretório que Soares se destacou adotando uma 

fórmula nova de assistir a população com a oferta de consultas médicas e de 

atendimento juridico no próprio diretório do partido. Esta bem-sucedida 

experiência lhe daria a devida projeção, que resultaria em sua indicação como 

candidato a vereador em 1 934. Sua candidatura agradava sobremaneira à cúpula 

do movimento católico, que via nele a possibilidade de influir no direcionamento 

do novo corpo legislativo municipal do Distrito Federal. O fato é que o Partido 

Autonomista não era bem-visto pelas lideranças católicas, principalmente devido 

à aproximação de Pedro Ernesto, seu expoente màximo, com o educador baiano 

Anísio Teixeira, e à simpatia que este último nutria por idéias políticas muito 

próximas das de alguns líderes comunistas no Brasil. Contando de toda forma 

com a estrutura do Partido Autonomista e com o apoio integral da LEC, Átila 

Soares foi eleito para a Câmara Municipal, e com a anuência do cardeal 

Sebastião Leme, Amoroso Lima incumbiu-o de desempenhar aí a função de 

porta-voz da plataforma católica, instruindo-o a respeito de um projeto que 

deveria instituir a obrigatoriedade do ensino religioso na rede pública do Distrito 

Federal 2 1 

Este ponto era motivo de freqüentes discussões entre Anísio Teixeira e 

alguns educadores brasileiros. Dentro de sua concepção educacional. Anísio 

2 1 Depoimento Átila Soares depositado no Setor de História OraIlCPlXX:IFGV. 
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defendia a necessidade de laicização do ensino como única maneira de garantir a 

formação de um homem adequado às necessidades das modernas sociedades 

democráticas, capaz de se estabelecer enquanto cidadão pleno, livre de dirigismos 

de toda e qualquer espécie.22 Devido a esta posição liberal, Anísio era 

constantemente defInido como um pensador marxista, principalmente pelos 

intelectuais católicos que, ao lutar pelo ensino religioso como forma de 

restabelecer a posição de preponderância da Igreja na sociedade, viam o educador 

baiano como inimigo da religião e da tradição brasileira. Como era importante 

para a Igreja que alguém representasse seus interesses na política municipal e 

fosse capaz de questionar, e se possível impedir, a implantação do projeto de 

Teixeira. Átila Soares foi escalado para cumprir esta missão, apresentando desde 

logo um projeto que versasse sobre o problema do ensino religioso na cidade. 

Este projeto, registrado como o de número 8 do Poder Legislativo municipal, 

previa a obrigatoriedade de as escolas municipais de "caráter primário, 

secundário, complementar, profIssional ou normal" oferecerem um programa de 

ensino religioso. Os pais ou responsáveis pelos alunos tinham o direito de optar 

se seus fIlhos ou tutelados deveriam assistir à tais aulas e sob qual credo 

gostariam de que o ensino religioso fosse ministrado)3 

A apresentação deste projeto não provocou qualquer reação contrária 

na Câmara. tendo os vereadores autonomistas se manifestado inclusive em 

concordância com o teor do texto. Anísio Teixeira, no entanto, compreendeu a 

profundidade da crítica contida no projeto, na medida em que ele permitiria a 

intervenção da Igreja nos assuntos relacionados à organização e concepção de 

programas e currículos escolares, solapando a perspectiva autônoma de seu 

próprio projeto educacional. Utilizando-se da " Rádio Escola", Anísio divulgou 

notas esclarecendo suas posições e procurando afastar a imagem negativa que a 

Igreja procurava associar a elas. Porém, os vereadores autonomistas, 

22 Ver Manoel Luiz Lima Salgado Guimarãcs. Educação e moc/emic/ade: o projeto educacional c/e 
. llIisio Teixeira. Dissenação de mestrado apresentada ao Dcpanamento de Filosofia da PUCIRJ. Rio de 
Janeiro. I�X2. Especialmente o capitulo 1 1 1 .  

2:1 . Inais c/a (" rimara .\ Iullicipal c/o /)istriw Fec/eral. '·01. maio I �35. pp. 1 16- 1 1 7. 
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manifestando uma nítida incompreensão do conteúdo do programa educacional e 

social da administração municipal, aprovaram o projeto do ensino religioso, não 

se furtando a elogiar o relevante papel da Igreja na sociedade. Apenas Adalto 

Reis, eleito pelo Partido Autonomista, embora não se colocando em franca 

oposição ao projeto nO 8 e à Igreja, alertou para o risco que se estava assumindo, 

de uma onda de discriminação e intolerância religiosas vir a avolumar-se nas 

escolas do município . 

"Não quero que se diga que nós 
impllsemos nossa vontade, pela maioria católica do 
país, que nós quisemos coibir os demais cul/os e 

organizações religiosas admitidos. " 24 

Com a aprovação do projeto n° 8, Anísio se sentiu acuado e 

encaminhou um pedido de demissão ao prefeito, alegando não ter condições de 

continuar com o seu trabalho na vigência de uma lei que permitiria a intervenção 

da Igreja nos assuntos de sua secretaria. Pedro Ernesto, diante do impasse 

político criado, não hesitou em manifestar sua disposição de continuar seguindo 

os princípios básicos de sua orientação política contidos no projeto da "utopia 

renovadora". manifestando apoio integral ao seu diretor de Instrução Pública: 

"Dr. Anísio Teixeira - lamenlando a 
grosseria das palavras do Sr. Á/i1a Soares. qllero 
expressar-lhe minha formal condenação àqllela 
ali/lide e a ab.wlll/a confiança qlle o i1us/re e 
dedicado allxiliar do mell governo conlinlla a merecer 
por seus predicados in/eleclltais e morais. Pedro 

Ernes/o. " 25 

Aproveitando este enseJo, Átila Soares desafiou a Câmara a se 

manifestar a respeito da polêmica. apresentando um requerimento onde 

consultava seus colegas. procurando saber se estavam ou não solidários com o 

2� Idcm. \·01. maio 1 935. p.237. 
25 Idcm. \·01. maio 19:15. p.2%. 
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prefeito. A polêmica se instaurou então, pois os mesmos vereadores que haviam 

apoiado o projeto do ensino religioso se recusaram a opinar quando o foco da 

questão recaiu sobre a figura do prefeito. Soares, que não escondia sua verve de 

polemista, partiu uma vez mais para o ataque mais radical, dirigindo-se 

diretamente a Anísio Teixeira por intermédio de outro telegrama: 

"Sr. Anísio Teixeira - pêsames pela slla 
nefasta ação bolchevizante no departamento de 
educação. A nação brasileira não poderá ficar à 
mercê de inimigos insidiosos como você, clljo objetivo 
é desmantelar e esfacelar o qlle ela tem de mais 
precioso - a paz social. As reivindicações prole/árias 
não serão nllnca acionadas por indivídllos 
materialistas, epicuristas ou por cabides de 
empregos, desafio todos aqlleles, inclusive os qlle me 
ameaçam a qlle venham até a mim. Não vol/o a/rás. 

Nes/e caminho irei a/é a mor/e . . .  26 

A pressão interna provocada por este episódio demandou um esforço 

de reequilíbrio das tendências conflitantes dentro do partido. Após urna reunião 

com algumas lideranças autonomistas, Átila Soares foi ao plenário da Câmara 

declarar que não levantara a questão por motivos estritamente pessoais: 

"Não era uma qlles/ão pessoal, como se 

pensa, mas uma qlles/ão social. " 27 

Instruído no entanto por companheiros, e notando entre eles apoio à 

sua posição, retirou o requerimento que demandava uma definição de posições 

dentro do partido. O episódio, que poderia ser visto corno urna manifestação 

isolada de um elemento dissonante dentro do partido, revela um claro impasse de 

teor ideológico entre os partidários do prefeito Pedro Ernesto. Ao se 

manifestarem de acordo com o projeto de ensino religioso. os vereadores 

26 Idem. vol. maio 1 935. p.:10H. 
27 Idem. \'01. maio 1935. p.32�. 
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demonstraram uma posição claramente oposta à contida no projeto educacional 

de Anísio Teixeira, que era uma das bases sobre a qual se articulava a "utopia 

renovadora". Esta discordância tácita, muito mais que uma incompreensão por 

parte dos legisladores municipais, indicava uma divergência de caráter ideológico 

entre o prefeito e sua base de sustentação política. Se, por intermédio de Átila 

Soares, esta incompatibilidade se tomou manifesta, explícita, podemos de outro 

lado inferir que os grupos se mantinham ligados ao prefeito devido ao apoio 

recebido no nível c1ientelístico, isto é, à possibilidade de acesso a cargos e 

serviços públicos. Assim, não é exagerado afirmar que, embora a "utopia 

renovadora" não encontrasse apoio no nível doutrinário por parte dos políticos do 

Partido Autonomista, as lideranças políticas incorporadas ao partido hipotecavam 

seu apoio ao projeto social e político do prefeito principalmente porque tal 

atitude era recompensada satisfatoriamente através de privilégios c1ienteIísticos. 

Perdendo a capacidade de negociar "favores" com as chefias e redes de 

patronagem, Pedro Ernesto perderia também grande parte da base· política que o 

sustentava no campo político carioca. O equilíbrio do projeto renovador no 

Distrito Federal era portanto extremamente frágil, e seu aprofundamento 

doutrinário poderia abalar ainda mais a sustentação política de Pedro Ernesto. 

Estas observações nos permitem afirmar que o processo de 

desmantelamento da estrutura do Partido Autonomista se deveu a um conjunto de 

cisões de caráter c1ientelístico combinadas com um esgarçamento da rede de 

estabilização política no interior do partido, motivado por questões de perfil 

ideológico e programático. Como procuramos esboçar anteriormente, existiam 

claros limites ao processo de tomada de posição por parte do prefeito em relação 

ao direcionamento do Partido Autonomista. A possibilidade de promover uma 

profunda alteração na matriz básica que configurava o partido (seja no nível de 

estruturação das forças internas, seja em sua redefinição programática) dependia 

diretamente do capital político que Pedro Ernesto amealhara na recomposição do 

campo político carioca. Em um nível básico. somente uma maior distribuição 

deste capital entre os setores que o apoiavam no interior do campo poderia 
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garantir a condução do processo de transfonnação do eixo básico de gravitação 

deste campo, no caso a estrutura do Partido Autonomista. Como este quantum era 

forçosamente limitado, e a própria dinâmica do campo dependia do equilíbrio de 

sua circulação em seu interior, a coesão interna do partido ficou, por conseguinte, 

drasticamente comprometida. 

A tensão interna no partido só faria aumentar com a galopante 

definição doutrinária que o governo Pedro Ernesto assumiria a partir de meados 

de 1 935. A criação de novas secretarias e de cargos de assessoria, que teria o 

objetivo de trazer para mais perto do prefeito os elementos considerados mais 

"progressistas" da vida carioca, o apoio manifesto de Pedro Ernesto à Aliança 

Nacional Libertadora, a sistematização de uma platafonna política de caráter 

assumidamente "socialista" e a contratação sem concurso de intelectuais 

comunistas para os quadros da Universidade do Distrito Federal provocariam 

uma reação desfavorável dentro do partido, agravada pelo atendimento prioritário 

aos grupos e elementos recém-incorporados em detrimento das demandas de 

caráter clientelístico oriundas das antigas chefias.28 

No mês de agosto de 1 935 Átila Soares retomou a carga sobre Anísio 

Teixeira e a UDF, agora com mais apoio político, declarando-se 

"Cunlra as Universidades ji!itas cum u 
espmtu malévolu, cum a inlenç'ão de propaganda 
comunista, com a idéia de sati!Jjàzer a vaidade 
pessoal daqueles que as instituem sem consultar a 

opinião pública . . . 29 

Em sua campanha sistemática, Soares ainda acusaria Anísio Teixeira 

de estar ferindo a Lei de Segurança Nacional ao manter livros proibidos na 

biblioteca da Universidade. A série de denúncias ganharia um tom ainda mais 

dramático, pois era então manifesta a preocupação com o ingresso de elementos 

28 Michacl L. ConnifT. op. ci!.. pp. I �8-I�Y. 
29 . Jnnis da Câmara .\ /Ilnicipal do /Jistrito Fec/eral. \'01. agosto I YJ5. p. 1 7  ..... 
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comunistas na estrutura administrativa municipal e isto era associado ao 

menosprezo que o prefeito estaria demonstrando em relação a alguns de seus 

antigos correligionários. O aprofundamento ideológico do programa de Pedro 

Ernesto não encontraria o respaldo esperado, indicando claramente o nível de 

desestabilização da estrutura de seu partido e de suas bases de apoio . 

Os rumos da vida política nacional acabariam por interferir 

definitivamente no desdobramento da crise interna do Partido Autonomista . 

Quando, em novembro de 1 935, elementos ligados ao Partido Comunista e à 

Aliança Nacional Libertadora intentaram depor o governo Vargas pela ação 

armada, concretizou-se um dos mais temidos cenários políticos que os discursos 

da época constantemente anunciavam: o levante comunista. Apesar de a ação dos 

militantes ter sido desbaratada com facilidade pelas forças leais ao governo 

federal, a ação dos grupos extremistas deu mais substrato aos "profetas do caos 

vermelho", aqueles elementos que sempre haviam pregado o endurecimento do 

governo na perspectiva de evitar a iminente "catástrofe" da revolução 

bolchevique no Brasil. Sem ter conseguido alcançar seus objetivos, a revolta 

comunista propiciou condições para um maior fechamento e endurecimento da 

estrutura do Estado, que passou a tomar atitudes cerceadoras dos direitos 

políticos com o pretexto, então justificado, de agir com veemência contra o 

grande inimigo público nacional, identificado com os comunistas. A decretação 

do estado de guerra e a utilização de mecanismos da Lei de Segurança Nacional 

para cassar e prender individuos com ligações, mesmo que as mais tênues 

possíveis, com o Partido Comunista e a ANL, foram alguns dos instrumentos 

políticos que caracterizaram este processo de centralização de perfil autoritário 

do Estado nacional brasileiro 30 Neste contexto, assumIram papéis 

preponderantes na cena política nacional elementos como Góes Monteiro e 

Filinto Müller, que já vinham ao longo dos anos exercendo manobras no sentido 

de dotar o aparelho de Estado brasileiro com uma lógica que privilegiava a 

30 Robcn M. Lc\·inc. () regime ele , 'nrgns: os aIlOS críticos ( / 93-1-/938). Rio de Janeiro. Noya 
Fronlcira. I �K(). pp. I �7- 1 ��. 
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centralização e o controle estreito das atividades políticas por melO de uma 

efetiva política de segurança nacional. 

A consolidação deste novo perfil que passou a caracterizar o governo 

federal colocou-o em um pólo oposto ao que norteava a ação do prefeito do 

Distrito Federal . Percebia-se com clareza que o caminho para o autoritarismo em 

nível nacional excluía da arena política todo experimento que fosse 

intrinsecamente distinto do que então se moldava para o fortalecimento do Estado 

nacional. Pedro Ernesto, que procurara se pautar por uma linha liberal

democrática voltada para a valorização do individuo, principalmente o das 

camadas menos favorecidas da sociedade, procurando adequá-lo ao modelo de 

sociedade industrial que se objetivava implantar no Brasil, ficou assim situado, 

do ponto de vista doutrinário, no extremo oposto ao do projeto político do 

governo federal. Em outra perspectiva, a própria ascensão de Filinto Müller e 

Góes Monteiro, antagonistas de longa data das posições assumidas por Pedro 

Ernesto no seio da corrente tenentista, indicava a configuração. de uma firme 

oposição às ações do prefeito carioca. 

Góes, por exemplo, que se havia retirado do Partido Autonomista 

devido à crescente explicitação de suas diferenças políticas com Pedro Ernesto, 

formulava os pilares básicos da chamada "doutrina Góes", a política das forças 

armadas. Seu direcionamento centralizador e autoritário, que desejava constituir 

um núcleo de poder homogêneo a partir da corporação militar capaz de sustentar 

um projeto de reformulação do próprio Estado nacional brasileiro, levava-o a 

combater abertamente Pedro Ernesto, temendo que a influência do "tenente-civil" 

nos meios militares pudesse constituir uma oposição à urdidura das malhas 

autoritárias que então visava a implementar. Já em maio de 1 934 Góes solicitara 

ao presidente da República a proibição da entrada de Pedro Ernesto em quartéis, 

rompendo então publicamente com o antigo companheiro das jornadas 

·'outubristas". A questão da Guarda Municipal agravou a animosidade, colocando 

Góes Monteiro e Filinto Müller em posição de franco combate contra os 

experimentos político-sociais conduzidos por Pedro Ernesto. O temor da 
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radicalização da esquerda e a possibilidade de configuração de um forte foco 

oposicionista ao projeto centralizador do governo federal levariam Góes a 

conspirar com Vargas visando à desestabilização do prefeito do Distrito Federal : 

"O general Góes falara-me realmente, 
antes, dizendo que ficara impressionado com a força 
que o Dr. Pedro Ernesto pretendia organizar e o 
armamento que solicito 11 licença para introduzir. Por 
isso, procurara conversar com ele e sugeria-lhe a 
aceitação de dois oficiais do Exército para 
inSlnltores, porque assim ele teria o controle da 

força. Disse que Pedro Ernesto era muito burro, 
poderia ser arrastado por exploradores, e por isso 
procurara preveni-lo, mas que, dentro de sua burrice 

nalllral, ele estava bem . . .  3 1  

Tanto dentro do campo político canoca o levante comunista de 

novembro de 1 935 teve ressonância, permitindo que os grupos discordantes em 

relação à política do prefeito se manifestassem de forma mais incisiva dentro do 

próprio Partido Autonomista. A prisão de alguns professores da UDF e de 

assessores diretos de Anísio Teixeira, como Hermes Lima, Edgardo de Castro 

Rebelo. Leônidas Rezende e Luis Saverbrun Carpenter, por participação na 

conspiração que resultara no movimento armado, traria para o interior da 

estrutura administrativa do Rio de Janeiro a suspeita de infiltração de elementos 

altamente perniciosos à ordem estabelecida, que se teriam utilizado do aparelho 

de Estado para facilitar a articulação e o desencadeamento do golpe de 

novembro. A Igreja Católica também se manifestaria. demandando uma "pureza" 

condigna da fé brasileira no trato com os assuntos do Estado.32 Paralelamente a 

Câmara Municipal passaria a adotar uma postura de desconfiança em relação a 

Anísio Teixeira e ao próprio prefeito, por terem permitido que tal estado de 

coisas se instalasse na administração municipal. 

3 1  Getúlio Vargas. op. eit.. pp. 357-35K. 
32 John \V. F. Dullcs. IJra=ilion ( '01111111111;,\'111. 1 935- 1 9�5: rf!pres.\';on during H'orlel IIpltem'al. Auslin. 
Uni\·crsit�· of Te"as Prcss. I <JK:1. pp. 2-3. 
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o próprio desdobramento do processo de promulgação da Lei 

Municipal na 8, que versava sobre o ensino religioso e fora aprovada pela maioria 

absoluta dos vereadores em maio de 1 935, daria motivos para aumentar as 

suspeitas de envolvimento de Pedro Ernesto com os militantes comunistas. O 

prefeito, ciente dos problemas que a lei causaria para a implantação do programa 

educacional de Anísio Teixeira, se recusou a assinar a lei, que retomou então à 

Câmara. O cônego Olympio de Melo, no desempenho de suas atribuições como 

presidente da Câmara dos Vereadores, sancionou finalmente a rei do ensino 

religioso, valendo-se no entanto de métodos pouco ortodoxos na condução da 

votação final do projeto, visando a facilitar o encaminhamento da questão, mas 

sem que isto redundasse em abertas críticas à ação política e à administração de 

Pedro Ernesto.33 Esta recusa do prefeito em implantar o ensino religioso teria 

reforçado uma linha interpretativa à época sobre seu projeto político que via 

fortes indícios de uma tentativa de "bolchevização" do Brasil na atuação de Pedro 

Ernesto. Tais segmentos, principalmente no interior do Partido Autonomista, 

passaram a manifestar-se cada vez maIs em nítida oposição às propostas de 

renovação encaminhadas pelo prefeito. Ganhou então contornos nítidos a 

defecção autonomista liderada por Olympio de Melo e por Luís Aranha, que 

procurou articular um bloco de oposição ao prefeito dentro da própria bancada de 

seu partido. Os vereadores autonomistas Átila Soares, Henrique Maggioli, 

Ataliba Corrêa Dutra, Moura Nobre e Jorge Mattos passaram a se opor 

sistematicamente à direção de Pedro Ernesto, criando uma desestabilização na 

estrutura partidária e comprometendo a hegemonia do partido na Câmara 

Municipa1.34 A forte oposição interna colocaria Pedro Ernesto em uma situação 

extremamente delicada, vendo a coesão de seu partido desmanchar-se, perdendo 

apoio de muitos setores da população devido à sua aproximação com o 

estereótipo "comunista" e sentindo a crescente indisposição do governo federal 

para com sua obra na capital da República. Só restaria ao prefeito a solução tática 

33 Michacl L. ConnifT. op. cil.. p. I·H. 
3� . / nais tia C amara .\lllnicipal tio Oi.wril" Fetleral. \'01. novembro 1935. pp. 1 35- 1:16. 
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de recuo nos objetivos de seu projeto político-social e na execução de sua política 

administrativa. 

Em dezembro de 1 935 Pedro Ernesto fechou a União Trabalhista do 

Distrito Federal, cujos principais líderes estavam envolvidos com a Aliança 

Nacional Libertadora, e foi forçado a demitir Anísio Teixeira. Este, com urna 

carta bastante pungente, se retirou da vida política do Distrito Federal fazendo 

um balanço das dificuldades que tivera de enfrentar: 

"Sr. Prefeito. Pela conversa que tive, 
ontem, com V. Ex. , pude perceber que a minha 
permanência na Secretaria de Educação e Cultura do 
Distrito Federal conslilllía embaraço político para o 
governo de V. Ex. ( . .) Sou, por convicção, contrário 
a essa trágica confiança na violência qlle se vem 
espalhando no mundo, em virtllde de um conflito de 
interesses que só pode ser resolvido, a meu ver, pela 
educação, no sentido largo do termo. Por isso mesmo, 
constrange-me, nesta hora, ver suspeitada a minha 
ação de educador e toda a obra de esforço e 
sacrifício realizada no Distrito Federal, obra que 
posmía a intenção projimda e permanente de indicar 
o n/mo a seguir para se resolverem as tremendas 
perplexidades do momento histórico que vivemos (. .). 
Consen1o em meio de toda a confitsão momentõnea, 
as minhas convicçe)es democráticas, as mesmas que 
dirigiram e orientaram todo o meu esforço, em quatro 
anos de trabalhos e IlIIas incessantes, pelo progresso 
educativo no D.F., e reivindico, mais uma vez para 
essa obra que é do magistério do Distrito Federal, e 
não somel11e minha, o seu caráter absollllamente 
republicano constitucional e a sua il11ransigente 
imparcialidade democrática e doutrinária. Cumpre
me, neste momel11o, Exmo. Sr. Prefeito, apresentar a 
V. Ex. a expressão do meu constante reconhecimento 
pelas atenções e, sobretudo, pela reslstencia 
oferecida por V. Ex. a lodos que se opu.l·eram, por 
ignorõncia 011 má-je, ao desenvolvimento dessa obra, 
até o momel11o atual. Possam outros, com mais 
inteligência e "alor retomá-Ia e conduzi-Ia pelos 
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mesmos n/mos liberais e republicanos, para o seu 

constante progresso. " 35 

A resistência de Pedro Ernesto não poderia superar os limites impostos 

por seu tempo. O panorama sombrio que se configurava no governo federal e a 

desestruturação de sua base de apoio no Distrito Federal fizeram com que toda a 

sua articulação em tomo da "utopia renovadora" fosse posta em xeque e 

obrigaram-no a um recuo e a uma sujeição aos argumentos oposicionistas, 

promovendo demissões em massa de elementos associados ao arquétipo 

comunista e abrindo caminho para uma "intervenção branca" do poder federal no 

Distrito Federal com a indicação de Francisco Campos para a vaga aberta pela 

renúncia de Teixeira.36 Campos, primeiro ministro da Educação e Saúde de 

Vargas, homem que representava uma vertente autoritária no campo educacional 

e, neste sentido, era a antítese perfeita de Anísio Teixeira, assumiu a Secretaria 

de Educação com plenos poderes para promover expurgos, implantar o ensino 

religioso na rede pública e iniciar o processo de desestruturação da Universidade 

do Distrito Federal. 

Com a tentativa de erradicação do temor do com unimo, Pedro Ernesto 

procurava recompor o Partido Autonomista, movendo-se para uma posição mais 

liberal, menos marcada pela aproximação com os grupos de esquerda e com o 

movimento operário. Em março de 1 936, com o apoio de muitos elementos da 

Associação Comercial do Rio de Janeiro, o prefeito criou um Conselho 

Consultivo composto por elementos das "classes conservadoras", marcando assim 

uma nítida distinção em relação a seu projeto político anterior e tentando 

restabelecer bases de sustentação política.3 7 Este esforço também seria traduzido 

por uma série de alterações nos quadros das principais secretarias da prefeitura, 

uma vez mais indicando uma tentativa de recomposição política que ainda 

pudesse vir a sustentar Pedro Ernesto à frente do Executivo municipal. Getúlio 

35 Anisio Teixeira. Educaçdo para a democracia. Rio de Janeiro. José Olympio. 1936. pp.xI-XIIl. 
36 .Jornal do Brasil. 2�/ 1 211935. p.7. 
37 Jornal do Brasil. 1 5/0311936. p.6. 
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Vargas se preocupana diretamente em analisar estas manobras do prefeito, 

caracterizando-as como o desesperado retomo de Pedro Ernesto às suas raízes 

políticas, visando à aliança que anteriormente o conduzira à interventoria do 

Distrito Federal : 

"Pedro Ernesto substituiu seus principais 
auxiliares da administração, chamando alguns 
elementos militares, como se pretendesse retornar aos 

tempos do 3 de Outubro. " 38 

Porém, a ruptura no interior do Partido Autonomista parecia então 

inelutàvel. A consolidação da oposição a Pedro Ernesto no interior da estrutura 

partidària jà era nítida, e mesmo a rearticulação do perfil programàtico de sua 

administração não conseguIU superar a cisão então criada, minando 

definitivamente a sua base de apoio. Augusto Amaral Peixoto, Luís Aranha e o 

próprio presidente da Câmara, Olympio de Melo, estreitaram relações com o 

presidente da República, em um sinal claro de que a perspectiva autonomista 

encontrava-se em xeque, visando desta forma ao estabelecimento de uma nova 

proposta de coesão de forças para além do eixo que gravitava em tomo da figura 

do prefeito. 

4 . O RETORNO À INTERVENÇÃO 

No dia 4 de abril de 1 936 a cidade do Rio de Janeiro amanheceu sob o 

impacto da notícia da prisão do prefeito Pedro Ernesto, suspeito de envolvimento 

com a conspiração que resultara no levante armado de novembro anterior. 

Segundo as primeiras notas divulgadas a respeito, a prisão, que ocorrera às oito e 

meia da noite de 3 de abril. se tomara necessària devido à quantidade de provas 

que haviam sido recolhidas durante as prisões dos líderes comunistas e que 

18 G ' 1 '  V 
. "I' - Clu 10 argas. op. CII.. p . .. _ .  
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apontavam para a efetiva participação do prefeito carioca na tentativa de golpe de 

1 935 .39 A principal prova de acusação era o conjunto de cartas encontradas no 

apartamento de Luís Carlos Prestes em Ipanema. A correspondência entre Prestes 

e Ivo Meirelles explicitaria o apoio e a contribuíção de Pedro Ernesto à Aliança 

Nacional Libertadora. O desenrolar do processo contra Pedro Ernesto acabaria 

contudo por indicar que, apesar da manifesta simpatia que este nutria pelo 

movimento da ANL, jamais esteve próximo da ala de elementos comunistas que 

de dentro desta organização articularam e desferiram o golpe armàdo. A longa 

carta-depoimento de Eliezer Magalhães, militante da Aliança e irmão do 

governador da Bahia Juracy Magalhães, detalhando os contatos mantidos com 

Pedro Ernesto e a forma como exagerara em cartas e documentos internos da 

ANL o apoio do prefeito ao movimento, com a intenção de animar seus 

companheiros 40, aliada aos depoimentos de oficiais militares como Manuel 

Rabelo e Cristóvão Barcelos, comprovou a superficialidade das acusações iniciais 

e a injustificada prisão de Pedro Ernesto, que no entanto permaneceu 1 8  meses na 

prisão aguardando julgamento, o que indica que existiam razões além das então 

enunciadas que influíram na condução do prefeito carioca ao càrcere.4 1  

Podemos afirmar, a partir destes indicativos, que a prisão de Pedro 

Ernesto, apesar da justificação encontrada no momento de caça aos conspiradores 

comunistas, foi condicionada por uma outra ordem de razões políticas. Sua saída 

do cenário político nacional correspondeu à eliminação de um possível foco de 

resistência à implantação do Estado autoritário no Brasil e afastou também da 

arena uma das forças potencialmente concorrentes à liderança nacional de 

Vargas. A experiência política conduzida por Pedro Ernesto, de teor 

essencialmente popular, voltada para a incorporação das massas ao processo 

político-eleitoral, divergia radicalmente dos pilares básicos da nova ordem 

'9 � Jornal do lirasil. U-l/U-lI 1936. p.7. 
-lU Arqui\'o Pedro Ernesto - DOC. PEB 36.U-l.UI /CPDOCIFGV. 
� I Aspãsia Camargo (org). () Golpe .Silencioso: as origens da República corporot;\'o. Rio de Janeiro. 
Rio Fundo. 1989. pp.68-7 1 .  



• 

• 

,. 

.. 

nacional. Mesmo após o seu recuo, diante do impasse gerado pela reação 

anticomunista, sua matriz política básica tinha forte teor liberal e democrático, 

contrapondo-se ao vetor direcionador dos destinos políticos nacionais. Para a 

consolidação da ordem autoritária em um Estado de perfil declaradamente 

centralizador, não era possível que focos de resistência democrática e de 

insubmissão ao esboço total de nação, buscado pelos ideólogos e executores do 

autoritarismo brasileiro, continuassem a existir. Percebemos a prisão do prefeito 

carioca como mais um passo em direção ao fechamento do projeto nacional 

elaborado sob a égide do governo federal, uma etapa necessária a ser cumprida 

dentro do percurso estipulado. Afastado da vida política, Pedro Ernesto não 

poderia continuar a figurar como um projeto alternativo para o Brasil, como um 

articulador de forças de oposição e resistência á nova ordem federal, 

principalmente por ter sido classificado como elemento "comunista", associado 

ao panteão nacional do terror, dos extremistas, inimigos da nacionalidade. 

Em outra perspectiva de análise, a prisão de Pedro Ernesto pode ser 

compreendida como mais uma fase no processo de retrocesso da autonomia do 

Distrito Federal iniciado com a indicação de Francisco Campos para a Secretaria 

de Educação do município. Apesar de assegurar o funcionamento do Executivo e 

do Legislativo municipais, o governo federal passava a intervir diretamente no 

interior do campo político carioca ao retirar de cena o principal arquiteto do 

edificio autonomista e, inegavelmente, o principal foco de agregação das forças 

políticas do Distrito Federal. Apesar do processo de desestruturação do Partido 

Autonomista, o direcionamento implementado pelo prefeito ainda estabelecia um 

nível de autonomia da política carioca com relação às forças federais, 

principalmente por possibil itar a atuação neste espaço de um grande leque de 

forças políticas distintas. Sua prisão foi a forma pela qual o governo federal 

procurou reduzir a perspectiva da autonomia política e administrativa da cidade e 

a importância da dinâmica política carioca no penodo. 

Na Câmara Municipal. as reações foram bastante díspares quanto a 

esta intervenção indireta. Embora a casa estivesse em recesso parlamentar até o 

� I  
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mês de maio, uma sessão extraordinária foi convocada para que se empossasse o 

presidente da Câmara, Olympio de Melo, como prefeito interino. No seu breve 

discurso de posse o líder religioso e político demonstrou sintonia com as ações do 

governo federal, evidenciando um processo de aproximação de alguns elementos 

do Partido Autonomista com o governo Vargas que já vinha tendo lugar havia 

alguns meses: 

"Inicialmente devo dizer que tenho uma 
preocupação essencial: cooperar com o governo 
federal, nas medidas indispensáveis à defesa da 
ordem pública e à segurança das instituições. O 
momento rec/ama, antes de tudo, o esforço para 
destntir as infiltrações extremistas, acima de todos os 
programas de administração deve estar o 
cumprimento deste dever sagrado e iniludível. (. . .) 
Conferenciei com o chefe de polícia, o capitão Fi/into 
Miiller, assentando medidas efetivas contra o jogo e a 

corntpção. " 42 

Olympio de Melo, coroando sua postura de total obediência às 

diretrizes do governo federal, promoveria em sua campanha anticorrupção um 

verdadeiro expurgo de elementos fiéis a Anísio Teixeira, e às diretrizes mais 

progressistas da "utopia renovadora", dos quadros da administração municipal, 

marcando o caráter essencialmente distinto de sua gestão em relação à de seu 

antecessor. O Partido Autonomista, porém, entraria em um período de profunda 

desestabilização, com alguns de seus grupos constitutivos hesitando entre assumir 

uma posição de apoio declarado ao novo prefeito, e com isto renegando a linha 

condutora de Pedro Ernesto, ou manter-se fiel ao prefeito agora encarcerado, 

afastado dos centro decisórios de poder. Uma linha demarcatória clara se fazia 

então perceber entre aqueles que passavam a assumir definitivamente a oposição 

a Pedro Ernesto e os setores que insistiam em se manter fiéis ao antigo prefeito, 

estes últimos ridicularizados pelo epíteto de "sebastianistas" 43 A direção do 

�2 Jornal c/o firasil. ()5/()�/ 1 936. p.7. 
�3 Depoimento de Átila Soares depositado no Setor de História Oral CPDOCIFGV. 
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partido, mesmo fragmentada, garantia wna tênue coesão, procurando preservar a 

legenda e a bancada de wna inevitável decomposição. Uma das medidas deste 

acordo consistia em não mencionar em plenário o episódio da prisão de Pedro 

Ernesto, evitando assim entrar em debates que evidenciariam as cisões internas 

do partido e tenderiam a agravá-las.44 A tentativa do vereador Adalto Reis de 

discursar sobre "o caráter do Dr. Pedro Ernesto" provocou reações violentas por 

parte de seus colegas autonomistas Henrique Maggioli e Átila Soares, o 

acusavam de quebrar wn pacto estabelecido. Soares, wna vez mais, fez wn 

inflamado discurso, indignado com o apoio de alguns setores do partido ao 

prefeito posto sob suspeição: 

"Ocorreu a prisão pois já havia provas 
seguras para demonstrar que o prefeito do Distrito 
Federal, jilgindo à responsabilidade do seu cargo, se 
houvera entregue à cumplicidade de comunistas, no 
sentido de implantar uma república socialista ou 

co usa que o valha no Brasil. " 45 

Trazia-se á tona toda a cisão ideológica que contribuíra para a 

desestabilização do Partido Autonomista e que punha então os antigos defensores 

da autonomia político-administrativa da capital da República em wn inócuo 

movimento de ataques recíprocos, fragmentando ainda mais as linhas de coesão 

interna do partido. Perdia-se o centro gravitacional do campo político carioca, 

permitindo-se a interferência de forças externas em seu interior. Uma vez mais o 

sistema interventivo das esferas federais sobre a política local se configurava em 

wn horizonte bastante próximo. Caberia a wn membro da oposição, Alberico de 

Moraes, eleito pelo Partido Democrático-Economista, manifestar a preocupação 

com o crescente nível de interferência federal no Distrito Federal: 

"Asjixiar as liberdades públicas. o direito 
de escolha dos seus legítimo.l· representantes nesta 

�� Anai" da Câmara .\llInicipnl do Di"trito Federal. "01. abril/maio 1936. pp. 125- 1 29. 
�5 1d , - ,  em. p. _)� . 
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assembléia, no Poder Executivo e na Câmara 
Federal, negar este direito à população do Distrito, 
não será condemnar esta população, mas condenar o 
regime, o regime democrático, que não pode ser 

exercido na Capital da República. " 46 

Presos em discussões que revelavam os estertores do sonho 

autonomista, os vereadores do partido engendrariam uma disputa fratricida que 

deixaria o pouco equilibrado Olympio de Melo acuado. Pressionado .pelos grupos 

que o apoiavam a punir os "sebastianistas" e a afastá-los das estruturas do partido 

e, conseqüentemente, da possibilidade de realizar indicações para os quadros da 

prefeitura, Olympio de Melo retomou a política de contratações e empregos 

públicos por um outro viés, privilegiando seus amigos particulares e não seus 

aliados no partido. Paralelamente a este desprezo do cônego Olympio pelas 

relações estabelecidas dentro do partido, Cesário de Melo e Luís Aranha 

começam a constituir centros alternativos de poder entre os autonomistas, 

pulverizando ainda mais as redes de coesão interna e agravando o isolamento do 

prefeito em exercício.47 

Emparedado no interior das redes de inter-relação que caracterizavam 

ainda a estruturação do Partido Autonomista, Olympio de Melo buscava uma 

recomposição política a partir da aproximação com o governo federal, acelerando 

ainda mais a marcha rumo à superação da fase de autonomia do Distrito Federal . 

Aproveitando-se do recesso parlamentar, o prefeito estreitou laços com o governo 

Vargas e abriu a possibilidade de uma intervenção federal na capital da 

República. O núcleo político próximo a Vargas entendia como uma excelente 

oportunidade estratégica a possibilidade de intervir no Distrito Federal, não 

apenas para "pacificar" a desordem provocada pela disputa acirrada entre os 

diferentes grupos políticos, mas como forma de evitar o retomo de Pedro Ernesto 

ao poder. Como os depoimentos no processo que julgava o envolvimento do 

�6 Idem. p.250. 
�7 Michacl L. ConnifT. op. ci!.. pp. 1 5 1 -152.  
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prefeito com a revolta comunista indicavam a fragilidade das peças de acusação, 

a libertação de Pedro Ernesto se tomava dia-a-dia uma probabilidade muito 

segura. Devido à não cassação de seus direitos políticos, a absolvição de Pedro 

Ernesto poderia reconduzi-lo ao posto de prefeito do Distrito Federal, reabrindo 

assim uma possível frente de oposição ao governo federal. A intervenção na 

capital fecharia definitivamente as vias de acesso ao proscênio político para o 

antigo prefeito, impedindo que forças oposicionistas fossem arregimentadas em 

tomo da retomada do projeto da "utopia renovadora" e se constituíssem num 

entrave para a consolidação da ordem autoritária no nível federal. 

Percebendo as articulações entre o prefeito Olympio de Melo e o 

governo federal, um grupo de vereadores procurou lutar pela manutenção da 

autonomia da capital, articulando-se em tomo de uma reivindicação encaminhada 

ao ministro da Justiça e ao Presidente da República, para que o status político e 

administrativo do Distrito Federal fosse respeitado. Porém, poucos vereadores se 

engajaram efetivamente nesta campanha, indicando que para alguns grupos 

cariocas a volta do Distrito Federal à antiga ordem institucional, vigente durante 

o período da Primeira República, não seria uma opção a ser desprezada, na 

medida em que poderia apaziguar as acirradas disputas internas e garantir a 

hegemonia aos segmentos que inicialmente se alinhassem com o governo federal, 

apoiando uma possível intervenção. A opção pelo cerceamento da autonomia se 

fazia claramente em troca da sobrevivência política das antigas lideranças e de 

suas redes de clientela, mesmo que com um espaço de atuação mais limitado. 

Ainda assim, no dia 1 5  de março de 1 937 os políticos que ainda lutavam pela 

autonomia encaminharam um telegrama a Vargas reiterando a necessidade de se 

respeitar a autonomia do Distrito Federal: 

"Presidente Getúlio Vargas - No momento 
em que a imprensa, baseada em injormes obtidos nos 
meios polí/icos. depositários do pensamen/o 
governamental, noticia a possibilidade da intervençào 
no Dis/rito Federal, sua população através dasjorças 
eleitorais representadas pelos signa/ários des/a, vem, 
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ainda uma vez, à presença de V. Ex., num caloroso 
apelo, oferecer ponderações contrárias à decretação 
da referida providência. O Sr. Presidente da 
República, em seu elevado critério, ajuizará que 
aquele recurso extremo não encontra amparo na 
Constituição, com o jUncionamento regular das 
instilllições locais na normalidade da vida carioca, 
administrativa, política e social. O provimento 
eventual, interino, das jUnções de prefeito se operou 
há cerca de um ano, conforme os dispositivos 
expressos na lei orgânica. Os poderes municipais vêm 
regularmente exercendo suas atribuições dentro da 
órbita legal e no desdobramento das suas iniciativas 
peculiares. Nenhum caso novo, na Capital da 
República, surgiu que indicasse ou sequer sugerisse o 
tremendo golpe no sistema federativo, de que é parte. 
Assim, nossas ponderações se baseiam na evidência 
dos fatos testemunhados por toda uma população 
que, sendo a mais culta e sensível do Brasil, dispõe de 
fartos meios para acompanhar a marcha dos 
negócios públicos. sempre fiscalizados por toda a 
imprensa e desenrolados na presença e com a ciência 

do próprio governo federal . . . 48 

Os últimos defensores da autonomia dentro do Partido Autonomista, 

signatários da nota, os tão ridicularizados "sebastianistas", que esperavam o 

possível retomo de Pedro Ernesto à chefia do Executivo Municipal, eram: Jones 

Rocha e Cesário de Melo (senadores); Manoel Caldeira de Alvarenga, Sales Filho 

e Júlio Novaes (deputados); Rocha Leão, Clapp Filho, José Lobo, Francisco 

Caldeira de Alvarenga, Jansen Müller, Floriano de Góes, Eduardo Ribeiro, 

Edgard Romero, Fernandes Dantas, Adalto Reis, César Leíte, Ruy Almeida. 

Celso Magalhães, Frederico Trotta. Jaime Araújo e Alceu de Carvalho 

(vereadores). Resumia-se a este restrito grupo a anteriormente poderosa base 

política de Pedro Ernesto, percebendo-se claramente que as cisões de ordem 

clientelística e de caràter ideológico fizeram ruir definitivamente o ensaio de 

equilíbrio político intentado. Com o grande articulador do partido preso, sem 

�8 J"rnal d" firas;l. 16/03/ 1 937. p.7. 
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poder negociar politicamente com os grupos dissidentes, investido da perigosa 

imagem de simpatizante do ideário comunista, o Partido Autonomista era então 

nada mais que uma legenda inócua, uma estrutura acéfala em franca 

desagregação. 

No mesmo dia do envio deste telegrama, Átila Soares já afinnava 

publicamente que o decreto da intervenção estava fumado e convidava os grupos 

que apoiavam a ação do governo federal para uma reunião com o intuito de 

proceder à redefinição das forças políticas no Distrito Federal. Enquanto isso, o 

cônego OIympio de Melo visitava Getúlio Vargas em Petrópolis, afirmando que 

se dirigira à cidade serrana sem qualquer propósito político, apenas com o intuito 

de "convidar o chefe do Executivo federal para visitar as obras do circuito da 

Gávea".49 O decreto do Poder Executivo federal seria divulgado no dia seguinte, 

1 7  de março, justificando a intervenção pelo desrespeito às leis federais, na 

medida em que a Lei Orgânica do Distrito Federal previa a criação de um tribunal 

de contas e tal não se havia concretizado. Utilizando-se deste pretexto, o governo 

federal decretava a intervenção, para 

"Assegurar a execução da Lei n° 196 de 
18/10/1936 (Lei Orgânica do D.F.) (. . .) Ficando 
inlerrompido. temporariamente. o exercício das 
atuais allloridades legislativas e execlllivas do 
Distrito Federal. É nomeado interventor federal o 
cônego Olympio de Melo que assumirá o exercício 
das jimções legislativas e execlllivas. bem como as 
instnlções que vierem a ser expedidas pelo ministro 

do Estado da Justiça e Negócios Interiores. " 50 

Com a intervenção federal materializada pelo fechamento da Câmara 

Municipal e pela extinção do cargo de prefeito do Distrito Federal, encerrava-se 

o breve ciclo autonomista, e, de certa forma, chegava ao fim o arranjo político 

que viabilizara a experiência do partido que levava tal proposta em sua 

�9 Jama/ do Brasi/. 1 71U3/1937. p.7. 
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designação. Se o projeto autonomista fora capaz de agregar em tomo de seu eixo 

básico as principais lideranças políticas cariocas, as tensões inerentes à dinâmica 

do campo político da cidade terminaram por fazer sucumbir definitivamente tal 

projeto. 

Recapitulando o processo que foi aqui descrito, temos que, com o 

alargamento do espaço de atuação e a garantia de pleno funcionamento autônomo 

do campo político carioca, a proposta de coesão das principais forças 

concorrentes no D.F. foi encaminhada em tomo do pilar organizativo do Partido 

Autonomista. A possibilidade de um melhor nível de negociação em tomo da 

distribuição do capital político no interior do campo, garantida pela liderança de 

Pedro Ernesto no processo de estruturação interna do partido, alterou 

significativamente o eixo de gravitação desse mesmo campo, reconfigurando o 

padrão relacional das forças inerentes a ele. A gradativa definição doutrinária das 

propostas de reforma sócio-política assumidas pelo prefeito levou para o centro 

do partido um acirrado debate de cunho marcadamente ideológico, indicativo dos 

distintos matizes políticos que se faziam representar em seus quadros. 

Paralelamente, o nível de concorrência política em tomo da disputa pelo capital 

político em circulação conduziu a um estreitamento das vias de negociação de 

caráter estritamente clientelístico, demarcando os limites da efetiva 

materialização desta moeda de troca básica nesses intercâmbios. Enquanto o 

Executivo municipal teve condições de alargar suas "máquinas políticas", como 

definiu Pierre Bourdieu o sistema de acesso a bens e serviços públicos no interior 

do campo político, em concordância com o nível de demanda de suas bases de 

sustentação política, a disputa clientelística permaneceu estabilizada. Com as 

limitações materiais da crescente ampliação destas estruturas, restringindo-se o 

quantum do capital político em circulação, inviabilizou-se esta forma de 

negociação e, por conseguinte, desarticulou-se o eixo agregador das forças 

políticas da cidade, privadas assim da possibilidade de acesso a estes elementos 

básicos para a sustentação de suas redes de patronagemlclientela. 
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A trajetória do Partido Autonomista é, neste sentido, uma síntese das 

principais características da política carioca, onde a tensão entre uma maior 

participação política e a necessidade de submeter-se à íntervenção do poder 

federal balizavam o campo de atuação dos diferentes segmentos. Mesmo sendo a 

autonomia um anseio comum, que correspondia à necessidade de maior liberdade 

e maior abrangência do espaço de relações políticas na esfera do Distrito Federal, 

alguns setores do campo político carioca optaram, em 1 937, por abrir mão da 

conquista autonomista em troca da possibilidade de manutenção de alguns 

privilégios, mesmo sob a intervenção federal. Se a presença do governo federal 

na cidade e a significativa intervenção deste nos assuntos internos à dínâmica do 

campo político da cidade durante a Primeira República eram vistas como um 

limite à livre atuação dos diferentes grupos políticos, o advento da autonomia 

colocava tais grupos em franca disputa pela hegemonia no ínterior do campo, a 

partir do momento em que se reduzia drasticamente o poder de interferência e 

controle externo sobre a política carioca. Sem este mecanismo de equilíbrio, 

vindo do exterior, capaz de organizar e proceder à hierarquização das forças no 

interior da esfera municipal, a organização destes grupos competia no livre jogo 

político, havendo portanto um rearranjo da estrutura de poder, com a entrada de 

novos segmentos na disputa e a necessidade de um reequilíbrio de forças entre as 

antigas chefias. Com as cisões clientelísticas e o aprofundamento doutrinário 

verificados ao longo do governo Pedro Ernesto, o campo político do Distrito 

Federal seria posto diante das contradições inerentes ao seu próprio 

funcionamento, observando-se assim a desestruturação gradativa do arranjO 

político em vigor. A opção pelo apoio à intervenção por parte de alguns grupos 

pode ser compreendida como uma aposta em uma outra fonna de organização das 

forças no interior do campo político carioca que, mesmo com uma liberdade de 

funcionamento e atuação limitada. possibilitaria ainda a sustentação política 

destes segmentos. Graças ao contato próximo com as forças interventivas, estes 

setores poderiam vir a ter sua hegemonia garantida no campo político do Distrito 

Federal . 
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A justificativa do projeto autonomista, que considerava o 

estreitamento do espaço de atuação e a prática interventiva como elementos que 

promoviam a alteração da dinâmica interna ao campo político da cidade, daria 

lugar então a uma prática que buscava nos mecanismos antes tidos como 

inibidores da ação política as condições para a efetivação de um novo arranjo 

interno no campo, promovendo assim a hierarquização das forças e garantindo a 

sustentação dos mecanismos básicos de estruturação das redes políticas de 

clientela. Este impasse entre autonomia e intervenção revela também os claros 

limites dos projetos das elites políticas cariocas no período, muitas vezes 

renunciando a uma maior liberdade e a um mais amplo espaço de atuação em 

troca da possibilidade de auferir alguns privilégios políticos que pudessem 

consolidar sua posição de liderança diante das redes de patronagem estabelecidas. 

A inexorabilidade do processo de intervenção federal, catalisado pela 

possibilidade de retomo de Pedro Ernesto à prefeitura, forneceria as condições 

básicas para que a grande maioria dos grupos políticos em atuação na cidade 

explicitassem o apoio ao retomo à velha ordem vigente na política carioca. 

Ao longo deste texto procuramos explicitar e analisar os fatores de 

desestruturação do eixo agregador representado pelo Partido Autonomista, 

percebendo, através dos debates travados no interior do corpo legislativo 

municipal, a articulação das "vozes da cidade" em tomo das questões suscitadas 

pelos impasses enfrentados na condução do processo autonomista. Pudemos, 

desta forma, compreender algumas das características do funcionamento do 

campo político local, analisando-as, finalmente, à luz do debate travado entre as 

perspectivas de autonomia e intervenção federal. Com o fechamento da Câmara, 

em abril de 1 937, bloqueava-se este fórum de debate e negociação e forçava-se a 

adoção de novos padrões inerentes à perspectiva interventiva. Restava aos antigos 

autonomistas reestruturar os fragmentos de seu projeto e procurar adequar-se ao 

novo padrão relaciona!. Porém, para alguns segmentos em atividade no campo 

político ainda havia um resquício de esperança na recomposição do projeto. A 

iminente libertação de Pedro Ernesto poderia significar uma possibilidade de 

5U 
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reestruturação das propostas básicas do partido, uma nova luz, como a de um 

farol em plena tempestade, que propiciasse o redirecionamento do campo. Esta 

tão ansiada luz, no entanto, nada mais viria a ser que o último fulgor do 

crepúsculo que precederia uma longa noite. 

5 \  
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