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Em julho de 1999, o jornalista Márcio Moreira Alves teve a boa idéia de
escrever alguns artigos no jornal O Globo sobre as bases políócas dos principais
estados brasileiros nas primeiras cinco décadas deste século. Depois de tratar de
São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul, examinou, com certa
relutância, o caso carioca. Desta forma justificou a sua resistência em lidar com
o Rio de Janeiro: "E que a política do antigo Distrito Federal é inseparável da
l
política nacionaL"
Após ceder aos reclamos dos seus leitores, Alves desenvolve em seu artigo
o argumento de que o papel político do Rio de Janeiro para o país foi o de
"introduzir a opinião pública no cenário político de uma república oligarca".
Esse processo, segundo o autor, se deu pela emergência de três forças político-so
ciais: I) o nascimento de uma classe média com vocação cívica; 2) a precoce
incorporação dos trabalhadores à vida política, e 3) a presença na cidade das
•

295

estudos históricos. 1999

-

24

escolas militares, que produziram uma mocidade militar insatisfeita com o seu
afastamento dos centros de decisão e, por isso mesmo, propensa à intervenção
pela força.
Na análise de Alves, essas forças políticas modernas se viram impedidas
na Primeira República de se expressar politicamente pela contínua nomeação
pelo governo federal de prefeitos à "sua semelhança", que pouco, ou muito pouco,
deixaram de relevante para a vida política da cidade. O verdadeiro ato fundador
da política no Distrito Federal foi a eleição indireta de Pedro Ernesto, que, em
seu curto governo, imprimiu uma política revolucionária no plano educacional,
o que lhe valeu poderosas inimizades na Igreja Católica e nas demais forças
conservadoras. Acusado de adesão ao comunismo, acabou afastado do governo e
preso. A partir daí, iniciou-se um novo ciclo de nomeações de prefeitos que se
estendeu até a mudança da capital para Brasília e a eleição do primeiro gover
nador carioca, Carlos Lacerda.
Alves não está sozinho na defesa dessas concepções relativas ao caráter
original, modernizador e perturbador assumido pela cidade do Rio de Janeiro no
contexto político brasileiro. Conta com a companhia, por exemplo, do historiador
José Honório Rodrigues, que, sob o impacto das comemorações do IV Centenário
da cidade, em 1965, escreveu dois ensaios nos quais, indo além das proposições
de Alves, defende a tese de que o Rio foi o loCl/S privilegiado da formação da
nacionalidade brasileira, a despeito da "traição dos seus governantes". No desen
volvimento do seu argumento, Rodrigues chega a afirmar que o carioca, por suas
virtudes e defeitos, sintetizaria em sua personalidade o "caráter brasileiro" (1966:
124-5). Na apologia rodrigueana, o Rio de Janeiro é apresentado como elo
nacional, como constituidor de um país, embora teime em não se definir como
tal. A nosso ver, a produção de José Honório Rodrigues relativa ao papel político
do Rio de Janeiro alimenta-se de e radicaliza a construção de uma memória
política de cidade nacionalizada que ganhou voz corrente nos meios políticos,
jornalísticos e acadêmicos nas últimas décadas.
Vinte e sete anos depois, essa memória se atualiza na imprensa quando
da eleição do prefeito César Maia. Em editorial intitulado "Vocação confumada",
o Jomal do Brasil assinala que nem a mudança da capital e nem mesmo a fusão
com o antigo estado do Rio de Janeiro promovidas pelo governo federal em um
espaço de tempo de 15 anos, tinham sido capazes de alterar o etlzos político da
cidade, marcadamente cosmopolita e atípico em comparação com a "marca
regional das capitais dos grandes estados". A melhor prova disso, segundo o
editorialista, se deu quando, ultrapassado o regime militar e superadas as eleições
indiretas, a cidade teve condições de expressar pelo voto sua vocação "ao sufragar
Z
o nome de políticos de projeção nacional como Marcelo Alencar e César Maia"
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Escritos em momentos diferentes, em conjunturas políticas bem diver
sas, estes três textos são um claro exemplo da existência de um vigoroso discurso
sobre o papel político que a cidade do Rio de Janeiro tem exercido ao longo de
sua história no quadro da federação brasileira. Em todos eles, constrói-se uma
visão do Rio de Janeiro como cidadela do elemento nacional que a todo momento
se vê ameaçada por injunções políticas exógenas. Assumido por políticos de
diferentes tendências, esse discurso não poucas vezes se utiliza de imagens como
3
a de um farol que iluminaria o país em seu percurso.
Outra face dessa matriz interpretativa também explicitada nos textos de
Rodrigues refere-se ao fato de que o Rio expressava não apenas as virtudes mas
também as mazelas brasileiras. Essa peculiar simbiose foi também explorada pelo
historiador José Murilo de Carvalho em vários textos, em particular em seu livro
Os bestializados, no qual sublinha especialmente os efeitos deletérios dessa si
tuação. Em seus trabalhos, Carvalho destaca o caráter autoritário que assumiu o
nosso primevo republicanismo e a forma pela qual se processou, ou melhor, se
agravou, o distanciamento entre as estruturas políticas do novo regime e a
população em geral. No Rio de Janeiro, chegou-se a um caso limite em que o
sistema político implantado pelo poder central-constituído em linhas gerais por
um prefeito nomeado e por um Conselho Municipal tutelado - teve como
principais resultados a descaracterização da representação política e a formação
de "repúblicas populares" inteiramente apartadas do jogo político-institucional.
Sem autonomia política e sem instituições políticas de expressão, a cidade
terminou à mercê da política miúda local, da corrupção, do tribofe (Carvalho,
1987).
Neste brevíssimo levantamento, pode-se claramente perceber que esta
mos diante de um conjunto coerente de proposições sobre o caráter político
carioca. Mais do que isso, estamos diante de um conjunto de questões que está à
disposição dos pesquisadores interessados em examinar este caso peculiar e
significativo.
Neste texto, nossa proposta será dialogar com essas proposições com o
fito de sugerir outras possibilidades de análise sobre os elementos constitutivos
da cultura política carioca. Nosso ponto de partida nesta empreitada será uma
breve exegese da documentação legal fundadora dos diferentes modelos político
institucionais relativos à cidade do Rio de Janeiro durante o regime republicano.
Este acompanhamento levará em conta fundamentalmente o espaço que a legis
lação definiu para a atuação das diferentes forças presentes no campo político
carioca, aqui entendido, seguindo a linguagem bourdieuniana, como o campo de
lutas concorrenciais que se processaram entre os agentes que disputavam o poder
na cidade do Rio de Janeiro (Bourdieu, 1989: 163-4).
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Paralelameme à definição do quadro político-legal, examinaremos as
diferemes eslTatigias implementadas pelos atores políticos em três eve1!tos criativos
ou conjunturas significativas, a saber: a criação do Distrito Federal no início da
República; a experiência autonomista do início da Era Vargas, e, finalmente, a
criação do estado da Guanabara. Após o referido mapeamento de questões
diretamente relacionadas à constituição do campo político do Rio de Janeiro,
poderemos, a título de ensaio, sugerir algumas proposições de caráter geral sobre
os elementos formadores da cullllra política da cidade do Rio de Janeiro republi
4
cana.

1. A capitalllclltralizada: a C/iação do Distrito Fcdcral
1.1. A

capital modelar imperial

o regime imperial, ao contrário do seu sucedâneo, poucas dúvidas teve
quanto ao papel que o seu centro político deveria exercer no conjunto do sistema
político monárquico. Instituído como cidade-capital, o Rio de Janeiro deveria
possuir instituições municipais e judiciais exemplares. No que se refere à segu
rança pública, cabia muitas vezes ao próprio ministro da Justiça estar à frente da
polícia do Rio, e tanto o chefe de polícia como o comandante da Polícia Militar
estavam subordinados diretameme a ele (Holloway, 1997: 250). Enfim, o Rio era
Corte Imperial, pólo irradiador de civilização e elo político entre o poder central
.
e as provmclas.
Exatamente por isso, o regime não tardou em definir o modelo político
administrativo de sua cidade-sede. Já na Constituição de 1824, pelo artigo 72,
ficou estabelecido o princípio da supremacia do poder central sobre a cidade e a
província do Rio de Janeiro. No início das regências, frente à pressão regionalista,
o Congresso tellninou por adotar uma solução de compromisso, expressa no Ato
Adicional de 1834, que promoveu a separação entre a província fluminense e a
cidade do Rio de Janeiro, transformada em Município da Corte, ou Município
Neutro, imeiramente apartado da influência política regional. O Município
Neutro era administrado por uma Câmara Municipal subordinada diretamente
ao Ministério do Império e às decisões da Assembléia Geral.
Além da escolha dos vereadores para a composição da Câmara Munici
pal, os eleitores da Corte participavam também das eleições gerais para o Parla
mento. Como a organização das bancadas baseava-se na divisão provincial, os
depurados eleitos pelo eleitorado carioca integravam-se à bancada fluminense, o
que proporcionava uma diluição da representação daqueles dois entes políticos.
Esse modelo político-institucional imperial teve longo curso. Sobre
viveu inclusive à bateria de críticas desferida por políticos de diferentes partidos
,
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nas décadas de 1860 a 1880, que, em linhas gerais, defendiam uma administração
5
mais larga e autônoma para a cidade. Já nos estertores do Império, essa mesma
tese ganhou novos adeptos e até mesmo o apoio do visconde de Ouro Preto, que,
no contexto das suas reformas de 1889, defendeu que fosse assegurado ao
Município Neutro "\overno e representação próprios, como reclamavam sua
população e riqueza".
1.2. PacUJfotuiador
Com o advento do novo regime, essa situação sofreu grandes mudanças.
Caiu por terra o edifício político imperial, e em seu lugar deveria ser estabelecido
um sistema político fundado no pacto federalista. Tornava-se necessário, por
tanto, redefinir o peso do poder central na federação e conseqüentemente o papel
até então assumido pela cidade do Rio de Janeiro como capital. Sem um claro
projeto à vista, apenas nos debates constituintes o novo regime começou a emitir
os primeiros sinais de que promoveria mudanças em seu centro político. Nas
discussões relativas a esse tema, a principal referência ainda era a experiência
norte-americana de capital, expressa na criação de um distrito-sede dos poderes
federais apartado das disputas políticas regionais. Vencidas as resistências ini
ciais, a cidade de Washington firmou-se como capital no decorrer do século XIX,
passando inclusive a servir de modelo para todo o continente americano, seja
para os regimes republicanos da América Hispânica, seja para a própria monar
quia brasileira (Madison et ali i, 1993: 306-7, e Green, 1962).
Para uma República fundada sobre a égide de um federalismo marcada
mente regionalista como o brasileiro (Abrucio & Costa, 1998: 32-3), a criação de
um centro político discreto, afastado do burburinho carioca, era algo no mínimo
tranqüilizador. Seria a melhor expressão de uma União voltada fundamental
mente para os problemas nacionais, não preocupada em exercer maior controle
sobre a vida dos entes federados. A contra face desse modelo era a supressão dos
direitos de municipalidade da(s) cidade(s) presente(s) no Distrito Federal, o que
transformava os seus cidadãos em cidadãos nacionais, com os seus direitos políticos
à mercê dos poderes centrais.
Qualquer debate relativo às mudanças que deveriam ser introduzidas na
capital brasileira deveria também levar em conta as crescentes demandas de
autonomia para o governo político local da cidade do Rio de Janeiro, sede dos
poderes federais. Esse fato tornava politicamente inviável a aplicação in tomm da
atraente "solução americana" acima referida, o que terminou por reforçar nos
meios políticos a tese da transferência da capital do Rio de Janeiro para outra
região do país. Mas qual seria o destino da cidade do Rio de Janeiro após a
transferência da capital? Deveria ser reincorporada à antiga província fluminense
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ou transformar-se em cidade-estado? E caso a solução mudancista demorasse a
se efetivar, como seria possível compatibilizar os poderes federal e municipal no
Rio de Janeiro?
Foi sobre esse conjunto de questões que o Congresso Constituinte viu-se
obrigado a decidir. Tellninou por prevalecer uma solução ambígua, nitidamente
inspirada em Washington, em que o legislador procurou atender também, pelo
menos em parte, à demanda política carioca. O texto constitucional estabeleceu
a criação de um Distrito Federal apartado de influências regionais. Não haveria
mais vínculos políticos com o estado (ex-província) do Rio de Janeiro. Isso
significava que o Distrito passaria a contar com uma bancada federal própria de
deputados e senadores. Toda a legislação referente à organização política do
Distrito Federal ficava a cargo do Congresso Nacional. Diferentemente do
modelo norte-americano, estabeleceu-se que o Distrito deveria ser governado por
autoridades municipais, sem qualquer menção ao desenho desse governo. Final
mente, foi aprovada a transferência da capital para o interior do país sem prazo
definido. Efetivada a transferência, a cidade do Rio de Janeiro se tornaria uma
unidade federativa própria - uma cidade-estado (Roure, 1920: 320-2).
Não há dúvida de que o legislador Optou pela composição de interesses.
Ao mesmo tempo, porém, deixou nas mãos do futuro Congresso o encaminha
mento dos principais problemas concernentes ao modelo de centro político que
deveria ser implantado pela República. Ao aprovar para um futuro incerto a
transferência da capital, terminou por jogar para o curto prazo a criação de um
Ilwdelo provisório de centro político capaz de compatibilizar a tutela federal
congressual com a demanda política autonomista relativa ao Rio de Janeiro,
parcialmente atendida no texto constitucional.
Nas discussões congressuais relativas à elaboração da Lei Orgânica do
Distrito Federal, iniciadas poucos meses após a aprovação da Constituição de
1891, a temperatura política aumentou. A bancada do Distrito Federal, capi
taneada pelo deputado federal carioca Tomás Delfino, produziu um projeto
autonomista de governo para a capital fundado no argumento de que a cidade do
Rio de Janeiro não era um município qualquer: pela sua importância histórica e
política, deveria imediatamente possuir uma estrutura político-institucional
semelhante à das demais unidades federativas, a despeito de sua condição de sede
dos poderes centrais. Na interpretação de Delfino, o texto constitucional elevara
a cidade à condição de "estado em preparação". Em função disso, propôs a criação
de uma estrutura política baseada em um órgão legislativo eleito com amplos
poderes legislativos e administrativos. Esse mesmo órgão elegeria um prefeito
que ficaria encarregado de implemen tar as decisões do Legislativo ?
No Senado, o projeto foi alvo de contundentes críticas dos defensores de
uma presença mais ativa da União em sua sede. O mais eloqüente deles foi o
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senador fluminense e prócer republicano Quintino Bocaiúva, que considerou o
projeto "radicalmente defeituoso", verdadeira "calamidade nacional, que inte
ressava, particulalIllente, ao próprio poder federal". Segundo Bocaiúva, o gover
no municipal da capital em hipótese alguma poderia ser organizado segundo os
princípios reguladores dos municípios em geral, e muito menos como o dos
demais estados. Após alertar para a possibilidade de um intermitente conflito
entre os poderes central e municipal, Bocaiúva assinalava que a única solução
definitiva no caso era o exemplo dos norte-americanos, que criaram um formato
próprio para a sua capital. Após elogiar o caráter lógico e coerente do formato
político de Washington, o orador sublinhou dois pontos: a existência de um
governador do Distrito e de um conselho executivo, nomeados pelo presidente
da República com a sanção do Senado Federal, e ainda o fato de que cabia ao
8
mesmo Senado Federal a responsabilidade pelo poder legislativo do município.
O alerta do senador fluminense surtiu efeito imediato. No "frigir dos
ovos", ou melhor, no momento em que o Congresso se viu diante da necessidade
de definir o novo modelo político da capital, o legislador tomou fundamental
mente como referência o alerta de Bocaiúva e, sem desconsiderar inteiramente o
projeto carioca, terminou por aprovar a criação da figura de um prefeito nomeado
pelo presideme da República com a sanção senatorial. O prefeito deveria ter poder de
veto sobre as resoluções do Conselho Municipal, e seu veto deveria ser apreciado
pelo Se/lado. Em setembro de 1892, entrou finalmente em vigor a Lei nO 85,
relativa à organização municipal da capital federal.
Quando se examina com cuidado o texto dessa lei, porém, percebe-se
claramente que, a despeito da referida intervenção senatorial, as elites políticas
republicanas, uma vez mais, sacrificaram a coerência doutrinária em benefício
da composição política. Como no texto constitucional, optou-se por um imerven
cio/lismo federal temperado que procurou não colocar em jogo o princípio básico
da representação popular. O resultado de tudo isso foi a criação de um conjunto
institucional de difícil manejo, com a presença de órgãos de diferentes níveis
(federal e municipal) e, o que é mais importante, sem 11m claro cemro de gravidade
política.
1.3. Do e/lquadramento polftico à burocratização
Seja pela conjuntura instável dos primeiros anos republicanos, seja pela
forte demanda federalista daqueles tempos, o fato é que o novo regime, em sua
atitude cautelosa, ou mesmo defensiva, permitiu a criação e o fortalecimento de
grupos políticos locais que, reunidos em grande parte em torno do Partido
Republicano Federalista do Distrito Federal (PRF), passaram a controlar a
maioria dos cargos representativos municipais e federais. Reconhecendo a força
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da agremiação, o presidente Prudente de Morais nomeou uma de suas principais
lideranças, o médico e deputado federal Furquim Werneck, para o cargo de
prefeito. Em pouco tempo, o PRF local tornou-se uma importante peça na
engrenagem do projeto nacional de Francisco Glicério, líder-mor do partido,
interessado em exercer o controle do poder pela via congressual (Freire, 1998).
O governo federal retomou a iniciativa política apenas em meados de
1897, quando Prudente de Morais começou a criar mecanismos no sentido de
desmontar a "República Glicerista". No que se refere ao Rio de Janeiro, Morais
atuou tanto no sentido da repressão e da retaliação política (com a demissão de
funcionários), como pela estratégia da cooptação. No Congresso, líderes par
tidários cariocas denunciaram as manobras e o interesse presidencial em criar
um "Partido do Governo" na capital. 9
Definida a situação política após o fracasso do atentado de novembro de
1897 contra o presidente da República, Prudente de Morais teve condições de
acentuar a sua ofensiva contra seus adversários, movimento esse que na capital
ficou bem expresso com a exoneração de Furquim Wernek da prefei tura e a
conseqüente nomeação do prócer prudentista Ubaldino do Amaral para o cargo.
Com o fracasso do glicerismo, aliado tácito do radicalismo republicano, caiu por
terra a primeira experiência de cunho autonomista na capital. Em seu lugar,
ganhou fôlego uma polftica de enquadramento político que se prolongaria até a
gestão de Rodrigues Alves (1902-1906). Iniciava-se um novo ciclo na vida política
canoca.
No governo Campos Sales (1898-1902), as discussões sobre o formato
político-administrativo da capital voltaram à baila. Com maioria no Congresso,
Sales teve condições de usar sua influência no sentido de introduzir mudanças
na legislação no intuito de garantir maior controle do Executivo federal em sua
sede. A mais importante delas foi a extinção do mandato do prefeito do Distrito
que, a partir de então, poderia ser demitido ad lIutum, enquanto conviesse ao
governo federal. Nessa mesma conjuntura, o Senado federal perdeu o poder de
sancionar a escolha do prefeito pelo presidente, o que assegurava a este último
ampla liberdade na condução dos negócios da municipalidade da capital. A
respeito do leill/lOtiv dessas mudanças, assim se pronunciou à época o senador
goiano Leopoldo Bulhões : ''Aguardemos o efeito do ensaio que vamos fazer do
sistema americano."
Ao longo de sua gestão, Campos Sales adotou uma política bifronte em
relação à capital. Por um lado, atuou no interior do campo político-partidário por
meio de uma série de iniciativas e medidas como a cooptação de lideranças; a
interferência pessoal nos processos de reconhecimento; o reforço no sistema de
segurança pública como forma de intimidar os adversários; e até mesmo o virtual
estrangulamento financeiro da Prefeitura, como forma de denúncia do mau uso
•
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do dinheiro público pelos políticos locais. Diferentemente de Prudente de
Morais, Sales em nenhum momento se viu interessado em criar no Distrito
Federal um "Partido do Governo". Em linhas gerais, seu objetivo consistiu em
abrir ao máximo o campo político para melhor dirigi-lo. Com isso, abriu espaço
para uma luta encarniçada pelo poder, em que estiveram envolvidos membros
do próprio ministério e diferentes forças federais e locais.
O outro lado da política presidencial foi fazer coro com parte da imprensa
que insistentemente denunciava as fraudes ocorridas nos pleitos cariocas. Sales
chegou inclusive a se utilizar de instrumentos políticos que proporcionaram a
anulação das eleições municipais de 1902. Com isso, reforçava a sua imagem de
autoridade preocupada com a ordem e a moralidade públicas. Nesse momento,
operava, segundo a análise de Renato Lessa, com os valores altruístas do seu
modelo (representativo da administração da coisa pública), que se distinguiam
dos valores egoístas (próprios da natureza da política). A capital, sede dos poderes
centrais, deveria reservar-se ao espaço virtl/oSO da administração (Lessa, 1988:
99-s). Inegavelmente, Sales apostou alto em sua política para a capital. Pela via
da desconstrução, a orientação presidencial terminou por produzir uma ver
dadeira saturação de alores sem mecanismos seguros de mediação política. Nem
mesmo o prefeito da capital, reforçado em seu poder pela nova legislação, teve
condição de ordenar o campo político, envolvido que estava em insolúveis
problemas políticos e financeiros. Não por acaso, nenhum prefeito do Distrito
assentou lugar por muito tempo: durante a gestão de Sales, foram quatro os
prefeitos da capital.
O resultado de tudo isso foi o agravamento do conflito político. Sem um
eixo de sustentação como nos tempos do predomínio do PRF, as forças políticas
locais se esvaziaram, e o que restou foi nada muito além da disputa entre algumas
lideranças pela manutenção de sua sobrevivência política por meio de métodos
variados que passaram quase sempre pela fraude (Abranches, 1973: 289-90, e
Freire, 1996: 14-20).
Esse processo de enquadramento teve continuidade, pelo menos em
parte, na gestão presidencial seguinte. Ao promover o adiamento das eleições
municipais por seis meses, o que na prática significou o fechamento do Conselho,
o presidente Rodrigues Alves deu carta branca para o prefeito Pereira Passos
mudar a face física da capital. Tratava-se de um novo experimento político na
capital em bases ditatoriais (Rocha, 1986: 61). O enorme sucesso de Passos na
condução dos negócios da municipalidade abriu espaço para a realização de um
acordo político que permitiu a reabertura do Conselho em troca da ampliação
das atribuições político-administrativas do prefeito. Com isso, enaquanto a
cidade se transformava novamente em vitrina, em cidade-capital, como nos
tempos imperiais, foi sendo gerado um novo ordenamento político que propiciou
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um reequilíbrio nas forças atuantes no campo, com claro reforço dos poderes
federais sobre as forças locais. Esse novo quadro de forças ficou claramente
expresso na Lei 5.160, de 8 de março de 1904, que consolidou toda a legislação
federal relativa ao município da capital. Nesse instrumento legal, a prefeitura
transformou-se em órgão central da administração, sendo auxiliada por um
Conselho Municipal responsável pela rotina administrativa, empréstimos e
orçamento.
Diferentemente de Sales, Alves, ao delegar poderes ao prefeito, tornou
as coisas mais claras para os grupos políticos locais. Foi firmada uma liderança
política com um projeto a ser combatido ou negociado. Após inúmeras rusgas
com o prefeito, foi possível encontrar um consenso mínimo. Com isso, abriu-se
novamente espaço para a reorganização das forças locais em torno de uma nova
frente partidária: o Partido Republicano do Distrito Federal (PRDF), agre
miaçao de cunho autonomista voltada fundamentalmente para assegurar os
direitos municipais do Distrito contra novas investidas intervencionistas dos
poderes federais.
Em 1906, ao término da gestão de Passos, esgotara-se o ciclo interven
cionista. Uma vez mais, a opção preferencial foi pela constituição de acordos e
pela existência de um governo municipal ao mesmo tempo tutelado e partilhado
entre os diferentes órgãos e forças políticas presentes no campo político carioca.
Praticamente todos os demais presidentes da República trataram de se afastar
tanto da estratégia nitidamente coercitiva de Campos Sales quanto da ação
polêmica e espetacular expressa na gestão de Pereira Passos na prefeitura. Fir
mou-se um padrão burocrático na nomeação de prefeitos que imprimiram um
estilo mais discreto em suas administrações (Santos, 1945: 33-42, e Reis, 1977).
Nesse novo e definitivo modelo de capital na Primeira República menos propenso à radicalizaçao como aos surtos de intervenção federal -, o
padrão dos conflitos políticos ficou praticamente adstrito a problemas político
administrativos entre a prefeitura e o Conselho Municipal, que quase nunca
conseguiram se entender na aprovação do orçamento. Como base da ação dos
políticos locais, o Conselho permaneceu até o fim da Primeira República na linha
de tiro dos poderes federais e da imprensa, que reiteradas vezes responsabili
zavam os intendentes pelas fraudes eleitorais e outras mazelas da vida política
carioca. O esvaziamento do órgão favorecia a abertura do campo da política
carioca para o lançamento de candidaturas fiéis ao Executivo federal e fora do
controle político local. Tudo isso resultou na ampliação da competição no campo
político carioca. Os grupos locais tenderam a se fragmentar e passaram a ter
maiores dificuldades na criação de instrumentos de coesão política. Em determi
nadas conjunturas, no entanto, foi possível a formação de partidos relativamente
fortes e disciplinados (Freire, 1993).
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Para finalizar, cabe também a observação de que em toda a Primeira
República o elemenro que reunia as diferenres lideranças e agrupamenros locais
em termos políticos era a luta auronomista da cidade do Rio de Janeiro diante da
chamada "inrervenção externa". Muito mais do que uma bandeira política, as
proposições autonomistas represenraram o fundamenro da existência do próprio
campo político carioca.
2. Autonomia tutelada: o Rio de Ja"eiro e a era Pedro El71esto
2.1. O compromisso autonomista
O Distriro Federal é e será sempre a cabeça do Brasil
( . ) Tenho confiança no chefe do governo provisório, conheço as suas
inrenções e as suas palavras para com o Distriro Federal, por isso penso
que a auronomia é uma questão de pouco tempo. (Jomal do Brasil,
1/1/1933, p. 6)
.

.

Em sua mensagem dirigida à população da cidade do Rio de Janeiro no
primeiro dia do ano de 1933, o inrervenror federal no Distrito Federal, o médico
Pedro Ernesro Batista, trazia uma vez mais ao debate um dos temas mais caros
aos meios políticos cariocas. Promessa � resenre na plataforma da Aliança Liberal
para as eleições presidenciais de 1930, O a defesa da auronomia política e admi
nistrativa do Distrito Federal não fora enrão faror suficienremenre decisivo para
o alinhamenro das forças políticas locais em favor da candidatura oposicionista
de Getúlio Vargas. Derrotado por Júlio Prestes, o político gaúcho chegou de roda
forma ao poder conduzido por um movimenro revolucionário que defendia a
completa transformação da face da nação. A autonomia da capital era um dos
símbolos do compromisso com a reforma dos padrões políticos, um estandarte a
ser conduzido estrategicamenre, visando a incorporar à base de apoio do governo
provisório as principais lideranças cariocas (Sarmenro, 1996: 65-69).
A indicação do líder suburbano Adolfo Bergamini para a inrerventoria
ll
e sua posterior substituição por Pedro Ernesro deram mostras do cuidado de
Vargas em recrutar elemenros inregrados ao campo político carioca, sem contudo
abrir mão de seu estreito controle sobre o Executivo da cidade. Caberia ao médico
e revolucionário Pedro Ernesro a tarefa de lançar as bases de um partido político
local, que concorresse às eleições para a Assembléia Constituinre e viabilizasse a
coesão do campo político em rorno da proposta auronomista, cujo principal
fiador, aparenremenre de forma paradoxal, era o próprio governo federal.
A percepção da capacidade de mobilização do discurso auronomista
l2
definiu a estratégia básica do Partido Auronomista do Distriro Federal, que,
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através da proposta de liberação do campo político local da interferência das
esferas políticas federais, procurou agregar as diferentes forças políticas em torno
de um eixo comum, um possível fator de coesão no cenário fragmentado da
política carioca. A autonomia, que implicaria a escolha direta do prefeito e a
efetiva liberação do Executivo e do Legislativo municipais das formas de inter
venção federal, tornaria a cidade independente das injunções externas e signifi
caria a possibilidade de autogestão. Tal desenho institucional acarretaria um
deslocamento das esferas decisórias superiores (Senado e Executivo federais) para
uma nova esfera de poder, que seria a partir de então soberana na direção do
Distrito Federal: os poderes Executivo e Legislativo municipais. Esse deslo
camento implicaria a independência das forças políticas cariocas em relação a
qualquer instância que se situasse para além de seu domínio específico, ou seja,
o espaço municipal, e possibilitaria a esses grupos atuar livremente para negociar
politicamente a alocação e o exercício de tais cargos.
Em seu programa-manifesto,13 o partido era inicialmente definido como
defensor dos princípios da autonomia perante a futura Assembléia Nacional
Constituinte. Tal discurso, que legitimava as aspirações das principais forças
políticas da cidade, qualificava também o campo político carioca, identificando
o seu eleitorado como o "mais independente e culto do país". Dessa forma se
desmistificava uma tendência arraigada pela tradição dos críticos da autonomia
da capital, que interpretavam o Rio de Janeiro apenas como o cenário do grande
teatro político nacional, desprovido de uma dinâmica política própria. Contra
tais argumentações desfraldava-se a bandeira autonomista, segundo a qual a
fragmentação e a falta de coesão das forças políticas do Distrito eram o resultado
direto dos anos de "sufocamento" imposto pelo mecanismo interventivo de
"pacificação" e de "domesticação" da vida política carioca.
A possibilidade de estabelecimento de um eixo de coesão, capaz de
suplantar o panorama fragmentado e oscilante da política local, deveria funcionar
como via de negociação entre as lideranças locais, respeitando-se, logicamente,
as bases dos seus sustentáculos políticos: as redes de patronagem/c1ientela. Uma
vez lançado oficialmente o partido, caberia à sua direção estabelecer seus pilares
no espaço da capital da Repóblica e realizar os ajustes necessários e as correspon
dentes negociações políticas, de modo que em torno de sua estrutura pudessem
alocar-se as diferentes lideranças e grupos da multifacetada política carioca. Tal
tarefa caberia então ao próprio Pedro Ernesto, que se tornava a figura central do
partido, na medida em que passava a ser identificado como o elo que permitiria
'
o contato entre a esfera da política local e o governo Vargas, tutor do processo de
gradativa autonomização. Ainda condicionada pelo sistema de inter-relações de
forças da Primeira Repóblica, com um interventor na chefia do Executivo
municipal, a cidade do Rio de Janeiro conheceria sob o governo Pedro Ernesto
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a passagem gradativa de uma situação de direta intervenção do Executivo federal
para a franca experiência autonomista.
O primeiro teste do novo padrão a ser implementado no Distrito Federal
se verificou no processo eleitoral para a composição da Assembléia Nacional
Constituinte em 1933. Rompendo com o antigo monopólio dos chefes políticos
sobre o cadastramento e a distribuição das cédulas eleitorais, 84% do total dos
votantes habilitados para o pleito viriam a se cadastrar no próprio local de
trabalho ou em associações classistas. Tal alteração foi potencializada pela cam
panha de alistamento eleitoral conduzida por Pedro Ernesto, que inaugurou
postos eleitorais em repartições públicas municipais (Conniff, 1981: 100). Essas
inovações representaram uma mudança sensível no perfil do eleitorado, pro
movendo uma relativa autonomia dos eleitores em relação aos antigos chefes
políticos, fator este que foi acentuado pelo resultado final do pleito já que, dos
dez deputados constituintes eleitos pelo Distrito Federal, seis haviam sido
inscritos pelo Partido Autonomista (Sarmento, 1996: 103-105).
Com as novas regras eleitorais, o alargamento da base de eleitores e os
novos processos de alistamento de votantes, as antigas chefias locais - muitas
delas defensoras de um padrão político baseado no cerceamento do universo de
votantes para um controle mais eficaz do eleitorado carioca - viram-se diante de
um profundo impasse: se continuassem desvinculadas do Partido Autonomista,
em vias de consolidar sua hegemonia no campo político carioca, dificilmente
conseguiriam agregar eleitores suficientes para pleitear qualquer cargo eletivo.
Esta era a perspectiva de equil!ôrio possível que então se prenunciava: a coesão
das diversas redes de clientela, sua unificação em tomo de um eixo político
comum.
Tais variáveis, no entanto, só ganhariam sentido efetivo se a nova Lei
Magna incorporasse ao seu texto a proposta de autonomia política e administra
tiva da capital. Embora fosse abertamente apresentada como um projeto e um
compromisso do governo provisório, os debates constitucionais provaram que a
defesa da autonomia do Distrito Federal não era uma questão consensual nos
meios políticos brasileiros. Muitos constituintes, destacando-se entre eles o
relator designado para analisar a matéria, o deputado Solano da Cunha, posicio
naram-se em franca oposição à demanda encaminhada pela bancada autono
mista. Mesmo entre os representantes cariocas encontravam-se ferozes críticos
da proposta, corno era o caso de Henrique Dodsworth, sobrinho do ex-prefeito
Paulo de Frontin (Sarmento, 1996: 186).
Após a aprovação em plenário do dispositivo que previa o completo
cerceamento da autonomia política e administrativa do Distrito Federal, pre
sente no anteprojeto constitucional, e que se transformaria no artigo 15 do
14
primeiro capítulo da nova Constituição Federal, seria negociada uma forma de
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viabilização do compromisso assumido pelo governo Vargas. Na tarde do dia 2
15
de junho de 1934, as galerias do Palácio Tiradentes, apinhadas de populares,
saudaram com "uma chuva de pétalas de rosas" a aprovação de uma disposição
transitória do texto constitucional que regulamentava a transferência da capital
para o interior do país e garantia à capital interina, a cidade do Rio de Janeiro, o
16
direito à autonomia política e administrativa. A inclusão da alínea que definia
a forma de escolha do primeiro prefeito da capital autônoma, eleito indiretamente
pela Câmara Municipal, embora se justificasse pelo padrão consignado para a
escolha dos novos chefes dos Executivos federal e estaduais, foi interpretada pelos
opositores do Partido Autonomista como um estelionato eleitoral visando a
garantir a condução de Pedro Ernesto ao cargo.
2.2. Limites da aUWlwmia
A escolha do prefeito, no entanto, seria respaldada pelo apoio popular,
traduzido em votos. Se, nas eleições de 1933, o Partido Autonomista já se
mostrava como força majoritária na cidade, o percurso até as eleições municipais
de outubro de 1934 não deixou dúvidas de que o projeto de coesão das principais
forças políticas locais, garantido pela vitória da moção autonomista, alcançava a
hegemonia no campo político carioca. Ao ingresso de tradicionais chefias políti
cas nas fileiras do Partido Autonomista correspondeu uma maciça campanha de
cadastramento de novos eleitores, com a criação de diretórios do partido em
diversas localidades, mesmo em ermos subúrbios e nas ainda pouco penetradas
favelas dos morros cariocas. A tradução desse movimento pode ser percebida no
significativo aumento do contingente eleitoral carioca no pleito de 1934, no qual
cerca de 110.000 eleitores estavam inscritos e habilitados para votar, demarcando
um crescimento da ordem de 57% em relação ao eleitorado do ano anterior
(Conniff, 1981: 114).
Os resultados do pleito municipal não representaram nenhuma surpresa
quando 20 das 24 cadeiras da Câmara foram preenchidas por candidatos do
Partido Autonomista. A vitória era a confirmação do apoio que Pedro Ernesto
recebia da maioria dos chefes políticos da cidade e, principalmente, do respaldo
popular à sua administração. Para dirimir quaisquer dúvidas, o interventor
resolveu candidatar-se também a uma cadeira na Câmara Municipal: foi o
candidato mais votado, com 45.000 votos, 42% do total de votos válidos, silen
ciando assim os argumentos da oposição e "puxando" a chapa do partido
(Sarmento, 1997: 7).
Eleito para cumprir o primeiro mandato de prefeito do Rio de Janeiro
autônomo, já em seu primeiro discurso na sacada da Câmara Municipal, Pedro
Ernesto indicou os novos rumos que desejava imprimir à política carioca. Em
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uma defesa ardorosa dos princípios democráticos, propôs a construção de um
modelo de Estado que pudesse garantir à população o livre e amplo acesso a bens
e serviços públicos que viabilizassem a elevação de seu estatuto social, preparando
física, cívica e intelectualmente os cariocas para integrarem-se como cidadãos
plenos em uma nova sociedade industrial. Sua administração como interventor
e os primeiros meses de sua gestão na prefeitura não deixariam dúvidas quanto
ao seu profundo compromisso com essas propostas. Em pouco tempo implemen
tou uma radical reforma nos sistemas de educação e saúde públicas no Rio de
Janeiro, investindo na construção de escolas e hospitais e na formulação de
políticas que ampliassem a oferta e a qualidade desses serviços à população. A
síntese do novo modelo que o prefeito propunha encontrava-se, no entanto, em
duas instituições experimentais que fundou: a Universidade do Distrito Federal
(UDF), avançado centro de pesquisa e ensino que congregou expoentes das novas
elites intelectuais, e a União Trabalhista do Distrito Federal, gênese de um
partido de massas, filiado às idéias da social-democracia européia.
O governo federal, entao em pleno processo de formulação das bases
do modelo autoritário e centralizador que viria a assumir definitivamente a
partir da decretação do Estado Novo, identificou porém como uma defecção
de alto risco a crescente independência e popularidade que o prefeito carioca
vinha apresentando. Manipulando o temor suscitado pelos movimentos de
massa que ganhavam as ruas das principais cidades do país, o núcleo de poder
próximo a Vargas passou a forçar a ampliação de poderes do Executivo,
alterando a Lei de Segurança Nacional e promovendo cassações de direitos
políticos e mesmo a prisão de parlamentares. Nesse contexto, na noite de 3 de
abril de 1936, o prefeito Pedro Ernesto foi preso, acusado de ter colaborado
com a malograda tentativa de golpe comunista em novembro do ano anterior.
Premidas pela ameaça de cerceamento de poderes por parte do governo
federal, as forças políticas do Distrito Federal optaram por aceitar essa inter
venção federal velada, pensando em garantir a condição da autonomia, o
funcionamento do Legislativo municipal e, principalmente, a sobrevivência
política de suas principais lideranças.
Alçado à chefia do Executivo municipal, o padre Olympio de Melo, que
exercia a presidência da Câmara Municipal, passou a divergir radicalmente de
seus antigos companheiros de casa e de legenda autonomista. Aproveitando-se
da iminente absolvição de Pedro Ernesto, que possibilitaria seu retorno à prefei
tura, o cõnego e algumas lideranças políticas cariocas passaram a tramar com o
presidente da República uma estranha composição que lhes assegurasse a
manutenção do poder em nível local: o apelo à intervenção federal. Na tarde de
16 de março de 1937, o governo federal decretou a intervenção no Distrito
17
Federal, obedecendo aos dispositivos da Constituição e de sua Lei Orgânica,
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sob a alegação de descumprimento desses textos por parte do Executivo munici
pal, que não teria instalado, como fora estipulado, o Tribunal de Contas do
Distrito Federal.
Com o fechamento da Câmara Municipal e a confirmação do próprio
cônego como interventor, estava encerrada a breve fase da autonomia política e
administrativa do Distrito Federal. Uma autonomia que foi, durante todo o seu
processo de articulação e posterior execução, um exemplo do padrão de inter
ferência que o governo federal exercia sobre o campo político carioca. Garantida
pelo governo Vargas, a experiência autonomista dos anos 30 representou uma
forma de controle, indireto e mtelar, das forças políticas locais. A percepção de
Pedro Ernesto, de que o vigor e a força latentes do campo político carioca
poderiam dar sustento a uma proposta renovadora que apontava para o conjunto
da naçao, explicitou um dos paradoxos da política da cidade: o de um campo
político ativo e restringido que não conseguia abrir mão de seus anseios cos
mopolitas.
3. Autonomia vigiada: o exercício político no estado da Guanabara
3.1. De Belacap a estado da Guanabara
No biênio final do mandato presidencial de Juscelino Kubitschek,
enquanto o esforço dos pioneiros de Brasília fazia emergir do cerrado as vigas
mestras da nova utopia nacional, nas arenas de debates do Rio de Janeiro o que
galvanizava a atenção era a necessidade de definir o estatuto da antiga capital
após a mudança da sede do governo federal.
Por ser um campo político fortemente polarizado e de marcante partici
pação eleitoral, a definição do estamto político-instimcional da cidade do Rio de
Janeiro logo provocou a fOlIllulação de estratégias pelos principais partidos. Era
evidente que o controle político sobre a terra carioca, mesmo desprovida da
condição de sede do poder federal, representaria um enorme capital político. A
fase de redefinição dos destinos do antigo Distrito Federal foi também um
período em que os principais operadores políticos ensaiaram seus lances fumros
e alinhavaram apostas sobre uma mesa de jogo ainda indefinida.
Para as forças políticas locais, a transferência da capital poderia repre
sentar a melhor oportunidade para a conquista da autonomia política e adminis
trativa da cidade. Antevendo a condição ideal propiciada pela mudança da capital
para Brasília, o senador carioca Mozart Lago, antigo militante da causa autono
mista, já havia conseguido aprovar em julho de 1956 uma emenda constimcional
que garantia a eleição direta do prefeito do Rio de Janeiro no pleito de 1960
(Sarmento, 1999: 69). O debate em torno da definição do novo estamto da antiga
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cidade-capital amparava-se assim nas estratégias das forças políticas locais para
controlar a prefeitura. Mas, para garantir essa conquista, era preciso observar
corno se movimentava o poder federal, tradicional elemento de constrangimento
do campo político carioca, que poderia vir a interferir diretamente no encaminha
mento do processo de transição para uma ordem autônoma.
A partir da segunda metade do ano de 1958, começaram a se esboçar
as principais propostas para a reorganização política e administrativa da
cidade do Rio de Janeiro após a futura inauguração de Brasília. Embora a
Constituição indicasse a transformaçao do antigo Distrito Federal em um
estado da federação, interesses políticos distintos levaram à formulação de
alternativas. O ministro da Justiça, Cirilo Júnior, esboçou a idéia de criação
de um território da Guanabara, instrumento através do qual o governo federal
manteria o controle político sobre a cidade por um período de, no mínimo,
mais dez anos. Essa medida, que perpetuava a interferência federal na cidade,
visava também a criar formas de controle federal sobre o eleitorado carioca.
Percebendo a fragilidade de sua posição em uma cidade ainda submetida aos
mecanismos de controle do governo federal, setores da UDN passaram a
defender a fusão com o Estado do Rio, o que poderia resolver os impasses da
seção fluminense do partido, ampliar sua base representativa e afastá-la de
uma possível marginalização imposta pelo governo federal, ainda em mãos da
coalizão PSD-PTB.
O próprio governo federal parecia satisfeito com a indefiniçao reinante
e o desacerto manifestado pelas bancadas legislativas. Prolongando-se o impasse,
aumentavam as chances de o governo JK empreender a transferência da capital
sem uma clara regulamentação sobre os destinos políticos do antigo Distrito
Federal, o que abria a possibilidade de nomeação de um interventor, que atuaria
decisivamente na condução do processo eleitoral seguinte. De fato, Juscelino
tinha todo interesse no fortalecimento da legenda do PSD na eleição de 1960 e
na conseqüente viabilização de seu retorno ao poder em 1965 (Motta, 1997:
83-84).
Na madrugada do dia 12 de abril de 1960, dois dias antes do encerra
mento das sessões legislativas na antiga capital, foi aprovado o substitutivo San
Tiago Dantas, prevendo a criação do novo estado da Guanabara, a indicação de
um governador provisório e a realização de eleições para o governo e a Assembléia
Constituinte estaduais no mês de outubro (Motta, 1997: 95-96). Conseguindo a
anuência das principais lideranças representativas dos interesses em conflito, o
instrumento legal que viabilizou a transformação da Belacap em cidade-estado
adiava contudo a definição de algumas questões cruciais para a estabilidade da
nova unidade federativa, a serem tratadas no plenário da Assembléia Consti
tuinte estadual.
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3.2. As oscilações no campo político carioca
Ficava então afixada no calendário eleitoral a realização do pleito que
definiria o governante do novo ente federativo autônomo e os representantes no
Legislativo local, que teriam pela primeira vez a possibilidade de elaborar o
estatuto político e institucional da cidade elevada à condição de estado. Alinha
vam-se para a disputa, de contornos políticos e simbólicos singulares, as princi
pais forças políticas que vinham dominando o cenário da capital durante a década
de 50. Limitadas ao longo desse período pelas perspectivas interventivas enun
ciadas na carta constitucional de 1946 e na Lei Orgânica do Distrito Federal de
18
1948, as forças atuantes no campo político carioca haviam estabelecido uma
complexa estrutura de funcionamento e hierarquização que se relacionava dire
tamente com os condicionantes estruturais e conjunturais da política local e
nacional.
Se podemos falar no campo político carioca como um território extre
mamente polarizado, um dos eixos dessa polarização estava situado na ainda
irresolvida tensão nacional-local. Se, por um lado, o Rio de Janeiro fora a capital
do país, e seu mais importante centro político, econômico e cultural, por outro,
era também uma metrópole com mais de 2,5 milhões de habitantes que se
defrontava com toda a sorte de problemas relacionados ao processo de acelerado
crescimento urbano. Entre a Belacap e a "cidade de São Sebastião" oscilava o
conjunto de referenciais que constituíam o campo político carioca. Concomitan
temente à distinção entre os aspectos locais e nacionais da política carioca, o
estatuto político-institucional da capital, com sua complexa estrutura interna de
poderes sobrepostos, contribuía significativamente para a delimitação das dife
rentes perspectivas políticas que conviviam em seu espaço.
Dessa forma, podemos perceber que, paralelamente à polarização em
torno de temáticas nacionais do debate político, conduzida pelos tribunos que
demarcavam suas posições em campos antagônicos, a cena política carioca
também era orientada por políticos de perfll local que se voltavam para questões
circunscritas a determinados grupos sociais e representavam interesses específi
cos da população. Compreender essas duas faces da política carioca, ao mesmo
tempo conflitantes e complementares, significa perceber as distinções e ambigüi
dades que caracterizavam a cultura política do Rio de Janeiro e o perul de seus
representantes.
Uma clara explicitação dessa multiplicidade de forças que atuavam na
política carioca pode ser rastreada nas diferenças observáveis na composição das
bancadas do Legislativo federal e local. Se podemos admitir que a lógica que
orientava a campanha política, a eleição e o comportamento da bancada carioca
no Legislativo federal (Senado Federal e Câmara dos Deputados) estava muito
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mais voltada para os temas políticos ligados à conjuntura nacional, também é
flagrante que, no Legislativo local (Câmara dos Vereadores e, posteriormente,
Assembléia Legislativa), predominavam outros vetores orientadores do debate,
muito mais associados às questões locais e setoriais. Essa diversidade de matrizes
era decorrente também tanto das diferentes atribuições assumidas por essas casas
legislativas quanto do número de cadeiras em disputa. Enquanto parlamentares
como o udenista Carlos Lacerda e o petebista Lutero Vargas personificaram e
sintetizaram na bancada federal, durante os anos 50, as correntes políticas às quais
se filiavam, entre os vereadores cariocas essa cisão ideológica também se fazia
sentir, só que em proporções bem mais reduzidas.
Mesmo em conjunturas favoráveis à radicalização do debate político
nacional, a grande maioria dos vereadores eleitos no Distrito Federal nesse
período tinha em comum modestos percentuais de votação (que oscilavam entre
4 mil e 1.500 votos) e um eleitorado restrito e de perfil definido. Representavam,
por exemplo, os interesses específicos de categorias profissionais, de grupos
religiosos e, principalmente, de localidades e regiões da cidade. Tais característi
cas faziam do vereador um representante mais diretamente conectado com seus
eleitores, o que gerava uma prática política muito mais intensiva de encaminha
mento de interesses e demandas específicas. Praticamente dissociado do debate
de temas de amplitude nacional, esse contingente significativo de atores políticos
expressava uma matriz estável e duradoura da esfera política carioca.
Essa distinção entre políticos de eleitorado mais disperso e ideológico e
aqueles de eleitorado mais definido e concentrado proporcionava um espaço de
manobra dentro das diferentes legendas partidárias. Se, por um lado, legendas
como as do PSD e do PSP exploravam favoravelmente esses vetores contrastantes
na composição de "dobradinhas" entre candidatos a deputado federal com
discurso mais nacionalizante e candidatos a vereador com bases eleitorais delimi
tadas, partidos radicalmente comprometidos com o teor polarizado das disputas
nacionais apresentavam comportamento inconstante em diferentes conjunturas.
Um claro exemplo pode ser percebido na trajetória do PTB carioca, que conseguia
galvanizar o eleitorado em momentos de radical confrontação com as forças
udenistas, mas que sofria uma drástica contração eleitoral em cenários nos quais
essa polarização não se apresentava de forma bem delineada (D'Araujo, 1992).
Nessas condições específicas tomava-se mais evidente a expressão do eleitorado
circunscrito, setorial, de flagrante indefinição ideológica e contornos quase
paroquiais, representado por lideranças locais e que se organizavam a partir de
relações essencialmente clientelistas. Essas características, que correspondiam ao
padrão de funcionamento do campo político do Distrito Federal, ainda sob
intervenção federal, serviriam como o léxico e a gramática básicos segundo os
quais se articularia a sintaxe política da Guanabara autõnoma.
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3.3. Sob a lâmina da intervenção
Marcaria o tom geral do concerto das forças políticas da Guanabara o
clima politizado e polarizado que predominou nas eleições para o governo e a
Assembléia Constituinte do estado em outubro de 1960, em que tomaram parte
19
quase um milhão de eleitores. Tal nível de engajamento e interesse correspon
deu ao investimento dos principais atores políticos na configuração de um quadro
de disputa eleitoral impregnado pelo teor nacional do debate. Esses fatores
fizeram oscilar o pêndulo que definia a lógica do campo político carioca e,
conseqüentemente, enfraqueceram a prática política de perfil menos cosmopolita,
mais local, influenciada diretamente pelas redes setoriais de patronagem.
Para o Legislativo elegeram-se figuras exponenciais das principais cor
rentes políticas e ideológicas brasileiras como Roland Corbisier, Lutero Vargas,
Temístocles Cavalcanti e Aliomar Baleeiro. Na corrida para o Palácio Guanabara
despontaria o nome do udenista Carlos Lacerda, polemista e orador inflamado,
recorrente recordista de votos nos pleitos proporcionais cariocas. Lacerda foi
favorecido em sua vitória nas urnas pelas hesitações petebistas. Inicialmente, pela
dificuldade do reticente Sérgio Magalhães em assumir uma radical polarização
com o tribuno udenista e, principalmente, pela pouca atenção devotada aos
setores mais populares do eleitorado carioca, então facilmente galvanizados pelo
discurso populista do justiceiro caxiense Tenório Cavalcanti, que obteria 22% dos
votos válidos e favoreceria a vitória de Lacerda sobre Magalhães por uma escassa
ZO
diferença de pouco mais de 23 mil votos
O governador eleito alimentava o projeto de governar a Guanabara sobre
um palanque, fazendo de sua gestão um trampolim para as eleições presidenciais
de 1965. Para isso, necessitava alimentar a polarização com as forças petebistas e
pessedistas, verdadeiro combustível que impulsionava sua carreira política, e
manter na cidade-estado a antiga aura de capital e principal centro político
21
brasileiro, constrUindo para a Guanabara a ambígua condição de estado-capi tal.
Tradicionalmente pouco afeito à negociação e ao respeito pela ordem constituida,
Carlos Lacerda pretendia administrar passando por cima da classe política,
colocando-se como único referencial político e administrativo do estado e repu
diando assim as vias de intermediação tradicionais. Elemento sintomático do
perfil que imprimiria ao governo da Guanabara, em 9 de dezembro de 1960
Lacerda encaminhou à Assembléia Constituinte recém-instalada o texto do Ato
Constitucional nO 1, que propunha o exercício cumulativo das funções consti
tuintes e legislativas pelo corpo de constituintes. Com essa manobra, planejava
retirar da Câmara de Vereadores, eleita dois anos antes, os poderes legislativos
sobre o novo estado. Alegando a defesa da autonomia da Guanabara e a sobre
posição de atribuições, a medida tinha como objetivo estabelecer um terreno mais
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favorável para a relação entre o Executivo e o Legislativo estaduais (Motta, 1997:
110-1 19).
Definia-se assim o padrão político que Lacerda planejava imprimir na
face da Guanabara. Na relação com as forças políticas locais ficava claro o total
distanciamento que o governador desejava manter com a chamada "política
miúda" da antiga capital, afastando-se da intermediação e da negociação orien
tadas pelo respeito à hierarquização e distribuição territorial e setorial das
lideranças de perfil local. Sob a batuta de Lacerda essas forças políticas cariocas
experimentariam um primeiro paradoxo do estatuto autonomista: a dificuldade
em se fazer representar nas esferas decisórias da política estadual. Um segundo
paradoxo adviria da enfática atuação de Lacerda em não dissociar a Guanabara
da condição de capital política do país. Estado autônomo, a Guanabara viveria
constantemente sob vigilância do governo federal, temeroso de que o governador
radica1izasse a perspectiva nacional de sua atuação, inflamando o eleitorado
participativo e mobilizando a opinião pública carioca. O risco ainda era poten
cializado pelo temor de que o contumaz defensor de soluções extra-legais pudesse
vir a se valer das forças policiais e militares ainda alocadas na antiga capital
(Motta, 1997).
A relação do governo federal, então presidido pelo petebista João Gou
lart, com a Guanabara assumiria o caráter de uma próxima e estreita vigilância.
Em momentos extremos esse padrão de atuação articularia os mecanismos da
"estratégia da ameaça", chegando à hostilização e mesmo à confrontação indireta,
sem se chegar, contudo, às prerrogativas da intervenção federal. Sobre a Guana
bara autônoma pendia constantemente a lâmina interventiva. Mesmo após o fim
do governo Lacerda e a deposição de Jango, tal padrão não se alteraria radical
mente. Ao derrotar o candidato da UDN nas eleições para a sucessão de Lacerda,
o moderado N egrao de Lima, apoiado por uma coalizão que reunia o PTB e o
PSD, tornou-se um dos pretextos para a decretação do AI-2 pelo regime militar,
acarretando a dissolução dos antigos partidos. A centralização de poderes no
Executivo federal, característica em um regime de exceção, forçaria Negrão a
administrar a Guanabara de fOlma prudente e discreta, sustentando-se politi
camente frente às ampliações dos poderes nas mãos das chamadas "forças
revolucionárias" (Sarmento, 1999: 97).
Alvo prioritário dos expurgos e cassações promovidos pelos atos insti
tucionais, a política carioca chegou ao final dos anos 60 no limiar da decom
posição de sua face polarizada e cosmopolita. O estatuto autônomo da Guanabara,
que fora fator catalisador do acirramento do tom radicalmente nacionalizante
dos debates, implicara a articulação de novas fOImas de constrangimento e
controle de suas principais lideranças e de seu eleitorado. Em 3 de outubro de
1970, o emedebista Chagas Freitas seria eleito indiretamente para o governo do
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estado. Político diametralmente oposto à imagem pública construída por La
cerda, e que ainda se insisúa em associar à Guanabara como um todo, Chagas
articulou o instrumental institucional da autonomia estadual em torno de um
projeto de esvaziamento do modelo de "estado-capital", assumindo a proposta
de sua efetiva transfollllação em um entre os demais estados da federação.
Abrandando o teor radical e polarizado que impregnava o campo político, Chagas
Freitas invesúu nas matrizes estáveis da política carioca, desprezadas por La
cerda, buscando formas de rotinização do exercício político na cidade. Adequava
se dessa forma a Guanabara ao estatuto que o governo federal longamente desejara
impor-lhe.

COllsideraçõesfinais
Feito este levantamento de caráter mais extensivo, cabe-nos agora de
senvolver certas questões de natureza geral relaúvas ao político carioca que
ultrapassam os limites das conjunturas aqui examinadas. No que se refere às
questões de natureza políúco-insútucional aqui tratadas, foi possível verificar
que há, no conjunto políúco-legal referente ao Distrito Federal, alguns impor
tantes elementos regulares, fruto de uma concepção política que pouco se alterou
no tempo, que consútuiu o que poderíamos denominar uma política repllblicalla
para a capital. Vejamos essas recorrências.
Desde a proclamação até a transferência da sede do governo para Brasília,
a República em nenhum momento apostou seriamente na proposta de extinção
dos direitos municipais da cidade do Rio de Janeiro. Por mais coerente e atraente
que fosse o referido modelo norte-americano, seguido por vezes pela nossa
vizinha e rival Argentina, a criação de um "território neutro" na maior cidade
brasileira não apenas reproduziria em parte a experiência monárquica, como ia
de encontro ao caráter descentralizador do regime.
Foi com base nesse pressuposto que foram testados diversos modelos
político-institucionais que devem se analisados no contexto do processo de
state-bllidillg brasileiro. Nos dois momen tos fundadores da Primeira e da Segunda
Repúblicas, foram intentados modelos de cunho autonomista que, na prática,
transformaram a cidade do Rio de Janeiro em ente federaúvo especial. Nas duas
ocasiões, os poderes federal e municipal entraram em rota de colisão, o que
resultou na introdução de mecanismos de intervenção política no senúdo de
reduzir o raio de ação dos órgãos e forças políúcas locais.
Operados em conjunturas críticas nos planos nacional e local, os ciclos
interventores seriam também marcados por importantes cirnrgias llrballas, como
nas gestões de Pereira Passos e Henrique Dodsworth na prefeitura carioca, que
terminaram por mobilizar e reforçar os mecanismos simbólicos relacionados à
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capitalidade da cidade do Rio de Janeiro. Esgotada a onda interventora, as "novas
repúblicas" promoveram a elaboração de novos pactos legais que procuraram,
mais uma vez, encontrar um modus operandi entre a tutela dos poderes centrais e
a manutenção do órgão de representação municipal. Nessas ocasiões, o propósito
predominante foi no sentido çle rotinizar as ações de governo por meio do reforço
político-administrativo do Executivo municipal em detrimento do Legislativo.
Nesses casos, ou seja, nos governos pós-Pereira Passos na Primeira República e
durante o regime democrático até a transferência da capital, a tendência foi à
instituição de um padrão político-administrativo pouco afeito à ação espetacular,
à propaganda, à veiculação da imagem do Rio de Janeiro como instituição
modelar. Em linhas gerais, tratava-se de colocar em prática uma capital munici
palizada, burocratizada e conseqüentemente despolitizada.
Se este modelo se mostrou mais funcional na Primeira República, em
que foi possível operar acordos com lideranças e agremiações políticas cariocas
em tomo da manutenção de espaços políticos nos órgãos de representaçao local
e federal, na era democrática a aplicação desse modelo não foi assim tão simples.
Nesse período passaram a conviver na capital duas lógicas políticas que pouco se
cruzaram: de um lado, o referido padráo de cunho mais localista centrado na
divisão de espaços políticos e nos embates e acordos político-administrativos
entre a Câmara Municipal e a prefeitura; de outro, uma dinâmica partidária
nacionalizada a influenciar os debates e ações das bancadas do Distrito'Federal
nos órgãos federais.
Com a transferência da capital e a criação do estado da Guanabara, foram
finalmente criadas as condições para as elites políticas cariocas operarem com
maior liberdade e desenvoltura, sem os entraves e constrangimentos acima
referidos. Coincidentemente, a criação da cidade-estado se processou em um
novo IIwmento critico que colocou frente a frente os governos estadual e federal.
Na dinâmica do conflito, o script se repetiria agora com novos atores: enquanto
os poderes federais novamente trataram de acionar instrumentos de intervenção,
Lacerda, por seu turno, alimentava-se da polarização por meio de uma nova
mobilização de recursos simbólicos em tomo da central idade política da cidade
do Rio de Janeiro no contexto político brasileiro.
Essa recorrente e aparentemente irreconciliável tensão entre matrizes
locais e nacionais configurou um inegável fator de continuidade na dinâmica do
campo político carioca republicano. Se os desenhos político-institucionais for
mulados para a cidade caracterizaram-se pela constante testagem de modelos e
por apresentar diretrizes ambivalentes, o campo político carioca explicitou, em
diferentes conjunturas, as formas de adequação da ação política condicionadas
por esses referenciais. Muito mais do que esferas sobrepostas de forma antitética,
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a relação entre essas características locais e nacionais foi operada no interior desse
campo político de modo complementar.
A singular condição de ter sediado os principais órgãos e agências da
gestão do poder federal possibilitou um fortalecimento de algumas redes locais
de patronagem, que se utilizaram de complexos mecanismos de negociação e
mediação para viabilizar o acesso a essa considerável reserva de capital político a
ser disponibilizado. Dessa fOIlua, embora a capital republicana apresentasse o
mais bem constituído mercado simbólico de discUISos públicos (sendo sede dos
principais jornais, revistas e rádios de abrangência nacional), que condicionaria
uma prática política tendente à polarização e à nacionalização dos debates, as
relações políticas estavam fortemente vinculadas a práticas de perfil marcada
mente localista e de traços paroquiais, nas quais prevaleciam as redes de relações
c1ientelistas e as formas setoriais de representação de interesses.
Esses distintos fatores constitutivos do campo definiram um certo pa
drão de curiosa retroalimentação excludente, que promovia freqüentes e marcan
tes oscilações no desempenho das principais forças políticas em atuação. Embora
possamos afirmar que as redes locais de patronagem constituíam um elemento
rotinizador da atividade política, engendrando a base comum sobre a qual
operavam com maior ou menor desenvoltura as forças políticas, algumas
variações conjunturais, na medida em que favoreciam a ampliação da eficácia dos
discursos de perfll nacionalizante, alteravam significativamente a orientação do
campo político. Espaço altamente permeável pelo discurso de matriz nacionali
zadora, a cidade do Rio de Janeiro apresentava-se propensa à polarização dos
debates e à eficácia das lideranças carismáticas em conjunturas políticas em que
ganhavam maior ressonância tais temáticas. Dessa forma, podemos propor um
modelo interpretativo dessas oscilações políticas, no qual assumia um papel
central tais elementos carismáticos, promotores dos chamados "surtos" de na
cionalização do debate político local.
O acompanhamento, ao longo de quase sete décadas, das formas de
organização e atuação das forças políticas locais leva-nos a afiIlnar que, diferen
temente do que atesta uma certa marriz interpretativa sobre a política carioca, o
campo político da cidade do Rio de Janeiro caracterizava-se por um alto grau de
organização das forças locais, explicitado em um campo político aberto, de alto
padrão de competição e concorrência. A decantada fragmentação desse campo
correspondia muito mais aos seus fatores constitutivos e a uma saturação de atores
políticos do que à incapacidade de organização e articulação das forças locais
frente às perspectivas interventivas. As oscilações conjunturais explicitariam
também um dos recorrentes fatores de instabilidade das forças políticas em
atuação no campo político carioca: a dificuldade de rotinização das lideranças
carismáticas.
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Nesse quadro assume singular significação a eleição do binômio inter
venção-autonomia como instrumento de averiguação da lógica que impregnava
o campo político carioca. Em torno das formas de composição com os mecanis
mos de interferência do poder federal e das lutas por maior liberalização dos
espaços de atuação política, as forças políticas locais formularam suas estratégias,
concorreram pela sobrevivência política e forjaram os elementos constitutivos
do conjunto de sinais que orienta a atividade política na cidade: a assim chamada
cultura política carioca.
Ao falaImos em uma cllll1lra política carioca nos referimos a urna rede de
referenciais - muitas vezes ambíguos, paradoxais ou ambivalentes - que corres
ponderia à complexa estruturação de seu campo político. Orientadas por esses
vetores, as forças políticas locais constituíam seus padrôes de atuação e, em
relação dialógica, formatavam e eram formatadas pelo campo político no qual
atuavam. A partir desses elementos, podemos admitira viabilidade da proposição
intelectiva de uma identidade política característica da cidade do Rio de Janeiro,
campo concorrencial no qual inúmeros fatores operam urna construção simbólica
multiforme, que tende a ocultar os pés fincados no reles chão da política local e
se mira no idealizado e elevado espelho de uma cidade com vocação nacional.
Este, no entanto, é mais um dos problemas que apontam em direção a novas
pesqUisas.
•

Notas
I. "Política carioca", O Globo, 13(1/1999.

2.]arnaldo Brasil, 14/12/1992.

6. Ver proposições do visconde de Ouro
Preto em Francisco Agenor Noronha
Santos (1945: 19-21).

7. Ver a íntegra do projeto emAnais da

3. Ver, por exemplo, a declaração do

Câmara dos Deputados, sessão de

presidente Fernando Henrique Cardoso
nesse sentido ern Jomal do Brasil,

8. A nair do Senado Federal, sessão de

7/10/1994.

4. Sobre a noção de estratégia aplicada
neste texto, ver Pierre Bourdieu (1990:
81-4). Sobre a importância dos "eventos
criativos", ver Le Roy Ladurie (1973:
169-86). Sobre a noção de culrura
política, ver Serge Berstein (1992: 66-77).

5. Ver, por exemplo, Tavares Bastos
(1937: 158).

1/8/1891.

20/10/1891.

9. Ver as denúncias da bancada carioca
em Anais da Câmara dos Deputados, sessão
de 30/8/1897.

lO. A plataforma da Aliança Liberal
defendia a autonomia como forma de
reconhecimento de "maioridade
política", apontando o Rio de Janeiro
como "a maior e mais adiantada cidade
do país", capaz, ponanto, de gerir sua

319

estudos históricos . 1 999

-

24

vida política e administrativa. Ver
Aliança Liberal (1930).

lI. Jornalista e político carioca com base
política nos subúrbios do Méier,
Engenho Novo e Engenho de Dentro,
Adolfo Bergamini foi um dos fundadores
da seção carioca do Panido Democrático.
Foi nomeado interventor por Vargas em
25 de novembro de 1930 e substiruído no
cargo, interinamente, por Julião Esteves
em 24 de setembro de 1931. Nove dias
depois, o médico pernambucano Pedro
Ernesto Batista foi nomeado interventor
por decreto do governo provisório. Ver
Israel Beloch & Alzira Abreu (1984).

12. O Partido Autonomista do Distrito

Federal foi fundado no dia 4 de março de
1933, contando em suas fileiras com
expoentes do chamado movimento
"outubrista" como João Alberto, Góis
Monteiro, Augusto Amaral Peixoto e
Mendonça Lima. Sobre a fundação e
composição do panido ver Carlos
Eduardo Sarmento (1996), especialmente
capírulo 2.

13.

O programa-manifesto do Partido
Autonomista foi lançado oficialmente na
tarde de 4 de março de 1933. A íntegra do
programa encontra�se transcrita em

Anais da Câmara Municipal dn Distrira
Federal, maio de 1935, p. 328-329.

14. O texto aprovado, que consignou o
anigo 15 da nova Constituição, definia
que "O Distrito Federal será
administrado por um prefeito, de
nomeação do presidente da República,
com aprovação do Senado Federal, e
demissível ad nucum, cabendo as funções
deliberativas a uma Câmara Municipal
eletiva".

15. Jomal do Brasil, 3/6/1934, p. 9.
16. O parágrafo único do artigo quarto
das disposições provisórias da
Constituição promulgada em 16 de julho
de 1934 estabelece que "O atual Distrito
Federal será administrado por um
prefeim, cabendo as funções legislativas a
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uma Câmara Municipal, ambos eleitos
por sufrágio direto, sem prejuízo da
representação profissional, na forma que
for estabelecido pelo Poder Legislativo
federal na Lei Orgânica.
Estendem-se-Ihe, no que forem
aplicáveis, as disposições do artigo 12
desta Carta [que regulamenta as formas
de intervenção do Executivo Federal nos
estados da União]. A primeira eleição
para prefeim será feita pela Câmara
Municipal em escrutínio secrem".

17. A Lei Orgânica do Distrito Federal
foi promulgada em 1 8 de outubro de
1936. Embora garantisse as conquistas
autonomistas, o texto da lei manifestava a
ambivalência do estacum político e
institucional do Distrito Federal,
definindo·o como um ente federativo
com "autonomia equivalente à dos
Estados" (o que possibilitava a
intervençâo federal), mas ressaltando que
"o Distrito Federal não havia sido, pela
Lei Básica, constituído como um Estado".

18. A Lei Orgânica do Distrito Federal
promulgada em 1 5 de janeiro de 1948
reafirmou a chamada estrutura tripartida
de poder no Distrito Federal. O prefeito
continuava sendo indicado por nomeação
direta do presidente da República, e o
Senado Federal, conforme previa o
parágrafo 4° do artigo 14, assumia o
poder de examinar os vetos apostos pelo
prefeim aos projems da Câmara de
Vereadores.

19. O contingente eleitoral em 1960
correspondeu a 34% do total de
habitantes da cidade. Nesse pleim, apenas
2% dos votantes deixaram em branco
suas cédulas e menos de I % anulou seu
voto. Ver Izabel Fontenelle Piealuga

(1980: 177).

20. A diferença de votos observável entre
Carlos Lacerda e Sérgio Magalhães
equivaleria a menos de 3% do eleitorado
da Guanabara. Ver lzabel Fontenelle
Picaluga (1980).
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21. A caracterização desta categoria foi
originariamente formulada por Marly

Motta em sua tese de doutoramento,
citada anteriormente.
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