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IAMOUN~ER
exaustivo

levantamento

Politicos

no Brasil

nheciam

aquela

tradiç~o

tudo~ chegapam

(incZuindo-se
que a

a classificar

na de aui r~s~ agrupando

cess~o de estudos

quanto
SuZ
lo -

centros

ai trabaZhos

ie5rica

cia d@

cap

em ambito

Dentre as cinco categorias

como Pernambuco~

apresentam

realidade

uma maior

politico-partid~ria

tratamento

no interior

duas constataç5es:
trabalhos

mais

29) as fontes
conjunturais
e mediante

paraense

da academia.

Z9Jtudo

elaborados

e atitudes

disponiveis

entrevistas

tesJ que vivenciaram

implica~

em matérias

com personalidades
momentos

aua

~elhQ~

de salda,

em termos

- porém

~G

t:mático~

sociologicamente

mais preciosas

- ter~o de ser b~scadas

e 550

está por mer~~~~

Isto

vo-

Rio Grande

campo

esta por ser feito
e s5lidos~

a ex-

o Pu.

Bahia~ Paraná~

tradiç~o neste

-f~~

apontadas,

sobre

ron-

de umc cente

- isto para n~o falar em Minas~ Rio de Janeiru
já

m~i0P

Eeg_~dn

eleitor~l

referência

rec~

nacio~a:.

as v~rias contribuiç5e.

sobre comportamento

,'Qptidos

inéditos)~

quase 300 trabalhos~

( )~ n~o há qualquer

Ziticas

Bob~e

comentado

ematica ainda

de prod~ç~o

dades de conte~do.

m ia

e XI, ZO (l9?8)~ que elaborara"

bibliogr~fico

aZtura

em termos

o

Ã

em
de

falanda;

esparsas

e

jornaZ{sticas

(ainda socreviven

mais recentes

do vroceSSQ

pol{ti

co local.

(I) As demais categorias cIassificadas~ s~o: I) ParaJigmas
e
principais fontes de refer~nci~; lI) Repre;c~ta~~c:
a~~ectos
institucionais;
III) Repbesentaç~o: recrutamento poZ{tico e atuação parLamentar
ideologia.

dos partidos;

IV) Partidos:

organização

e

(2) A excessão acima citada a'E resveito a tres artioos
e ~
MILCAR TUPIASSO sobre eieiç~es para~nses nos anos de" lPC~
1966 o L9?4~ publicadas pela Hevista Brasileira de Estudos ?ol{ticos,

respectivamente

nos n~merJ~

76>
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Os Zimites e contornos
disponivel

passam

precariedade,
refZexão

a ser relevantes

na medida

e avaliação

tros caminhos
realidade

e a descoberta

partidária

gatoriamente

num esforço

buições

que,

do ponto

ferecer

estudos

de sintese
ográfica,

cujas

e hipóteses

vo e nada

t~m a ver com

pretenderam
contribuições
assunto,

mesmo

podem

0-

do pais

Esse esforço
revisão

bibli

como problemas

comparativa

das fonte~

em que autores

pelo contrário,
de traços

comuns

e obras

são analisados
e/ou diferenças

ào longo do estudo.

"cobranças"

As lacunas

de uma avaliação

a autores

em estudos

questões

c~nsideradas

e

critica

nao

Da mesma forma,

ao aprofundamento

de inferências

têm seu mérito

individualmente,

que, quase sempre,

aqui suscitadas.

importantes

em se tratando

das pelos autores,

contri-

no que toca ao seu "perfil" objeti-

"falhas"

abordar

obri

sobre o assunto.

são o resultado

bibliográfico

como se houvesse

da presente

de interpretação

e selecionados

detectados

especificos.

por uma análise

em função

regiões

da

e di -

implica

de possiveis

"construidasll

pesquisas

isoladamente;

contemporaneamente

do conjunto

estão

de ou -

momentos

apontado,

em outras

no conteúdo

para futuras

não são tratados

problemas

de incorporação

conclusões

a um esquema

evidenciados

do material

dE-

à compreensão

nos seus vários

de seus objetivos

A opção
conduziu

em objeto

de vista teórico-metodológico,

constitui

se

se traduzir

Por sua vez, a abertura

afins produzidos

independentemente

Literatura

de sua própria

de novas pistas

paraense

à parte a revisão

mensões,

em função

em que podem

critica.

desta parca

resgatado

pouco trabalha
e dimensionado.

do
-

I - DA TRADIÇÃO

À AUSÊNCIA

SEM PRESENÇA

DE TRADIÇÃO

Se> a n{vel da-literatura
sa sobre Partidos

Pol{ticos

pouca

-r'dd
'7'
a~~
a e par t'd'"
~ ar~a b ras~~e~ra
é facultado

ao estudo

fia e sociologia

pol{tica

ram uma análise

mais ampla

RES

(l973»

SOUZA

les mais monográficos
pouco

ou nada

de modelos

histórico-jur{dica>
ocupados

poucas

sempre

que3

conseguem

valiado)

e reticentes

à recusa

der do Partido
Fonseca

(l983) -

descritiva

do apoio de Lauro

Republicano

(dissolução

e pouco pr~

ora linhas
locais

de situações

pouco

de

regionais
aparecem

ilustrativas.

de SOUZA

{l97Z} sobre

República.

A partici

de forma indireta

ou median

o caso do destaque
Sodré

no Estado}

do Congresso

-

particularidades

tópicas3

t

(l98l)

- por vezes de tendência

na Primeira

citações.

ou mesmo aqu~

as quais3 quando

é abordada

- SOA

ora se tem construções

disso ~ o trabalho

do Pará no per{odo

te rápidas

determinadas

(l973) e BENEVIDES

a respeito

em indicações

pol{tico-partidário

com maior profundi

de cada regiã03

do eixo Centro-Sul3

Exemplo

pação

gerais

embora reconheçam

se constituem

o processo

BRASIL

predominantemente

referências

mais afastadas

da vida partidá-

pol{ticas

com as particularidades

interpretação

per{odos

- como OLIVEIRA

bastantes

mais gerais

- que empreende-

há sobre o Pará. Assim3

teóricos

-

(l981)

que se detiveram>

{l97l e 1976}3

'd"a ma~s om~sso
a~n

Desde ensaios

dos vários

de conjunturas

da r~

no Pará pela historiogra

{l974} e CHACON

aos estudos

que ver-

existe a respeito

tratamento

>

nacionais.

FRANCO

dade> na análise

coisa

sobre partidos

como os de MELO

ria no pa{s -

(3)

internacional

{primeiro

(pouco a

grande

ao golpe de Deodoro

Nacional

cujos membros3

l{ da

na sua

maioria> opunham-se ao Presidente por terem por este sido afast~
(3)
Se tomados os dois grandes trabalhos de envergadura que sã03
sem dúvida3 os livros de DUVERGER (L95Z) e SARTORI (1976)3 apenas este úl~imo cita alguma coisa sobre partidos no BrasiZ e3 mes
mo assim~ ia-Io com referência exclusiva ao bipartidarismo pÓs-64.

04

dos da cúpula politica
são em todo o pats!.
articulado

Lauro

te lançado

do Sul3 Paraná

Sales3

ra~s3 Rio de Janeiro3

- que merece
çao

Distrito

ções entre oligarquias
der gaúcho

Paulo)

no Senado

teressantes

pelas

divisões

tentar

quebrar

Sodré3

como SOUZA

mento

no poder

tervenção

poZttico
coloca

destituindo

nos de mandonismo

da Fonseca

paço pol{tico

não

era

de A -

e favorecidos
passam

a sus -

no Pará

a n{veZ

de
esta -

um revesaa ~n
do

(após cerca de 15 a -

das "salvações

militares"3

este golpe de ve

do poder pela recuperação

citado

de SOUZA3

é um dos mais significativos

este

mais in-

do es

perdido.
O texto

bre o pará3

(como são

Sodré à governança

representou

afastadas

ao

No caso do Pará3

Lemos

local). A estratégia

então

oposição

clara3 representou

do poder Antonio

l{-

numa tentativa

O "hermismo"

reconduziu

cita-

Machado~

- defendida

entre oligarquias3

pelo novo Presidente3

lhas oligarquias

nais"3

de maneira

pol{tico

de Hermes

comandadas

Machado

G~

às vincul~

sucessória

alguns Estados

paulista.

Minas

as passagens

da Fonseca

a indi-

Outra

cafeeiroe

então 'afastado do poder -

o dom{nio

contra

da Bahia3

à campanha

por Pinheiro

de Hermes

representações

a Pinheiro

certamente3

mineira3

como membro

refere-se

Estados

exces

e que fora por es-

e que representavam

Mas3

única

e Pernambuco.

comentada3

dos grandes

da bancada

dual3

Estad03

Federal3

liderados

a candidatura

por Lauro

Pederal

são as que correspondem

Pena quand03

pelas

pelas bancadas

do Norte-Nordeste

nacional.

tonso

lembrado

sustentado

mas pouco

das oligarquias
no plano

é também

e Santa Catarina

apoiado

relev03

Estqdos}3

à sucessão presidenciál

como candidato

de Campos

dom{nio

Sodré

do bloco parlamentar

do Rio Grande

caçao

em seus respectivos

embora
seu

não examine

objetivo

-

entre os autores

"nacio-

no que toca a referências

mais detidamente

as interessantes

s~

- mesmo porque
e fecundas

ques

05

tões levantadas.
pealidade

No ppóppio

politica

em estudos

paraense.

sobpe paptidos

pouquissima

ppesença

Temos~

politicos

desta

sem ppesença,

mais picos de infopmação~

mas espapsos

poP seu lado uma ausência

de tradição.

TUPIASSÚ

como os únicos

cional.
cpitos

Os limites
ao estudo

são lembpados

que mepecepam,

compoptamento

pleitos

de 1962~ 1966 e IE74~ papa

Pedepal

e Assembléia

popém,

quantitativa

exppessão

do ppóppio

TUPIASSO~

peppesentapiam

um levantamento

ções maiopes". (4) Papticulapmente
esta tendência,

portanto

com· enfoque

não minimiza

uma maior preocupação
vançando
. mais
busca

mepamente

de 1966

algumas

"qualitativas"
explicap

(4) TUPIASSU~ A.- liAs
Bpasileipa de Estudos

auferidos.

globais,
segundo

de propor
eleições

de

basica-

Somente

,

- o que
o texto

em papte, poP

da mat~eria,

a-

teórico-inteppretativa,

do ppóprio

ocorpidas

Câmapa

"uma cole -

infopmativo/descpitivo

de natureza

nos

dos dados 'coletados

~e que se caractepiza,

no dizep

as mudanças

mais

o aptigo sobre

com o trato sociológico

peflexões

as quais,

cient{fico

estattstico

o vaZop dos registros

sobpe as eleições

dos partidos

visto que está "costupado"

mente poP meio de tpatamento

na-

cipcuns-

o Senado Fedepal,

de natupeza

de

destaque

estão

eleitopal

anáZises

1974 atesta

denotando

do Estado. Em termos

Legislativa

para

a ppoàução

os aptigos

até hoje~

ppedominam

ção de subsidios

mas com

de tpabalhos

e isolaàos~

de sua contpibuição~

sobpe

tradição

sobpe o Pará.

como um conjunto

Já na intpodução,

sobpe a

a nivel nacional,

tpadição

locais se appesenta

dados

assim~ uma certa

de informações

Diante
de autopes

texto não há outpos

autop.

Este artigo

no bojo da poZitica

parti

Eleições Paraenses de Z962", in Revista
Pol~iticos, n9 l6. SP, 1964. pg. 22.

ü6

dária no Estado~
e o pleito

de 1966

ao qual o autor
(l960-65)

no per{odo

( o primeiro

distingue

- caracterizada

mento em que o PSD
terventor~

compreendido

após o golpe

duas fases:

(partido

sociais

de 64 )~ em relação

a denominada

pela passagem

"pee eed-i e t:a "

da era "baratista"

dominante)~

teve de reestruturar-se

de novos grupos

entre a morte de Barata

ao mo

com a morte do antigo

in

e viver nova fase~ com apoio

emergentes

- e a do "jarbismo

nascente"

à...,~'••.•..

- marcada

pela

liderança

mentos que apoiaram
históricos~

de Jarbas

Passarinho

o golpe militar

destacam-se

com o upo~

de se~

de 64. Em termos de registros

no interior

dos tres artigos:

a) a caracterização
ense segundo

do eleitorado

evolução

e concentração

bJ a organização

para-

demogr-afica

espacial;

institucional

das elei

çoes;
c) siglas

partid~arias

representativas

de cada agremiação;
d) as candidaturas

representativas

de

cada agremiação;

e) os resuLtados

f)

tendências

dos pleitos;

nas preferências

eleito-

rai e,

al'em de interessantes

análises

estat{sticas

comparativas

que toca a:
- evolução
Brasil

do número

de eleitores

e Pará~ com as posições

lativas paraenses
brasileiros

dentro

(l962~66

no
re -

dos totais

e 74);

no

07

- coeficientes

eleito~ado/população

por l~OOO habitantes

- distribuição
se segundo

(l966);

do eleitorado

parae~

zonas fisiogr-aficas

(l9ô6~ 74);

- {ndice

de abstenção

pectivos

sobre

eleitorados

municipios

os res-

dentre

os

de maior ocorrência

(1974);

distribuição
do votações

dos munic{pios

em classes percentu

ais~ a cada candidato
para o Senado~
Legislativo

A preocupação
dos anteriormente
em junção
gional.

da ausência

ras são as publicações
zado sobre partidos.
CRUZ

envolvendo

cos precisos~

Quando

vultos

registro

do um capitulo
to da obra.
seus artigos
edições)~

partid'arias

pretensões

Contemporaneamente
algumas

produzidasem

nais com v'inculos

a TUPIASSO~

publicações

com a Academia

de

a narrativas

de ep~-

em periodos

históri
de fa -

citação

temas trabalhados

sua maioria

sistemati-

é no m'aximo

a TUPIASS'U

r~

ra -

e o caso

históricos~

e~ para cujo objetivo

autor

sobre pol{tica

além da descrição

de documentos

em meio a outros

surgem

como

fica restrita

agremiações

importantes

em estudos

isto ocorre~

dos da-

pelo próprio

que têm por objeto um estudo

sem maiores

tos relevantes~

estatistico

de ser. Anteriormente

(l960)~ a contribuição

sódios

e

(1974).

é justificada

de tradição

E tem sua razão

Câmara Federal

Estadual

-

ao pleito

pelo registro

mencionados

segu~

destina-

pelo conjun-

ou posteriormente

isoladas

(por vezes

por intelectuais
e que apresentam

de

tradicio
um ponto

a
r~
ep

08

comum: nenhuma
jeto cnetral

concede

aos partidos

de anáZise~

bras de história

poZ;ticos

todas se caracterizem

embora

e/ou sociologia

poZ{tica.

Enquanto

Vros como os de MUNIZ

(l9?3/reedição)~

MEIRA

MEIRA

(l981) ou BORGES

(l983»

(l981)~ COIMBRA

recem em plano
~ .
po Z ~t~cas

secundário

ou como

(isto

te) como o de RODRIGUES

(l979) e EMMI

-

a questão

e profundidade~

tY'adas em outros

-e~ prodüzidos

mas sempre

n{veis

No caso do texto

seu objeto

principaL~

te como

"carismática)

de 1930 a 1935. A temática
alguns
autora~

trechos

como

ou seja:

determinados

tal~ polarizam

internamente

ço para a emergência

(5) A "Revolução
uma "revolução"
ticos não surgem
referência

seja a que antecedeu
de Magalhães

Barata.

quanto
o goZpe~

e possá.vel
pol{ticos

;

paraense

que vai

será tacada apenas

pol{tico

ao monopólio

de 30 no Par-a"~

importante

-

nao

web~rianamen

da história

de lideranças

de teses cen -

(caracterizada

a disputa

como sujeitos

com mais

em partidos

do cenário

sem partido$

é discutida

da tese central

que~ devido

-

é o !enôme-

partidária

o controle

grupos

Barata

sustentação

. d os ! 51
c~ta

sistemática~

aZvo de análise

no periodo

das tY'an,as

disserta

de RODRIGUES~

como um estudo centralizado

de Magalhães

ap~

teórico.

concebe-lo

no da liderança

(l976)

- ambos

como suporte

de interesse

que em Zi-

mais recentemen

(l985)

partidária

como o -

os partidos

"pano de fundo"

em textos mais recentes

detalhe

FILHO

quan d o c h egam a seY' pe L o menos

.
- ~sto

ções de mestrado

o "status'" de o~

em

defendida

pela

estadual

da máquina

pelo poder~

por
esta -

abrindo

esp~

carismáticas.

de COIMBRA~

por exemplo>

(!). Nesta obra os partidos
históricos.
-a atuação

Inexiste

e

poZ{-

qualquer

paY'tidária no Estado

seja a seguinte

sob a liderança

~

08

Já EMMI pretende
tóriéo

das oligarquias

da castanha~
ci03

liticos
tidárias

do Estado.

bre partidos

em grupos
As correntes

de classe

texto destinado

politicas

em função

-

no Pará

his

po-

( via agremiações

pa~

no que toca

o tema.

com

os

ao estudo

temos propriamente

sistematicamente

-

dos destinos

importantes

- sobretudo

as

a terra e o comér

de suas vinculações

ainda aqui n-ao

a abordar

e papel

( particularmente

centralizadores

Se há contribuições

poltticos

a formação

) que~ monopolizando

) são enfocadas

donos da castanha.

culações

do extrativismo

em Marabá

constituiram-se

discutir

às

so

vinum

7,0

II - LIDERANÇAS,CARISMAS

E ELITES:

OU DE COMO SÃO CONCEBIDOS

COIMBRA
dos pol{ticos
dos m{nimos
reconhecidos
manejados

como

que tudo decidiam
visão idealista

nos conchavos

do autor~

das obras~

propriedade

de pequenos

i

privada

viduais~

o jogo pol{tico

resultando

de interesses
ótica>

o partido

vice-versa.
vezavam

passa

Sodré e Antonio
o partido

Lemos>

de Magalhães

ciclos

marcados

"lauristas~

aparecem

""T""

entre

o Partido

da simples

de personalidades:

o ciclo de Barata;

Nesta
e não

que se re-

antag6nicos

como em 65 a ARENA

indi-

aglutinação

de indiv{duos

do Pará fica asssim

dom{nio

r,u

comuns.

emergente

pe-

7.,:::'.i!Vl . em
.'

.••..•

lideranças

de objetivos

Liberal

como

Há quem

. ~"'I:'v~i;>~1 ""-:
"'7al,~
C"

i-

encontrados

Velha os PRs dominantes

Barata~

"lemistas";

de elite

aos interesses

pol{tica

pelo

..

a

na afirmação

influentes.

SOC7·(71,8

>

1 parte

"discursos"

a ser instrumento

serviam

rinho. A história

mo í,

grupos

em busca

Se na República

no poder

dos

fict{cios

impenetráveis

presente

a uma trama

o conceito

individuais

pol{ticos

onde os partidos

one e ..,
t.t.• t ee po ?t:i:"t z.czz s e grupos

quem reduza

verdadeiramente~

de gabinete". (6)

a t6nica

na quase totalidade

t.ac

serem~

de grupos

a concepção

lustra significativamente

'1.

para

dos interesses

dos parti-

é de opiniãD que "careciam

República~

necessários

a atuação

tal. Eram instrumentos

ao sabor

DO PODER

OS PARTIDOS

(l98l)~ comentando

na Primeira

requisitos

O MONOp6LIO

de Lauro
após

30 foi

era de Pass~

constitu{da

de

o ciálo dos

o ciclo do "jarbis-

e t:c ,

(6)COIMBRA; C. - A Revolução de 30 no Pará.
Imprensa Oficial. Belêm~ 1981. pg. 29.

Conselho

de Cultura.

Há na obra
nologia

de BORGES

de fatos pol~iticos

dos vários governos

.que se sucederam

da Primeira

Rep~ublica.

teresses

que transparecem

disputas

entre elites pelo poder,

lideres no interior
pol{tico

que se ~ezavam

no escrito

das elites.

era exercido,

•
•
7
~nvar~ave~mente

os principais

Prov{ncia

detalhadas

chegando

bem como registro

ção desses

"

clima pol{tico
Sobressai,

pelos

de facções

envolvidas

manifestos

do partido

um segmento

citação

ções de classe

das várias

(7) COIMBRA,

histori~
na

por uma maior

den

minuciosamente
da

de trechos de discur
atores

publicados

so-

em peri~

que propriamente

subjetivas
querelas

enob-

- o centro das atenções

organização

representativa

para os indiv{duos.

personagens

o

no final do séc. XIX

mais intrigas

partidárias

8
7·
•t
~ •
exp~~c~
as. ( ) No max~mo,

grupos

de fazer chegar ao leitor

conjunturalmente

social ou classe)

mesmos

dos mais variados

no intuito

(enquanto

,

"o poder

no cenário pol{tico

normalmente

pol{ticas

que

que se desdobraram

a informações

de datas,

entre agremiações

desloca

mente

vivido

representam

(l98lJ, objetivando

nessa linha expositiva,

tre lideres

se

etc.J,

de ~n-

• (7)

pol{ticos

trechos discursivos,

(jornais,

jetivas

nada mais

n{veis,

08

mesmo

sobre personagens

sos' pronunciamentos,

dicos

Os conflitos

até o golpe de l89l, caracteriza-se

sidade narrativa,

época,

eventos

no Pará ao longo

No dizer de COIMBRA:

em todos

cro

quando não entre indiv{duos

Já o livro de ME IRA
grafar

(l983) uma interessante

de

As vincula

nunca ficam suficiente

.
d e· BARA TA (L~
q 7 v'7 )
como no ar t ~go

C. - op. ci t , , pg. 30.

(8) A unica excessão, ainda que limitada, é a coletânea de biografias levantada por BORGES (Z970) em Vultos Notávei.S do Pará,
na qual o autor discrimina mais objetivamente as vinculaçoes pol{ticas de cada personalidade
estudada, caracterizadas também do
ponto de vista social.

l2

80bre a fundação

do Clube Republicano,

sões e/ou ooupações

o mesmo

mais apurada

texto de RODRIGUES

viés, não obstante

do P?nto

(Z979), Muito

oonsiderável

valor

organizações

que dominaram

sobre

embora

um estudo

agremiações.

Poder-se-ia

ra a interpretação
na oonjugação

do quadro

"miohelsiana":

I

PARTIDO

Segundo
va oonoentrado

vista que, promovendo
do Estado",

exolu{am

oena pol{tioa.

t u)

Das disoretas
paraense

e quase

oom

de Barata

em

"geneaZógioa"

que a fórmula-s{ntese

partidário

às

referênoias

no per{odo

e a derrota

elitista

das

esboçada

p~

de então está oondensada

(lO)

- ORGANIZAÇlo

RODRIGUES,

nas mãos

de

J

Repúblioa

dizer

não represente

o

d'~to (9) , h a argumentos

a pol{tioa

uma oonoepção

oonstitua

se

tem-se

o assunto.

entre a Primeira

1935, sobressai

profif!...

de vista sooiológioo,

7·t·~oos propr~amente
,
so b re par ti i
~ d os po~~

preendido

as

de personalidades.

Seguindo
em análise

-

há referências

DE ELITE

o poder

das oligarquias

uma "divisão

quase

permanentemente

pol{tioo

agro-pastoriZ
que familiar

outros

Os"oonspiradores",

à épooa esta-

segmentos

e extratida posse
sooiais

no dizer da autora,

da

"e -

(9) O objeto oentral da dissertação se resume: a) na tentativa
de oompreensão do prooesso pol{tioo que vigorou no Pará durante
o primeiro periodo da Revolução de 30 e que oulminou, oontradit~
riamente, oom a derrota do [{der oarismátioo e Interventor Magalhães Barata no pleito de 1935 -a suoessão do Governo do Estado,
após haver oomandado uma vitória esmagadora nas urnas em 1934
;
b) numa análise sooiológioa (de cunho weberiano) da liderança oa
rismática exercida por Barata durante o per{odo.
(lO) Ref. a MICHELS,
são Paulo, s/do

R. - OS PARTIDOS

POLJITICOS.

(22) Cf. RODRIGUES,
D. S.S. - Pará/l935:
rança e conflito. Imprensa Universitária
pg. 26.

Ed. Senzala

um estudo sobre
/ UFPa .. BeZem,

lide
1979

ram parte
controle
danças

das elites"

e os choques

dos aparelhos

de Estado

representavam~

de equillbrio"

teso (l2)
estado

do universo

entre frações

7 ~
•
Os part~ ·d os pOv~t~cos

de coisas.

obra permite~
partidos

Um certo

inclusive~

mo ideológico
lideranças

conturbado

que se

ciais aLternativos.

momento

Temos

I

no interior

construa

apenas

eLi

d este

presente

na

uma "genealogia"
numa

no

"mu -

das próprias

historiográfico

no per{odo~

na luta pelo poder

no m~ximo~

serao
re f7 vexo e expressao

ensaio

que vão se formando

e alternâncias

dos

linha de continuis

por dissensões

periódicas

- nunca por projetos

entre

econômico-so

assim:

. l876 - Criação

do Clube Republicano

por iniciativa
expoentes

de lideranças

do então existente

nha ao Imperador.

l889 - Fundação

do Partido

tiáà Republicano~

Democr~-

por prpce-

res do mesmo Partido

Liberal

sem maior representatividade
junto ao Clube Republicano.

momento

II

. l890 - Querendo

resguardar

o controle

t i z)

Lb i d ,, pg. 30.

para

s~

sobre a máquina

partidária~

l{âeres do Clube

Republicano

criam o Partido

Republicano

Paraense~

contra

pondo-se

assim

ao Partido

cr'atico

Republicano

Demo

(conflito

este que ficará

evidente

do das eleições

para a primei-

ra Assembl~ia

quan-

Constituinte

da

República).

momentà

III

:l897

Dividé-se

o Partido

no Paraense,

então

em antagonismos
facções

Republicahegemônico~

internos

entre

na luta pelo controle

Tres sao

da organização.
correntes

as

que se sobressaem

uma liderada
mont, outra
a terceira

por Lauro

Chcr
Sodr~

por Antonio

Lauro Sodr~
publicano

por Justo

e,

Lemos

funda o Partido

Federal~

P.R. Paraense

.
Re-

ficando

nas mãos

o

de Le

mos.

momento

IV

19l1 -Após divergências
Chermont

quanto

vernamental

à sucessão

- Chermont

a candidatura
contra Lemos
e passa

entre Lemos

rem outro

go -

defendia

de João Coelho
- aquele

temporada

resolvendo

e

renuncia

fora do pa{s~

08 "lemistas"
partido:

no Con8ervador~

funda-

o Republica-

ficando

João

Co

l5

elho com o Republicano

Paraen-

se.

momento

V

. 1912

Aproveitando-se
Chermont

da divisão entre

e Lemos~

vas alianças

Sodré faz no-

no interior

e vence o pIei

lites dominantes
to para o governo

momento

VI

VII

funda o seu

Barata

.por

partido~

apnia~n

nários:

o Partido

. 1934/Z935

- Contrariados

do Partido

com o abuso

Liberal

Frente Ampla

~orreZigic-

Liberal.

de poder de Barata~

dissidentes
fundam

de oposições~

apoio de remanescentes
partidos

Republicano

Republicano

Federal

no Conservador~

uma
com

dos velhos
Paraense

~

e Republic~

e derrotam

então ex-interventor

-

nomeado

no Pará o tenente

Interventor

momento

do Estado.

1931 - Após o golpe getulista~

Magalhães

das e-

ra em 193?) no pleito

o já

(que voZta
de t935.

L6

Como se pode notar,
de cada organização
tos restritos
tradições

paPDidária

às Lideranças

mais amplas

a gênese

parece

resuLtar

poLiticas

na vis~o

de RODRIGUES,

resses

privados

e conjunturais

mais de confli

que propriamente

ao niveL das classes

assim,

e desenvolvimento

sociais.

Sobressai

o partido-instrumento
de individuos

de co~

de inte -

e/ou pequenos

grupos.
Alus~o
proprietários

de terra

trativismo),
(em função

desse apoio)

to do excelente

pio de Marabá

e correntes
no interior

ati o inicio

trabalho

fundiária

e poder

EMMI inicia

poLitica

do governo
trativa

Sodré

pública

do a autora,
Republicano
do contra

no cenário

a consolidação

ao poder

-

a form~

No caso

de Mendonça

politico

estaduaL

da máquina

sua posição

assumir

dos

de

peLo comerciante

Deodoro

próprio,

o controle

da

e sua pa
no segunadminis

econômica.

no interior

em beneficio

-

Segu~

do Partido

mesmo que agi~
da máquina

de seu poder em Marbá,

esta

colocando

l3) em postos-chave.

Com a mudança
de Barata

do Estado.

e utilizou-se

correligionários,

(são citados

entre

o munici

intensificou-se

sua influência

para,

obj~

como, na década

era exercida

solidificar

utilizava

taL e garantir
parentes

para

Federal

regiões

de Governo

(l917/2l)

de Estado,

(l985) sobre a reLação

no poder,

Marbá,

Este apareceu

dominantes

dos aparelhos

demonstrando

em várias

renteLa.

ao ex-

de anáZise.

ção de Latifúndios

e Secretário

politicas

ligados

local no Pará, tomando

anos 20, com os "Zauristas"

castanha

grupos

entre grandes

dos anos 80, será tambim

de EMMI

como universo

a dominação

oligárquicos

(particularmente

comerciantes

desde o "laurismo"

estrutura

aos vinculos

de governo

em Z93~ e a ascensao

- tendo o PL como sua expressão

-

o jogo

l7

pol{tico
tância

entre as oligarquias

do produto

para a economia

crie at~ uma Inspetoria
bá3 Deodoro

perde

cial da castanha)
tismo"

de Minas

espaço

No caso de Mara

o exclusivismo

mais afinados

e Mendes).

A impor -

faz com que Barata

e Castanhais.

(escapando-lhe

Martins

altera.

se

paraense

para concorrentes

(como Borges3

pela Frente

da castanha

com o "bara-

A derrubada

Gnica em 1935 será expressão

comer -

de Barata

desse conflito

entre

elites.
Com Joie

da Gama Malcher

históric03

os donos dos castanhais

bre certas

casas comerciais3

Deodoro

de Mendonça

volta

Trecho

no governo~

voltam

hegemônicas

laurista

a ter ascendência

so

no tempo de Barata

a ter prest{gio.

de entrevista

coletado

por EMMI~ bastan-

te significativo:
/I

verdade

um homem

inoperante~

mandava

era o Deodoro

a{ houve aliados
até castanhais

com o Partido
castanhal3

de Mendonça
que conseguiram

com t{tulo

vo e os que tinham

quem

alguma

Liberal

definitiligação

perderam

o

como foi o caso de

meu

.. " (l3)
pa1,

Final dos anos
b-a. Monopópio
~poca3

do processo

luta entre

PPS3 PRP).

40: ascençao

de coleta

dos Mutran

e comércio

em Mara-

da castanha.

/lbaratistas" (PSD) e "anti-baratistas/l

O PSD é hegemônico

at~

1950~ quando

a Coligação

À

(UDN~
De-

(l3) EMMI3 M. - Estrutura Fundiária e Poder Local: o caso de Marab-a. Tese de mestrado
{mimeo}. PLADES/NAEA/UFPA .. Be l »em
1985. pg. 86.

l?

mocrática

Paraense

faz o Governador
podep~

seguido

- frente que reunia

e Senador.
de Aurélio

/I

Em 7,955 Ba ra.t:a

(PSD) uo lt:a

tempo [0"1: um

do PSD - o representante

latif~ndio

dividia

tuZo precário)

do

a terra em 'Lotes (a

ti

com a fideíi-

de acordo

dade de cada qual ao partido.

O pessoal

n~o estava

e era ma

nipulado

educado para

votar

pelos chefes pessedistas.

ra derrubar

o mandonismo

era preciso

alguém que tivesse

ção.

r:

o general

dinhei-

aliado

Zacarias

a a1..

de Assun

(Z4)

Fica assim demonstrado,
desde o "laurismo"

Pa-

do PSD local~

ro~ no caso Nagib Mutran,

Barata,

ao

do Carmo em 1960.

o Pará durante muito

partido

UDN~ PRT~ PST, PSP -

por esta tese~ que

(e o PRF que o exprimia)

até a formaç~o

das agremiações

pós 45 (PSD, UDN), não são tanto as ideolo-

gias que formam

a base

plesmente

constitutiva

intenções/ações

ção do jogo entre
se de determinados

elites

dos partidos,

estrategicamente
internamente

recursos

(l4) EMMI, M. - op. cit .. pgs. 92/93.

arrumadas

conflitantes

econômicos.

mas sim em fu~

pela po~

19

III - CBNTOl1NOS E LIMITES

DA

LITElrATU'l1A "PAPA-CHIBtl!

A c~racterizaçã.
dos politicos
ora deixando

paraenses

da bobliografia

produzida

por aútores

de lado as particularidades

nas a cada obra~

espelha

no seu conjunto

sobre partilocais~

por

e diferenças

inter-

os seguintes

contor

nos:
a) raridade

no tratamento

sistemático

do tema;
b) predominância
vo sobre

descriti

o analitico;

dissociação

c)

do conte~do

entre realidade

ca e realidade
d) privilegiamento

po1iti

econômico-social;
de n~rrQtiva

fac -

tual e episódica;
e) riqueza

de detalhes

(incluindo-se

e registros

documentação)

no bo-

jo das narrativas;

f)

concepção

"elitista"

do fenômeno

partidário.

t
sempre

se aplicam

cessidade
o conte~do

evidente

que os pontos

acima

levantados

de todo a cada texto analisado;

de um quadro

que especifique~

de cada contribuição:

nem

dai a ne -

de forma sintética

~

QUADRO

TEXTOS

DE HIST6RIA

(E/OU S?CIOLOGIA)

CARACTERIZAÇÃO
DAS REFER~NCIAS
POL1TICOS LOCAIS

TITULO

AUTOR

PERTINENTES

ANO DE PUBLICAÇÃO.

na.

POLITICA

DO PARA -

A PARTIDOS

CARACTERlsTICAS

DO TETXO

Ed1: -

ção)

ADESÃO

DO GRÃO PA-

Palma Muniz

1922

RÁ À INDEPEND~NCIA

Coletânea
tóricos

de ensaios
que marcaram

relativos

a vida pol{tica

ense nos anos que anteéederam
a proclamação

a fatos

de independência

hi~

para-

e sucederam
do Brasil

e

a adesão do Pará. NÃO TRATA DIRETAMENTE
DA QUESTÃO PARTIDÁRIA.

COMP~NDIO DAS ERAS
DA PRov1NCIA
DO
PARÁ

Antonio

L. Mon

Z9~r 8

Textos

narrativos

v{ncia

do Pará

de fatos ocorridos

.

/'

teiro Baena

J

nativos

entre o in{cio

J

adesão

particuZarmente

do Pará

A CAMINHO

DA HI5T6

RIA : SUBsIDIO

PA-

No qu e i.r a de Faria

1945

Ensaio

alusivo

terventor

A PARTIDOS

ao mandato

no Estado.

-

atos gover-

do séc. XVII até

·a Independência

NÃO HA REFERENCIAS

na Pro

(l823)

POLITICOS.

de Barata

DecZaração

a

como rn

pol{tica

do

~
~

RA A HISTÓRIA

POL!TICA

ADMINISTRATIVA

DO PARÁ

TEMAS DE HISTÓRIA

E

DO PA-

autor

Ernesto

Cruz

1960

RÁ

extremamente

favorável

ao tenen-

te/coronel~

oujo teor foi escrito

sua defesa.

INEXISTE

REFERENCIAS

DA PARTIDÁRIA

À

Entre ensaios

pontifioados

variados~

VI-

À

tpOCA.

por temas

oomo a presenças

ses no Maranhão;
ou a Cabanagem~

em

dos franoe-

a fundação
DESTACA-SE

de Belém ;
O CAPo XI

NO QUAL O AUTOR TRATA ESPECIFICAMENTE
DA CRIAÇ-AO
RAENSES

HISTÓRIA
(

DO PARÁ

2 vo l s , )

Ernesto

Cruz

1963

DOS PÁRTIDOS

POL!TICOS

PA-

ATt O FINAL DO stC. XIX.

Coletânea
episódios

de textos alusivos a vários
e momentos da história do P~

rá. Teor variado~
oomo da fundação

incluindo

de BeZém; evolução

l{tica da colônia;

p~

notas biográfioas

sobre Pedro Teixeira;
denominações

nqrrativas

signifioado

das primitivas

ruas

das
de

Belém; sistemas

de transportes

e ilumi

nação. t APENAS

NO CAPo IX DO 29 VOLU~

'"

,
ME QUE OS PARTIDOS
DESTAQUE~
TITUIÇÕES

POLITICOS

MERECEM

NARRANDO O AUTOR SUAS CONS
DESDE O PER1oDO IMPERIAL A

Tt O PERloDO

p6s 45.

(Reedição

do

Capo XI do texto de t960, aoresoido
de novos

AS ELEIÇÕES

PARAENSES

DE

Amitoar

Tupiassú

t964

ESTUDO

dados).

SOBRE

COMPORTAMENTO

ELEITO

RAL DOS PARTIDOS PARAENSES NO PLEITO
DE t962; PARA O SENADO; CÂMARA FEDE-

t962

RAL E LEGISLATIVO

ESTADUAL.

ção fundamentalmente
tamento

estat{stioo

Contri

oentvada
de dados

-

no tr~
ooleta-

dos a respeito.

AS ELEIÇÕES
1966

PARAENSES

DE

Amiloar

Tupiassú

1967

Estudo

sobre o pleito

moldes

do artigo

do autor

lisar mais detidamente
oaraoter{stioo

da déoada

aos

de 1964, inoluindo-

se aqui um eRforço

00

de 1966,

por ana-

o quadro

da primeira

poli

metade

de 60.

N

~

VULTOS

NOTÁVEIS

DO PA-

Ricardo 'Borges

1970

RÁ

Notas biográficas
sobre vultos
da história pol{tica do Par-a~

importantes
desde o Im-

pério até as primeiras

da Repúbli-

ca. TORNA-SE
TRE OUTRAS

décadas

IMPORTANTE
COISAS~

ÇÕES PARTIDÁRIAS

POR REFERIR-SE~

A RESPEITO

EN

DAS VINCULA-

DAS PERSONALIDADES

ESTUDA

DAS.

PODER E INDEPENDENCIA

Mário

Barata

1973

NO GRÃO 'PARÁ: l820-23

Ensaio

interpretativo

dos conflitos

(cau -

sas e consequências)
que constituiram
processo pol{tico paraense
no per{odo
.
cedente

ã proclamaç~o

a adesão

do Pará.

da Independência

NÃO HÁ REFERENCIA

o

anteaéé

A PAR-

TIDOS POLtTICOS.

FORMAÇÃO
PARÁ

HIST6RICA

DO

Manoel

Barata

1973

Coletânea
Constam

de artigos
registros

e lugares

e ensaios

de datas,

que compuseram

diversos

fatos,' vultos

parte

importante

da história do Pa~á nas fases colonial
e
imperial. SOBRE A VIDA PARTIDÁRIA SE DESTA
CA APENAS

UM ARTIGO

SOBRE A FUNDAÇÃO

DO

CLUBE REPUB&ICANO DO PARÁ~ COM INFORMAÇÕES
DETALHADAS E BEM DOCUMENTADAS.

I:\:>
<:N

HIST6RIA
LATIVO

DO PODER LEGISDO PARÁ

: L835

Ernesto

Cruz

a

s/d
(L975?)

Documentário
Legistativa

sobre a criação
do Pará~

grante8 e registro
entre L835 e L96?

L930 e L935 a L967
( 2 VOLS.)

TIDOS POLITICOS~
PARTIDÁRIAS

da AssembLéia

seus principais

inte-

de sessões reaLizadas
NÃO HÁ REFERENCIA A PAR

As

NEM MESMO

DE DEPUTADOS

VINCULAÇ5ES

DISCRIMINADOS

NA

DOCUMENTAÇÃO.

AS ELEIÇ5ES

PARAENSE

DE

AmiLcar

Tupia!!..

~

L9?4

L9?6

su

Continuação

da Linha de abordagem

baLhos

anteriores~

RtNTES

AO PLEITO

sucinto

AGORA

COM ESTUDOS

DE L9?4,.

e mais restrito

dos tra-

~8

t

o artigo

REFEmais

interpretações

estattsticas.

EVOLUÇÃO

HIST~RICA

BELtM DO GRÃO-PARÁ

DE

Augusto
Fitho

Meira

L9?6

Ensaio

sobre acontecimento8

e vuLt08

que

marcaram a evoLução histórica de BeLém~ de!!..
de sua fundação até a adesão do Pará, ~ Independência.
NÃO TRATA DE PARTIDOS POLITICOS;

(\!I

'.•.

PA~A!zgJ5:

UM ESTUDe

BnE LIDEnANçA
TO

so

E CONFLI-

Denise

de Sou~a

s.

Z9? .9

~odri,ue8

Tese

centrada

xercida

no estudo

por MagaZhaães

do compr.eendido

entre

A Nlo SEJA UM TEXTO
TJR COM MAIOlf EMPENHO
RIA NO PERloDO~

A PRIMEIRA
PARÁ

REPORLICA

NO

Octávio

Meira

Z98Z

TRAZ

da liderança
8arata
t930

de Deodoro

INFOR-

ESTUDO
SUNTO)

golpe

EM TEXTO

SIGNJFICATJVA8

COMO A FUNDAÇÃO

a que-

de Estado

em Z89Z.

DA VIDA PARTIDÁRIA

REFERENCIAS

poZ{ticos

no Par.á desde

da Fonseca)

NXO SE CONSTITUA

A DISCU-

IMPORTANTES

sobr.e acontecimentos

até·o

EMBQ

PARTIDÁ

Ensaio

da da Monarquia

e Z935.

A QUESTÃO

A RESPEITO.

se desdobrar.am

no per{o-

DERTINADO

MAÇÕES

que

e-

EMBORA

DEDICADO

AO

PARAENSE)

HÁ

SOBRE O AS

DO PARTIDO

RADI-

CAL) A ~TUAÇÃO DO PARTIDO CONSERVADOR
E
A FUNDAr~O
(REM DOCUMENTADA)
DO'PARTIDO
REPUBLICANO.

(\.,

':.n

A REVOLUÇÃO

DE 30 NO PARÁ

Creso Coimbra

1981

Interpretação
Revolução

dos fatos que resultaram

de 30 e suas repercuBs5es

tado do Pará.
a n{vel
REGISTROS

:

Ricardo

Borges

1983

l824 - 1929

Ensaio

de Magalhães

Barata.

SOBRE PARTIDOS

histórico

no E!

do episódio

local e sua consolidação

terventori~

O PARÁ REPUBLICANO

Caracterização

na

via in NÃO HÁ

POL!TICOS.

sobre os principais

man-

datos governativos
republicanos3
desde Ju~
to Chermont (l890-9l) até Dion{sio Bentes
REFERENCIAS ESPARSAS SOBRE PAR
TIDOS POL!TICOS. REGISTRA3
CONTUD03
AS
(l925-29).

VINCULAÇÔ~S

ESTRUTURA
DER LOCAL:

FUNDIÁRIA

E PO-

O CASO DE MARA

Marilia
Emmi

Ferreira

1985(~)

DE CADA GOVERNO.

Tem por objetivo captar as relações entre
estPutura fundiária e poder loaal3 em Marabá

BÁ

PARTIDÁRIAS

. As referências

CULAÇÔES
PARTIDOS

a respeito

das VIN~

ENTRE OLIGARQUIAS DA CASTANHA
POLITICOS EM VÁRIOS MOMENTOS

E
DA

HIST6RIA POL!TICA PARAENSE t SUA PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO AO PRESENTE TEMA DE INTERESSE.

(I) TAse de mestrado

ainda não publiaada.

~

O',)

Das aproximadas
sultados3

Dode-se

duas dezenas

notar alguns

19) 7 dentre

pe trabalhos

con-

traços marcantes:

os IB t~tos

não fazem

alguma

referência a respeito
.
(Z5)
dos part1-dos

29) das II obras que abordam
to~ 6 o fazem de forma
seja como referências

o assun

indireta~
esparsas

dilu1,das no "enredotl maior
narrativas~

das

seja como suporte

teses centradas

em outros

e

de

objeti

vos de análise;

39) os textos

mais espec1,ficos e di~

retos sobre o assunto

consti

(5)

tuem a menor 'parcela do conjunto
de obra~ pol{ticas
ainda assim3

caracterizam-se

la sua sumariedade
ções na medida
de artigos
vistas
meros

re!epiôn

de informa

em que não passam

publicados

especializadas3
capitulos

páginas

pe-

ora em reora

como

tlperdidos" entre

de coletaneas

de "assun-

tos diversos".

Os
zem notórios.

nacional:

a única

como capitulo

"papa-chibi"

se fa -

ainda o fato de praticamente

referentes

de lado as informações
referidos3

da literatura

Acrescente-se

xis tirem registros
vida partidária

limites

o

ao per1,odo de maior
"intermezzo"

tópicas

excessão

dos textos

vigor

1945-l964.

IX do vol. 2 da obra História

da

Deixando

de TUPIASSO

recai no artigo

1-ne-

e EMMI

de CRUZ publicado
do Pará

(l963)

(lS) Cabe ressaltar Que alguns trabalhos nada revelam visto a
bordarem per1,odos hi~tóricos em que a realidade partidária a=
inda inexistia ou apenas era incipiente.
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numa reedição

do capitulo

de informações
aenário

sobre

politiao

de interessante

aorrentes

estadual
relação

res (discriminando
mandatos

desde

XI da publiaação

não oferecendo

a respeito

material

politica

maneira

resulta

expressões

sobre a etapa

1945-1964>

agremiações

politi

-

e descritivos

para uma análise
no periodo.
registro>

mais pr~

De qualquer

elaborado

de

que se tenha uma noção das pri~

~

porem>

da époaa. A lacuna

persiste

de

e> o texto
as imensas refi

para cobrir

bilidade

iimitações

te a parca

politicos

xistente.

O desafio

uma certa

visão

tornam

uma teoria menos
no Pará>

e estreita

apresentado>

aom a predominãnica

sobre o analitico>

de construir-se

bre partidos

do quadro

(aomo já foi dito)

rial desaritivo

-

de mate
a impossi

impressionista

tomando-se

(objetivamente

primordial>

evidente

aonjuga-

so-

por base unica~e~

falando)

sem dúvida>

literatura

-

~

meramente

narrativo-episóãica

a qual a realidade

politica>

em relação

aparece

dicotomiaamente

inerentes

organizações>
Emerge

ao jogo politico

resultam
assim

construida.

omitidas

entre

perigosa>

de
e

à econômico-

As vinculações
lideranças

ao longo da maioria

uma separação

e -

e a superaçao

(dominante)

de classe>

sições.

-

e interrogações.

das que estão

social>

dos parlamenta

sumários

do simples

insufwaiente

As

mediante

- além

que tiveram seus

politico-organizativas

CRUZ é por demais
cênaias

dessas

do Estado

e que permite

Novo

no

(l826) até o final da déa~

sufiaiente

funda da história

forma rigorosa

do Estado

e Senadores)

são extremamente

seu valor

que emergiram

nominal/cronológiaa

a época do Império

aas> entretanto>

aipais

partidárias

após a queda

Deputados

da de 50. Os informes

de 1960 acresaido

e/ou

das expo-

teoricamente

f~

Zando~ entre história
o "espaço"

poZitica

do politico

de concreto-histórica

do reaZ~

pretender,

é concebido

independentemente

de um viés teórico
que outrà postura

que n~o uma concepç~o

ta" dos partidos

econçmico-sociaZ,

na qual objetivamente

Diante
a aparência

e história

politicos

moda da casa" de idéias

da totalid9..

est~ inserido.

incapaz

de ultrapassar

interpretativa

"individualista"

a nivel

onde

dos fatos

ou "personali~

"a

local, numa reconstruç~o

paradigmatizadas

na teoria

das

eli-

tes? t l.e )
A possibilidade
apresenta

potencialmente

presente

mas não chega a vingar;
que por razões
tribuiç~o,

a

circunscritas

de novas

te desenvolvidas
no conjunto
respeito
queles

se

de seus autores
de cada con-

bastante

nunca

dada sua sumariedade~

fecundas

s~o devidamenpor perder-se

é o caso das referências

entre interesses

politicos

locais

a
e a -

a nivel nacional.
sob pontos

topicamente

sobre as eleições

as

estratégias

à disputa

do dominante)
grupava

de trabalho

se

trabalhos

objetivos

Reflexões

argumentos:

das vinculações

ções consideravelmente
quanto

hipóteses

dos demais

é abordado

artigo

aos próprios

delimitados.

e acabam,

Tratado
mama

em alguns poucos

menos por inadvertência

previamente

formulaç~o

de ruptura com tal tendência

no inicio
e a CDP

em uma frente

de vista diferenciados,

por autores

como TUPIASSO

de 1966, TUPIASSO

diferenciadas
utilizadas
da década
(Coligação

faz menção

entre pol{ticos

o te -

e EMMI. Em
as posi
"da ter~a"

no jogo pelo poder .. Referindode 60 entre o PSD
Democr~tica

todos os partidos

(ent~o parti-

Paraense)

de oposiç~o

- que a -

ao do~inio

(7,6)
Teoria social difundida nos EEUU e Europa no inicio do sécu
lo (particulapmente
década dos 3D), inspirada nas obras de Pare=
to e Mosca, e que concebe as sociedades históricas governadas por
leis ob~etivas segundo as quais sempre haverá uma hierarquia social estruturando a vida de cada sociedade, dividindo-as em !feli
tes" e "não-elites"~ graças às diferenças de "talentos" entre i~-

dividuos.

pessedista

TUPIASSO

ções a tática
Federal,

era buscar

"na esperança

credencial

enfatiza
postos

de projeção

de que a promoção

para o dom{nio
lI

enquanto

.L

dom{nio

da situação

no interior

o jogo pol{tico

nacional

apoiada

na unificação

do Major

progressiva

vai confrontando

cionalmente

dominantes

mais evidente
deixam

Passarinho
plexos

e Alacid

na razão direta

conômicos

do grande

-

para

sistematica
ca patente

preciosas

a complexidade

(l ? J TUPIASSO,

por

tese

que pau-

locais,

espaço

tradi

a outros

seto

desse novo quadro
~

e que as disputas

locais

ganharem

- aglutinadas

contornos

na região

em

de Jarbas
mais com-

de interesses

as inferências

para não haverem,

e substancialmente

- apontando

com

e

capital.

da pol{tico-partidária
do Pará

esta-

segundo

sob as lideranças

da penetração

Como se pode notar,
extremamente

seu

l{der pol{-

nacional

empresariais

de 70 -

da ARENA,

Nunes

de interesse

do mercado

a oligarquias

no interior

no próxi-

sob jurisdição

pela autora

O reflexo

da década

como

e alargar

Curió como novo

grupos

do capital.

de restringir-se

duas facções

vantagens

- perdendo
e que vao

a partir

a valer

que o PSD, no poder ~

objeto

é explicada

latinamente

res mais poderosos

do Governo

local e seus v{nculos

são também

de Marabá

viesse

pol{ticos

da pol{tica

parte de EMMI. A ascenção
tico na região

para obter

dos espaços

dual. As contradições

dentro

da CDP e/ou para a vitória

7
't o para Gov e srn
ado ..•.•,rl?J
mo pL-e-z,
:

aproveitava-se

como que no campo das oposi

de relações

"local em momentos
a necessidade

Se por um lado fi
que envolve

distintos

a vi

da história

de ir-se mais a fundo

A. - op , cit., p q , :SI.

sao

até aqui, sido mais

investigadas.

do jogo

citadas

nas

3Z

contradições

do processo

legado à condição
lação destes
cia, deixando

po~ltico

de conflitos

rea~ e que não pode ficar

individuais

-

por outro,

dados não vão aZém da constatação
em suspense

respostas

em âmbito

a questão

ças ocorridas

as mudan

-

conjuntura I e/ou estru

turalmente

a nlveZ nacional?

que grupos

de interesse,

rlodo

como:

partidária

local expressa

hist5rico,

em cada p~

estão representa

dos efetivamente

no interior

-

de ca-

da partido?
quais
Zações

os mecanismos

os principais

partidários

vagens

~ n{vel

antagônicas

ma classe

de classes

ou
cli

sociais

contradições

no interior

interna

de uma mes

da vida dos par-

(como a ascenção

lideranças)

e queda

de

direta

com

têm relação

o jogo de poder
da sociedade?

os partidos

a n{vel mais amplo

Como?

dominantes,

ca, representam
de grupos

inter

social?

a dinâmica
tidos

poZ{ti-

representam

ou apenas

facções

de re

de interesse?

conflitos

intra-

entre

concretos

entre persona~idades

cas e tais grupos

da sociedade

em cada ép~

de fato interesses

hegemônicos

no interior

- são arenas

tes no campo das grandes

a rev~

de sua existên

a interrogações,

de que maneira

re-

importa~

decisões?

-
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IV -

NOVAS

CONTRIBUIÇÕES

: O DESAFIO DA SUPERAÇÃO

Qual a contribuição
bate estudos
nacional

mais

especializados

- produzidos

eixo Centro-Sul

de vista

te da natureza

teórico-interpretativo

de cada argumento,

temática

e já permite

década

no

acumulado

a reflexão

que se evite, ao contrário

interpretações

marcadas

(a) descrição
deles

(partidos

de agrupamentos
renciados;

que mais se fez
foi

ideológicos

de parentelas

a

indif~

famil{sti

cas que se projetavam

no dom{nio

público;

exclusivamen

de entidades

te eleitoreiras

e, portanto,

sazo-

•
na~s
... n

oposto:

(uma) visão classista
ta) dos partidos:
sentante

UDN da classe
urbanas,

(e puri~

o PSD como repre-

da oligarquia

agrária,

a

média e da burguesia

o PTB dos assalariados

dessa

sobre

a

de pesquisas

por estereótipos

pol{ticos)

que,

e independenteme~

o conjunto

amadureceu

o fato

reducionistas:

ou, no extremo

partidária

ao longo da última

de ma~s nada cabe ressaltar

histórico-sociolpgica

mente

sobre a realidade

sobretudo

produção

tradicionais,

trazer ao de-

?
Antes

sob o ponto

que poderiam

de

geral-

valor

baixa renda

e do operariado

Sem dúvida:

a ma~s fecunda

teórico-metodológico.

dados a{ disponiveis
raense~

te estágio
veredar,

mecanicista

xempZo
SIL

acad~mica

pa -

fonte insu-

das especificidades

e suscitar

romper

de

de cunho
novas

li-

com o atual e incipien

"papa-chibé"

negavivo),

- isto se~

en

por um reducionismo

da teoria.
Dentre

escritos

iluminar

que objetivem

(o que seria

partidária

por ela trabalhadas,

pode

é seu

quantidade

esta literatura

substancial

hipóteses

da produção

claro

torna

mais

por vezes paradigmático,
nhas de pesquisa

Se a inexpressiva

época~

para um estudo

locais~ as grandes

contribuição

no que 'toca a realidade

em qualquer

ficiente

industrial. "{l~

vários

sobre o assunto,

para a arguição:

(normalmente

tres se destacam

SOUZA

(l980). Não por acaso

para esta opção

ensaios

estão baseados

selecionados.

(L978) e BRA Os critérios

no fato que:

Z9) cada texto foi escrito
ti

.~

Ja

e servem como e -

(l976)~ CARDOSO

foram

teses)

i cu la» e diverso

em um momento par-

da hi's~tóriapoli t i ea

·7'
tts)
b raS~ve7,ra;

(I8)

LAMOUNIER

e KINZO~

op. cit •. pgs.

306/7.

(19) Maria do Carmo Campello de Souza apresentou seu traba lho em 1976, num momento em que o bipartidarismo
oficial ai~
da impedia que se vislumbrasse perspectivas
em favor da abe~
tura pol{tica; Fernando Henrique Cardoso~ por sua vez, já es
creve seu artigo em 1978, quando então já se apresentavam sI
nais de ruptura com o bipartidarismo
biônico; enquanto
que
Olavo Brasil de Lima Jr. lança ao público brasileiro sua tese em plena fase de abertura pol{tica
- L980 - e com a volta
do pLuripartidarismo.
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29) todos os tres ensaios
pocas

e~ até hoje~ constituem-se

teóricos

A) A contribuiç~o

influenciaram

suas é-

em marcos

de referência.

de SOUZA em "Estado

e Partidos

PoZiticos

n~

o trabalho

de CampelZo

Brasil"

Sem sombra
de Souza

é um marco.

go da obra
se capaz
dário

de dar conta

de que qualquer

estará

cia estatal
ca decisória

de questões

de formulaç~o

tentativa

justificam

a sérios

solidamente

implantada

mais democráticos

dos~ constitui

ponto

t~o. A existência
talecida
principais
quente

do sistema

o Estado

Novo

a autora~

como o sistema

partidos

da época:

"contradições"

partidário

importantes

do fracasso

ulteriores:

e fo~

terá sido uma das

um estimulo

de sustentaç~o

da

em ques-

centralizada

do multipartidarismo

o PSD. Explicar-se-iam~

politicas

de uma burocra-

no periodo

estatal

(l937-45)

exerci-

à atuaç~o dos parti

de explicaç~o

de Interventorias

foi a base posterior

de parti

da arena politi-

espaços

caberiam

à solidez

dificuldades

O peso

parti

Sua tese

do sistema

no âmbito

de uma estrutura

e~ como mostra

Demonstra
Vargas

durante

nevrálgico

de ansli

o condicionamento

ocupando

que em regimes

ao lon-

de sistema

a afirmaç~o.

equivocos.

(policy-making)~

institucionalizaç~o

de um paradigma

de interpretaç~o

n~o leve em conta

fadada

suscitadas

do "modelo brasileiro"

1945-64~

dos no Brasil-que

dária

A riqueza

e o esforço

no periodo

de dúvidas~

subse-

ao clienteZismo
criado

.

por Getúlio

de um dos maiores
assim~

muitas

das
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"Os pol{ticos
liderança

que se encontravam

das interventorias

ram o PSD~ os que haviam

E3

por deduç~o

partidária
tal3

lojados

formaram

l6gica~

o arremate

formou-se

estruturando-se

junturais
-"

""d

n~t~ as.

resgatado

final

da te~:

medida

em funç~o

de fQtores

"a estrutura

por decisão

govername~

marcadamente

e n~o por clivagens

te6rico

de SOUZA

ao estudo

reside

que poderia

no seguinte:

um modelo

reducionista

de análise

.

dos partidos

a

sua base social;

29) questionar

uma pretensa

ra homogênea
nacional~

estrutu

de classes

a nlvel

o que implica

em con-

ceber uma heterogeneidade

regi~

nal (e por que n~o até munici

-

pal?) dos partidos;

39) tornar ponto

analltico

rio as vinculações
ca de Barata
tado,indicado
estruturaç~o

obrigat6

entre a poli

(Interventor
por VargasJ
do quadro

no Es
e

a

partidá-

rio local p6s 45.

( 2V

Maria

ibid •. pgs.

s6cio-

sobre partidos

e metodol6gico

19) questionar

(20) SOUZA~

con -

,,(27,)

o valor

do texto

sido desa-

em grande

No que respeita
cos no Pará3

forma-

a UDN. "(20)

(anti ou pr6 varguismo)

econom~cas

na

do Carmo C. de - op , cit .. pg. 42.
41/2.

poli
ser
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B) A contribuiç~o

de BRASIL

em "Partidos

PoZlticos

Brasileiros/

45 a 64" (22)

Outros
07

s t:t ,

(23)

autor>

Se n~o se constituem

no m{nimo

são f~erteis

Resumidamente
te: demonstrar

brasileiro

formal>

na realidade
no tempo

subsistemas

partidários

claramen-

um sistema

um sistema

fragmentado."

nos resultados
sistemática

foi extremamente

bi-

e

alta -

(24)

das preferências

de que o processo

dos no periodo

fragmentado

de sustentação

nos vários

partidário

multiparti

multipartidário

Os critérios

no seguin-

e no espaço.

eram tres

mente

verificação

o sistema

o que havia

dário moderadamente

de forma

de trabalho.

"Na verdade>

um sistema

do

que vai de 1945 a 1964~ apesar

n~o fôra homogêneo

partidário,

Bra -

convicções

sua tese se fundamenta

te diferenciáveis:

pousam

por Olavo

na sua totalidade
hipóteses

que no periodo

do multipardidarismo

- levantados
sao

problemas

estados

politico

de sua hipótese

eleitorais
e/ou regiões
que envolveu

diversificado

re-

colhidos
-

e

os parti

de regi~o

na
-

para

(22) Por referir-se ao mesmo periodo histórico trabalhado por
SOUZA> o comentário sobre a obra de BRASIL antecede aquele referente a CARDOSO> teoricamente mais abstrato.
(23) Confira sua tese de doutoramento publicada no pa{s
1983 pela Graal> cujo t{tulo está especificado acima.
(24) BRASIL~

O. - op. cito. pg. 30.

em

região

e mesmo

entre

estados

(e> no interior

deste>

entre mun~-

c{pios):
a) seja pela diferenciação
de alianças

pol{ticas

dos tipos
interparti-

~.
(25)
d ar~as;

bJ seJa pela variação
tre partidos>
tend~ncias

hegemõnica

en-

ora predominando

"conservadoras">

ora

"progressis tas 1/. (26)

Utilizando

N -

a fórmula

~

n

tivos>

~

federal

possu~ia>

de fato>

tes em certos

de partidos

efe-

e P. é a proporção

votos de

rais a n{vel

Laako

1 P.~ '

onde: N e o numero

demonstra>

de Marku

L
------------~~-----------Li

Olavo Brasil

({ndice)

"
cada

um dos partidos.

pela diversidade

e estadual>

tres sistemas

de

dos resultados

que no per{odo
partidários

1945-62

distintos>

eleito
o pais
varian-

casos ao longo do tempo.
A n{vel

federal

"Nunca mais de quatro
zeram representar
dos

estados

por quatro

(l950> 1954> 1968»

sendo

se

fi

partique

(25) Ao contrário da tese de Dillon Soares (l96d» que identificava uma tend~ncia geral dos pequenos partidos de se unirem
mais frequentemente
em alianças do que os grandes partidos.
(26) Também aqui há uma contestação da tese sustentada por Dillon Soares (l973) e Campello de Souza (l976) sobre o decl{nio
dos partidos conservadores no pa{s dentro do perlodo.

-
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apenas

são Paulo

e Guanabara

(l950 e 1954)

(l954) lograram

e

com

por sua bancada com cinco
"
"d
"(27)
ma'l.S
part'l.os.

ou

ao contrário~
"A maioria

dos estados

riza por estar

situada

ria que envolvia

Assim

na catego -

a participação

2~6 a 3~5 partidos
fetivos.

se caracte-

politicamente

sendo~

estados
caso~

na grande

representar

dos~ enquanto

no segundo

tidária

a n{vel federal

estados~

se

por dois parti

caracterizaram

çao.

dependendo

caso tres
a vida pa~
de seis

a

da elei -

1I(2éJJ

A n{vel
de à federal.

No primeiro

partidos

-

dos

entre sete e dez estados

fizeram

onze

efetivos

maioria

brasiveiros.

e

um sistema

com dois ou tres partidos
predominou

de

Temos

estadual~

assim

"em vista

a situação

nem sempre

que~

do n~mero

dos pol{ticos

m~dio de parti-

efetivos~

conforme

dos apresentados ... os estados
sileiros

assim

se dividem:

tados com dois partidos~
estados
quatro
cinco

partidos

dois es-

tres ou

dois estados

e apenas

bra-

dezesseis

com aproximadamente
partidos>

d~

com

um - são Pau

•
d·e C'l.ncopart'l.os.
"d
,,(29)
~o - com ma'l.S

7

(27) BRASIL>
(28) ibid.
(29)

ibid ..

O. - op" cit .. pg. l33.

idem.

ve-

l42.

correspo~

o
se quase sempre

Pará~

na categoria

tema) muLtipartidário
rada na teoria
quanto

importa

apenas

tendência

manifestada

considerado.
compreensão

Reside
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-

dentro
neste

(ou 8ubsis

classificação

federal

pela bancada

desse quadro

enquadra-

inspi

quer a n{vel federal

pleito

2 partidos

como conclusão

de sistema

- segundo

Sartori

à excessão

o. 'Brasil~

de

denominada

moderado

de Giovanni

estaduaL,

predominaram

nas avaLiações

é saber

de 1950 quando

do estado.
as causas

O que
dessa

do estado ao longo do per{odo

tipo de enfrentamento

das especificidades

da história

a) as condições

o desafio

pol{tica

do Pará:

locais da disputa

eleitoral;
b) as particularidades

das condi-

ções sócio-econômicas;
c) as formas

de cultura

pol{tica

dos partidos;
d) as forças
canais

sociais

de atuação

ideológica,

Assim~
chamar a atenção

para

lizados da pol{tica

a grande

e seus

pol{tica

e

etc.

contribuição

esses aspectos

partidária

reais

de

o.

de uma visão mais geral e homogeneizante

pol{tica

nacional.
questões

mais

loca

ser apreendidos

a partir

Outras

e

condicionantes

e que não podem

que podem

~

Brasil

da realidade

ser levantadas:

até que ponto os partidos no Pará
refletiram em suas práticas as ten
dências pol{ticas de outros cen
tros?
- qual o grau de autonomia dessa a tuação e a que isto se devia?
- os segmentos de classe hegemônicos
no interior dos partidos no âmbito
estadual correspondiam à tendência
nacional?

C} A contribuição

de CARDOSO

com a questão

ficar restrito
da no ensaio~

tação e dos partidos
cidades

concretas

de instrumento
ordem vigente
pelo autor

partidária

à problemática
a saber:

levando

vos

questiona

do processo

rios à parte.

de "paradigmas

que~ pela sua "fecundidade"~

jetivos

espec{ficos

guições

de valor paradigmático
sobre o assunto

investiga-

explicaticomentá

elementos

estrapolam

- em si mesmo

do ar-

os própri~ob-

contenedor

e permitem~

particular

com

mereceriam

alguns

a

desenvolvido

da presente

brasileiro"

gumento

fLetir

contra

históriéo-sociológico

Por ora~ basta recuperar

do ensaio

sirva efetivamente

argumento

limitados

o que denomina

pol{tico-social

delimita-

as especifi-

das lutas populares

ção~ po~s a lucidez e embasamento
que Cardoso

em consideração

O precioso

foge aos objetivos

se

de uma teoria da represen-

brasileira,

de avanço

àquela altura.

o é~ se

por ele explicitamente

da realidade

teórico

não tem rela -

no Pará. Assim

a construção

que~

dos Partidos"

o texto de Cardoso

Aparentemente
ção direta

em "A Questão

de ar-

dessa feita~

re-

do presente

es-

de interesse

tudo.
No momento~
terogeneidade
sua condição

estrutural"
peculiar

dustrialização

tardia)

te dos pa{ses

centrais

da sociedade

fixar a idéia de "he brasileira

de pa{s capitalista
e dependente
dominantes~

nhecida

nem como redut{vel

turação

das classes

(30) CARDOSO~

basta apenas

periférico

econômica

( de in

e tecnologicamen

"não deve ser dada como co-

às análises

na Europa

que~ peLa

clássicas

e nos Estados

F.R. - op , cit .. pg. 02.

.

sobre a estru

Un~dos".

(3 O)

Eis

ai um desafio
ca mais

a uma historiografia3

"encarnadas"

ricas concretas
cificas3
veis

as

as

e atentas

sociologia

nossas especificidades

- com suas contradições

bem como suas potencialidades
análises

sobretudo

e propostas

de suas conclusões

objetivas

politicas

-

politi
hist6-

também

das teorias clássicas

na e para a Europa

te foram ªªgmatizadas

e ciência

espe-

irreduti
formuladas

e/ou EEUU e que3 positivisticamen-

e univer8a~izadas3

elaboradas

incLusive

em algumas

em e para conjunturas

particula

res al6ctones.
Se for levada
da sociedade

burguesa

que as pr6prias
tifacetadas
espaço~

contemporânea

classes

( a nivel

organização~

em consideração

~ s~ etc.)~

ter-Re-5

trabalhadas

pela

esboçada

são internamente

de ocupação~
interesses

a caracterização
por Cardos03

polisegmentares

propriedade~

econômicos~

aspirações

ai um veio para explora~

literatura

renda~

questões

que versa sobre partidos

no Brasil:
19) é possivel

se falar de partidos

da burguesia~
etc.~

do proletariado

sem especificação

po" de burguesia
do? Esse

do "ti-

e proletaria

"purismo"

3

existe

-

no re

al?

29) os interesses

sociais subjacen-

tes às organizações
rias

serão

eles redutiveis

reivindicações
"classistas"?
gica(s)

a

exclusivamente
Qual (is) a(s)

real(isJ

partidária?

partidá

da dinâmica

l6

em
e mul-

cultura3
politi
PvUOU

politicos
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39) levando-se

em conta~ por ~utro

lado~ as diversidades

estrutu-

rais entre

regiões

certamente

nao temos no Pará

um ABC paulista~

do pais

ou uma zona da

mata pernambucana~
gono das secas
fica falar

-

o que signi-

de partidos

naisll? Existiu
práticas

nem um poLi

"nacio-

uma dinamica

homogineas

mos de interesses

(em ter
e estratégiasj

no interior

de um PSD~ de uma

UDN ou PTB

- hoje~ um PMDB

um PDS~ PT -

~

ou~ num certo sen

tido~ só poder-se-ia
se-ia) falar

e

dessas

(e dever agremiações

no •vlural

(PSD S ~ UDN sJ. PTB s ) ou
adjetivando-as
(PDS "paraense"~
PDT "carioca" ~ PFL "mineiro"
PTB "paulista")~

~

"a la Primeira

República"?

Como diria

Cardoso:

"há que analisar

ma~s antes

de

responder"~

sendo inaceitável
do se estuda

partidos

politicos

no Pará _

"deduzir dogmaticamente

de ou-

tras situações

qual é

a posição
11

da .

(el) CARDOSO~

- e isto se aplica

e épocas

ceorreta

a ser adota

(37,)

F.R. - op. cito

pg. i

z;

quan-
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