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RESUMO

O presente trabalho objetiva estudar a pretensa introdução do sufrágio universal no
Brasil, pela Constituição de 1891, no início do período republicano. Busca identificar as
acepções dadas ao conceito e entender sua abrangência no final do século XIX. Trata da
legislação eleitoral do final do período monárquico e primórdios da república,
especificamente com relação à Lei Saraiva, de 1881, aos atos do Governo Provisório e
às deliberações aprovadas pelo Congresso Constituinte de 1890-1891. Focaliza o estudo
na temática das qualificações e exclusões eleitorais, motivadas pelo voto censitário, pelo
analfabetismo e pelo sexo. Busca identificar as origens das alterações eleitorais
ocorridas, seja em termos de autores e interesses e/ou beneficiários, tratando de
descrever, com a mesma finalidade, a atuação do Governo Provisório, enfatizando a
heterogeneidade do movimento que assumiu o poder no país. Analisa os trabalhos do
Congresso Constituinte e seu papel de chancelador dos atos da junta governativa. Atenta
para o decréscimo da participação eleitoral após a implementação das reformas,
identificando os processos de fraude, violência e manipulação eleitoral levados a cabo
pelos chamados Coronéis e tendo por base a própria legislação aprovada. Conclui não
ter havido a introdução do sufrágio universal no país pela Constituição de 1891. O
recém-instalado governo republicano eliminou a exigência de censo para a qualificação
eleitoral, sem, no entanto, eliminar o critério de saber ler e escrever, que era mais
excludente em relação à população do país, possuidora de elevados índices de
analfabetismo.

Palavras-chave: Sufrágio universal. Constituição de 1891. Legislação Eleitoral.
Participação Eleitoral. Lei Saraiva. Proclamação da República.
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1. Introdução

Durante o período de estudo no curso de História, na Universidade de Brasília,
os temas políticos sempre suscitaram maior curiosidade acadêmica. Dentre eles, a
questão do sistema eleitoral no final do século XIX, na transição do Brasil Monárquico
para a República. A questão do voto censitário, a exclusão do voto do analfabeto, além
de outros, como a exclusão do voto feminino, dos religiosos e dos mendigos, eram os
temas que mais geraram interesse. Um país que em sua própria estruturação
apresentava-se como possuidor de fortes características de desigualdade social, além de
ser escravista, utilizava-se também da legislação eleitoral para reforçar ainda mais esse
perfil excludente.
A definição do objeto da presente pesquisa originou-se da referência que fazem
diversos autores de ter a Constituição de 1891, a primeira do Brasil Republicano,
instituído o sufrágio universal no processo político-eleitoral do país. Vários exemplos
dessa afirmação são encontrados na historiografia do país: Boris Fausto1, Maria de
Lourdes Janotti 2, dentre outros.
Inicialmente, numa abordagem leiga sobre o assunto, estranhou-se tal
designação, por entendê-la paradoxal. Conforme o Dicionário Aurélio3, o sufrágio
universal é aquele ato identificado com direito de voto extensivo a todos os cidadãos.
Na concepção inicial da pesquisa, o entendimento era de que, se havia limites ao
sufrágio, ele não era universal. Como classificar como universal um sistema eleitoral
que excluía as mulheres e os analfabetos do país, além de outras categorias, do direito
ao voto? Sabe-se que o voto feminino, por exemplo, foi adotado no Brasil apenas em
1932 e o do analfabeto, franqueado apenas em 1985, já no governo do Presidente José
Sarney.
Mesmo o professor Rodolpho Telarolli, estudioso do assunto, indica que “[...] a
mais importante inovação adotada pela República [...]”4 foi a instituição do sufrágio

1

FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, Imprensa Oficial do Estado, 2002, p.
141.
2
JANOTTI, Maria de Lourdes M. O coronelismo: uma política de compromissos. São Paulo: Ed.
Brasiliense, 1981, p. 32. (Tudo é História, v. 13).
3
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. (Ed.) Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio
de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 14ª impressão. [198?].
4
TELAROLLI, Rodolpho. Eleições e fraudes eleitorais na República Velha. São Paulo: Ed. Brasiliense,
1982, p. 13. (Tudo é História, v. 56).
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universal. No entanto, existe um capítulo na obra referenciada intitulado “Os limites ao
sufrágio universal”, o que pareceu, pois, um paradoxo.
Pretendeu-se, então, mediante pesquisa nos Anais do Congresso Constituinte de
novembro de 1890 a fevereiro de 1891, que as “vozes” dos parlamentares naquele
momento fossem suficientes para esclarecer sobre o alcance pretendido por aquela
Constituição em termos de legislação e de qualificação eleitorais ou sobre os interesses
que permearam as alterações instituídas.
O período demarcado como foco central e inicial do estudo foi o compreendido
entre os anos 1889 (da Proclamação da República) e 1891 (da eleição de Deodoro da
Fonseca para Presidente da República, pelos Senhores Constituintes, de forma indireta,
conforme determinava a própria Constituição de 1891 no parágrafo 1º de suas
Disposições Transitórias5).
Mas o que no início do trabalho pareceu ser uma questão de abordagem simples
e direta transformou-se num universo vasto, cuja possibilidade de interpretação foi
crescendo de maneira exponencial, por associar diversas variantes.
O assunto da pesquisa acabou por envolver vários temas da historiografia, sobre
os quais existem inúmeras discussões polêmicas, além de ampla literatura a respeito, o
que gerou também dificuldades para selecionar as fontes. Esses temas envolvem
assuntos como a Lei Saraiva e o valor do voto censitário, além da própria Proclamação
da República, com inúmeras abordagens sobre os motivos da queda do Império.
O afastamento da aluna do meio acadêmico por mais de duas décadas também
foi uma barreira a ser superada para a elaboração do trabalho, pois houve a necessidade
de revisão e atualização historiográficas.
Para que se pudesse chegar a uma conclusão sobre o tema, foi necessário
percorrer alguns outros caminhos que buscassem esclarecer, primeiramente, qual o
entendimento sobre a definição e abrangência do conceito de sufrágio universal para
aquele momento histórico, o que foi abordado no item 2.
No item 3, buscou-se identificar e delimitar a legislação eleitoral vigente no
Brasil no período imperial, apresentando suas alterações, principalmente com relação à
Lei Saraiva. Tentou-se pontuar as discussões ocorridas sobre o assunto, enfatizando os

5

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1891. Presidência da República. Rio de Janeiro, 24 fevereiro 1891.
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao91.htm. >. Último acesso
em 28 fevereiro 2007.
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quesitos de exclusão considerados mais importantes (de censo, cultural e de sexo),
delimitando, assim, o quadro existente quando do advento do regime republicano.
Em seguida, no item 4, tentou-se fornecer uma visão abrangente dos
movimentos e processos que ocorriam na sociedade brasileira nos últimos anos da
Monarquia. Tais processos permitiram a substituição de um regime que durou mais de
sessenta anos como se fosse uma mera queda de Gabinetes do Império. Buscou-se tratar
de questões consideradas básicas pela historiografia para o entendimento da
Proclamação da República, realizando, porém, amplas abordagens sobre elas. Fez-se
breve introdução das idéias políticas que permeavam cada segmento social envolvido no
movimento republicano: os militares e o positivismo, os cafeicultores de São Paulo e o
liberalismo, as classes médias urbanas e os ideais democráticos. Alguns comentários
sobre a economia do país, a abolição da escravatura e a abrangência da propaganda
republicana junto à população do país também foram incluídos.
O capítulo seguinte, item 5, tratou de dar continuidade ao tema da legislação
eleitoral, agora identificando as alterações trazidas pelo governo republicano (pelo
Governo Provisório e pelo Congresso Constituinte). Buscou-se, ainda, identificar a
autoria das propostas de reforma eleitoral, além de analisar o papel do Congresso no
momento de introdução e consolidação do novo regime.
No item 6, pretendeu-se identificar o reflexo gerado pela nova ordem
constitucional em termos de participação popular no exercício da cidadania no país,
sendo observado que o regime republicano, para decepção de grande parte de seus
apoiadores, não apresentou o caráter democrático que vinha divulgando desde o
lançamento do Manifesto Republicano em 1870. Cita-se o papel exercido pelas fraudes,
pela violência física e pela manipulação das leis eleitorais engendradas pelas classes
dominantes como forma de manter a maioria da população excluída da participação
eleitoral durante a Primeira República.
Como conclusão, afirma-se que o regime republicano instaurado em 1889 não
introduziu o sufrágio universal no país. Essa foi uma das muitas frustrações que a
República recém instalada criou entre os observadores políticos e também entre os
próprios membros do movimento republicanos e/ou adesistas, que muito esperavam do
novo regime para a democratização do país. E é o que se pode observar pela leitura dos
Anais do Congresso Constituinte.
Tal expectativa não era comungada pelos anarquistas na Europa no século XIX.
Bakunin, líder daquele movimento, já afirmava ser o sufrágio universal uma ilusão,

12

pois, em seu entendimento, o sistema representativo não refletiria a verdadeira vontade
do povo. Para ele, o exercício do poder político é a dominação de um segmento social
sobre outro, o que faz com que “[...] os democratas mais radicais, os rebeldes mais
violentos [...]” sejam transformados nos “[...] conservadores mais cautelosos assim que
obtêm o poder”.6
Pela confluência de idéias e pelos resultados encontrados com o presente
trabalho, de que o governo republicano não introduziu o sufrágio universal no país,
surgiu a idéia de adaptar o título do artigo do líder anarquista à situação políticoeleitoral encontrada no país com o advento da República, surgindo assim o título desta
monografia: “A ilusão do sufrágio universal na Constituição de 1891”.
Como esclarecimento complementar, informa-se que se optou por manter a
grafia original dos discursos e documentos dos Anais do Congresso Constituinte e da
Câmara dos Deputados nas citações apresentadas, acreditando que o entendimento e a
compreensão dos referidos textos não estarão prejudicados.

6

BAKUNIN, Mikhail. “A ilusão do sufrágio universal”. Ouvres, 1907. Disponível em
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000067.pdf. > Último acesso em 13 janeiro de
2007.
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2. O Sufrágio Universal

O século XIX é identificado como o século da conquista dos direitos políticos,
em meio ao surgimento das sociedades industriais. O caminho para tais conquistas foi
sendo aberto pelas revoluções burguesas do século anterior (principalmente a Revolução
Francesa de 1789). Nas revoluções do século XVIII, que estavam imbuídas das idéias
liberais de liberdade e igualdade, predominaram as lutas pelos direitos civis,
considerados direitos de primeira geração.
Essa ampliação dos direitos políticos engendrou também uma diferenciação da
representação política. Assim, à democracia clássica dos gregos, de participação direta,
contrapôs-se a democracia representativa liberal, que, a partir do instituto da eleição,
concedeu ao voto um papel destacado como canal máximo de expressão, na via
eleitoral.
Mas o voto na sociedade burguesa também se apresentou com restrições, como
na civilização grega, sendo condicionado, de maneira geral, à existência de rendimentos
ou propriedade (chamado sufrágio censitário)7, ou à capacidade de ler ou escrever
(sufrágio capacitário ou meritório). Outras formas de exclusão do direito ao voto
relacionam-se à exclusão por sexo ou por profissão.
No entanto, a pressão popular foi forçando a ampliação de sua participação
eleitoral e o sufrágio universal foi sendo instaurado paulatinamente nas democracias
contemporâneas. Chegou-se ao estágio em que a existência ou não de eleições no
aparato legal de determinada sociedade passou a ser considerada como “quantificador”
do percentual democrático desta mesma sociedade.
A ampliação do sufrágio, portanto, foi entendida como parte de um caminho a
ser percorrido para a democratização das sociedades. Possui, por isso, um caráter
simbólico na conquista de direitos sociais e políticos.
O voto em países industrializados europeus no século XIX era em geral
franqueado ao cidadão alfabetizado do sexo masculino, possuidor de determinada renda.
A simbologia do voto para um burguês, imbuído de idéias liberais naquele século, já o
associaria também à manutenção do “status quo”. Isso, por um lado representaria a

7

Os partidários desse tipo de restrição ao direito de voto avaliavam que tal exigência de renda
possibilitava ao eleitor o exercício do voto de maneira mais independente, sem que corresse o risco de
sucumbir a subornos de cunho financeiro.

14

possibilidade de se evitar o retorno do poder a uma classe aristocrática e, por outro,
serviria como forma de deixar as classes populares fora do poder.
O sufrágio francês, emblemático quando se trata das conquistas políticas
democráticas no século XIX, foi instituído pela primeira vez em 1848. Sua idéia inicial
decorreu da eliminação do censo, mas excluía o voto feminino8. Este somente seria
concedido às francesas em 19449. Por isso René Rémond classifica o voto francês
daquela época como sendo um tipo de sufrágio “semi-universal”10.
Mas, nem por isso, o caso francês perde sua importância quando se trata da
história do voto. A França foi o segundo país a adotar o sistema representativo e seu
eleitorado, segundo dados de Rémond, teria aumentado de 250 mil para 9,5 milhões de
cidadãos no século XIX. O primeiro país foi os Estados Unidos, em 1828, mas com um
universo populacional muito menor11 .
A partir de 1870, a conjuntura dos países centrais europeus, marcada por
economias liberais, caracterizou-se pela denominada Segunda Revolução Industrial,
que, além do progresso técnico, de mudanças nos setores agrícolas e comerciais, e de
inovações nos transportes, engendrou novas formas de organização econômica, social e
política (nações imperialistas, formação de cartéis etc.), maior acesso à educação,
mobilidade geográfica, entre tantas outras transformações.
O mundo moderno europeu, industrializado e em transformação, gerou o
surgimento de novas camadas sociais e deu origem ao que passou a ser caracterizado
como uma sociedade de massas. Essas novas camadas foram os catalisadores do
movimento democrático desenvolvido a partir da segunda metade do século XIX.
E, tendo em vista esse contexto, Norberto Bobbio afirmava que, quando se
falava no século XIX, em “[...] contínuo processo de democratização [...]”12, a
referência era à paulatina expansão do número de indivíduos com direito ao voto.
E a esta afirmativa pode-se também acrescentar que “[...] em nenhum lugar o
liberalismo adota o sufrágio universal e, quando este é introduzido, é sinal de que o
liberalismo cedeu lugar à democracia.”13.
8

GARRIGOU, Alain. “O rascunho do sufrágio universal: arqueologia do decreto de 5 de março de 1848”.
In: CANÊDO, Letícia Bicalho (Org). O sufrágio universal e a invenção democrática. São Paulo:
Estação Liberdade, 2005. p. 61.
9
NICOLAU, Jairo M. “A participação eleitoral no Brasil”. In: WERNECK VIANNA, Luiz (Org). A
democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro:
IUPERJ/FAPERJ, 2002. p. 265.
10
RÉMOND, Réné. O século XIX: 1815-1914. São Paulo: Cultrix, 1983. p. 63
11
Idem, ibidem.
12
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2004, p. 31.
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No Brasil, as idéias democráticas também serviram de cenário para justificar as
mudanças pretendidas pela República recém instaurada, como se pode observar pelo
teor da mensagem enviada em 15 de novembro de 1890, pelo General Deodoro da
Fonseca, ao Congresso Constituinte, em sua sessão inaugural:
“Neste último quarto de século as ideas liberaes tomaram grande
desenvolvimento e, não havia como conter a sua força de expansão. A
victoria da democracia era tanto mais de esperar-se, quanto era certo que
todos os antigos centros de resistencia monarchica estavam de há muito em
14
adeantado estado de dissolução”.
A pressão exercida pela população dos países centrais sobre seus governos
começou a ampliar o acesso ao voto. Mas, junto com ele, foram ampliadas também as
formas de manipulação do exercício do voto, visando obviamente a manutenção do
poder. Essa manipulação deixava antever que, mais do que o acesso direto ao voto, as
normas regularizadoras dessa participação eram critérios mais contundentes para a
exclusão do que a própria qualificação em si.
No Brasil, a manipulação do voto pela elite dominante não ocorreu de forma
diferente, como bem caracterizou José de Alencar:
“A plebe, a massa indigente do país, não é, como alguns erradamente supõe,
inimiga natural das classes abastadas, a quem respeita e serve. São estas, ao
contrário, que a arredam e espezinham por ciúme covarde, possuídas de um
pânico sem fundamento; aproveitam-se da posição para extorquir ao pobre o
direito do voto, e reduzi-lo a uma espécie de servidão política” 15.

Essa constatação de manipulação eleitoral levaria Bakunin (1814-1876), líder
anarquista russo, a escrever, ainda no século XIX, sobre a ilusão representada pelo
sufrágio universal e pelo sistema representativo, conforme citado na Introdução deste
trabalho.
Por outro lado, e já na segunda metade do século XX (embora em outro
momento histórico), o aumento da participação popular foi objeto de crítica de
modernos teóricos da democracia, representados pelos cientistas políticos Robert Dahl,
Schumpeter e Giovanni Sartori. Suas teorias advogam que o aumento da participação
tende a gerar instabilidade no sistema democrático, alegando que há outras formas de
participação, como os grupos de pressão.16

13

RÉMOND, op. cit. p. 41.
ANAIS DO CONGRESSO CONSTITUINTE, 1890-1891, sessão de 15 de novembro de 1890.
15
ALENCAR, José. “Do voto”. In: CANÊDO, Letícia Bicalho (Org). O sufrágio universal e a invenção
democrática. São Paulo: Estação Liberdade, 2005, p 74.
16
PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
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Mas, independentemente das avaliações sobre o sistema eleitoral representativo,
ou da ideologia que permeie tais críticas, não se pode negar que a introdução do
sufrágio universal influiu diretamente na dinâmica do processo político-eleitoral do
mundo ocidental.
O Brasil, nos últimos trinta anos do século XIX, também foi afetado pela
transformação mundial. O país, naquele momento, possuía um regime político
monarquista parlamentar, com sistema bipartidário, no qual se opunham liberais e
conservadores, com quase nenhuma diferença entre eles. O caráter oligárquico do
sistema homogeneizava as formas de governar e ainda fornecia ao monarca o
denominado Poder Moderador.
O panorama geral era o de um país com sistema escravocrata, em transição para
um incipiente regime liberal-burguês (com a abolição formal da escravatura
acontecendo em 1888). O poder oligárquico estava sendo transferido para novo grupo
econômico (os cafeicultores do oeste paulista). Um fraco grupo de industriais não
conseguia apoio para seu desenvolvimento, mantendo-se em pequenas unidades de
produção de bens de consumo não duráveis (velas, sabão, chapéus e, principalmente,
têxteis). O trabalho assalariado foi sendo introduzido; a população livre começou a
crescer e a imigração estrangeira aumentou no país.
Uma pequena classe média letrada foi surgindo no cenário urbano. Essa classe
representou a parcela da população que seria a principal porta-voz da luta abolicionista
e do movimento republicano.17 Mas, apesar de uma crescente urbanização, a maioria da
população, analfabeta, ainda permanecia no meio rural.
Nesse momento houve uma alteração na legislação eleitoral do país que, pode-se
dizer, seguiu tendência oposta ao que ocorria nos países de mais avançada
industrialização do mundo. A aprovação da lei 3.029, de 9 de janeiro de 1881,
denominada Lei Saraiva18, associada à sua posterior regulamentação, excluiu o voto do
analfabeto no país, além de outras medidas importantes.

17

CARVALHO, J.M. Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo Horizonte: Ed. UFMG,
1998, p. 108. O partido republicano, oficialmente lançado com a divulgação oficial de seu Manifesto, em
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Sobre esse tema, o então deputado Rui Barbosa, representante do Partido Liberal
pela província da Bahia, emitiu a seguinte opinião, em Sessão do Parlamento, em 1879:
“A historia não é um bazar de extravagancias, para envernizar paradoxos de
occasião; e a honra das grandes instituições do mundo livre interessa a honra
liberal da humanidade inteira, ainda em paizes, como este, a que não póde
ser dada, por ora, a fortuna de fruir o beneficio de todas. Não commetamos,
portanto, contra a historia uma profanação e, contra a nossa profissão
politica, uma infidelidade criminosa, transtornando estudadamente entre os
factos as relações mais palpaveis de causalidade, para infligir a uma
benefica e, mais cedo ou mais tarde, inevitavel expressão da democracia
liberal, a carga de culpas, cuja responsabilidade pertence exactamente aos
elementos hostis em que ella tem tropeçado. Não, Sr. presidente, não
requeiro o suffragio universal para o Brasil de 1879”.19

Rui Barbosa, proeminente jurista, aderiu à causa republicana, tendo participado
do grupo que instaurou o novo regime em 1889, fazendo parte do Governo Provisório
como Ministro da Fazenda. Ele dizia, para justificar sua adesão, que era “[...]
federalista, antes de ser republicano.”20 É, ainda, apontado como mentor do projeto da
primeira Constituição Republicana, cuja elaboração inicial ficou a cargo de uma
comissão de cinco juristas indicados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no início de
1890. O projeto de Constituição foi decretado por aquele Governo, que o entregou ao
Congresso Constituinte para deliberação.
O parlamentar baiano parece não ter alterado sua idéia sobre o conceito de
sufrágio universal e sua aplicabilidade no país, mesmo depois de passados dez anos e de
ter aderido ao grupo republicano. Isso pôde ser depreendido de análise feita do projeto
de sua autoria e também da Constituição promulgada em fevereiro de 1891, que teve a
sua chancela.
O sufrágio universal, tal como indicado pela historiografia, não fez parte de
nenhum desses documentos, em qualquer das acepções possíveis: seja pela
compreensão que se tinha de sufrágio universal no século XIX, ou pelo entendimento
que se tem dele atualmente. Isso é o que se pretendeu demonstrar com essa pesquisa.
Em seguida, serão discutidos aspectos da legislação eleitoral do período imperial
do Brasil, principalmente aqueles relativos ao valor do censo pecuniário e a exclusão do
voto do analfabeto pela Lei Saraiva e suas regulamentações.

19
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3. A lei eleitoral no final no Império21

A presente pesquisa teve o foco centrado nas alterações legais relativas à
qualificação eleitoral produzidas de 1889 até 1891. No entanto, para que se pudesse
melhor compreender as mudanças propostas pela República na legislação eleitoral,
coube verificar o que vigorava como “herança” do período monárquico.
A Constituição de 1824, além de definir o voto censitário, estabeleceu que as
eleições no Império ocorressem em dois graus, de forma indireta. Havia, por isso, dois
tipos de sufragistas.
Os votantes (ou eleitores provinciais, de primeiro grau) eram assim considerados
todos os cidadãos brasileiros no gozo dos direitos políticos, que possuíssem renda anual
superior a 100 mil-réis por bem de raiz, comércio e emprego. Essa cláusula eliminava
implicitamente as mulheres, por não possuírem direitos políticos, e também os escravos,
considerados juridicamente como “coisas” e, portanto, excluídos de qualquer direito na
sociedade escravocrata brasileira.
Eram excluídos ainda os menores de 25 anos (exceto os casados, os militares
maiores de 21 anos, bacharéis e clérigos de ordens sacras), os filhos de família vivendo
com os pais, algumas categorias de criados menores e os religiosos de claustros. Os
votantes escolhiam os eleitores, além de elegerem diretamente seus vereadores e juízes
de paz nos pleitos locais.22
No segundo grau encontravam-se os eleitores, dos quais, ademais das restrições
aos votantes, exigia-se renda anual mínima de 200 mil-réis. Eram esses que, por sua
vez, escolhiam os “[...] senadores, deputados à Assembléia Geral e membros dos
Conselhos Provinciais – depois Assembléias Provinciais [...]”23, excluindo-se, desse
nível, os libertos e os criminosos pronunciados.
A Lei 387, de agosto de 184624, possibilitou o voto aos estrangeiros
naturalizados, excluiu os praças25 e, como não exigia a assinatura das cédulas de
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votação, deixou implícito o entendimento de que a alfabetização não era condicionante
do voto, como indicou Walter Costa Porto:
“Antes, o silêncio da Carta de 1824, e as disposições permissivas dos textos
posteriores – de que não se assinassem as cédulas ou que se deixasse a outro
o encargo de assinaturas – permitiram sempre o direito do voto aos que não
soubessem ler e escrever”.26

O Decreto nº. 484, de 25 de novembro de 1846, realizou uma atualização
monetária do censo estabelecido pela Constituição de 1824 (devido à alteração do
padrão da moeda), aumentando-o para 200 mil-réis e 400 mil-réis anuais,
respectivamente. Tal alteração, que determinava o cálculo da renda em prata, foi
considerada como uma “[...] reforma irregular da Constituição”.27
Outras alterações foram efetuadas pelo Decreto nº. 842, de 19 de setembro de
1855, e pela Lei nº. 2.675, de 20 de outubro de 1875. Estabeleceu-se, dentre outras, que
a lista de votantes deveria indicar sua condição de saber ler e escrever, ou não (o que
seria, como se disse anteriormente, uma forma implícita de aceite do voto do
analfabeto). Confirmaram-se também os limites do censo, determinados em 1846, de
200 mil e 400 mil-réis anuais.
A Lei 3.029, de 9 de janeiro de 1881, conhecida como Lei Saraiva, instituiu a
eleição direta, eliminando a figura do votante; passou a existir somente o eleitor, para
todas as eleições, com censo exigido de 200 mil-réis anuais. Assim, quem antes era
votante passa a ser eleitor, votando em eleição direta também para deputados e
senadores.
A Lei Saraiva não eliminaria expressamente, para a eleição de 1881, o direito de
voto aos analfabetos; para aquele pleito, estabeleceu que, tanto no alistamento (que
deixou de ser automático para ser requisitado por escrito), bem como para o
recebimento do título (no qual havia espaço para indicar sua condição ou não de
alfabetizado), o eleitor deveria assinar ou indicar alguém que o fizesse em seu lugar.
Porém, em seu artigo 8º, a Lei Saraiva indicou que, a partir de 1882, haveria
revisão eleitoral periódica e que seria exigido, como quesito para a qualificação
eleitoral, o saber ler e escrever.
Essa determinação foi ratificada pelo Decreto 8.213, de 13 de agosto de 1881,
que exigiu a assinatura de próprio punho para a solicitação de qualificação eleitoral. A
26
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lei 3.122, de 7 de outubro de 1882 reafirma as disposições anteriores de exigência do
requerimento assinado pelo próprio solicitante e a prova de saber ler e escrever.
Segundo o censo de 1872, o número de votantes inscritos foi de 1.097.698 (um
milhão, noventa e sete mil, seiscentos e noventa e oito) pessoas, ou seja, 10,8% da
população total.28 Com relação à primeira eleição sob a Lei Saraiva, em 1881, Mircea
Buescu, baseado em dados de Raymundo Faoro, indica a cifra de apenas 150 mil
eleitores (1,3% da população)29.
Essa enorme redução do eleitorado tem motivado inúmeros estudos e
controvérsias, envolvendo a questão do valor do censo; esses debates serão apresentados
a seguir.
Durante as discussões havidas no Parlamento em 1879, sobre as alterações
advindas com a proposta do que se tornaria a Lei Saraiva, duas correntes de idéias se
estabeleceram. Rui Barbosa, então deputado da província da Bahia pelo partido liberal,
que apoiava o projeto do governo, realizou discurso em 10 de julho de 1879 em Sessão
da Câmara, expondo seu pensamento, principalmente sobre as qualificações eleitorais.
Ele entendia que poderia ser considerado indigente ou mendigo quem possuísse menos
de 400 mil-réis anuais, pois a esses lhes faltariam condições mínimas de independência
para o exercício do voto. O também liberal Saldanha Marinho, deputado por
Pernambuco, não concordava com essa premissa, e acreditava que tal nível de renda era
possível somente aos ricos.30
Atualmente, e concordando com a posição de Rui Barbosa de que o valor do
censo era baixo, alguns estudos buscaram relativizar o impacto do censo sobre a
diminuição do eleitorado.
O trabalho do economista Mircea Buescu, que se indicou nesta seção da
pesquisa é um desses estudos.31. O autor buscou demonstrar que o censo ampliado não
foi a causa da diminuição da participação eleitoral. Primeiramente porque esse aumento
já havia sido instaurado em 1846, pelo Decreto 484.
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Trabalhando em séries históricas de inflação, o economista destaca que, num
período de 57 anos, entre 1824 (ano da primeira Constituição do Império) até 1881 (da
edição da Lei Saraiva), a inflação foi de quase 200% . Assim, o valor de 200 mil-réis em
1881 equivaleria a 65 mil-réis em 1824.
Buescu indicou também que várias categorias profissionais de pequeno poder
econômico poderiam obter rendimento anual superior ao exigido pela Lei Saraiva, como
eram os casos dos carregadores, cocheiros, cozinheiros, jardineiros, carvoeiros etc.
Em segundo lugar, alega que outros motivos, tais como as diversas
regulamentações legais posteriores, os prazos exigidos para novos alistamentos, além da
possível incompreensão da legislação adotada, podem ter sido os fatores determinantes
para a redução do contingente eleitoral em 1881, posterior à Lei Saraiva.
Em outra perspectiva, Richard Graham32 buscou salientar que o nível de renda
exigido como censo, pelo valor em si, parece não ter influído diretamente para a
exclusão dos eleitores. No seu entendimento, a partir da Lei Saraiva as condições para a
comprovação da renda é que passaram a ser draconianas. Para ele isso também
representaria uma demonstração de força da classe dominante, que desejava manter as
classes mais pobres alijadas do processo político-eleitoral.
José Murilo de Carvalho, em outro enfoque, salienta que o sistema dominante
utilizava-se da alegação de incapacidade da população mais pobre e analfabeta para bem
decidir para mantê-la excluída do processo, responsabilizando-a pela existência de
fraudes e manipulações no processo eleitoral.
Assim, o aumento do censo previsto na Lei Saraiva não seria apenas uma figura
de retórica e estaria sendo usado para cercear a participação eleitoral dessa população.
Esse procedimento atenderia à classe dominante, pois, além de afastar os
“incapacitados”, ainda diminuiria o eleitorado. Além do mais, a diminuição do
eleitorado baratearia o “custo” do voto: menos eleitorado, menos benesses a serem
distribuídas.
“A redução do eleitorado a um mínimo era também do interesse dos
proprietários rurais. Nos debates dos congressos agrícolas de 1878, vários
agricultores se pronunciaram a favor da eleição direta com exigência de
renda, argumentando que o nível de participação existente tornava o
processo eleitoral excessivamente oneroso para os proprietários, pois se
viam obrigados a manter sob sua proteção grande número de votantes que
não lhes interessavam como mão-de-obra. Segundo um fazendeiro de Minas
Gerais, milhares de ociosos eram mantidos nas propriedades por interesse
eleitoral. Eram os espoletas eleitorais”.33
32
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Alguns outros estudos têm buscado, através do exame de listas de eleitores
(listas de qualificação), indicar que a participação política no Brasil imperial, anterior à
Lei Saraiva, não era restrita.34 Salientam que tal participação, referente a “[...] homens
livres pobres no processo eleitoral era ampla [...]”, sugerindo “[...] uma realidade
eleitoral inclusiva, se avaliada pelos critérios de seu tempo”.35
É importante lembrar que, naquele momento, a participação política era
basicamente restrita ao exercício do voto. Ainda assim, para que seja possível realizar
uma avaliação coerente sobre esses estudos, de Klein e de Nunes, julga-se importante
que se estabeleça, de antemão, uma correta e necessária distinção entre participação
política e freqüência eleitoral.
Além disso, acredita-se que as fontes documentais utilizadas pelos pesquisadores
(as listas de qualificação) devam ser analisadas também sob a ótica da possibilidade de
existência de fraudes, pois inúmeros exemplos dessas práticas sempre foram
observados, tal como, por exemplo, o domínio das mesas eleitorais pelo chefe político
local. À mesa eleitoral competia providenciar a qualificação eleitoral, além de receber
os votos e proceder a apuração. Tal prática deu margem ao surgimento das chamadas
eleições de “bico de pena”, nas quais eleições inteiras chegaram a ser forjadas, o que
comprometeria a veracidade das informações advindas daquelas fontes.
Em qualquer comunidade, a qualificação como “votante” era encarada como
sinal distintivo para o indivíduo, uma vez que lhe seria fornecida a chancela de
“cidadão”. E isso poderia atrair o cidadão ao exercício do voto. Se a essa premissa
soma-se a de possível fidedignidade (fidedignidade no sentido de as listas de
qualificação terem sido preenchidas com lisura pela Mesa Eleitoral) das fontes
utilizadas naquelas pesquisas, poder-se-ía mesmo supor que havia, sim, um fluxo de
expansão do voto popular.
No entanto, a esse fluxo foi contraposto um movimento inverso e contrário, com
poder infinitamente maior, engendrado pelas classes dominantes, através de fraudes, do
casuísmo das leis e da manipulação eleitoral.
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Conforme Francisco Belisário de Souza, do partido conservador da bancada do
Rio de Janeiro, já indicava em 1872:
“Os últimos projetos de reforma eleitoral apresentados às câmaras encerram
medidas salutares e aproveitáveis sobre as qualificações eleitorais. Para
serem, porém, profícuas é indispensável que a eleição seja direta; do
contrário serão burladas e fraudadas pelos interesses locais e pela
dificuldade intrínseca da eleição de dois graus, que abrange indivíduos de
todo desconhecidos”. 36

Na cena eleitoral surgem vários “profissionais” das fraudes, tais como o
cabalista, encarregado de fornecer provas de rendimento; o fósforo, que assumia o lugar
de eleitores nos dias de votação, votando às vezes por vários deles na mesma eleição; os
capangas eleitorais, que transformavam as eleições em situações perigosas, mesmo
quando realizadas dentro de igrejas, prejudicando, inclusive, o clima de festa popular
que ocorria nos dias de eleição.
Para finalizar esta seção, julga-se importante salientar que é com a Lei Saraiva (e
suas regulamentações) que o voto do analfabeto passou a ser proibido no país. Dados
apresentados por Jairo Nicolau37 indicam que o percentual de analfabetos existentes, e
indicados pelos censos demográficos de 1872 e 1890, foi de, respectivamente, 84,2% e
85,2%. Esses números são considerados muito altos, mesmo computados sobre toda a
população e não somente sobre a população adulta.
A interdição do voto do analfabeto vigoraria até 1985, quando seria facultado
para as eleições municipais daquele ano, com a aprovação da Emenda Constitucional nº.
25. A regulamentação da emenda foi realizada pela Lei 7.332/85, no governo do
Presidente José Sarney. A faculdade do voto ao analfabeto seria definitivamente
incluída em nossa legislação apenas na Constituição de 1988.
Em síntese, a legislação eleitoral vigente no momento da proclamação da
República, determinava, em seus aspectos principais, tendo em vista o interesse da
pesquisa, que: (i) as eleições seriam diretas; (ii) havia a exigência de censo, cujo valor
era de 200 mil-réis anuais; (iii) o analfabeto estava excluído do direito de votar; e (iv) o
alistamento era facultativo, mediante requerimento próprio.
No próximo item, buscar-se-á identificar as mudanças que foram surgindo nas
instituições da sociedade brasileira no século XIX, enfatizando as que afetaram os
36
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setores considerados, pela maior parte da historiografia, como responsáveis pela
alteração do regime político: os militares, a oligarquia cafeicultora de São Paulo e a
classe média urbana.
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4. Rumo à República

A substituição do regime monárquico pela República no Brasil é assunto de
inúmeras interpretações. O material utilizado para esta pesquisa pode ser distribuído, de
forma geral, em três grandes grupos: (i) estudos que relevam a importância do papel
exercido por determinada instituição sócio-política (tais como o exército, a igreja, os
grupos sociais, os partidos políticos e outros); (ii) os que analisam as mudanças com
enfoque na conjuntura da estrutura sócio-econômica (a transferência de poder político
de um grupo econômico hegemônico para outro, dentro da mesma elite); e (iii) os que
buscam analisar o tema tendo em vista os arranjos políticos sob os quais se estruturava o
poder.
Acredita-se que a opção por um ou outro grupo não deva ser obrigatória, pois há
elementos importantes de avaliação em cada um deles. Assim, a análise da saturação
sofrida pelos fundamentos políticos na monarquia torna-se incompleta se não se puder
também levar em conta a diferenciação ocorrida no meio militar. Ou ainda sem que se
observe a mudança nos grupos produtores econômicos do país e sua relação com o
mercado externo (a estrutura agrário-exportadora, os interesses das oligarquias, a
inserção no mundo imperialista e a relação com novos Estados, que se encontram em
processo de formação e consolidação, o fortalecimento de novos centros econômicos,
como os Estados Unidos).
Ou mais, não se pode deixar de levar em conta as idéias que permeiam esse
universo em constante transformação, pois há o ímpeto de não se enxergar o movimento
quando o período é de curta duração. Por isso, a proposta desta seção do trabalho foi a
de se fazer um breve inventário sobre os principais momentos e movimentos sociais,
políticos e econômicos. Inventário que possibilitasse entender a realidade na qual estava
submerso o legislador naquele momento histórico, para que se pudesse captar-lhe a
intenção ao tratar da legislação eleitoral.
Pretendeu-se que essa visão panorâmica tomasse como referência, para efeitos
didáticos, as mudanças que ocorriam nos três grupos de assuntos indicados acima. Tais
assuntos costumam ser identificados como “motores” do movimento republicano e são
os seguintes: (i) a questão militarista, com parte do exército descontente por seu papel
secundário frente aos civis, e as idéias positivistas do jovem oficialato; (ii) a abolição da
escravatura e os cafeicultores do Oeste paulista - aliados ao movimento republicano pela
idéia do federalismo – que buscam mais espaço de poder político, frente ao

26

enfraquecimento econômico dos grupos açucareiros e cafeicultor do Vale do Paraíba e;
(iii) a ação de representantes de classe média (civis urbanos e letrados), que surgem com
a diferenciação social ocorrida durante o século XIX, e o republicanismo.

4.1 A Guerra do Paraguai, a Questão Militar e as idéias positivistas.

A Guerra do Paraguai (1864-1870) foi um conflito militar que envolveu Brasil,
Argentina e Uruguai (cuja união ficou conhecida como Tríplice Aliança), unidos contra
o Paraguai de Solano Lopes. Os efeitos do chamado esforço de guerra na economia
nacional foram fortes e o exército, segundo alguns analistas, mostrou-se uma força
despreparada. Apesar da vitória, o exército contestou sobre a falta de apoio da
monarquia durante o conflito.
Núcleos militares passaram a reclamar publicamente das ações governamentais
civis que lhes desagradavam. A eles se associou uma nova geração de oficiais, advindos
da Escola Militar da Praia Vermelha, imbuídos da doutrina positivista. Os militares
estavam proibidos, por regulamento, de se pronunciarem através da imprensa sobre
questões internas do Exército. Diversos problemas foram ocorrendo devido ao
confronto com a rígida hierarquia militar, o que gerou inúmeras punições e afastamento
de postos, envolvendo inclusive o próprio Marechal Deodoro. O aglutinamento e o
acirramento desses acontecimentos, entre 1883 e 1887, ficariam conhecidos como
“Questão Militar”.
O positivismo, como conjunto de idéias filosóficas, possui como princípios
básicos a crença na ciência e na razão, baseando-se fundamentalmente no
evolucionismo darwiniano. Seu fundador, Augusto Comte, que acreditava que a
república era o caminho para o progresso, angariou adeptos no país entre os militares,
influenciados pela atuação de Benjamin Constant Magalhães. Este foi um professor de
escolas militares, famoso positivista, e considerado inicialmente como sendo
republicano radical. A ala militar adepta do positivismo passou a exigir a sua
categorização como soldado-cidadão, que lhe possibilitasse os direitos de reunião e de
manifestação pública, dentre outros.
Costuma-se identificar outra vertente dentro desse grupo: o de uma parcela da
oficialidade associada à Deodoro da Fonseca, que pretendia um reforço do aspecto
militarista na administração monárquica, e que entrava em confronto com os civis que
dela faziam parte.
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A ação dos militares na proclamação da república é considerada preponderante
por Hélio Silva. Este autor reforça a ação daquele grupo como “árbitros” atuantes, que
garantiram, com isso, o controle do aparelho do Estado.38 Na concepção do autor, havia
um acirramento entre as oligarquias regionais agro-exportadoras, que se uniram às
camadas médias e aos militares para exercerem o poder, contra os setores
industrializantes, considerado como o inimigo principal. Para o historiador, durante a
mudança do regimento político, o grupo militar agiu como se fora um árbitro para
garantir o controle do aparelho do Estado.

4.2 Aspectos econômicos – a abolição dos escravos e os cafeicultores do Oeste
Paulista

A proibição do tráfico internacional de escravos em 1850 tem sido indicado
como um dos principais motivos para o declínio das antigas áreas econômicas do país,
representadas pelos produtores de açúcar do nordeste e os cafeicultores do Vale do
Paraíba. E fez reforçar o incentivo à imigração internacional como opção de
substituição da mão-de-obra necessária à oligarquia agrária do país, além do tráfico
interno.
Costuma-se afirmar que parte do dinheiro até então investido no tráfico teria
sido, a partir daí, aplicado numa tentativa de modernização da estrutura econômica do
país, dando origem a um incipiente processo de industrialização. Tal processo, no
entanto, não conseguiu prosperar naquele final de século, não tendo contado com o
apoio do governo, nem das elites do setor agrário-exportador, nem mesmo daquelas
consideradas mais modernas (as do Oeste Paulista).
Nícia Vilela Luz indica outro motivo do abalo à estabilidade econômica do país:
“[...] a depressão econômica que já atingira os países industrializados e que,
em 1875 alcançaria o Brasil onde a manifestação mais espetacular da crise
foi a falência de vários estabelecimentos de crédito, dentre eles o Banco
Nacional e o Banco Mauá. O país entraria num longo período de mal-estar
econômico, ora atenuando-se, ora agravando-se, principalmente com a crise
cafeeira de 1880-1886 [...]”.39
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A abolição da escravatura em 1888 teria sido o golpe final nas estruturas de
apoio ao Império, principalmente por não ter havido a indenização aos antigos
proprietários de escravos.
O papel de liderança do grupo cafeicultor do Oeste Paulista é relevado por
alguns estudiosos, como o que se pode observar pela declaração de Coelho Rodrigues,
em 1906, de que “[...] não foi o povo, nem os chefes militares que fizeram a República e
sim os chefes doutrinários [...]” que são originários “[...] de São Paulo cujos políticos
fazendeiros esperavam dela os proveitos que têm monopolizado [...]”.40

4.3 O movimento republicano - grupos urbanos, as idéias e a propaganda.

O lançamento do Manifesto Republicano em 1870 marca o início efetivo da
divulgação do ideário do movimento. O republicanismo no Brasil remonta às lutas pela
Independência, influenciado também pelos Federalistas norte-americanos, e é, como
toda idéia circulante no país no século XIX, adaptado às necessidades de seus usuários
nacionais.41
Em 1870, observa-se a existência de alguns grupos mais atuantes no movimento.
Os jacobinos, ou radicais, estariam associados às idéias de ampliação de conquistas
democráticas; seu maior representante foi Silva Jardim. Os moderados, por outro lado,
interessavam-se basicamente pela questão da instauração do sistema federalista,
movidos contra o que Renato Lessa denominou de “hipercentralização”42 monárquica
(cuja exacerbação no Brasil foi identificada com a existência do Poder Moderador).
Tal poder era considerado pela ala radical um verdadeiro poder absolutista. Por
isso, analogamente, consideravam que ao Republicanismo caberia realizar a revolução
burguesa brasileira, abrindo o país aos ventos liberais e democráticos, inspirados no
ideário da Revolução Francesa.
Certamente essa idéia de revolução propagada pelos radicais não era
compartilhada pelos moderados do grupo. Estes, ao contrário, sequer se manifestaram
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sobre a abolição da escravatura em 1888 e nem se posicionaram sobre a redução do
eleitorado engendrada pela Lei Saraiva43, em 1881.
O movimento republicano contava também com a adesão de alguns positivistas,
militares em geral, que viam na República a possibilidade de concretização dos ideais
de ordem e progresso. Leôncio Basbaum salienta, no entanto, que “[...] havia uma
separação entre o exército e o povo. Embora a massa dos soldados fosse proveniente das
camadas populares da população, o exército estava longe de ser popular”.44

4.3.1 A propaganda republicana e a participação popular

Para analisar o papel do Partido Republicano na queda da Monarquia brasileira,
utilizou-se também dos Anais da Assembléia Constituinte. E observou-se que, durante
as sessões, em vários discursos e/ou intervenções, havia o interesse dos congressistas
em se autodenominarem “republicanos da época da propaganda” ou “propagandistas”. E
isso acontecia para que fossem caracterizados como fundadores do Partido, o que lhes
conferiria status político dentro na nova ordem institucional. Evitavam ser taxados de
adesistas (ou “republicanos do dia 16”), em direta associação à Monarquia derrotada no
dia 15 de novembro de 1889.
Leôncio Basbaum identificou que “[...] o Partido Republicano jamais fora um
partido popular [...]” e que “[...] não conseguira empolgar a massa do povo, nem sequer
conseguira derrubar gabinetes, quanto mais o Império”.45 Afirma, ainda, que “[...] a
República não era um anseio popular, geral, nem mesmo no passado histórico. A
república era aspiração de uma parte intelectualizada das classes médias, nada mais”.46
George Boehrer, estudioso do assunto e citado por Emília Viotti da Costa,
chegou a uma conclusão oposta, afirmando que “[...] a prova mais significativa do valor
da propaganda republicana parece-lhe residir na passividade absoluta com que a maioria
dos brasileiros presenciou o desaparecimento do regime.”47 Hélio Silva também acredita
que a população estava “[...] de fato preparada para receber a República através de
43
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intensa campanha pela imprensa”.48 Por esse raciocínio poder-se-ia alegar que Aristides
Lobo49 talvez não tivesse sido perspicaz em sua avaliação sobre o povo do Rio de
Janeiro, que, teria, segundo ele, assistido bestializado ao desfile militar que introduziu o
regime republicano no país50, dando a entender que o povo não participou e não sabia o
que estava acontecendo.
Porém, a propaganda foi identificada como tendo sido mais atuante nas cidades e
vilas, principalmente por ação do grupo radical, cuja base de atuação prioritária era
urbana. A cidade do Rio de Janeiro teria sido o centro, por excelência, desse grupo.
No entanto, como destaca José Murilo de Carvalho, contratando com essa
afirmação, temos que “Campos Sales já percebia, como propagandista, que a falta de
coesão do Partido Republicano na corte era o principal obstáculo ao desenvolvimento da
idéia republicana”.51 Ao que Renato Lessa acresce, indicando que “[...] a própria
maneira pela qual a propaganda republicana, em seus diferentes segmentos, se
organizou raramente permitiu maior incorporação popular”.52
O que se pretende afirmar é que a forma utilizada pelo Partido Republicano para
realizar sua propaganda, utilizando-se da imprensa, ainda que de forma intensa, como
dito acima, não poderia ter alcançado a maioria da população brasileira, devido ao
analfabetismo e também pela questão da localização geográfica. E isso significa dizer
que, mesmo que tenha havido propaganda intensa, ela atingiria um número restrito de
pessoas (em sua maioria, letrados urbanos), o que é mais um indicativo do alijamento
popular do projeto republicano.
René Rémond afirma que, em se tratando de Europa, principalmente da França
antes de 1914, a imprensa era a base da informação. Afirma que houve ali um aumento
da quantidade de leitores, pois havia sido instituída a obrigatoriedade do ensino,
resultando em que “[...] no fim do século XIX quase todos os franceses já haviam
passado pela escola.”53. Essa afirmativa contrasta verdadeiramente com a realidade
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brasileira no período, cujas taxas de analfabetismo chegam a 84,2% e 85,2% da
população total, nos anos 1872 e 1890, conforme informações do censo demográfico,
apresentados por Jairo Nicolau.54
A população brasileira, em sua maioria, encontrava-se no meio rural. Dados
apresentados por Edgar Carone indicam uma “[...] constante preponderância da
população rural sobre a urbana (de 60%, em 1872, para 64% em 1900 e 70% em
1920)”.55
Victor Nunes Leal, ao tratar da composição das classes na sociedade rural,
identificou que:
“Se ainda não temos numerosas classes médias nas cidades do interior,
muito menos no campo, onde os proprietários ou posseiros de ínfimas
glebas, os “colonos” ou parceiros e mesmo sitiantes estão pouco acima do
trabalhador assalariado, pois eles próprios freqüentemente trabalham sob
salário.”56

E continua afirmando que “[...] Completamente analfabeto, ou quase, sem
assistência médica, não lendo jornais, nem revistas (grifo nosso) nas quais se limita a
ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta
de benfeitor.”57 O autor completa sua caracterização dizendo ser uma ilusão pretender
que esses indivíduos tivessem consciência de algum direito ou de independência cívica.
A participação política da população no Brasil do século XIX tem sido
considerada pela historiografia como precária ou inexistente Na maioria das vezes ela
está associada a manifestações públicas para reclamar de condições urbanas precárias
ou do custo dos serviços públicos (de água, luz, abastecimento de gás, transporte)58. No
entanto, novos estudos vêm tentando identificar nesses movimentos reivindicatórios um
viés de manifestação política. São exemplos desses movimentos a Revolta do Vintém
(1880) e a dos Quebra-Quilos (1862), o primeiro iniciado em contestação ao aumento da
passagem dos bondes no Rio de Janeiro (que contou com a participação do republicano
radical Lopes Trovão como porta-voz, que foi eleito posteriormente para o Congresso
Constituinte), o segundo tendo sido ocasionado pela alteração do sistema métrico no
Nordeste59.
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Tendo em vista o tema desta pesquisa e pelo levantamento realizado sobre o
sufrágio universal vinculado diretamente à República recém instalada no país, pode-se
afirmar que a população esteve ausente de qualquer pleito ou exigência referente à
universalização do voto. Nesse sentido a propaganda impetrada pelo movimento
republicano não teve o alcance pretendido e alardeado por seus agentes. Uma vez que
“[...] a proclamação, afinal, resultou de um motim de soldados com o apoio de grupos
políticos da capital.”60

A intenção inicial desta pesquisadora em caracterizar a ação dos grupos atuantes
dentro do movimento republicano pareceu óbvia, pois visava à possível identificação da
autoria da proposta de universalização do voto no país, que, dizia-se, surgiu na primeira
Constituição Republicana. Com o levantamento realizado, tal premissa mostrou-se
equivocada, uma vez que tal proposta, de sufrágio universal, na forma divulgada pela
historiografia, não existiu.
As alterações ocorridas na legislação eleitoral, ensejadas pelo Governo
Provisório e pelo Congresso Constituinte, serão abordadas na próxima seção do
trabalho, buscando identificar-lhes a origem/autoria.
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5 A República e a legislação eleitoral

A proclamação da República, na definição de Edgar Carone, é considerada o
ápice do “longo processo anterior”. E esse processo apresentaria as seguintes
características:
“Tendências federalistas, movimento republicano, crise religiosa, questão
militar, problema servil, sucessão imperial, predomínio político de uma
aristocracia decadente, ascensão de novas camadas oligárquicas,
urbanização, lenta renovação das instituições do Império [...]” que “[...]
constituem o clima em que fermentam as contínuas crises imperiais e as
alianças heterogêneas feitas pelos diversos grupos que lutam contra o
sistema dominante. A união de militares e civis republicanos, à véspera da
República, é um incidente imprevisível dentro desta crise permanente e a
indecisão a respeito do momento oportuno e forma que deveria assumir a
proclamação da República, é outro sintoma da complexidade desta
situação.”.61

Para tentar acalmar os ânimos republicanos, o liberal Visconde de Ouro Preto62,
que presidiu o último gabinete imperial, ainda tentou implantar um projeto de reformas.
Ele, que era o Presidente do Conselho de Ministros, referiu-se ao avanço republicano
como sendo o de uma “propaganda activa” detectada em diversas províncias, que trazia
uma “torrente de idéas falsas e imprudentes”. Por isso, fazia-se “mister não desprezar”,
mas providenciar a “inutilisação da república”. E, para isso, em Sessão da Câmara dos
Deputados, afirmou que:
“Os meios de conseguil-o não são os da violencia ou repressão; consistem
simplesmente na demonstração pratica de que o actual systema de governo
tem elasticidade bastante para admittir a consagração dos principios mais
adiantados, satisfazer todas as exigencias da razão publica esclarecida,
consolidar a liberdade e realizar a prosperidade e grandeza da patria, sem
perturbação da paz interna em que temos vivido durante tantos
anos”(Apoiados geraes). Chegaremos a este resultado, Senhor,
emprehendendo com ousadia e firmeza, largas reformas na ordem política,
social e economica, inspiradas na escola democratica; reformas que não
devem ser adiadas para não se tornarem improficuas. O que hoje bastará,
amanhã talvez seja pouco.”.63

As reformas pretendidas pelo Visconde de Ouro Preto já faziam parte, segundo
ele próprio, do programa aprovado havia pouco tempo pelo Partido Liberal, mas foram
medidas, como se pode observar em seguida, extemporâneas. Dentre as que julgava
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mais urgentes e imprescindíveis, estavam o alargamento do voto e a autonomia das
províncias.
No entanto, apesar de propor a reforma, houve quem o acusasse de responsável
pela queda da Monarquia, como se pode observar no discurso do deputado Martinho do
Prado Junior64, já durante a República, em sessão do Congresso Constituinte, sobre as
origens do novo regime de governo. De forma irônica, indica:
“Quem fez, portanto, a Republica, foram os desazos da Monarchia, foi o
orgulho do Visconde de Ouro Preto, foi a sua cegueira, que não lhe permitia
ouvir o rumor annunciando o proximo descalabro das instituições, quando
devia estar attento aos graves acontecimentos prestes a rebentar. Mas S. Ex.
estava asphixiado pelo incenso e louvor dos que sempre cercam os
governos.”65

A reforma sugerida por Ouro Preto não foi aprovada pela Câmara, que foi
dissolvida, e uma nova eleição em 31 de agosto de 1889 deu maioria ao Partido Liberal.
Uma sessão extraordinária do Parlamento estava agendada para novembro, mas, antes
disso, proclama-se a República. Ouro Preto foi preso e exilado na Europa.
O grupo que assume o poder marcou-se pela heterogeneidade, e o movimento
que teve como resultado a Proclamação da República foi caracterizado por Renato
Lessa como tendo um viés aventureiro, marcado por diversas “ausências”66: de unidade,
de programa, de consenso; sem povo para reclamar a Monarquia, nem para saudar o
novo regime; sem lastro, pois não estava enraizado na sociedade. O autor afirma que
nem mesmo o sistema político imperial reagiu à mudança, aludindo ainda que, a única
proposta de reformas existente no período era a de Ouro Preto. As razões para a queda
do Império, que não serão tratadas neste estudo e para a qual a historiografia é variada,
são apresentadas pelo autor, cientista político, como “[...] uma típica coalizão de veto,
capaz de incluir o delírio separatista domesticado pelo realismo federalista, o
ressentimento militar, a ética absoluta da dissidência positivista e o enfado de muitos
com o regime monárquico”67.
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Em 15 de novembro de 1889, a tropa comandada por Deodoro da Fonseca já
estava nas ruas quando o deputado César Zama68, durante a sessão da Câmara,
perguntou ao primeiro secretário, o deputado baiano Aristides Spindola, que presidia os
trabalhos, se havia alguma informação sobre a ocorrência de motins na capital. O
parlamentar responde que “officialmente nada sabe”.69
A falta de coesão interna foi a marca dos primeiros anos da República. Esse
período caracterizou-se como de formação e consolidação, com grande instabilidade
política, de confronto entre representantes das classes dominantes (que buscavam a
descentralização política) e os militares (que pretendiam o fortalecimento da União, em
detrimento do federalismo).
A cisão ocorria entre todos os setores do movimento, inclusive internamente a
cada um dos grupos. Isso pode ser observado, por exemplo, com relação à trajetória
política de Silva Jardim. Positivista, aderiu ao ideal republicano, tendo sido um de seus
maiores propagandistas. Situou-se na ala mais radical do Partido Republicano, o que o
indispôs com a maioria de seu grupo. No entanto, não conseguiu eleger-se na primeira
eleição da República; seguiu para auto-exílio na Europa, onde morreu.
Um ex-colega de Silva Jardim, Lopes Trovão, também considerado como
integrante da ala radical da época da propaganda do Partido Republicano, que participou
na Revolta do Vintém ao lado da população, conseguiu eleger-se deputado pelo Rio de
Janeiro. O deputado César Zama, durante uma sessão do Congresso Constituinte, ao
discursar criticando o Regulamento Alvim (que será tratado em seguida), interveio de
forma irônica, replicando a Lopes Trovão, aludindo à cisão existente no grupo:
“O Sr. LOPES TROVÃO – Elle disse isso porque o Congresso não era
composto de republicanos historicos. (Apartes)
O Sr. ZAMA – Ao nobre collega, que me honra com o seu aparte,
perguntarei: Não é extranho, não é digno de sério reparo que no seio da
representação nacional não se veja o intemerato Silva Jardim, esse
propagandista incansável e fogoso, que affrontou sempre impavido a
dacahida Monarchia?
Responda-me V. Ex..a quem conheço, como republicano, desde 1877, ainda
cursando a faculdade de medicina, sem haver jamais abandonado o seu
posto.
O Sr. LOPES TROVÃO – Por esta mesma razão, creio que valha menos do
que os que vieram depois da proclamação da Republica.
O Sr. ZAMA – Silva Jardim não está sómente fóra do Congresso Nacional:
está longe da Patria Republicana, voluntariamente exilado.
O Sr. LOPES TROVÃO – É uma victima de si mesmo.70
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5.1 O Governo Provisório

No início desta pesquisa, pensou-se que a alteração da legislação eleitoral
ocorrida com o advento da República, alardeada como tendo sido a introdutora do
sufrágio universal no país, tivesse efetivamente ocorrido e que fosse obra do Congresso
Constituinte.
Foi curioso observar que a medida geradora dessa idéia, posteriormente
identificada como equivocada, foi o Decreto nº. 6, de 19 de novembro de 1889 (Anexo
I), do Governo Provisório. Esse decreto, publicado quatro dias após a tomada do poder
e expedido pela “junta diretiva” da ditadura republicana, eliminou o voto censitário no
país e definiu em seu artigo primeiro:
“Art. 1º Consideram-se eleitores, para as câmaras gerais, provinciais e
municipais, todos os cidadãos brasileiros, no gozo dos seus direitos civis e
políticos, que souberem ler e escrever.”71

O limite censitário, indicado anteriormente72, que era de 200 mil réis anuais, foi
considerado de valor irrisório em 1881 pelo legislador. Utilizando-se daquele mesmo
raciocínio - de correção inflacionária (apesar de não possuir dados estatísticos ou
econômicos concretos) -, pode-se inferir que o valor nominal determinado como limite
do censo tenha sido ainda mais corroído pela inflação no período de oito anos entre a
edição da Lei Saraiva (de 1881) e esse Decreto nº. 6 (de 1889).
Pode-se concluir, por isso, que essa eliminação do censo feita pela República
teria sido uma medida inócua. Pois o valor determinado pela legislação anterior não
possuía, naquele momento, valor nominal expressivo e não influenciaria em nada os
índices de participação popular, em termos percentuais.
É importante lembrar que a abolição dos escravos havia sido promovida há
pouco mais de um ano no país. Poder-se-ía inferir, ainda, que a eliminação do censo
ampliaria a base eleitoral, vez que incluiria também os escravos recém-libertos nesse
novo contingente eleitoral. No entanto, a última parte do artigo 1º do Decreto nº. 6
eliminou de vez qualquer possibilidade de confirmação dessa hipótese, pois manteve a
exclusão dos analfabetos do processo eleitoral, impedimento este já previsto na Lei
Saraiva.
71

BONAVIDES, Paulo; AMARAL, Roberto. Textos políticos da história do Brasil. Brasília: Senado
Federal. 2002 v. 3, versão eletrônica. Disponível em <http://www.cebela.org.br. > Último acesso em 03
de março de 2007
72
Ver p. 19, Capítulo 3 deste trabalho, sobre a legislação eleitoral no final do Império,

37

Esse decreto é um exemplo do que declarou o General Deodoro na mensagem
dirigida ao Congresso Constituinte, na sessão de abertura, de 15 de novembro de 1890:
“Medidas de certa gravidade foram tomadas para impedir revindictas ou
evitar perturbações, sempre lamentáveis, da ordem publica; e tão elevado foi
o ponto de vista que nos collocámos, que, feitas as indispensaveis alterações,
a maior parte das leis do antigo regimen, com os seus corpos de
magistratura, com o funccionalismo de todas as classes foram mantidos e
prestarem à causa da ordem e da reconstrucção da Patria os mais
assignalados serviços. As revoluções que exigem reacções e demolições
profundas para se imporem, são de ephemero exito e custam cruentos
sacrifícios.”73

O artigo 2º do Decreto n.º 6 enunciava que a regulamentação do processo
eleitoral seria feita pelo Ministério do Interior. O Ministro Aristides Lobo74, titular da
pasta, procedeu então à primeira regulamentação com a publicação do Decreto nº. 200A, de 8 de fevereiro de 1890, conhecido como Regulamento Lobo, devido a sua autoria.
O Regulamento Lobo buscou estabelecer as condições para as eleições
seguintes, de setembro de 1890, que sufragariam o Congresso Constituinte proposto
pelo Governo Provisório. Com essas medidas, o cidadão General Deodoro da Fonseca
almejava, como indicou em sua mensagem aos congressistas, “[...] restituir a Nação, na
pessoa de seus eleitos, o thesouro dos seus destinos [...]”.75
Em seu art. 69, o regulamento aceitava ex officio, para a primeira eleição
republicana, que o eleitor já alistado pela Lei Saraiva (do período Monárquico) pudesse
votar, mesmo que não soubesse ler ou escrever. Esse item criou uma distorção jurídica,
pois permitia que analfabetos alistados no Império pudessem votar, enquanto que os
analfabetos, com a instauração da República, não poderiam sequer alistar-se. Essa
distorção foi eliminada posteriormente com a promulgação da Constituição de 1891
que, ratificando os termos do Decreto n.º 6, impediu o voto dos analfabetos.
A segunda regulamentação eleitoral deu-se pelo Decreto nº. 511, de 23 de junho
de 1890, chamado Regulamento Alvim76. Conhecido como “Lei do Arrocho”, previa,
entre outras determinações, que o voto seria direto e secreto (sem, no entanto, prever a
existência de cabines para que essa determinação se confirmasse); e que as mesas
eleitorais seriam compostas por membros indicados pelo governo (o que seguramente o
favorecia). Previa ainda que os integrantes da mesa deveriam apurar o resultado das
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eleições e lavrar a ata, queimando os votos ao final, o que impedia qualquer futura
conferência efetiva. Os resultados apurados deveriam ser enviados para a capital dos
estados para apuração geral, num prazo de trinta dias.
O Regulamento Alvim criou também a Comissão de Verificação de Poderes, que
consistia em que cada casa legislativa fizesse a auditoria do resultado de suas próprias
eleições, empossando os candidatos legitimamente aceitos pelos próprios pares. Ao
poder extremado dessa comissão convencionou-se chamar “degola”.
Dessa forma, e como já era previsto, a eleição de setembro de 1890 forneceu um
resultado essencialmente favorável aos republicanos.
No entanto, durante os trabalhos do Congresso Constituinte, não se verificou
unanimidade entre os parlamentares, como se poderia esperar, principalmente com
relação ao tema do federalismo.
Nas palavras do deputado Cesar Zama, do Ceará, eis uma avaliação sobre o
Regulamento Alvim:
“O Sr. Zama – O nobre Deputado pede uma prova daquillo que de prova não
precisa, porque o que é publico e notorio não precisa ser demonstrado. Si eu
precisasse dizer alguma cousa mais, bastava abrir o regulamento eleitoral,
para demonstrar a toda esta Nação que o Ministro do Interior só procurou
um mecanismo, pelo qual o Governo e seus agentes fizessem a eleição da
Camara dos Deputados e do Senado.”77

Em dezembro de 1889, o Governo Provisório expediu o Decreto nº. 70-A,
criando uma Comissão de cinco membros para redigir uma proposta de constituição
para o país, que deveria ser submetida a uma Assembléia Constituinte. A convocação da
Assembléia deu-se pelo Decreto 510, de 22 de junho de 1890.
Após os trabalhos iniciais, a chamada Comissão dos Cinco encaminhou um
anteprojeto a Rui Barbosa78. Este deu-lhe uma versão que foi adotada pelo Governo
Provisório. Tal versão da constituição foi decretada em 16 de outubro de 1890 e serviu
como documento-base, direcionando o trabalho do Congresso Constituinte.
Induzida por algumas leituras feitas previamente à elaboração da pesquisa,
imaginou-se que o chamado sufrágio universal, ou algum dispositivo similar, houvesse
realmente sido instituído durante os trabalhos do Congresso Constituinte. Pretendeu-se,
por isso, identificar a autoria da proposta e, a partir daí, realizar as conexões com o
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ideário político do possível autor ou autores, situando-o no universo legislativo e
político da época.
No entanto, como já exposto, a introdução do sufrágio universal não aconteceu
naquele momento, nem pela acepção do termo corrente durante o século XIX (de voto
universal masculino, englobando os analfabetos), nem com a compreensão que se tem
atualmente (de incorporação de mulheres e analfabetos). A Constituição de 1891 não
introduziu esse tipo de voto no país. O sufrágio universal, que não foi adotado naquele
momento, não foi, portanto, obra da República recém instalada.
Em realidade, o Governo Provisório, via decreto, gerou a eliminação do voto
censitário como “innovação”. E também manteve a exclusão do direito de voto ao
analfabeto (já constante na Lei Saraiva e suas regulamentações). E isso seria chancelado
pelo Congresso Constituinte, como se observará em seguida.
Assim, foi preciso alterar a rota inicialmente estabelecida para a pesquisa.
Tentou-se, portanto, a partir daí, descobrir a origem/autoria da idéia não mais da
proposta de sufrágio universal dentre os Constituintes, mas da proposta de eliminação
do censo entre os membros do Governo Provisório. Buscou-se, então, identificá-los.
Sobre a composição da junta revolucionária, diz Edgar Carone:
“A heterogeneidade dos membros do Governo Provisório reflete, em parte, a
complexidade dos compromissos das forças antagônicas que fazem a
República: derrubam suavemente o Império, mas serão a causa de futuras
querelas. Desde o dia 11 de novembro, está escolhido o futuro Ministério,
em que são representadas as duas grandes correntes organizadas da época –
o Exército e o Partido Republicano Paulista – além de figuras ativas da luta
republicana. Deodoro da Fonseca é nomeado chefe do Governo Provisório,
por ser o líder indiscutível do movimento; Campos Sales é Ministro da
Justiça; Aristides Lobo, do Interior; Rui Barbosa, da Fazenda; Benjamin
Constant, da Guerra; Eduardo Wandenkolk, da Marinha; Quintino Bocaiúva,
das Relações Exteriores; e Demétrio Ribeiro, da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas.”79

Houve ainda outra dificuldade para a correta identificação da origem/autoria do
decreto (editado em 19 de novembro de 1889) que foi o fato de as atas do Governo
Provisório80 somente começaram a ser redigidas em 2 de janeiro de 1890, quando o
documento já havia sido expedido.
Optou-se inicialmente por verificar a possibilidade de ter sido Rui Barbosa o
mentor do decreto, em vista de sua decisiva atuação como jurista, seja para a
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estruturação do regime, seja na elaboração de decretos, ou ainda na formatação final do
projeto de Constituição.
No entanto, o decreto de interesse do estudo envolvia a questão do censo
eleitoral E, como visto anteriormente, durante a tramitação da Lei Saraiva,
especificamente em 1879, a posição de Rui Barbosa havia sido a de manutenção desse
limite pecuniário para a qualificação do indivíduo como eleitor. Além disso, ele havia
afirmado que sua opção pela república restringia-se à questão do federalismo81. Esses
argumentos levantaram dúvida sobre seu possível papel como autor/mentor do decreto.
Em citação indicada por Edgar Carone, porém, observou-se que, em função de
boatos e pressões externas surgidos imediatamente após a proclamação da República,
Rui Barbosa, como Ministro da Fazenda, fez algumas declarações importantes, falando
inclusive sobre sufrágio, um dia após a Proclamação da República e três dias antes da
edição do Decreto.
“No entanto, o receio de que perdure uma situação de fato leva, desde o dia
16 de novembro de 1889, a manifestações de aspiração a um imediato
retorno à legalidade: Rui Barbosa fala na base fundamental da República e
na necessidade de eleição ao cargo presidencial, sufrágio e escolha de
juízes.”82

Isso pode levar a crer que, mesmo que a idéia não tenha sido sua, o assunto foi
considerado relevante para ser tratado pelo designado Ministro da Fazenda da Junta
Provisória.
Dando continuidade ao levantamento de hipóteses quanto à origem/autoria da
formulação final do Decreto n.º 6, buscou-se identificar os demais membros civis,
integrantes da Junta Provisória. Todos eram membros do Partido Republicano, todos
“propagandistas”83 e republicanos históricos: Campos Sales, Francisco Glicério (que
substituiu Demétrio Ribeiro na pasta da Agricultura), Aristides Lobo e outros.
A opção de encaminhar a pesquisa por essa vertente esbarrou em outra
dificuldade: à heterogeneidade existente entre os grupos componentes da Junta Diretiva,
associava-se a divisão interna corporis . Essa divisão interna, já reconhecida e indicada
por diversos autores e também mencionada anteriormente neste trabalho84, impediu que
se encontrasse convergência quanto à orientação para a criação do Decreto n.º 6.
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Por isso, considerando a não localização de atas ou outros documentos
comprobatórios que tratassem sobre a origem do Decreto nº. 6, de 19 de novembro de
1889, optou-se por adotar o critério da “responsabilidade coletiva”85. Tal expediente
adotado pelos integrantes do Governo Provisório tirava de Deodoro a responsabilidade
única pela administração. As questões mais graves deveriam ser deliberadas por maioria
de votos pelos Ministros.86
O que poderia ter motivado o Governo Provisório a expedir tal decreto? O
professor Clodoaldo Bueno, em seu estudo sobre a política externa do período, concluiu
que “imediatamente após a instalação do novo regime” republicano, os atos daquela
Junta Diretiva, relativamente ao tema, atenderam às expectativas dos grupos
republicanos ligados à propaganda. Indicou ainda que havia um componente de
idealismo nas ações empreendidas, nas quais se poderia observar um caráter de
ingenuidade.87
Na reunião da Junta do dia 14 de janeiro de 1890, ao ser discutida a proposta do
Regulamento Lobo, Campos Sales, após leitura atenta deste documento, sugere algumas
alterações. Alega que se deveria ter cuidado com as recentes adesões de antigos
monarquistas e que “[...] é mister [....]”, afirma ele, “[...] que o partido republicano e o
governo intervenham diretamente nas eleições”88 e que as alterações propostas deveriam
ser “[...] apenas um plano de estratégia eleitoral para a formação da Constituinte [...]”.89
Por isso, em vista desse posicionamento de Campos Sales, pode-se afirmar que,
pelo menos em relação à legislação eleitoral, o Governo Provisório como um todo nada
teve de idealista. Suas ações não apresentaram avanços em termos de liberdades
democráticas (que eram cogitadas pela propaganda do Partido Republicano). Foram,
sim, adotadas medidas extremamente pragmáticas para a ocupação dos espaços de
poder, resultando na eleição de um Congresso Constituinte essencialmente governista.
O próprio estudo do professor Clodoaldo Bueno fornece outras indicações sobre
o assunto ao tratar da questão do militarismo também presente no movimento que
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fundou a República no Brasil. Essa faceta militar não era bem aceita em outros países.
conforme destacou o autor, pela citação de Eduardo Prado:
“O autor de A ilusão americana confirmou também o julgamento severo da
imprensa norte-americana e francesa sobre o militarismo brasileiro.
Revolução do povo podia ser nobilitante, mas ‘uma revolução militar’ é,
para os países civilizados e livres, uma monstruosidade”.90

O professor Bueno indica também que havia receio por parte dos Estados
Unidos de que o Governo Provisório fizesse opção pela ditadura militar. Aquele país
aguardou o desenrolar dos fatos para fazer o reconhecimento do novo governo
brasileiro, o que se aconteceu em 20 de janeiro de 1890. Além disso, a intenção da
manifestação de Rui Barbosa (indicada na página 40 deste trabalho), poderia ser
comparada, mutatis mutandis, à “Carta ao Povo Brasileiro” divulgada pela direção do
Partido dos Trabalhadores, durante a campanha à Presidência da República em 2002.
Buscou-se, em ambas, uma forma de tranqüilizar o investidor estrangeiro,
principalmente o americano. Em 1889, os Estados Unidos eram o cliente preferencial da
principal mercadoria do país, que representava 70% do volume total das exportações
nacionais – o café.
Portanto, além do pragmatismo eleitoral citado, poder-se-ía concluir que as
ações do Governo Provisório buscaram criar uma “ilusão democrática” também para o
público externo. E, para isso, utilizou-se de uma fictícia ampliação do direito do voto,
na forma entendida por este estudo.

5.2 O Congresso Constituinte – os trabalhos e a legislação

Além da proposta de Constituição, publicada sob a forma do Decreto nº. 914, em
23 de outubro de 1890 e que estava em vigor desde sua publicação, o Governo
Provisório também forneceu ao Congresso Constituinte uma proposta de Regimento
Interno, para disciplinar os trabalhos parlamentares. A justificativa para esse
procedimento era a alegação da urgência para devolver ao país a normalidade
democrática.
Foram eleitos 205 (duzentos e cinco) deputados e 63 (sessenta e três) senadores
para o Congresso Constituinte de 1890-1891. Os trabalhos foram iniciados em 4 de
novembro de 1890 e, até o dia 14 de novembro, sessões preparatórias foram realizadas
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para: i) votação do regimento interno; ii) atuação da Comissão de Verificação de
Poderes91; e iii) eleição da Mesa, cuja presidência coube ao paulista Prudente de Morais.
Após a ação da Comissão de Verificação de Poderes e da votação do regimento
interno, e ainda no início dos trabalho, a Constituinte elegeu uma Comissão Especial,
composta de vinte e um membros (um representante de cada estado), destinada a dar
parecer prévio sobre a Constituição adotada pelo Governo Provisório. Essa Constituição
era ambiguamente denominada “projeto” ou “proposta”, mas já vigorava.
Houve muita polêmica sobre o papel a ser exercido pelo Parlamento naquele
momento. Apesar de o governo ter conseguido a maioria das cadeiras do parlamento,
com a vitória eleitoral do Partido Republicano nas eleições de setembro de 1890, não
conseguiu unanimidade para as votações. Vários parlamentares demonstraram-se
insatisfeitos com a forma como o Governo Provisório vinha tratando o Congresso
Constituinte. É o que se tentará demonstrar abaixo, mediante os pronunciamentos dos
senhores congressistas.
O constituinte José Avelino, deputado pelo estado do Ceará, declarava:
“Srs., a situação em que nos achamos não é a de uma Constituinte
incumbida de organizar a Nação em todos os seus orgãos, porque esta foi
organizada definitivamente no dia 15 de novembro e no dia 16 por decretos
que receberam o consenso nacional, decretos que tornaram-se irrevogaveis
como a obra da revolução.”92

E dizia, ainda, que a Constituição era “[...] uma Constituição decretada: nem
conheço outra denominação nas sciencias politicas e sociaes para qualifical-a”.93
Porém, ao discursar sobre o Regimento Interno, o deputado paraense Matta
Machado, declarou possuir outro entendimento:
“Senhores, nós vamos constituir o paiz, essa é a nossa missão, mas era
preciso que se estabelecesse préviamente o modo pratico de regular os
nossos primeiros passos. Si o Governo Provisorio não tivesse tido a feliz
idéa de determinar esse modo pratico, quem o faria, eu vos pergunto?94

Outra manifestação sobre o papel da Constituinte veio do Sr. Amaro Cavalcanti,
senador pelo Rio Grande do Norte, terceiro secretário do Senado e membro da
Comissão Especial dos 21:
“A nossa missão presente quase circumscreve-se á obra da legalizaçao, o que
não exclue o direito de emenda ou correcção para melhor acerto. Não temos
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por assim dizer, que crear ou innovar propriamente; temos, porém, o dever
rigoroso e o direito pleno de legalizar ou de constituir legalmente.”95

O General Deodoro, no entanto, já fizera a manifestação de sua vontade na
mensagem enviada ao Congresso Constituinte, de forma explícita, conforme segue:
“Grave é também o perigo das innovações. A obra legislativa, para ser
perfeita, deve representar a expressão viva, palpitante, da experiencia e das
necessidades de cada povo.”, “[...] mas também nada mais funesto do que, a
cada phantasia que surge, destruir monumentos que resistiram ás revoluções,
que atravessaram os tempos e definiram o caracter e as instituições de uma
nação”.96

Referindo-se à composição do Congresso Constituinte, o deputado Martiniano
Prado Junior, da bancada de São Paulo, dizendo-se livre pensador, declarava:
“Pergunto, hoje, a mim mesmo, o que é este Congresso, e declaro a V. Ex.,
Sr. Presidente, que elle se me apresenta sob á forma de uma sphynge. Este
Congresso é um mysterio (Riso); que tem em seu seio naturezas tão oppostas
e tão diversas, que não sei como qualifical-o. Entretanto, justiça lhe seja
feita, está muito acima daquillo que se esperava e das circumstancias
anomalas por que passa o paiz (Numerosos apoiados; muito bem.) É uma
sphynge, que se ha de decifrar nas futuras sessões legislativas, não dividindo
os partidos em federalistas ou não federalistas, mas em partidos cheios de
preconceitos. Muitos se destacarão das sombras em que se envolvem e,
dando expansão a resentimentos, antipathias e odios, trarão uma profunda
divisão, e animosidade, ao seio do Congresso”.97

Buscou-se, a seguir, exemplificar o pensamento do Constituinte sobre a questão
do sufrágio universal, enfatizando as idéias vigentes sobre o voto feminino e o voto do
analfabeto. Serão vistos alguns trechos de discursos e emendas apresentadas ao projeto
inicial de Constituição do Governo Provisório.
O artigo 70, que trata da qualificação dos eleitores, não sofreu qualquer alteração
quanto ao mérito em nenhuma de suas etapas de elaboração: desde sua formatação pela
comissão de juristas indicada por Deodoro da Fonseca, passando pelos crivos de Rui
Barbosa e da Comissão Especial dos 21, pela tramitação durante o Congresso
Constituinte, até sua aprovação definitiva, conforme indicado a seguir.
Seu texto determinava:
“Art. 70 – São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos, que se
alistarem eleitores na fórma da lei.
§ 1º. Não pódem alistar-se eleitores para as eleições federaes ou para
as dos Estados;
1º. Os mendigos;
2º. Os analphabetos;
3º Os praças de pret, exceptuados os alumnos das escolas militares e
de ensino superior;
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4º Os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregações ou
communidades de qualquer denominação sujeitas a votos de obediencia, regra,
ou estatuto que importe a renuncia da liberdade individual.”98

No entanto, o parecer da “Comissão dos 21” sobre a qualificação, que não foi
acatado pelos Constituintes, expunha “[...] a idéa de deixar para a lei ordinaria as
incompatibilidades eleitoraes, por não serem materia constitucional.”99
Algumas emendas foram apresentadas ao artigo, a maioria suprimindo partes do
dispositivo legal100, conforme segue101:
i) de Júlio de Castilhos, a única referente à supressão do item relativo a analfabetos;
ii) de Amaro Cavalcanti, de redação: “Diga-se: as praças de pret”;
iii) de Júlio de Castilhos, para suprimir o nº. 4, dos religiosos;
iv) de Lopes Trovão, para substituir no nº.4 “os membros de agremiações de caráter
civil ou religioso, sujeitos a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renuncia
da liberdade individual”;
v) de José Antonio Saraiva102, para suprimir o nº. 4, referente aos religiosos;
vi) de Amphilophio Botelho Freire de Carvalho, eliminando (suprimindo) o nº.4,
também dos religiosos;
vii) de Lopes Trovão, Bulhões e Casimiro Junior, para permitir o voto das “mulheres
diplomadas com titulos scientificos e de professora, que não estiverem sob poder
marital, nem paterno, bem como as que estiverem na posse de seus bens.”.
Com relação ao voto feminino, alguns parlamentares alegavam a inexistência de
impedimento formal, como esclarecia o dep. Almeida Nogueira:
“A proposito da extensão do suffragio eleitoral, occuparam-se alguns
oradores com a debatida questão do direito politico das mulheres. Eu não
vejo que seja necessaria em nosso Direito Publico uma disposição especial
estabelecendo a capacidade politica da mulher, visto como a Constituição
não restringe seus direitos. Si ellas não são eleitoras, é porque não lhes apraz
o exercicio dessa funcção civica. (Contestações.) A nossa antiga
Constituição e, tambem, o projecto que estamos discutindo enumeram as
condições para ser-se eleitor, mas não mencionam como tal o sexo
masculino, o que fazem as constituições de alguns estados da União
Americana. Essas referem-se, expressamente, a cidadãos – varões. O nosso
Direito Publico exclue apenas os mendigos, os analphabetos, as praças de
pret e os religiosos de ordem monastica. Não exclue as mulheres. Ora, um
direito não se restringe por inducção (é principio de hermeneutica), senão
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por expressa declaração da lei. Como se poderia, pois, contestar a
capacidade das mulheres?”103

Tal manifestação referia-se a uma emenda apresentada por um grupo de
deputados (que incluía, dentre outros, Saldanha Marinho, Nilo Peçanha, Epitácio
Pessôa, Lopes Trovão, César Zama, Hermes da Fonseca), tratando de declaração de
direitos, que tinha o seguinte teor:
“A Seção II
Declaração de Direitos
Accrescente-se onde convier:
1º. Fica garantida às mulheres a plenitude dos direitos civis, nos termos do
art. 72.
2º Fica conferido o direito eleitoral ás mulheres diplomadas com titulos
scientificos e de professora, ás que estiverem na posse de seus bens e ás
casadas, nos termos da lei eleitoral.”104

No entanto, a posição majoritária era contrária ao voto feminino, como a do
deputado Lacerda Coutinho, de Santa Catarina, que atentava para o que ele denominava
de função social da mulher, como educadora da família105. Ou como a posição do
senador Coelho e Campos, do estado de Sergipe, que dizia, ao ser perguntado sobre o
direito de voto às mulheres: “É assumpto de que não cogito; o que affirmo é que minha
mulher não irá votar”.106
Contra o voto do analfabeto, o mesmo deputado Lacerda Coutinho apresenta os
seguintes argumentos:
“No Brazil a classe dos analphabetos é immensa; addicionai aos que já
existem em condições desfavoraveis, socialmente fallando, e que constituem
a massa eleitoral, os novos cidadãos que creou a lei da abolição, trazendo a
cultura intellectual e moral adquirida nas senzalas das fazendas e nas
humillações do captiveiro, e vereis que o suffragio universal precisa ser bem
meditado. Necessariamente, esta enorme massa de eleitores viria augmentar
o elemento de passividade que já abunda no nosso eleitorado que já
convinha ser depurado. A esta razão accresce que a concessão do direito
eleitoral ao analphabeto tirar-lhe-ia um poderoso incentivo para sahir do seu
estado de ignorancia.”107

Com relação ao entendimento que se tinha sobre o conceito de sufrágio
universal, confirmando a definição dada nesta pesquisa, tome-se o exemplo do Dep.
César Zama, do Ceará, que pronunciou diversos discursos, com muita veemência, sobre
o tema:
“E porque este principio é a lei suprema, o suffragio universal é a soberania
nacional em acção: só por meio delle essa soberania se póde exercer. Fóra
103
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dahi, só conseguiremos mystificações quaesquer que sejam as combinações
que imaginarmos. Sem a applicação leal do suffragio universal, o principio,
o dogma da soberania popular será mutilado, porque o suffragio universal é
ao mesmo tempo o seu agente e a sua garantia.”108

E continua:
“Desenganemo-nos senhores: emquanto no seio da nossa sociedade houver
classes excluidas dos direito de voto, a obediencia dessas classes ás nossa
deliberações será sempre acto de submissão,e muitas vezes verdadeiro
constrangimento e não a consequencia necessaria de sua liberdade [...]”.109

No entanto, é de sua autoria uma emenda ao artigo 70, que dizia:
“
Ao art. 70
Substitua-se pelo seguinte:
São eleitores:
1º Os cidadãos maiores de 21 annos, que se alistarem na fórma da lei;
2º As cidadãs ,solteiras ou viuvas, que são diplomadas em direito, medicina
ou pharmacia e as que dirigem estabelecimentos docentes, industriaes ou
commerciaes.
§ 1º Não gozam do direito político para as eleições federaes ou para as dos
estados:
§ 1º Os mendigos;
§ 2º Os analphabetos;
As mulheres casadas.
O mais como se acha no projecto.
S.R. – Sá Andrade – Cesar Zama.”110

Parte do Congresso Constituinte, de maioria republicana, parece atender
à suposta urgência governista de retorno à normalidade democrática, sugerindo,
inclusive, que o Parlamento abrisse mão de seu papel legiferante, conforme se observa
no pronunciamento do deputado Pedro Américo, da província da Paraíba. Alegando a
existência “[...] no ar, na atmosphera, um como espirito maligno que se manifesta qual
uma ameaça continua de commoções sociaes [...]”, afirma que:
“[...] o vicio é contagioso; o vicio das emendas faz com que eu, que sou
artista, tambem apresente emendas, assim como o vicio da oratoria faz com
que eu esteja agora fallando em publico. Isto póde fazer com que este
parlamento degenére e transforme-se em sala de espectaculos oratorios.”111

Caberia perguntar, no entanto, se não seria esse exatamente o papel que também
compete ao Poder Legislativo, qual seja, de discutir, de sugerir alterações às propostas
apresentadas, de tentar aperfeiçoar os mecanismos de gestão da coisa pública. Caso
assim não o fosse, aí sim, restaria um mero “espectaculo oratorio”.
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Assim, observou-se pela presente pesquisa que, no momento da instalação da
República no Brasil, a equação de Montesquieu de separação dos poderes apresentavase fracionada em seu tripé. E isso ensejou a possibilidade de ações ditatoriais e golpistas
dos futuros governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, apesar da
existência de cláusula de indissolubilidade do Poder Legislativo prevista pela
Constituição.
A nova Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Adotou o
regime republicano federalista e incluiu o voto direto para presidente e vice-presidente
da República, como principal “innovação”, como definiu o Marechal Deodoro da
Fonseca.
No entanto, foi incluído um dispositivo nas Disposições Transitórias da
Constituição determinando que a primeira eleição republicana fosse feita de forma
indireta, pelo próprio Congresso Constituinte. Para isso, o Congresso reuniu-se em
Assembléia Geral em 25 de fevereiro de 1891. Foram eleitos Deodoro da Fonseca, para
presidente, e Floriano Peixoto, para vice-presidente, em eleição conturbada e sob forte
pressão.
Essa eleição e seu respectivo resultado levou à renúncia o deputado Assis
Brasil112, que assim se manifestou:
“Si o despotismo militar existe, de facto, elle que se implante sem a capa
mal cosida de suffragios extorquidos ao temor; e a Nação, deante da
evidencia, que se disponha a ser livre ou escrava113.
Após essa eleição, a Câmara e o Senado (que passou também a ser eleito)
comporiam casas separadas e a legislatura teria seu início marcado para 15 de junho.
Inicia-se, assim, a fase presidencial constitucional do governo de Deodoro da
Fonseca. Não foi um período isento de conflitos, mas este tema não será assunto de
discussão neste trabalho. A eleição direta passaria a vigorar, efetivamente, apenas para o
terceiro presidente (e primeiro civil), Prudente de Morais, em 1894.
No próximo capítulo, apresentar-se-ão alguns reflexos que a legislação sobre o
voto, na jovem República, exerceu sobre a participação eleitoral no país.
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6. Eleições após a Constituição de 1891 – a participação popular

No início deste trabalho previu-se a elaboração de um capítulo para avaliar os
efeitos da provável instauração do sufrágio universal, assim designada pela
historiografia, em relação à efetiva participação eleitoral no país, a curto prazo.
O que se viu foi que, em termos legais, o exercício do voto na Primeira
República, além de não ser obrigatório, manteve-se restrito à parte alfabetizada da
população e extremamente exposto à violência e à fraude eleitorais. O acréscimo do
eleitorado pela eliminação do censo pecuniário foi pequeno.
Em 1872 o eleitorado representava 10,8% da população; com a Lei Saraiva, que
vetou a participação de analfabetos, o eleitorado caiu para 1,3% em 1881.114
No quadro da Figura 1, apresentam-se, para efeito comparativo, os percentuais
de votantes sobre a população a partir da primeira eleição direta da República.
Figura 1 - Eleições presidenciais, 1894-1930.115
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Desses dados, depreende-se a informação de que a instauração do novo regime
político, com seu discurso sobre liberdades e democracia, não foi garantia para o
aumento da participação eleitoral.
Durante a Primeira República, as fraudes continuaram representando o controle
das classes dominantes sobre o eleitorado tanto rural, como urbano, e o Regulamento
Alvim foi um dos instrumentos que permitiu tal prática manipulatória, pois “[...] o
casuísmo circunstancial da legislação republicana é um demonstrativo da agilidade e
destreza das oligarquias tradicionais em manifestar e utilizar o poder em seu favor”.116
O deputado Aristides Lobo, ex-ministro do Interior do Governo Provisório, ao
discursar durante reunião do Congresso Constituinte, fazendo uma comparação com a
Lei Saraiva, falou a respeito do Regulamento Alvim:
“O Sr. Saraiva promulgou uma lei, cercou-a de todas as garantias, executoua e o resultado foi a derrota do seu partido, derrota que muito o nobilitou.
(Apoiados) Mas se disse que succederam-lhe outros governos, a lei foi
fraudada e tivemos camaras unanimes.
Pois bem. O argumento traz em si mesmo a sua propria refutação. Pois, si
uma lei boa e perfeita não poude resistir á fraude governamental, o que
diremos de uma lei que traz em si os elementos da falsidade? Deste modo
proclame-se logo que entre nós é impossível o Direito triumphar. (Apoiados
e muito bem).
Senhores, bem sei que a Republica não podia organizar uma lei eleitoral
regular em um momento revolucionario e quando estava na situação de
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legitima defesa, mas é precisamente por isto, que ella, filha de uma situação
extraordinaria, não póde ter applicação a um periodo de governo regular”.117

Exemplificando a questão da fraude na área rural, veja-se essa passagem de
Euclides da Cunha, tratando das ações de “desordeiros” na região de Canudos, em 1894:
“Muitas vezes, diz o testemunho unânime da população sertaneja, tais
expedições eram sugeridas por intuito diverso. Alguns fiéis abastados
tinham veleidades políticas. Sobrevinha a quadra eleitoral. Os grandes
conquistadores de urnas que, a exemplo de milhares de comparsas
disseminados neste país, transformam a fantasia do sufrágio universal na
clava de Hércules da nossa dignidade, apelavam para o Conselheiro.
Canudos fazia-se, então, provisoriamente, o quartel das guardas pretorianas
dos capangas, que de lá partiam, trilhando rumos prefixos, para reforçarem,
a pau e a tiro, a soberania popular, expressa na imbecilidade triunfante de
um régulo qualquer; e para o estraçoamento das atas; e para as mazorcas
periódicas que a lei marca, denominando-as ‘eleições’, eufemismo que é
entre nós o mais vivo traço das ousadias da linguagem. A nossa civilização
de empréstimo arregimentava, como sempre o fez, o banditismo
sertanejo.”118

Ainda com relação às fraudes no meio rural, o deputado Cesar Zama, em
pronunciamento durante os trabalhos constituintes, afirmou:
“[...] uma carta do interior da Bahia, em que pessoa qualificada e digna de
toda a fé me communicava que na villa do Chique-Chique, como em todos
os outros pontos do municipio, ninguem sabia que alli se tivesse procedido a
eleição alguma. Não se reuniram os mesarios, nem eleitores, não se abriram,
mesmo, os edifícios designados para os actos eleitoraes, e, entretanto,
appareceram na Capital, para a apuração, as actas de todas essas localidades,
figurando como tendo votado a quasi unanimidade do eleitorado. O mesmo
phenomeno se deu no municipio de Santa Maria da Victoria; em quasi todas
as regiões á margem do S. Francisco o mesmo escandalo se praticou..
O ilustre Sr. Ministro do Interior, creio eu, é o unico que ainda pensa que ha
no Brasil eleitores. A eleição entre nós está reduzida aos intendentes
municipaes, pela maior parte escolhidos a dedo.”119

A violência urbana foi indicada por José Murilo de Carvalho, ao estudar a cidade
do Rio de Janeiro, no início do período republicano, informando que “[...] além de ser
inútil, votar era muito perigoso”120, afirmando:
“Não é difícil arrolar casos de violência nas eleições do Rio de Janeiro. Em
18 de fevereiro de 1903, por exemplo, houve derramamento de sangue por
ocasião de eleições federais. Nas eleições municipais de 20 de setembro do
mesmo ano, o eleitorado, assustado, quase não compareceu. Em muitas
seções não houve eleição. mesmo assim, alguns mesários foram feridos a
tiros O candidato Irineu Machado era visto dirigindo seus seguidores e
trocando-lhes os títulos após cada voto para que pudessem votar novamente.
Como era de se esperar, foi o mais votado, com 1 829 votos.”121
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Tal quadro de violência e fraudes já seria suficiente para explicar a autoexclusão da população e os baixos índices de participação eleitoral, pois, ainda segundo
o deputado Cesar Zama, na mesma sessão do Congresso, “[...] o cidadão acha-se na
dolorosa contingencia, ou de abster-se inteiramente das urnas, ou de defender pela força
os seus direitos políticos [...]”.122
O que pode perceber é que, desde a época da votação da Lei Saraiva, quanto
mais se criaram dispositivos legais para conter as fraudes, conforme argumentavam os
legisladores, mais formas de violações das regras foram surgindo.
Em síntese, com o advento da República, que eliminou o censo pecuniário da
exigência para qualificação eleitoral, a participação eleitoral no país não sofreu
alteração importante em termos numéricos, ao contrário dos demais indicadores de
desenvolvimento social, que cresceram exponencialmente conforme demonstra a figura
2, na página seguinte.
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Figura 2 – Crescimento da Participação Social e Política no Brasil de 1872 a
1920.123
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7. Conclusão

A Constituição de 1891, a primeira do Brasil republicano, não instaurou o
sufrágio universal no país.
Isso posto, clarifica-se a questão inicial do trabalho, na qual se identificava a
existência de um paradoxo: qual teria sido a lógica do sistema político brasileiro em
promover uma ampliação do eleitorado, para, logo em seguida, proporcionar condições
para a existência de um dos períodos de maior violência e fraude eleitoral no país,
simbolizado na figura dos coronéis? Ampliar o universo de eleitores também significava
aumentar despesas para o “custeio e manutenção” dos mecanismos fraudulentos.
A tentativa de localizar autores e/ou origens da proposta de inclusão de sufrágio
universal na Constituição de 1891 foi a via utilizada preliminarmente para tentar
desvendar a questão.
No entanto, viu-se que essa equação continha um equívoco já em sua origem,
uma vez que não houve nem a inclusão do sufrágio universal na legislação eleitoral do
país naquele momento e nem mesmo a aplicação de regras que pudessem, efetivamente,
ampliar o eleitorado. Um dos componentes da suposta equação era, portanto,
inexistente.
Com o novo quadro político delimitado (de presidencialismo com eleições
diretas e sistema federalista), as classes dominantes, que providenciaram a eliminação
do voto censitário, já, “[...] estavam conscientes de que seriam as massas rurais,
estritamente enquadradas pelos coronéis, o seu grande trunfo eleitoral”.124
Assim, uma alteração do arcabouço jurídico-constitucional (a eliminação do
censo pecuniário para qualificação do eleitor, na legislação eleitoral), advinda com a
alteração do regime político (de Monarquia para República), que surgiu associado à
noção de democracia e liberdade, não possibilitou maior participação político-eleitoral,
pelo menos de imediato.
A legislação eleitoral continuou a ser utilizada como objeto de manipulação
pelas classes dominantes que, por meio dessa manipulação, evitavam a disputa eleitoral
e a alternância no poder, que entende-se como a própria essência de regimes
democráticos.
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Observou-se também que a atuação do Poder Legislativo naquele momento
histórico não foi direcionada para o fortalecimento de seu papel legiferante. Acredita-se
que a atuação da maioria dos constituintes de 1890-1891 não representou um momento
de orgulho para o Poder Legislativo que, como demonstrado, ficou a reboque das
intenções do Governo Provisório, tratando apenas de chancelar-lhe as ações.
Abrindo mão de sua função legiferante, deixando de atuar de forma livre e
soberana, justificando-se ora pela necessidade de acelerar o retorno do país à
normalidade, ora pelas ameaças de ”commoções sociaes”, o Poder Legislativo colocouse claramente à mercê dos interesses dos dirigentes da época (a oligarquia cafeeira e os
militares).
O real alcance das reformas eleitorais engendradas pela Constituição de 1891,
em relação ao eleitorado, foi o alijamento da população do centro das decisões políticas;
não houve nenhuma intenção de que essas fossem compartilhadas.
Tal afastamento ocorreu até mesmo no aspecto físico, de localização do edifício
no qual ocorreram as sessões do Congresso Constituinte. O local de funcionamento dos
trabalhos constituintes na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, foi transferido
de sua sede principal, no Palácio de São Cristóvão (antigo Paço da Quinta da Boa
Vista), para a sede do Cassino Fluminense125, e, sobre esse assunto, há uma passagem
curiosa nos Anais do Congresso Constituinte, tendo também como protagonista o já
várias vezes citado deputado Cesar Zama:
“ O Sr. Zama - Sinto, Sr. Presidente, a minha alma partida, quando olho para
estas galerias e não vejo o elemento popular, ao qual devemos doutrinar
desta tribuna.
Uma voz – É porque o Congresso está muito longe.
Outra voz – É por causa da distancia.
O Sr. Zama – Ah! a distancia! Mas o Governo, que tem o encargo de nos
auxiliar a reorganizar esta Nação, não devia ter cogitado em pôr o Congresso
no deserto, impedindo o povo de ver como os seus representantes tratam de
seus altos interesses.
Uma voz – Foi por commodidade.
Outra voz – O povo está ahí.
O Sr. Meira de Vasconcellos – Não foi por causa da commodidade; não ha
aqui nada de commodo.
O Sr. Zama – Não há explicação para a collocação da sala das sessões nesta
localidade. Nós deviamos estar trabalhando lá no coração da cidade, de
modo que o homem do povo, que tivesse uma hora vaga, pudesse entrar no
Congresso Constituinte Nacional. Quereis fazer a Republica e afastaes o
povo dos logares em que póde e deve apprender o que é uma
democracia!”126 (Grifo nosso)
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Considera-se que as ações políticas que levam em conta apenas a questão
numérica do eleitorado são inócuas. Buscam apenas dar vitória aos pleiteantes a cargos
eletivos, que parecem atentar-se somente às recomendações do cientista político
americano David Mayhew127. Este define a reeleição como a principal motivação dos
legisladores. No entanto, alijam os principais interessados desse sistema representativo,
que são todos os cidadãos.
Apesar de conscientes de que as mudanças nas estruturas sócio-políticas das
sociedades são feitas por processos de duração lenta, é, de certa forma, desestimulante
observar que, passados cento e dezesseis anos da promulgação da primeira Constituição
republicana, ainda surjam graves denúncias de compras de voto no país. Um relatório de
pesquisa, relativo às eleições de 2006, foi apresentado pela organização nãogovernamental “Transparência Brasil” demonstrando altos índices de ofertas de compra
de votos, projetando para mais de 8,3 milhões (oito milhões e trezentos mil) de eleitores
que receberam proposta neste sentido.128 E esse desestímulo parece querer transmutar a
todos nós, eleitores, em novos bestializados129.
Acredita-se, como premissa, que ao Poder Legislativo, como centro do sistema
eleitoral representativo, cabe tratar de assuntos que, cada vez mais, reflitam a realidade
da população à qual serve. Apesar de parecer um argumento óbvio, essa é a função
primordial deste Poder: servir de intermediário para a população que o elege, no
exercício do poder político. É evidente e é a essência do sistema representativo que se
adota no país. Por isso, para bem atuar, há que se estar munido de constante vigilância
epistemológica130 para que se compreenda membro de uma sociedade real, que nada
tem de inclusiva.
Veja-se, como exemplo, a manifestação do jornalista Alberto Dines, que se julga
auto-explicativa para o que se quer demonstrar, sobre a recente veiculação de debate
entre os candidatos à eleição da Mesa da Câmara dos Deputados, em janeiro de 2007:
“Quando falamos no Legislativo estamos tratando da democracia
representativa. A TV Câmara, que transmitiu o confronto, é uma emissora
127

MAYHEW, David. Congress: the electoral conection. A citação aqui indicada refere-se a apostila
elaborada pelo Consultor Ricardo José Pereira Rodrigues, também professor do CEFOR, em tradução
livre do texto indicado, que não possui versão para a língua portuguesa. 2006.
128
Divulgadas em < http://www.transparencia.org.br/docs/compravotos2006.pdf >. Último acesso em 10
de março de 2007.
129
Ver referência na página 30.
130
Epistemologia é o estudo do conhecimento e de como ele ocorre. A expressão aqui utilizada refere-se a
um sentido prosaico, de se buscar adotar atitude reflexiva, de ser necessário prestar atenção às próprias
ações, de tentar estar consciente do momento presente, no momento mesmo em que os fatos ocorrem.
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com vocação pública, mas com sinal distribuído na rede de TV por
assinatura. O acesso não é universal, pois uma ínfima parte da audiência
televisiva do país tem condições de pagar para sintonizá-la. E para restringir
ainda mais o acesso do público, a Mesa Diretora da Câmara optou por
realizá-lo... às 11 hora da manhã. Neste horário e nesta época, ninguém está
ligado à TV, a não ser as crianças ainda em férias.”131

Extremamente alijados do processo decisório, o eleitorado demonstra a mesma
tendência que se configurou no início da República, de desinteresse em relação ao voto,
qualquer que seja a sua forma, por não se ver efetivamente representado. Assim,
reafirma-se, as ações do Legislativo, quando não consideram e não respeitam a
realidade da população, não se traduzem em mudanças efetivas em prol da cidadania.
A não ser que seja essa a real intenção.

131

DINES, Alberto. “Presidência da Câmara: o debate a que pouca gente pôde assistir”. Observatório da
Imprensa, Disponível em <http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=418JDB001>
Último acesso em 13 de março de 2007.
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ANEXO I – DECRETO Nº. 6, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1889.

DISPOSIÇÃO SOBRE O ELEITORADO ÀS CÂMARAS GERAIS, PROVINCIAIS E MUNICIPAIS º

DECRETO N 6 (19 NOVEMBRO 1889)

Dedara que se consideram eleitores para as câmaras gerais,
provinciais e municipais todos os cidadãos brasileiros, no gozo dos
seus direitos civis e políticos, que souberem ler e escrever.

A

O Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil decreta:
rt. 1º Consideram-se eleitores, para as câmaras gerais, provinciais e municipais,
todos os cidadãos brasileiros, no gozo dos seus direitos civis e políticos, que

souberem ler e escrever.
Art. 2Q O Ministério do Interior, em tempo, expedirá as instruções e organizará os
regulamentos para a qualificação e o processo eleitoral.
Art.3º Revogam-se as disposições sem contrário.

Sala das sessões do Governo Provisório, 19 de novembro de 1889; 1º da
República. - Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo Provisório - Aristides
da Silveira Lobo - Rui Barbosa - M. Ferraz de Campos Sales - Benjamin Constant Botelho de
Magalhães - Eduardo Wandenkolk - Q. Bocaiúva.

Extraído de Decretos do Governo Provis6rio da República dos Estados Unidos do Brasil. Primeiro
Fascículo. 15 de novembro a 31 de dezembro de 1889. Pág. 5
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ANEXO II – IMAGENS

PERSONAGENS

1. Conselheiro José Antonio Saraiva. Imagem Tribunal Superior Eleitoral.

2. Marechal Deodoro da Fonseca – Imagem: página eletrônica do Tribunal Superior
Eleitoral
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3. Rui Barbosa, Ministro da Fazenda do Governo Provisório. Imagem: Ministério das
Relações Exteriores – Imagem: página eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral
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LOCAIS

4 - Cassino Fluminense (acima). Local de funcionamento do Congresso Constituinte, de
novembro de 1890, no período das sessões preparatórias, até 10 de junho de 1891.
Imagem: página eletrônica da Câmara dos Deputados

5 - Paço da Quinta da Boa Vista (palácio de São Cristóvão), local de funcionamento da
Câmara dos Deputados, de 10 de junho a 3 de novembro de 1891. Imagem: Internet.
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REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DIVERSAS

6 - Alegoria de autoria do desenhista Pereira Neto (criador da revista Dom Quixote em
1895), alusiva à primeira eleição presidencial do Brasil em 1891, uma eleição indireta,
na qual o Congresso Constituinte elegeu os Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto como, respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do Brasil.
Lê-se na legenda: “O Brazil gloria-se de haver discutido e promulgado uma constituição
adiantada, com o concurso de seus filhos mais dilectos, terminando essa grande obra
pela eleição de dois dos principaes factores do dia 15 de Novembro para as supremas
magistraturas da patria livre. HONRA A AMERICA! VIVA A REPUBLICA!”.
Imagem: Fundação Casa de Rui Barbosa. Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, n.º. 15,
1891. Disponível na página eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral.
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7 - Deodoro da Fonseca assina o projeto constitucional republicano, Gustavo Hastoy,
aquarela, 1891. Museu do Senado Federal. Imagem: página eletrônica do Tribunal
Superior Eleitoral.
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8 - Alegoria sobre a Constituição Brasileira, inspirada nos ideais franceses e
estadunidenses. Fonte: Internet.
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9 - Juramento constitucional, óleo de Aurélio Figueiredo (Museu da República, Rio de
Janeiro). Disponível na página eletrônica da Assembléia Legislativa de São Paulo.
Após a promulgação da 1ª Constituição Republicana do Brasil, realiza-se eleição
indireta pelo Congresso Constituinte, elegendo, para Presidente e Vice-Presidente da
República, respectivamente, os Marechais Manuel Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto.
A imagem é reprodução parcial de quadro maior, no qual se destaca Prudente de Morais
presidindo a assembléia, tendo ao seu lado direito (portanto, no lado esquerdo da
imagem) Deodoro da Fonseca, Cesário Alvim, Floriano Peixoto.
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10 - Proclamação da República. Óleo de Henrique Bernardelli. Acervo Museu da
República, Rio de Janeiro. Fonte: Internet.

11 - Proclamação da República. Óleo de Benedito Calixto. Acervo Prefeitura Municipal
de São Paulo. Fonte: Internet
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12 - Alegoria da República. Óleo de pintor anônimo de fins do século XIX. Acervo
Museu de Arte de São Paulo. Fonte: Internet.

