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PREFÁCIO

15 ANOS DEPOIS

Grupos Políticos e Estrutura Oligárquica no Maranhão é um tra-
balho dos velhos tempos, daqueles que procuravam oferecer uma 
interpretação de largo escopo baseada na idéia de “formação”. 
Apresentado em �99� como dissertação de mestrado em ciência 
política na Unicamp, sob a orientação de Luciano Martins, teve 
sua gestação na década de oitenta e reflete o fim de uma discus-
são voltada para a delimitação das características de formação 
das estruturas de dominação no Brasil, marcada por uma série de 
trabalhos clássicos da sociologia e da ciência política brasileira, de 
Sérgio Buarque de Holanda, Victor Nunes Leal, Raymundo Fao-
ro e Maria Isaura Pereira de Queiroz, a José Murilo de Carvalho 
e Simon Schwartzman, para citar alguns, entre os principais. De 
outro lado, é ainda subsidiário do debate sobre a Revolução de 
�0 e toda a discussão sobre a “crise das oligarquias” e o fortale-
cimento do Estado.

Afinal o que é a oligarquia? E como se formou a estrutura 
oligárquica no Maranhão? Colocar essas questões no quadro de 
uma discussão mais ampla sobre a formação do Estado brasi-
leiro era uma das muitas ambições envolvidas na empreitada. A 
extensa pesquisa propunha traçar um painel que contemplasse: 
a transição da economia exportadora de feição colonial para o 
lento processo de integração ao mercado nacional; a história e 
a dinâmica das disputas entre grupos políticos na formação da 
estrutura oligárquica e as relações entre empresariado urbano, 
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oligarquia política e Estado. O material utilizado reporta-se basi-
camente ao período compreendido entre meados do século XIX 
e a decretação do Estado Novo, mas a visão perseguida é a da 
delimitação de uma dinâmica estrutural. A idéia central girava 
em torno da vinculação entre oligarquia e formação do Estado 
Nacional, aprofundando um caminho de inversão da vinculação 
clássica entre oligarquia e mandonismo local, capaz de produzir 
uma visão mais complexa do jogo político oligárquico, muitas 
vezes caricaturado como mera expressão do predomínio de nú-
cleos familiais. Na hipótese sugerida, a oligarquia é mais do que o 
produto dos interesses desses núcleos, sendo também uma peça 
da construção do Estado brasileiro, cuja gestação foi favorecida 
pelo poder central. Ao invés das “oligarquias agrárias”, na con-
ceituação consagrada, “oligarquias políticas”, cujas funções de 
mediação sobrepunham-se à lógica das disputas entre famílias, 
determinando o processo político. No entanto, apesar dos lou-
ros acadêmicos de praxe, algumas questões pareciam claramente 
insuficientes. Talvez soubesse que nunca teria forças para tanto, 
mas alimentava a ilusão de enfrentar os problemas. Primeiro, a 
percepção de que a lógica da política oligárquica não era a mes-
ma da política local, das disputas coronelísticas retratadas pelos 
historiadores, memorialistas e literatos, levou a uma sobrevalo-
rização do próprio elemento novo a ser inserido na análise, de 
maneira a gerar uma distorção: o coronel, de centro das análises 
tradicionais sobre a política oligárquica, terminou sumindo na 
interpretação proposta. Por outro lado, a dimensão da violência 
na manutenção da dominação, que aparece aqui e ali no trabalho, 
também não foi objeto de reflexão mais detida. Para complicar 
ainda mais, se a redefinição do conceito de oligarquia, circuns-
crevendo seu significado político, livrava a análise da subsunção 
usual da política oligárquica na teia das relações de família, não é 
possível minimizar a importância deste componente. Dois anos 
depois da defesa, ocorreu a eleição de Roseana Sarney, filha do 
oligarca José Sarney, já então senador pelo Amapá, em pleito que 
continuava fazendo eco às velhas eleições fraudulentas de sem-
pre, com suas impugnações de urnas e reviravoltas de resultados. 
O domínio da família Sarney no Maranhão se aprofundaria nos 
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anos subseqüentes e uma pergunta se impunha: estaria a estru-
tura oligárquica no Maranhão passando por uma modificação 
rumo a um controle familial mais estrito (e mais estável)? Isso 
levaria a uma ruptura do modelo da ascensão através da media-
ção federal? 

Essas indagações, no entanto, eram rapidamente substituí-
das pela percepção de que o próprio tema da “formação”, pano 
de fundo de todo o trabalho, já havia caducado ou, pelo me-
nos, não poderia mais ser visto sob os ângulos tradicionais das  
ciências sociais, no caso da política, sob a forma da centralidade 
da construção do Estado. A partir de meados dos anos noven-
ta, fui progressivamente abandonando os livros, os autores, os 
problemas que tanta importância tiveram até aquele momento, 
passando a desbravar outros campos, com a firme disposição de 
misturar códigos. Era preciso sair da camisa de força das catego-
rias agregativas da “formação”, da férrea lógica argumentativa, 
da própria forma de pensar através da construção de estruturas 
e, sobretudo, da especialização estéril do conhecimento, a praga 
da “área” que tomou conta da universidade brasileira. O traba-
lho foi, então, jogado na gaveta, apesar de sempre ter circulado 
através de cópias cada vez mais apagadas e mesmo incompletas. 
Dez anos depois, Flávio Soares, um velho amigo dos tempos 
do departamento de História da UFMA, apresentaria como dis-
sertação de mestrado uma leitura ousada de João Lisboa, não 
por acaso, o grande ausente deste trabalho, intitulada Barbárie e 
Simulacro no Jornal de Timon de João Francisco Lisboa. Sem alarde, esse 
ensaio interpretativo virava tudo de ponta-cabeça. Partidos e Elei-
ções no Maranhão, quase um folhetim da política provincial, é o que 
de melhor se escreveu até hoje sobre o assunto, mas, no enqua-
dramento teórico e histórico aqui desenvolvido, João Lisboa se 
referiria principalmente ao período de desagregação, dominado 
pelas lutas de famílias, anterior à formação da oligarquia política. 
Flávio, entretanto, usa o texto justamente para enfatizar não só 
o avesso do problema aqui analisado e apresentar a fragmenta-
ção como aspecto constitutivo de um jogo político que seria um 
mero simulacro de representação, mas, principalmente, envere-
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da pelo tema dos vínculos entre sociabilidade e criminalidade, a 
“reversão criminosa da lei”, que envolvia famílias, partidos, go-
vernantes, juízes, clero, comerciantes, abrindo um outro registro 
para pensar a formação da sociedade. Duas diferenças básicas 
separam estes trabalhos: a passagem de uma concepção webe-
riana de poder e dominação para uma concepção de inspiração 
foucaultiana e deleuzeana e, de maneira incisiva, a visão de que 
a “formação” deve ser enfocada pelo seu lado recalcado, a cons-
trução da barbárie. Existe aí toda uma força interpretativa que, 
infelizmente, vai demorar a ser percebida, pois não se trata de um 
estudo de área, nem simples mistura frutífera entre campos do 
conhecimento, e sim, pura implosão, capaz de ressaltar todo um 
quadro de barbárie ausente na maioria das análises.  

A discussão acadêmica sobre política no Maranhão, no en-
tanto, ainda é muito incipiente e os poucos estudiosos que se 
aventuraram por estes caminhos continuaram a reproduzir um 
comportamento infantil que, ao seu tempo, este trabalho tam-
bém não conseguiu evitar. Trata-se do autismo das análises, da 
dificuldade em estabelecer um diálogo crítico com as interpreta-
ções existentes e avançar na formulação das problemáticas.  Ain-
da são pouco exploradas as visões da política oligárquica presen-
tes na memorialística e no jornalismo. Os temas da continuidade 
de grupos políticos, a estimulação de sentimentos de medo (dos 
castigos, das perseguições, das vinganças), o personalismo e os 
caprichos que geram atritos freqüentes etc., são questões enfoca-
das desde o século XIX, mas que não encontraram ainda vias de 
aproveitamento de forma a uma incorporação dos autores para 
a teia de interpretações e visões que fundamentam efetivamente 
um debate, pois, em geral, a posição dos trabalhos acadêmicos é 
de retirar informações e utilizá-las segundo sua referência teóri-
ca. Infelizmente, o resultado muitas vezes é a formação de verda-
deiros monstrengos, com o emprego de nomenclaturas confusas 
e inadequadas e o desconhecimento de processos históricos ele-
mentares. A continuidade dos grupos políticos, por exemplo, é a 
tônica de trabalhos jornalísticos (Antonio Lobo), memorialísticos 
(Collares Moreira) e historiográficos (Mário Meireles), mas a tese 
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aqui defendida da continuidade não tanto dos grupos quanto da 
estrutura de mando, em nenhum momento buscou um diálogo 
com estes autores enquanto formas diferentes de percepção para 
um problema, no fundo, mais ou menos comum. Não era ape-
nas a insuficiência metodológica que barrava o diálogo, mas, fun-
damentalmente, um certo infantilismo da reflexão, aspecto que 
continua se perpetuando sob diferentes roupagens. Os recentes 
estudos acadêmicos acerca das teias familiares sobre o aparelho 
do Estado, a construção de um imaginário político oligárquico, 
a representação parlamentar e as eleições, a utilização da mídia 
etc., sem falar nos trabalhos de jornalismo político, da crônica à 
investigação, ainda não encontraram trilhas de conexão. A cultu-
ra, por sua vez, vem para o centro do mercado e da manipula-
ção política, a invocar novas quebras de fronteiras, envolvendo 
a antropologia, a comunicação, a estética. Nada mais distante do 
triste quadro de “especialização” reinante no meio acadêmico, 
verdadeira involução vendida alegremente como “profissionali-
zação” e experienciada, de forma simulada, justamente pelo que 
não é.

Tal ausência de sedimentação de um pensamento sobre 
a política regional se refletiu claramente nas dificuldades para 
discutir a natureza da crise instaurada no situacionismo, quando 
o governador José Reinaldo, antigo afilhado político de Sarney, 
chegou ao rompimento depois de uma escalada de atritos com a 
senadora Roseana e seu irmão Fernando Sarney, diretor do Siste-
ma Mirante, a rede de comunicação mais influente do Estado. O 
fator a desencadear a crise foi uma reafirmação das velhas histó-
rias de caprichos pessoais da política oligárquica, a ascendência 
da esposa do governador, Alexandra Tavares, cognominada pela 
população de “A Grande”, em disputa com Roseana, “A Guer-
reira”, que insuflou José Reinaldo a diminuir a influência direta 
da família Sarney sobre seu governo. Concorrendo novamente 
ao Executivo estadual, com o apoio declarado do presidente da 
República, Roseana e a família Sarney amargaram uma dura der-
rota, no segundo turno, para Jackson Lago, antigo político opo-
sicionista, ex-prefeito de S. Luís e já derrotado em várias outras 
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tentativas. A vitória de Lago seria creditada à estratégia coorde-
nada pelo governador dissidente José Reinaldo, que apoiou um 
leque de três candidaturas, inclusive de um ex-ministro do STJ, 
Édson Vidigal, outro que possuía vínculos com Sarney, visando 
chegar ao segundo turno e então unificá-los numa grande “fren-
te de libertação”. Sem a máquina estadual, Lago provavelmen-
te não teria vencido, e não porque a maioria da população não 
desejasse derrotar a família Sarney, pois tal sentimento já vem 
se desenvolvendo há tempos, tendo se colocado na eleição de 
�99�, quando o então oposicionista Epitácio Cafeteira perdeu 
em mais uma virada de mesa; ou no pleito de �00�, que elegeu 
justamente José Reinaldo contra o mesmo Jackson Lago, quando 
a utilização da máquina estadual foi novamente larga e ostensiva, 
um verdadeiro escândalo que a mídia nacional preferiu não ver. 
Mas não haveria força suficiente para impor a derrota ao sarneis-
mo sem o dinheiro envolvido na campanha, a cooptação de pre-
feitos e outros expedientes costumeiros que, desta vez, podiam 
ser utilizados também pelos “oposicionistas”, pois estavam no 
comando do governo estadual e da prefeitura da capital. Enfim, 
as condições que permitiram a vitória de Lago não apontam dire-
tamente para a superação da estrutura oligárquica no Maranhão. 
O fato de, pela primeira vez, o apoio do presidente da República 
não ter sido suficiente para salvar o líder oligárquico, que havia 
jogado acertadamente na eleição presidencial de �00� e apoia-
do o vencedor, não parece ainda determinante para caracterizar 
uma mudança estrutural. A forma de organização predominante 
continua sendo o grupo político, pois não há propriamente parti-
dos, são siglas fantasmas dilaceradas internamente entre caciques 
e aspirantes, e um dos aspectos decisivos da balança continua-
rá sendo a questão da mediação com o governo federal, este o 
ponto em torno do qual os líderes vão se mover. O elemento 
geracional, componente importante das crises intra-oligárquicas, 
também está presente, pois existe toda uma gama de políticos 
que dominam a cena há bastante tempo e já estão em avançada 
idade. Por fim, a crise aparece na forma usual da fragmentação 
dos grupos, com o surgimento de outros pólos e novos nomes, 
alguns desembarcando diretamente das esferas do judiciário fe-
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deral, em movimentação a que o governo central não parece de 
todo alheio. Como se desenhará a competição entre os grupos 
políticos diante da pressão de novas lideranças, cujas formas de 
atuação não parecem apontar para nada de efetivamente muito 
distinto das antigas “divisões” da máquina pública entre grupos 
ávidos de poder? Em suma, nos termos em que o trabalho foi 
escrito, a pergunta seria simples: a crise é do sistema oligárquico 
ou ainda guarda aspectos centrais das crises intra-oligárquicas? 
Se for do sistema oligárquico, o que a sustenta? O avanço de 
um processo de democratização da política no Brasil, em vias 
de completar a passagem da “oligarquia” à “poliarquia”, para 
usar o modelo conhecido de Dahl? A própria forma como se 
processa mais esta “derrubada das oligarquias” não aponta para 
isto, apesar dos gritos de liberdade e emancipação da cidadania, 
tampouco a construção de formas democráticas parece ser o ca-
minho das mutações mais globais dos sistemas de dominação na 
atualidade.

Incapazes de discutir a natureza da crise, muitos passaram 
simplesmente a propagar o fim do domínio oligárquico no Mara-
nhão, para o que contribuiu igualmente a derrota do carlismo nas 
eleições estaduais da Bahia. Pela enésima vez desde a Revolução 
de 1930, ouvimos uma nova euforia em torno do “fim das oli-
garquias”, cantilena que varreu a imprensa nacional e é encam-
pada por grande parte dos analistas. Desde a década de �9�0, 
no entanto, as crises intra-oligárquicas foram acompanhadas de 
um discurso “anti-oligárquico” por parte de setores da oposi-
ção. O próprio movimento contra a posse de Eugênio Barros, 
conhecido como a “Greve de 5�”, é geralmente analisado como 
um momento expressivo de luta anti-oligárquica, quando toda 
a sua lógica e desfecho colocavam-se nos marcos dessa própria 
estrutura. Afirmar isto não implica em desconhecer a repulsa da 
maioria da população da capital à continuidade dos métodos de 
compressão política da República Velha, o que se evidenciou, de 
resto, em movimentos similares em outros estados do nordeste. 
Apenas não é possível igualmente desconhecer o quadro onde 
as reivindicações se expressavam. A reprodução de padrões de 
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dominação oligárquicos no Maranhão atravessou todo o século 
XX, sofrendo alterações decorrentes mais das modificações veri-
ficadas no plano nacional que propriamente oriundas de alterna-
tivas criadas por fora ou que apontem para além dessa estrutura. 
Apesar de outras formas de organização terem surgido ao longo 
das últimas décadas, a economia regional sofrido modificações 
importantes, comparada ao tempo das firmas da Praia Grande, 
o controle estreito do voto ser mais difícil apesar da importância 
do poder econômico e dos principais sistemas de mídia etc., o 
certo é que a realidade do domínio político manteve uma im-
pressionante capacidade de adaptação. Ainda assim, a reflexão 
sobre a questão da crise da estrutura de poder oligárquica, tal 
como vigorou no decorrer do século XX, teria que incorporar 
outros elementos. Ela não pode mais ser analisada simplesmen-
te nos termos em que foi formulada, pois o pano de fundo da 
idéia de oligarquia política era ainda a formação do Estado e o 
que se trata hoje é exatamente da crise deste último enquanto 
centro ou referência básica do sistema de dominação. A crise 
da oligarquia liga-se fundamentalmente à crise do Estado, mas 
as respostas não têm se processado de maneira a incorporar e 
dinamizar novas formas institucionais, para além das antigas prá-
ticas oligárquicas de apropriação. Ao contrário, de certa maneira 
podemos perceber uma nova roupagem das velhas práticas de 
loteamento e composição parlamentar. É difícil neste quadro co-
mungar das esperanças sempre tão facilmente propagandeadas. 
Talvez estejamos mesmo iniciando um mergulho na fragmen-
tação para além da dinâmica oligárquica.  A conceituação aqui 
utilizada não buscava a análise da fragmentação, antes, permitiu 
ver como a política oligárquica tinha encontrado na mediação do 
governo central um ponto de sustentação. A fragmentação que 
o modelo analítico suportou era apenas a das crises intra-oligár-
quicas, quando tratava-se, na verdade, de algo mais complexo, 
constitutivo. A velha política dos líderes, da encenação partidária 
e do falseamento das eleições, do “político máscara”, do “eleitor 
cínico”, do processo institucional como “vão simulacro”, nas vi-
sões da (de)formação presentes em João Lisboa e desencavadas 
por Flávio Soares, ainda está aí e vai se alheando cada vez mais 
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do tecido social, de maneira que um outro tipo de fragmentação 
pode estar em curso. Neste sentido, e não no de um feliz en-
contro com a democracia, talvez seja possível falar em crise da 
estrutura oligárquica. 

*****

Para esta versão algumas alterações foram efetuadas. Subs-
tituiu-se a introdução por outra, elaborada para uma comunica-
ção à �5º Reunião Anual da SBPC, em �995, intitulada “Estado 
Nacional e Oligarquia: o caso do Maranhão e uma hipótese”. O segundo 
capítulo sofreu significativa ampliação, com a incorporação de 
trechos de dois relatórios parciais encaminhados ao orientador, 
em setembro de �988 e março de �990. Parecia, então, que o 
detalhamento da formação dos grupos e do desenrolar das crises 
poderia sobrecarregar a exposição e confundir o leitor, pelo ex-
cesso de atores envolvidos. O resultado atual, entretanto, é mais 
consistente. O capítulo três da versão original foi desmembrado 
em dois e a conclusão, ampliada. Todo o texto, enfim, sofreu uma 
revisão, com a correção de imprecisões e problemas de estilo. 

         São Luís, janeiro de �007.

Flávio Reis
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INTRODUÇÃO

ESTADO NACIONAL E OLIGARQUIA

A distinção conceitual entre patrimonialismo e feudalismo 
foi um frutífero veio teórico para esclarecer diferenças no pro-
cesso de construção do Estado na Europa Ocidental. Sintetica-
mente, ambos seriam tipos de dominação tradicional, aquela que 
se legitima pela crença na santidade de ordenamentos herdados 
de outros tempos, mas guardariam entre si uma diferença funda-
mental relacionada à expansão do modo de dominação. Enquan-
to no patrimonialismo o senhor se mantém como fonte quase 
exclusiva do direito, na variante feudal verifica-se uma estamen-
talização do direito e do poder político. Na verdade, os tipos se 
distinguiriam nos três níveis do argumento weberiano:

 a) pela forma da legitimidade – pois no primeiro não se 
perde o caráter pessoal da delegação de poderes, enquanto no 
estamental-feudal formam-se direitos independentes;

b) pelo modo de organização da dominação – o aparelho 
administrativo do patrimonialismo tende à centralização e o tipo 
feudal à transferência institucional de poderes para a grande uni-
dade doméstica;

c) pelo encaminhamento da disputa política entre o Prín-
cipe e os senhores locais – o patrimonialismo é uma forma de 
organização com supremacia do centro político e o feudalismo, 
ao contrário, expressa a supremacia dos interesses locais.�

� Sobre a distinção entre patrimonialismo e feudalismo ver: Max Weber. Economia y 
Sociedade. México: Fondo de Cultura Econômica, �9��, p.8�0/8�7; Reinhard Ben-
dix. Max Weber: um perfil intelectual. Brasília: UNB, �98�, p.�59/�89; Gina Z. Kuper. 
La Dominacuón Patrimonial en la obra de Max Weber. México: Fondo de Cultura Econô-
mica, �989 e Patrimonialismo y Modernización: poder y dominación en la sociologia del Oriente 
de Max weber. México: Fondo de Cultura Econômica, �99�.
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No Brasil, a tipologia weberiana foi inspiradora de alguns 
trabalhos clássicos sobre a formação das estruturas nacionais 
de mando, dentre os quais podemos destacar os de Raymundo 
Faoro, Os Donos do Poder, e Simon Schwartzman, Bases do Auto-
ritarismo Brasileiro. Ambos, com inovações em relação ao mode-
lo original, utilizam a noção de patrimonialismo, entendendo o 
Estado como fonte de poder político em si mesmo. A novidade 
conceitual proposta por Faoro é a elaboração da categoria “es-
tamento burocrático”, indicando um processo de estamentaliza-
ção a partir do centro de organização do sistema de domina-
ção patrimonial, proposta que não seria encampada por Simon 
Schwartzman, que insiste na qualificação de uma “burocracia” 
ou “classe política” como estrato social materialmente depen-
dente do Estado, pois o corpo político não adquire a qualidade 
de se reproduzir autonomamente, não se caracterizando como 
um estamento. O interessante em suas observações reside, no 
entanto, na discussão da modernização do patrimonialismo, ao 
sugerir uma linha de continuidade, na passagem para a forma 
de dominação moderna, entre o patrimonialismo originário e o 
patrimonialismo burocrático e entre o tipo estamental-feudal e o 
racional-legal. A diferença estaria no laço que vincula sociedade e 
Estado, pois no caso deste último par existe uma base contratual 
que condiciona a organização das relações de dominação, no-
ção estranha ao vínculo patrimonial, capaz de se modernizar sem 
perder a indistinção entre sociedade e Estado. No caso brasileiro, 
a cooptação a partir das instâncias centrais de governo tornou-se 
um dos elementos nucleares da formação da estrutura moderna 
de poder, submetendo as áreas periféricas ou decadentes, mais 
afeitas à dominação patrimonialista, em contraponto a uma área 
dinâmica baseada em eixos de representação de base contratual.  

Este esforço interpretativo apoiado no patrimonialismo 
como categoria central, construiu-se basicamente num debate com 
outra linha explicativa, mais antiga, inspirada no modelo feudal, 
que privilegia os laços de poder privado como característica pre-
dominante na formação das estruturas do poder político no Brasil. 
Também aqui não há concordância interna integral. Dois exem-
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plos sempre referidos são A Ordem Privada e a Organização Política 
Nacional, de Nestor Duarte, e O Mandonismo Local na Vida Política 
Brasileira, de Maria Isaura Pereira de Queiróz. O primeiro extrema 
o argumento privatista, afirmando que o poder privado substituía 
o Estado, enquanto a segunda, aponta uma transferência de poder 
político que se daria “de fato”. A letra da lei podia até ser centra-
lista, como no Império, mas o que efetivamente contava era a po-
sição do coronel local. A rigor, aqui nem se fala propriamente em 
Estado, pois o núcleo da análise são as redes de poder privado.

Esta polêmica tradicional da sociologia política brasileira é 
retomada para discutir o problema da constituição de oligarquias 
regionais. O termo “oligarquia” tem larga utilização na análise do 
processo político nacional e, apesar de certa ligeireza em seu empre-
go, em geral serviu para enfatizar o predomínio de redes de poder 
privado de base familial sobre o aparelho do Estado, cuja sustenta-
ção encontrava-se no controle da propriedade agrária. Os elemen-
tos principais indicariam um contexto de política tradicional, onde a 
tensão básica do sistema de dominação estaria entre o centro patri-
monial e os chefes locais, mas com supremacia destes últimos. O lo-
calismo significa aqui a trincheira do exercício do poder privado e a 
figura chave na relação com o poder público é o coronel. O período 
em que sua atuação teria se evidenciado na organização do sistema 
político e na sustentação do Estado brasileiro é identificado na fase 
do federalismo republicano da chamada República Velha, momento 
tradicionalmente reconhecido como de apogeu dos coronéis e das 
oligarquias na política nacional.

 Desde o estudo clássico de Victor Nunes Leal, entretanto, 
a figura do coronel teve que conviver com a noção do “coronelis-
mo” como sistema, onde ele é apenas uma das peças (e justamente 
a que se encontra em posição mais frágil). Na elaboração proposta 
em Coronelismo, Enxada e Voto, o sistema é representado como uma 
cadeia de compromissos entre os poderes público e privado. O fato 
do “coronelismo” emergir quando o poder independente dos che-
fes locais já declinava ante a expansão do poder público e precisava 
pactuar para sobreviver, na conhecida fórmula de Nunes Leal, pode 
ser significativo para a compreensão da política oligárquica. Apesar 
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do texto sugerir implicitamente uma noção de mediação, o espaço 
dessa relação não ganha densidade analítica, de maneira que o papel 
jogado pelas oligarquias regionais na formação do Estado é sempre 
analisado como em inevitável progressão decadente. Isto permitiu 
que as oligarquias continuassem sendo vistas como agregados polí-
ticos que expressariam interesses de um coronelato de base tradicio-
nal, agrária. A vinculação genética da oligarquia regional seria com 
os chefes locais, de maneira que o coronel, mesmo enfraquecido, 
permaneceu como tipo básico para explicação da política em áreas 
atrasadas. 

A argumentação aqui desenvolvida volta ao ponto de partida 
da polêmica, ou seja, a existência de duas concentrações de poder 
remanescentes da situação colonial: um centro político de natureza 
patrimonial e um forte poder privado, expresso na figura dos senho-
res rurais. E recoloca a idéia que perpassa todo o trabalho de Nunes 
Leal: as estruturas do poder político constituíram-se através de uma 
cadeia de mediações entre poder público e poder privado. A carac-
terística patrimonial predominante requer, entretanto, que seja espe-
cificada a relação entre ambos: o Estado não consegue se expandir 
sem o apoio dos fortes poderes privados, ao mesmo tempo em que 
estes só ganham verdadeira significação no contexto da utilização 
dos poderes públicos e, por isso, buscam permanentemente serem 
ungidos pela política.� A cadeia de mediações não deve ser pensada 
entre poderes com existência distinta, exteriores entre si, mas den-
tro da estrutura em formação. O termo “oligarquia” será utilizado, 
então, para designar a categoria dos políticos que exerceram as fun-
ções de mediação entre província e governo central e de organiza-
ção da disputa política no âmbito regional, analisando a constituição 
desse tipo de ator através de um estudo centrado no caso do Ma-
ranhão, uma província periférica do nascente Estado Nacional. A 
posição marginal significava uma dependência maior em relação ao 
centro, o que implicaria em interferências constantes nas disputas 
dos grupos políticos regionais. No modelo da construção imperial, 
a armadura institucional centralizada foi definida sem que houvesse 

� Simon Schwartzman. Bases do Autoritarismo Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Cam-
pus, �98�. 
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uma burocracia verticalizada ou uma cadeia de compromissos de 
tipo contratual (e não clientelístico) que a sustentasse, favorecendo 
a constituição de um setor de mediação e abrindo espaço para a 
formação de grupos políticos oligárquicos estimulados pelo próprio 
poder central. A estrutura oligárquica teve seus traços formativos 
definidos entre meados do século XIX e o início do século XX e 
não será aqui analisada como um entrave (tradicional) à expansão do 
Estado (moderno), pois ela faz parte da formação da estrutura na-
cional de dominação. Assim pensada, a oligarquia funcionou como 
pólo de unificação, utilizando-se principalmente do clientelismo que 
sustentava a “cadeia de compromissos” indicada por Nunes Leal. 
Não seria apenas um resquício condenado ao desaparecimento mais 
ou menos rápido, como expressão do predomínio de relações tra-
dicionais de base agrária ajustadas à expansão do sistema represen-
tativo, mas uma peça importante da formação do Estado, utilizada 
instrumentalmente pelo governo central e cujos padrões de atuação 
marcariam fundo a experiência política brasileira.



��
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Capítulo I

EMPRESARIADO COMERCIAL 

E PROPRIETÁRIOS RURAIS NA ESTRUTURA  

ECONÔMICA DO MARANHÃO
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1. RETROSPECTO: ALGODÃO E AÇÚCAR

A economia maranhense durante o período imperial sus-
tentou-se principalmente na exportação de algodão e açúcar. A 
região foi incorporada ao sistema mercantilista na segunda me-
tade do século XVIII, através da Companhia Geral do Grão-
Pará e Maranhão, conhecendo uma rápida alta das exportações 
de algodão entre o final do século XVIII e o início da década 
de �8�0. Quase toda a produção vinha das localidades às mar-
gens do rio Itapecuru e algumas cidades da Baixada. A chamada 
área de Pastos Bons, no alto Parnaíba, fora alcançada pela trilha 
do gado e precariamente ocupada como extensão do Nordeste 
açucareiro, a ele vinculando-se comercialmente através do ser-
tão, quase sem ligações com o litoral. No início do século XIX, 
as áreas do Mearim e Pindaré permaneciam pouco devassadas. 

Nas décadas de 1830 e 1840, a Província tinha dificuldade 
de mercados para o algodão, já normalizado o suprimento in-
ternacional depois das guerras de independência da América do 
Norte, do período de Napoleão e seus efeitos sobre o mundo 
colonial. Neste momento, surgiram conflitos localizados, lutas 
de facções municipais, que vão se desdobrar em movimentos de 
insatisfação popular. O maior de todos, a Balaiada, iniciou em 
fins de 1838 e durou três anos, desenvolvendo-se principalmen-
te nas regiões do Itapecuru e Parnaíba. Os efeitos do conflito 
sobre a economia regional prolongaram-se durante a década de 
�8�0, somando aos problemas de mercado, o aumento das dívi-
das dos proprietários rurais e a necessidade de reconstrução em 
terras que já não tinham a mesma produtividade de meio século 
atrás. O governo provincial, então, promoveu uma campanha es-
timulando a produção de cana-de-açúcar e a construção de en-
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genhos como meio de salvação econômica. Os preços do açúcar 
no mercado internacional estavam em alta, puxados pelo fim da 
escravidão nas Antilhas inglesas e a conseqüente desorganização 
da produção. Na Baixada e no vale do Pindaré, onde estavam as 
melhores terras para a cana, logo iniciaram as construções de en-
genhos. O historiador Jerônimo de Viveiros anotou a existência 
de ��0 engenhos em �8�0, ressaltando que o esforço teria re-
sultado da venda de fazendas de gado no Itapecuru e abandono 
de plantações de algodão.� O Mearim também se tornou pólo 
atrativo, com terras novas e férteis para o algodão, arroz, milho 
e mandioca.

Passado o momento da Companhia, o estabelecimento de 
um sistema agroexportador no Maranhão obedeceu a duas fases 
distintas. A primeira abrange o período da crise do antigo sistema 
colonial (�808/�8�0) até meados do século XIX. As principais 
questões dessa fase são a formação de um esquema próprio de 
financiamento da produção, independente das reinversões de ca-
sas comerciais com sede na Metrópole, e a constituição de um se-
tor empresarial local, concentrado em S.Luís, capital da Província 
e sede do porto por onde era escoada a produção. Neste período, 
o nascente sistema agro-exportador assentava-se principalmente 
sobre o algodão. A segunda fase inicia-se em meados do século 
XIX e estende-se até a crise do final do século, quando o sistema 
é modificado em sua base produtiva, a grande plantação espe-
cializada e o braço escravo, e em suas vinculações comerciais, o 
mercado exterior. Foi neste momento que aconteceram os surtos 
de diversificação do capital mercantil, primeiro em inversões no 
setor de serviços e, posteriormente, no setor fabril, basicamente 
na indústria têxtil. 

Entre as décadas de �850 e �870, o capital mercantil acu-
mulado na agroexportação deu seus primeiros passos na cons-
trução de um setor de serviços, a exemplo do que ocorria em 
outros pontos do país. No ramo dos transportes dominava a na-
vegação fluvial, toda feita por barcos à vela e canoas. Fracassada 

� Jerônimo de Viveiros. História do Comércio do Maranhão, v. I. São Luís: Edição da 
Associação Comercial, �95�, p. �0�.
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a primeira tentativa de introduzir o vapor (�85�/�85�), em �85�, 
o governo provincial contratou com duas firmas comerciais da 
capital a criação de uma companhia para cobrir os rios Itapecuru, 
Mearim e Pindaré. Os contratantes deveriam, ainda, organizar 
duas linhas costeiras, uma para o norte, até Manaus, outra para o 
sul, a princípio até o Ceará e depois estendendo-se até o Recife. 
Em �870, a frota compunha-se de nove vapores, com capacida-
de total para �.��� toneladas, servindo a cinco linhas internas e 
duas interprovinciais.� Os vapores facilitaram as ligações com a 
capital, mas não absorveram todo o movimento da navegação 
fluvial. As pequenas embarcações à vela mantiveram sua impor-
tância, principalmente no trânsito entre localidades do interior. 
César Marques indicou a existência de �95 embarcações à vela 
registradas em �870.

Até meados do século XIX, parte dos habitantes de S.Luís, 
abastecia-se da água vendida por Ana Jansen, famosa matrona lo-
cal, comerciante e latifundiária, proprietária de poços nos arredo-
res da cidade. Em �85�, o governo da província concedeu o pri-
vilégio da venda de água, por sessenta anos, para uma companhia 
que deveria canalizar água do rio Anil. A Companhia das Águas 
do Rio Anil pouco realizou, sofreu oposição dos vendedores de 
água e foi incorporada, em �875, pela Companhia das Águas de 
São Luís, uma empresa organizada por quatro grandes comer-
ciantes da capital. A nova companhia manteria-se até o início da 
década de �9�0, quando os serviços de água e esgotos passaram 
a ser efetuados por uma companhia norte-americana.5 

Os serviços de iluminação pública na capital são de �8��. 
Dois americanos firmaram contrato com o presidente da Pro-
víncia em �8�� e negociaram a concessão com a Companhia 
de Iluminação a Gás do Maranhão. Não conseguimos informa-
ções sobre os fundadores da empresa, mas a diretoria durante a 
década de �870 era integrada por importantes comerciantes da 

� César A. Marques. Dicionário Histórico-Geográfico da Província do Maranhão. Rio de  
Janeiro: Editora Fon-Fon, �970, p. �9�/95.

5 Viveiros,op. cit., v.II, p. ���/�7; Marques, op. cit., p.�05/0�; Almanaque do Diário 
do Maranhão �879.
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capital. Em �870, os serviços da companhia atingiam apenas 9 
repartições públicas, ��� casas particulares e �88 combustores 
nas ruas.� 

A história dos bancos na praça da capital iniciou em �8��, 
ano da organização do Banco Comercial do Maranhão. Empre-
endimento bem sucedido, formado com capital de quatrocentos 
contos, funcionou até �85�, pagando dividendos altos, média 
anual de ��% do valor das ações, cuja cotação no mercado alcan-
çou ágio de 50%.7  O Banco possuía licença de funcionamento por 
vinte anos, mas o fim das operações foi determinado pelo governo 
central, interessado na criação de uma Caixa Filial do Banco do 
Brasil. No final de 1857, o comerciante Joaquim Marques Rodri-
gues comandou a organização do Banco do Maranhão, a primei-
ra das três instituições bancárias que teriam vida mais longa na 
Província. Iniciou as operações em maio de �858 e os dividendos 
pagos até �870 foram, em média, de ��% ao ano, do capital de mil 
contos. As ações conseguiram valorização de �0% acima do preço 
nominal. Para dar uma idéia do montante empregado, o valor das 
exportações da Província estava entre dois e três mil contos. Em 
�8�9, entrou em funcionamento o Banco Comercial, uma iniciati-
va dos negociantes Martinus Hoyer e João Pedro Ribeiro, com ca-
pital de dois mil contos. Diferente destes, que realizavam somente 
operações de desconto, depósito a juros, câmbio e empréstimos de 
curto prazo, o Banco Hipotecário e Comercial, fundado em �877, 
visava, pelo menos em sua concepção geral, o auxílio à lavoura. Na 
verdade, seus estatutos favoreciam os empréstimos sobre hipote-
cas urbanas. Entre �877 e �9��, realizaram-se ��8 empréstimos 
urbanos, no valor de �.�95 contos, e apenas 99 sobre hipotecas 
rurais, na metade daquele valor.

Ao término da década de �870, duas considerações a re-
gistrar: a) o Maranhão já havia iniciado a diversificação do capital 
mercantil no setor de serviços e incorporado a forma de iniciativa 
empresarial das sociedades de capital aberto; b) existia um pro-

�  Marques, op. cit., p. �90.
7  Idem, p. �0�.
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cesso de urbanização da riqueza, no sentido de concentração das 
disponibilidades monetárias no setor de empresários comerciais 
das atividades de exportação e importação. Estes empresários, 
continuando a tradição dos velhos negociantes de grosso trato do 
final do período colonial, tinham um padrão de reprodução da 
riqueza através de inversões diversificadas. O financiamento da 
produção estava predominantemente alicerçado em adiantamen-
tos dos comerciantes aos fazendeiros, em dinheiro ou fatores de 
produção, como escravos e instrumentos. Tal forma de vincula-
ção, que envolvia uma diferenciação entre o setor de produção 
agrícola e o setor de comercialização externa, existia desde a in-
tegração tardia do Maranhão ao mercantilismo no final do século 
XVIII, aprofundando-se no decorrer do século seguinte. O setor 
comercial de importação e exportação tornou-se o motor do sis-
tema econômico, credor da maioria dos fazendeiros de algodão e 
senhores de engenho, além de principal agente dos surtos de di-
versificação das atividades econômicas. Nos próximos anos, ou-
tros empreendimentos continuaram aparecendo: uma nova com-
panhia de navegação fluvial, duas companhias de seguros, uma 
empresa voltada para a prensagem e armazenamento do algodão 
vindo do interior, um engenho central. Nesse momento, a lavou-
ra da cana-de-açúcar passava por rápido crescimento, enquanto a 
exportação do algodão mantinha a mesma média das duas déca-
das anteriores. Os quadros seguintes mostram o rendimento das 
exportações de algodão e açúcar.

EXPORTAÇÕES DE ALGODÃO E AÇÚCAR (TON.)

ALGODÃO AÇÚCAR

PERÍODOS Média anual %exp.Brasil Média anual %exp. Brasil

�85�/�0 �.��7 �0,0 - -
�8��/70 �.��� ��,0 �.89� �,7
�87�/80 �.5�� ��,0 �.9�� �,0

FONTE: Maranhão: Jerônimo de Viveiros, História do Comércio do Maranhão, op. cit. 
p. ���/���; Brasil: Wilson Cano, Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. São 
Paulo: T.A. Queiróz Editores, �98� (�º ed.), p. �7�.
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EXPORTAÇÕES DO MARANHÃO

ALGODÃO AÇÚCAR OUTROS (�)

ANO (�) Ton. Valor (�) Ton. Valor Valor
�880/8� �.��8 �.��5 ��.7�9 �.��� �8�
�88�/8� 5.0�0 �.��� ��.��� �.��� �95
�88�/8� �.0�0 �.88� ��.��� �.�9� ��5
�88�/8� �.08� �.78� ��.�9� �.��0   �x�(�)

�88�/85 �.��5 �.7�� �0.9��    7�5 ��9
�885/8� �.90� - ��.��8 - -
�88�/87 �.0�� - �0.9�8 - -

NOTAS: (1) ano financeiro (jul. a jun.); (2) exceto couros; (3) contos de 
réis; (�) ilegível no original.
FONTE: Fala do Presidente da Província, João Capistrano Bandeira de 
Melo, �5/0�/�88� (anexos); Fala do Presidente da Província, João Bento 
de Araújo, ��/0�/�888, p. 5�.

           

Durante as duas últimas décadas do Império, portanto, a 
economia maranhense sustentou-se através das exportações de 
algodão e açúcar. O primeiro destes gêneros já passava por sérios 
problemas de colocação no mercado mundial desde a década de 
�8�0 e, na segunda metade do século, o nível das exportações 
manteve-se praticamente estático, apesar do suprimento das têx-
teis européias ter sido novamente afetado na década de �8�0 pela 
guerra civil norte-americana. A participação do Maranhão no to-
tal das exportações brasileiras de algodão caiu de �0% na década 
de �850 para �7% na década de �880. O inverso ocorreu com 
a produção do açúcar, que aumentou significativamente, tendo 
sua exportação passado da média anual de �.98� toneladas na 
década de �8�0, para ��.0�� nos anos �880. Praticamente toda 
a produção da Província colocava-se no mercado internacional. 
No exercício de �8�5/��, por exemplo, 95% do valor das expor-
tações globais foram realizados no exterior, não passando de 5% 
o valor do comércio interprovincial (excetuando-se os negócios 
de reexportação). Duas décadas depois, o quadro já indicava alte-
ração, mas o comércio exterior continuava sendo o carro-chefe: 
entre �88�/85 e �88�/87 aqueles percentuais foram, respectiva-
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mente, 70 e �0%.8

Dois problemas são destacados na literatura como os mais 
sérios entraves para que o sistema exportador no Maranhão con-
seguisse modernizar sua estrutura produtiva e chegasse ao final 
do século em condições de competitividade: a falta de mão-de-
obra e a escassez de capital no setor agrário. O primeiro teve sua 
expressão mais significativa nas vendas de escravos para as prós-
peras províncias cafeeiras e na dificuldade em submeter a popu-
lação livre ao trabalho nas fazendas. O segundo apresentou-se 
principalmente sob a forma de endividamento e descapitalização 
crescentes dos grandes proprietários rurais, presos numa cadeia 
de débitos junto aos comerciantes exportadores.9 Os próprios fa-
zendeiros e senhores de engenho tratavam de estabelecer a rela-
ção entre os dois problemas, insistindo que a alienação dos ativos 
estava determinada pela situação de insolvência financeira frente 
ao setor comercial. Vejamos sucintamente as duas questões.

Os proprietários rurais referiam-se à abolição sem indeni-
zação como o meio mais rápido de levar a produção agrícola à 
“derrocada total”. Não havia propriamente uma resistência deci-
dida ao fim da escravidão enquanto tal, por supor ser impossível 
organizar a produção em novos moldes em período relativamen-
te rápido. A atitude dos proprietários rurais na década de �870, 
quando da intensificação do tráfico interprovincial, ao defender 
firmemente a extinção do imposto sobre a venda dos escravos, 
mostrou justamente o contrário. O setor do grande comércio de 
exportação, que teve no escravo uma das principais garantias dos 

8 Ver retrospecto In Relatório apresentado ao Exmo Sr. Dr. Raul da Cunha Machado, 
�º. Vice-governador do Estado, em exercício, pelo Secretário da Fazenda, José Car-
neiro de Freitas, exercício econômico-financeiro de julho de 1917 a junho de 1918,  
p. ���. Relatório apresentado à Assembléia Geral Legislativa pelo Ministro da Fa-
zenda, João Alfredo Correia de Oliveira, �888, quadros �� e ��. 

9 Para a questão da venda de escravos ver Jalila Ayoub Jorge Ribeiro, A Desagregação do 
Sistema Escravista no Maranhão (1850-1888). São Luís: Sioge, �990. Sobre o endivida-
mento dos proprietários rurais ver  Francisco de Assis Leal Mesquita, Vida e Morte 
da Economia Algodoeira no Maranhão: uma análise das relações de produção na cultura do algo-
dão 1850-1890. Dissertação de Mestrado, PIMES/UFPE, Recife, �98�. A principal 
referência para o estudo da economia maranhense no século XIX continua sendo o 
clássico trabalho de Jerônimo de Viveiros, História do Comércio do Maranhão.  
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empréstimos concedidos, foi quem defendeu a necessidade de 
“estancar a perda de braços”. Um simples dado chama a atenção: 
mesmo com a venda de escravos a produção não sofreu quedas, 
inclusive aumentando significativamente no caso do açúcar. Por 
outro lado, o Censo de �87� já indicava que o número de homens 
livres (8�.9�9) trabalhando na lavoura era superior ao dobro dos 
escravos (��.9��) ocupados nesta atividade, registrando ainda 
que metade da população escrava não estava na agricultura.�0 
Dois importantes fatores de atração de mão-de-obra definiram 
os novos termos do problema: as secas do nordeste semi-árido 
(�877/79, �888, �900) e a expansão da borracha na Amazônia. A 
economia extrativa cresceu vertiginosamente na Amazônia entre 
o final do século XIX e a I Grande Guerra, ocasião em que a en-
trada da produção asiática aumentou a oferta no mercado, forçou 
a queda dos preços e terminou deslocando o centro da produção 
internacional. Todo o aumento verificado nas décadas de expan-
são da produção brasileira resultou da incorporação de maior 
número de trabalhadores, pois não houve alteração nas técnicas 
de extração da borracha. A imigração nordestina foi o suporte 
de todo o processo. Criou-se um fluxo de mão-de-obra e muitos 
nordestinos foram se assentando em terras férteis do Maranhão 
e Pará. No caso do Maranhão, esse fluxo foi fundamental na de-
finição de um novo tipo de estrutura produtiva no meio rural. A 
abundância de terras dificultou o recrutamento dos homens li-
vres para o trabalho nas grandes fazendas, sendo este o principal 
motivo para a pecha de “sertanejos vadios” que os acompanhou 
por vários anos. O estabelecimento de homens livres em peque-
nas plantações localizadas no interior das grandes propriedades 
ou em terras devolutas integradas à agricultura mercantil, ainda 
em plena vigência do escravismo, é uma hipótese que precisa ser 
considerada para entender porque a venda de escravos não impli-
cou em queda dos níveis de exportação. Apesar da existência de 
esparsas referências sobre o emprego de trabalhadores diaristas, 

�0 Ver as considerações de José de Ribamar C. Caldeira. Origens da Indústria no Sistema 
Agro-Exportador Maranhense 1875-1895. Tese de Doutorado, USP/FFLCH (Dep. So-
ciologia), �988.
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o quadro parece ser de dificuldades dos grandes proprietários 
para estabelecerem relações de assalariamento com a população 
livre. A solução para o problema foi se delineando aos poucos. 
Houve uma subordinação da mão-de-obra livre à agricultura 
mercantil, através da organização de circuitos de financiamento 
que, em síntese, repassavam para o pequeno produtor as antigas 
relações de endividamento entre os grandes proprietários rurais 
e os comerciantes exportadores. Progressivamente os antigos se-
nhores que permaneceram no setor algodoeiro diminuíram a área 
cultivada e estabeleceram relações de subordinação econômica 
com os pequenos plantadores, que ficavam obrigados a vender-
lhes o produto como pagamento de uma renda pela exploração 
da terra.

O outro problema indicado diz respeito à escassez de capital 
monetário no setor rural. Aqui tocamos em um aspecto bastante 
comum a todos os sistemas regionais de exportação estabelecidos 
no Brasil, pois o setor mercantil comandava toda a estrutura de co-
mercialização externa e financiamento da produção.�� As grandes 
casas de comércio formavam um oligopólio comercial, concen-
trando a comercialização dos principais gêneros e as importações, 
e um oligopólio financeiro, controlando a oferta monetária e im-
pondo duras condições de reembolso para a concessão de em-
préstimos. Os poucos bancos existentes foram organizados por 
grandes comerciantes e facilitaram os negócios do próprio setor de 
exportação/importação. Poucos proprietários rurais conseguiam 
empréstimos bancários, normalmente o comerciante levantava o 
dinheiro e o repassava a taxas de juros mais altas.

A questão central para a descapitalização foi o declínio dos 
preços durante toda a segunda metade do século XIX, salvo, no 
caso do algodão, durante o período da guerra civil americana. 
No entanto, o conflito irrompeu quando já se efetuava o des-
locamento dos investimentos para a construção de engenhos, 
contribuindo para que a resposta em termos de volume da pro-

�� Ver  João Manuel Cardoso de Mello. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Brasiliense, 
�98� (�ª. Ed.), p. �7/�9.
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dução não correspondesse ao estímulo do mercado. São Paulo 
e Pernambuco aproveitaram o boom e lideraram as exportações 
de algodão na década de �8�0. Em relação ao açúcar, o mercado 
internacional passou por sérias alterações até o final do século. 
Três fatores acirraram decisivamente a competição: a reorganiza-
ção da produção das Antilhas; a importância crescente do açúcar 
de beterraba, que elevou sua participação de 8 para �8% no total 
da produção mundial entre �8�0 e �880; a expansão da produção 
cubana, estimulada pelas relações com o mercado norte-america-
no. O aumento da competição ocasionou uma queda acentuada 
no preço médio da tonelada brasileira. Em suma, o Maranhão fez 
um esforço para expandir sua produção em um quadro de cres-
centes dificuldades para as exportações brasileiras de açúcar. No 
início do século XX, mesmo Pernambuco estava praticamente 
fora do mercado internacional, voltando-se para o suprimento 
nacional.

2. A CRISE DO SISTEMA AGROEXPORTADOR

A análise pode se centrar agora nos efeitos da abolição so-
bre o conjunto do sistema produtivo, dividindo-a em duas partes: 
as transformações no meio rural e a aceleração dos investimentos 
no cenário urbano, especialmente a criação das fábricas têxteis.

A integração da população flutuante de sertanejos na pe-
quena plantação mercantil indicava a possível solução para o pro-
blema da organização do setor agrário. A dificuldade estaria na 
aplicação desse sistema na cultura canavieira, onde os pequenos 
fornecedores sempre ocuparam uma posição complementar. O 
rápido declínio das exportações de açúcar na década de �890 ex-
pressa a perda de importância da grande unidade produtiva no 
meio rural maranhense. A incapacidade dos senhores de enge-
nho em estabelecer formas de assalariamento como regime de 
trabalho predominante é um problema que necessita de maior 
esclarecimento, mas parece estar relacionada à situação de insol-
vência da grande maioria dos produtores. Neste quadro, a grande 
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plantação resistiria apenas se houvesse subsídio governamental 
ou grande recuperação dos preços. Como não se verificou ne-
nhum dos dois estímulos, houve o rápido declínio da produção. 
A quantidade de açúcar entrado na capital, por exemplo, entre 
�89� e �898, foi, respectivamente, �.��8, �.��0 e �.800 toneladas, 
indicando uma trajetória descendente e muito abaixo da média 
de �� mil toneladas exportadas na década de �880. A produção 
de algodão também caiu, mas não de forma tão acentuada: o 
volume entrado na capital durante o qüinqüênio �89�/95 foi de 
�.000 toneladas, em média anual, �5% abaixo da média histórica 
das décadas anteriores. De qualquer forma, mostrou-se suficien-
te para garantir o suprimento das fábricas têxteis, que surgiram 
em ritmo acelerado no período. Caía a exportação de algodão, 
mas crescia a produção de mandioca e milho, também pratica-
da sob o sistema de pequena plantação. A farinha de mandioca 
teve uma produção média de cerca de �0 mil toneladas anuais 
na década de �890 e foi quase toda vendida para fora do Estado. 
Em �898, entraram �� mil toneladas na capital, das quais �� mil 
foram comercializadas com os mercados próximos (Amazonas, 
Pará, Ceará). As médias trienais da quantidade de milho vinda 
do interior também evoluíram: �.�7� ton. (�89�/9�), 5.�78 ton. 
(�89�/9�), 7.��0 ton. (�897/99).��

É possível resumir as linhas gerais do sistema de produção 
agrícola. O declínio das grandes plantações foi acompanhado da 
multiplicação de pequenas unidades (roças) localizadas no inte-
rior das grandes propriedades ou na vasta extensão de terras devo-
lutas. Provavelmente o primeiro caso predominou nas regiões de 
ocupação mais antigas e maior densidade populacional, como 
o Itapecuru, enquanto o segundo tornou-se típico de toda a re-
gião de fronteira agrícola, a partir do médio Mearim. Um dos 
principais efeitos dos problemas enfrentados pela grande planta-
ção no final do século foi o deslocamento de proprietários rurais 
do âmbito da produção direta para o da comercialização inter-
na, apropriando-se do produto dos pequenos plantadores. Essa 

�� Relatório Carneiro de Freitas, cit., p. �0� e ���. Mensagem Apresentada ao Congresso 
do Estado em �5/0�/�900 pelo Governador João Gualberto Torreão da Costa.
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mudança na atuação econômica do proprietário rural tornou-se 
possível devido ao controle exercido sobre as máquinas de be-
neficiamento primário, ao pagamento da renda da terra, quando 
fosse o caso, e às possibilidades de efetuar um adiantamento, sob 
a forma de instrumentos de trabalho (enxadas, pás, sementes) e 
gêneros de consumo (tecidos, linhas, querosene, fumo, sal). A 
origem do financiamento estava nas antigas relações estabeleci-
das entre proprietários rurais e o grande comércio de exportação 
e importação. Em síntese, o sistema combinava um setor de pro-
dução agrícola bastante fragmentado, uma rede de comerciantes 
intermediários, que concentravam a produção no âmbito do be-
neficiamento, e as firmas exportadoras de S. Luís, compradoras 
de grandes quantidades e responsáveis pela comercialização fi-
nal. Esta configuração permaneceu durante toda a primeira me-
tade do século XX. Um dado significativo pode ser lembrado: 
de acordo com o Censo de �9�0, os estabelecimentos de � a 5 
hectares no Maranhão correspondiam a 7�%  do número total e 
respondiam por �0% da produção agropecuária. Os grandes es-
tabelecimentos, de mais de 500 hectares, respondiam por apenas 
�8% do valor total da produção.

O outro aspecto importante a ser analisado é a constitui-
ção de um setor fabril têxtil. A primeira fábrica de tecidos do 
Maranhão data de �88� e localizava-se na cidade de Caxias. En-
tre �890 e �895, outras �� têxteis entraram em funcionamento 
no Estado, totalizando um capital realizado de dez mil contos 
e empregando cerca de três mil operários.�� A questão que se 
coloca não é o por que do surgimento da indústria têxtil, pois 
a diversificação do capital comercial no setor de serviços e na 
formação da indústria leve de consumo é um caminho normal 
na evolução dos sistemas primário-exportadores. O importante 
é distinguir as razões da brusca aceleração dos investimentos em 
curto espaço de tempo. Três parecem ter sido os condicionantes 
fundamentais:

a) a conjuntura da Abolição abalou o setor que mais ab-

��  Sobre a instalação do parque fabril ver José de Ribamar C. Caldeira, op. cit.
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sorvia as inversões do grande comércio. Em momento de muitas 
incertezas quanto à capacidade de manutenção do setor açuca-
reiro, o rápido sucesso da fábrica União Caxiense indicou ao em-
presariado comercial de S.Luís um emprego viável para o capital. 
Assim, o primeiro estímulo foi a possibilidade de encontrar no 
setor têxtil uma taxa de lucratividade maior e mais segura do que 
a oferecida pela indústria açucareira. Não é por acaso que o su-
porte financeiro e gerencial das grandes casas comerciais estava 
por trás dos novos investimentos industriais;

b) as modificações na política econômica do governo 
central nos primeiros anos da República, que caracterizaram o 
período conhecido como Encilhamento. Expansão da oferta de 
moeda, crédito fácil e uma nova legislação para organização de 
sociedades anônimas – entre outras coisas, redução dos entraves 
burocráticos vigentes desde �8�0 e permissão para a entrada das 
companhias no mercado de ações com apenas �0% do capital 
nominal integralizado – foram alguns dos pontos que acelera-
ram enormemente a reunião de capital para a criação do setor 
industrial. A valorização rápida das ações atraiu poupança tradi-
cionalmente aplicada em apólices federais e estaduais e absorveu 
as pequenas economias;��

c) a possibilidade de conseguir mercados no eixo Norte / 
Nordeste. A lógica do surgimento de grandes unidades têxteis 
não poderia ser, em termos estruturais, simplesmente o supri-
mento de um mercado interno em momento de diminuição do 
rendimento do setor agrícola.

O estudo do reordenamento dos mercados é essencial para 
a compreensão do que ocorria na economia maranhense a partir 
da década de 1890. No final do século XIX, o comércio nacio-

�� O argumento principal de Caldeira é que as características especiais do período 
do Encilhamento foram um impulso decisivo para a formação do parque têxtil do 
Maranhão. A interpretação clássica na historiografia regional é a de Jerônimo de 
Viveiros, da conexão direta entre a crise da agricultura, com o decreto da Abolição, 
e a “loucura industrial” vivenciada na capital. Ver História do Comércio do Maranhão, 
op. cit., v.II, cap. �8: “A catástrofe agrícola e a loucura industrial”.
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nal passou a responder pela maior parte do total realizado pelas 
firmas de S. Luís, alterando completamente o quadro anterior de 
supremacia do comércio exterior. Em �899, primeiro ano após 
a Abolição para o qual dispomos de dados, o valor das exporta-
ções foi o equivalente a 26% do total comercializado, ficando o 
comércio interestadual com 7�%, quadro que permaneceu sem 
variações sensíveis até a I Guerra. No triênio de �9�� a �9��, os 
percentuais foram, respectivamente, �9 e 8�% do total. O setor 
têxtil favoreceu-se amplamente da isenção do imposto interes-
tadual de exportação para seus produtos. No início do século, a 
chamada “exportação livre”, praticamente toda dirigida ao mer-
cado nacional, respondia por cerca de 70% do valor global das 
exportações, e nela destacava-se a importância do comércio de 
tecidos, cujos valores corresponderam a ��% do total “livre” em 
1902 e 52% em 1903. Apesar da insuficiência dos dados reunidos, 
é provável que a manutenção do valor das exportações gerais do 
Estado, entre �900 e �9�5, tenha sido possível devido às vendas 
de tecidos e cereais (já incluindo o arroz, depois da lei federal 
de �90�, que sobretaxou a saca importada), pois a comercializa-
ção externa do algodão continuou a declinar, atingindo um nível 
crítico no período de �908 a �9��, quando a média anual não 
chegou a �00 toneladas.�5  É preciso reavaliar a noção corrente 
de que as fábricas têxteis representaram um grande equívoco do 
empresariado local. O raciocínio aqui esboçado indica sua im-
portância na redefinição dos laços comerciais do Maranhão, num 
momento em que o sistema exportador, nas suas características 
clássicas de grandes plantações voltadas para o mercado interna-
cional, estava posto em xeque. Sem a construção do setor fabril, 
os problemas da economia poderiam ter sido maiores, com uma 
queda mais acentuada no conjunto das atividades produtivas e no 
núcleo das grandes firmas comerciais.

�5 Ver dados sobre exportação de algodão, tecidos e arroz no anexo I. Os números 
do comércio internacional e interestadual foram extraídos do Relatório Carneiro de 
Freitas, cit., p. ��� e das Mensagens do Vice-governador Alexandre Collares Morei-
ra Jr., de �8/0�/�90� e ��/0�/�905.
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Iniciada a transição para um novo tipo de sistema produ-
tivo, na década de �890, o ritmo de crescimento da economia 
maranhense continuou dependendo da performance do setor 
comercial. Através de suas oscilações pode-se distinguir períodos 
gerais de expansão e retração.

Existe uma estagnação no período de �899 a �9�5, que 
pode ser percebida no anexo III, apesar da inexistência de dados 
entre �90� e �9�0.��  Houve grande retração principalmente en-
tre �908 e �9��, enquanto o comércio interestadual manteve o 
nível, com tendência de alta após �9��.  A queda acentuada no 
valor das exportações acompanhou a diminuição do preço mé-
dio do algodão, que passou de 98� réis o kg, em �90�, para 5�� e 
5�8, em �905 e �90�. Cairia ainda mais nos anos seguintes. A es-
tagnação no valor geral das transações comerciais deve-se, então, 
a um aumento do comércio nacional, que recebeu novo impulso 
com o crescimento da produção de arroz. O volume de arroz 
pilado vendido pelo Maranhão de �897 a �90� não ultrapassou 
�.557 toneladas, ao passo que somente no ano de �9�� já era de 
5.��0 toneladas. Ao contrário dos outros cereais, sobre o arroz 
pilado não incidia imposto de exportação, recaindo apenas sobre 
o arroz em casca, comercializado em menor escala e com saída 
pelo porto da capital. Durante a primeira fase de expansão do 
comércio interestadual (�890/�9�5), os importadores mantive-
ram as ligações do Maranhão com o mercado europeu. A maio-
ria das grandes firmas possuía várias secções (compra e venda 
de produtos primários e artigos diversificados, representações, 
consignações, cobranças, agência marítima) e enquanto a área de 
exportação direcionou-se para o mercado nacional, o setor de 
importação permaneceu com pelo menos metade do seu estoque 
sendo remetido pelo exterior.

A conjuntura da I Guerra marcou o início de um período 
de expansão do comércio maranhense. Os principais produtos, 

�� As cifras de exportação e importação constantes dos anexos devem ser observadas 
enquanto demarcação de tendências mais amplas, pois não estabelecemos um índice 
que expressasse a variação real. 
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algodão, tecidos, arroz, farinha e couros, experimentaram rápida 
valorização. Acrescente-se, ainda, a entrada do babaçu no merca-
do de óleos vegetais. O comércio internacional passou da média 
anual de �9% do total comercializado no período de �9�� a �9��, 
para ��% no qüinqüênio de �9�9 a �9��. O comércio interesta-
dual diminuiu sua participação no cômputo global, mas triplicou 
os valores nominais entre os mesmos períodos. Ressaltam-se três 
conseqüências principais deste surto de expansão comercial: a 
praça de S. Luís superou a estagnação dos anos anteriores e o 
giro dos negócios alcançou um novo patamar; o setor comercial 
voltou a realizar grande parte dos lucros no mercado interna-
cional; a impossibilidade de manter a importação tradicional de 
artigos da Europa forçou maior integração ao mercado nacional, 
agora pelo lado do suprimento, com o Rio de Janeiro tornan-
do-se o grande fornecedor. O balanço comercial do Estado, que 
entre 1911 e 1913 acumulou déficits quase iguais ao rendimento 
das exportações, teve saldos positivos entre �9�� e �9�9. É neces-
sário indicar, no entanto, um aspecto pouco observado em relação 
aos mecanismos de acumulação das grandes casas comerciais de S. 
Luís: não havia dependência estreita entre o ritmo das exportações 
e o das importações. O comércio maranhense mantinha uma tra-
dição de fornecedor para grande parte do Piauí, Ceará e norte de 
Goiás. A acumulação no comércio sempre contou com a revenda 
de produtos como um de seus suportes e, em mais de uma ocasião, 
os grandes comerciantes lutaram contra a cobrança dos impostos 
sobre mercadorias vindas de outros pontos do País. 

A partir de meados da década de �9�0, com a normaliza-
ção do mercado mundial e já configurada a queda geral no nível 
dos preços dos vários produtos, o Maranhão voltou a depender 
fundamentalmente de suas relações interestaduais. A decaden-
te economia da borracha na Amazônia não representava mais o 
mercado importante de duas décadas atrás, mas a expansão da 
indústria têxtil e de óleos comestíveis favoreceu o crescimento 
das vendas de algodão e babaçu para o Rio de Janeiro e S. Pau-
lo. Os produtos das têxteis locais continuaram sendo comercia-
lizados nos mercados regionais próximos. O sistema econômico 
equilibrava-se precariamente através da comercialização de vá-
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rios produtos, as quedas nas cotações de uns levavam ao aumen-
to das inversões em outros. Não existia mais a “especialização” 
da economia colonial.

A crise de �9�9 não ocasionou declínio na produção agrí-
cola do Estado. Arroz e farinha de mandioca foram comerciali-
zados em maior quantidade no período de �9�0/�� do que nos 
três anos anteriores, enquanto a lavoura algodoeira conheceu um 
novo e rápido surto de crescimento, devido à demanda crescente 
da indústria têxtil do sudeste. Tratava-se da resposta do setor in-
dustrial à crise do setor exportador e conseqüente diminuição da 
capacidade de importação. No Maranhão, entretanto, as vendas 
de tecidos durante quase toda a década de 1930 ficaram em níveis 
inferiores ao alcançado entre �9�7 e �9�9. Uma explicação pos-
sível é que as fábricas eram dominadas por grupos cuja matriz 
econômica continuava na comercialização de produtos primários 
e preferiam aproveitar a valorização do algodão a competir no 
mercado de tecidos. A efêmera euforia da primeira metade dos 
anos trinta esvaiu-se com a firme penetração de S. Paulo, que em 
�9�9 produzia quase 70% de todo o algodão brasileiro.

O ano de �9�5 marcou uma nova virada nas relações co-
merciais do Maranhão, propiciada pela inclusão do babaçu no 
Tratado de 2 de Fevereiro, firmado entre o Brasil e os Estados 
Unidos. O acordo comercial estipulou a diminuição de impostos 
sobre produtos manufaturados norte-americanos em troca da 
garantia de mercados para o café e isenção de impostos alfan-
degários para algumas matérias-primas brasileiras. A inclusão do 
babaçu, que não se deveu a nenhuma pressão dos exportadores 
maranhenses, visou colocá-lo como matéria-prima alternativa 
para a indústria de óleos comestíveis dos EUA, abastecida tradi-
cionalmente pela compra das Filipinas e pelos produtores de no-
zes. O babaçu havia entrado na América do Norte em �9��, ano 
justamente de queda na produção filipina. A produção extrativa 
vegetal do Maranhão, cujo valor médio no período de �9�0/�� 
foi de 5.��� contos de réis, em �9�� passou a �5.�70 contos e em 
�9�9 ultrapassou o valor da produção agrícola. Entretanto, para 
satisfazer a demanda do mercado norte-americano seria preci-
so garantir o fornecimento em escala crescente e constante, o 
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que exigiria, no mínimo, modificações nos métodos totalmente 
manuais de extração das amêndoas, além de um programa de 
melhoria no sistema de transportes, que facilitasse as relações 
entre as áreas produtoras, os centros internos de comercialização e 
o porto da capital. Em suma, investimentos diretos no âmbito da 
produção, um tipo de posicionamento empresarial que fugia ao pa-
drão dominante de apropriação dos lucros na esfera da circulação. 

A economia maranhense entre o final do século XIX e 
meados da década de �9�0 passava por um longo processo es-
trutural de integração ao mercado nacional. Tratava-se de um 
sistema econômico ainda dominado pelo capital mercantil, com 
as grandes casas comerciais comandando a acumulação, mas que 
combinava investimentos tradicionais na produção agrícola e 
extrativa com investimentos urbanos, principalmente a criação 
de fábricas, primeiro as de tecidos, posteriormente algumas de 
óleo de babaçu. Na transição, os antigos proprietários rurais per-
deram a capacidade de se manterem como grandes produtores, 
tornando-se agentes da comercialização interna, intermediando 
relações entre as casas exportadoras e os pequenos plantadores. 
A disputa econômica pela apropriação de renda entre proprietá-
rios rurais e exportadores, que dominou a maior parte do século 
XIX, transformou-se, no século XX, em disputa entre comer-
ciantes internos e exportadores. Sem dúvida, a maior parte do 
fardo a ser sustentado recaiu sobre a massa de pequenos planta-
dores, cuja capacidade de retenção de renda era mínima.

Três aspectos que dizem respeito ao modo de constituição 
das classes dominantes no Maranhão precisam ser destacados 
desta análise da estrutura econômica:

a) existia uma diferenciação entre as esferas da produção e 
da comercialização desde a gênese do sistema agro-exportador, que 
se aprofundou a partir de meados do século XIX, com o endivida-
mento crescente dos proprietários rurais frente aos grandes comer-
ciantes, numa situação geral de mercado desfavorável ao algodão e o 
açúcar e com a aceleração da concentração urbana da riqueza;

b) a crise que o sistema agroexportador conheceu na déca-
da de 1880 abriu um longo período de transição, com modifica-
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ções na organização da economia e nos vínculos comerciais do 
Estado, que nos permite falar em crise do sistema agroexporta-
dor, em suas feições tradicionais de grandes plantações voltadas 
para o comércio exterior;

c) em relação aos atores sociais, uma das características 
mais marcantes da transição a um novo sistema, assentado sobre 
a exploração mercantil da pequena produção e no estreitamen-
to de laços com o mercado nacional, foi o fortalecimento dos 
grandes comerciantes da capital, que, através da aceleração dos 
investimentos urbanos verificados na virada do século, chegaram 
a configurar uma “comunidade empresarial” entrelaçada numa 
rede de negócios e interesses comuns.    



��
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Capítulo II

OLIGARQUIA: FORMAÇÃO, CRISES E RECOMPOSIÇÕES.
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1. A FORMAÇÃO DA OLIGARQUIA POLÍTICA   

A reflexão sobre o processo de formação do sistema de do-
minação política no Maranhão requer a distinção preliminar en-
tre dois períodos. O primeiro compreende o início da década de 
1820 até o final da década de 1840 e apresenta um extremo fra-
cionamento das facções políticas, expresso nas lutas entre famílias 
importantes de proprietários rurais das regiões do Itapecuru e da 
Baixada, economicamente as mais significativas. Neste momento, 
não existia propriamente um setor voltado para a ocupação da po-
lítica e o padrão de liderança ainda predominante era aquele típico 
da dominação local, onde os chefes de clãs exerciam os postos de 
mando como atividade subsidiária. No segundo período, a partir 
das décadas de �850 e �8�0, iniciou-se uma situação mais clara 
de definição dos atores políticos e de afirmação de um padrão de 
carreira política.

A formação do Estado não pode ser dissociada da gesta-
ção de um grupo responsável pela organização e pelo exercício 
do espaço político.�7 Entretanto, se a configuração do âmbito po-
lítico-administrativo (diferenciação de atribuições, preparação de 
atores que exerçam as funções de mando, formas de vinculação 
do centro político com as províncias etc.) é um componente de 
qualquer processo de construção do Estado, a forma através da 
qual este âmbito se constitui e, mais especificamente, a caracte-
rística daqueles que o ocupam, é um dado de fundamental im-
portância para o tipo resultante de relação entre representação 
política e Estado. A hipótese inicial aqui explorada para o caso 
brasileiro é que a configuração dos atores políticos regionais e do 
seu âmbito de atuação foi auxiliada pelo poder central através de 

�7 Max Weber. A Política como Vocação In Gerth, H. e Mills, C.W. (orgs.). Max Weber: 
Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, �98� (5ªed.) p. �0�/�0�.
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um processo possível  de ser dividido em dois planos. No primei-
ro, está a adoção dos mecanismos institucionais centralizadores 
que marcaram o início do Segundo Reinado: a Lei de Interpreta-
ção do Ato Adicional (�8�0), a Reforma do Código de Processo 
Penal (�8��) e a Reforma da Guarda Nacional (�850). As assem-
bléias provinciais perderam atribuições para a Câmara Geral e o 
controle das nomeações para a maioria dos cargos públicos voltou 
à alçada ministerial. A justiça e a polícia foram unificadas e orga-
nizadas centralizadamente, com o esvaziamento dos poderes dos 
juízes de paz locais. A Guarda Nacional diluiu suas características 
iniciais de autonomia, ficando as nomeações a cargo do Ministro 
da Justiça e dos presidentes de província, afastando-se também o 
sistema eletivo interno na escolha de lideranças. De uma forma ge-
ral, essas medidas diminuíram o raio de independência das chefias 
locais frente ao governo central e fortaleceram o papel das lideran-
ças regionais com trânsito na Câmara Geral e nos ministérios.�8 No 
segundo plano, está a legitimação da prática clientelista utilizada 
pela “classe política” em formação para conseguir a sustentação 
de gabinetes ministeriais e administrações provinciais. A práti-
ca teria sido estimulada pelo governo central, principalmente no  
período da política imperial conhecido pelo predomínio da Con-
ciliação, durante a década de �850.�9 Na esfera regional, os novos 
políticos efetuavam a troca de nomeações, verbas e favores pelo 
apoio dos núcleos de poder municipais; enquanto facilidades fis-
cais particularizadas ou, em menor medida, setorializadas, eram 
permutadas pelo financiamento da dívida pública com os grandes 
comerciantes da capital. Na esfera nacional, os líderes regionais 
estabeleciam o vínculo entre a província e o governo central, numa 
relação que envolvia o acesso aos cargos, o trânsito junto à buro-
cracia dos ministérios e ocasionais auxílios financeiros.

�8 Sobre o significado das medidas centralizadoras ver Raymundo Faoro. Os Donos do 
Poder. Porto Alegre: Globo, �979 (5ª Edição), V. II p.�0�/�0�.

�9 Sobre o período da Conciliação ver Francisco Iglesias. Vida Política In Holanda, 
Sérgio Buarque de (org.). História Geral da Civilização Brasileira v. 5. São Paulo: 
Difel, �985 (�ª Edição).
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Em suma, designaremos por “oligarquia” o setor especi-
ficamente político que iniciou sua formação entre as décadas de 
�850 e �8�0, cujas funções primordiais no processo mais am-
plo de construção do Estado Nacional eram a organização das 
disputas políticas no âmbito regional, aglutinando as facções e 
permitindo o funcionamento do jogo partidário, estabelecendo, 
enfim, a mediação entre a corte imperial e a província. As ca-
racterísticas do seu eixo de sustentação e reprodução, uma con-
fluência de centralização de recursos políticos e financeiros e a 
possibilidade de sua utilização clientelista, abriram espaço para a 
sedimentação de interesses próprios de grupo, no caso, a perpe-
tuação nos postos de mando. Trata-se de um grupo cuja gênese 
é marcada pelo hibridismo: de um lado, parece apenas um setor 
instruído e especializado nas funções da administração e da polí-
tica que se destaca no núcleo de famílias de grandes proprietários 
rurais, onde está sua origem social; de outro, o seu fortalecimen-
to está intimamente ligado à utilização patrimonial do Estado, ao 
controle das nomeações para os cargos públicos e ao trânsito de 
que desfruta nas instâncias superiores da administração nacional. 
Para a discussão sobre a dinâmica da política oligárquica, estes 
aspectos são importantes por sugerirem que:

a) a formação da oligarquia não resultou da capacidade de 
agregação de interesses definidos a partir dos núcleos do poder 
local. Desta forma, a representação política não é um simples 
prolongamento dos chefões municipais sobre as esferas mais 
amplas da organização política (regional e nacional);

b) existe um locus onde a oligarquia se movimenta e de onde 
extrai o poder político: o exercício da mediação entre governo 
central e província, entre poder local e Estado e entre interesses 
econômicos privados e Estado;

c) o hibridismo verificado na formação da oligarquia, ao 
mesmo tempo surgindo no interior dos grupos de famílias im-
portantes da região e aproveitando as condições de sua atuação 
para a sedimentação de interesses próprios, reflete-se nas for-
mas mais comuns da crise intra-oligárquica, que surge devido ao 
acirramento das disputas pelo acesso aos postos de mando ou 
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por modificações ocorridas no âmbito do governo central e que 
produzem efeitos sobre a relação de forças entre os grupos re-
gionais.

Feitas estas explicações gerais, podemos nos deter no pro-
cesso de formação da oligarquia no Maranhão. A primeira fase, 
apontada acima, corresponderia ao período de lutas entre famí-
lias, que os historiadores regionais registraram como confrontos 
entre “cabanos”, sustentados principalmente por comerciantes 
portugueses e famílias que se alinhavam às posições dos políticos 
“conservadores” do cenário nacional, e “bem-te-vis”, formados 
pelas famílias que lutaram a favor da Independência e intelec-
tuais identificados com os “liberais” da Corte. Eram as décadas 
de �8�0, �8�0 e �8�0. O início da década de �8�0 é tomado 
como marco importante porque das guerras da Independência 
(1824/1828) ao final da Balaiada (1839/1841), a Província viveu 
períodos de convulsões políticas cujas determinações escapam a 
este esboço, mas impõem algumas especificações históricas.

Depois da adesão à Independência, os portugueses man-
tiveram posições importantes no âmbito da Justiça, administra-
ção e exército. A política de D. Pedro de se apoiar nas antigas 
fidelidades portuguesas dificultava a ascensão política de grupos 
provinciais. O motim de �8�� no Maranhão, unindo tropas mi-
litares e setores populares, conhecido como  “Setembrada”, ti-
nha justamente entre as principais reivindicações:  expulsão dos 
postos militares de �ª e �ª linha de todos os brasileiros adotivos 
e portugueses; suspensão dos desembargadores da Relação do 
Maranhão;  expulsão dos empregos civis, da Fazenda e Justiça, de 
todos os brasileiros adotivos.�0 A esse conflito que, de forma ge-
ral, opunha “portugueses” e “brasileiros” em torno das posições 
oficiais, superpôs-se um outro, entre grandes proprietários, que 
lutavam pela supremacia política nos municípios, principalmente 
depois da descentralização promovida no Ato Adicional de �8��. 
O confuso quadro passou para a história como de lutas entre 
cabanos e bem-te-vis, identificando-se os primeiros com os ele-

�0 Ver Mário Meireles. História do Maranhão. São Paulo: Siciliano, �00� [�9��] p. ��7.
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mentos favorecidos por D. Pedro e o segundo com os “liberais”. 
A subida de Feijó favoreceu os bem-te-vis, mas a reversão do 
quadro nacional a partir de �8�7 com o movimento do Regresso 
se fazia notar em iniciativas de cunho centralizador, como a Lei 
dos Prefeitos, aprovada na Província, em �8�8. A nomeação dos 
prefeitos pelo presidente da Província e as amplas atribuições 
que a lei lhes conferia, diminuíam o poder das câmaras munici-
pais e do juiz de paz, provocando reações dos chefes políticos 
do interior. A eclosão da Balaiada parece ter sido determinada 
inicialmente por estas iniciativas de centralização, mas, em seu 
desenvolvimento, a perda de controle da participação das cama-
das baixas da sociedade, gerou um conflito complexo, com o en-
volvimento de agregados, escravos e, principalmente, toda uma 
população flutuante que circulava pelos sertões. A pacificação, 
conseguida a ferro e fogo, como em outros pontos do país, ex-
punha as questões políticas cruciais: de um lado, a experiência 
descentralizadora trouxe à tona o entrincheiramento dos pro-
prietários rurais nas disputas locais imediatas; de outro, revela a 
inexistência de um âmbito capaz de estabelecer a mediação entre 
o centro e a fragmentação local. O problema seria resolvido com 
o fortalecimento de lideranças políticas regionais que pudessem 
congregar em torno de si dispersas facções num mesmo grupo 
político, capaz de administrar as turbulências internas na disputa 
pelas indicações e nomeações. A expansão da política de favore-
cimentos se daria através do partido que estivesse constitucional-
mente no poder, atenuando a luta aberta.

Ao fim da Balaiada observa-se a fragmentação ainda maior 
dos antigos grupos políticos cabanos e bem-te-vis. Estes últimos 
tinham três facções fortes: os Franco de Sá (família de proprie-
tários rurais de Alcântara); os Jansen Pereira (donos de terras 
e comerciantes estabelecidos em S.Luís); a de Ângelo Carlos 
Muniz (grande proprietário). Do lado cabano, o núcleo familial 
mais importante era o dos Viveiros, comerciantes e fazendeiros 
de Alcântara. Nos municípios, chefes políticos passam de um 
lado para outro ao sabor das mudanças ocorridas em �8��/�� 
(domínio conservador) e �8��/�8 (primeiro qüinqüênio liberal). 
No segundo destes momentos, Joaquim Franco de Sá, nomeado 
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presidente da Província em �8��, organizou uma coalizão para 
dar sustentação ao seu governo, com o predomínio de liberais, 
mas com a presença também de alguns conservadores. Franco 
de Sá era casado com a filha do senador alcantarense Antonio 
Pedro da Costa Ferreira, futuro Barão de Pindaré, a quem serviu 
como secretário da Presidência entre �8�5 e �8��, tornando-se 
deputado geral em �8��. Os atritos, entretanto, surgiram logo 
nas disputas pelas indicações à Assembléia Geral. Os diretórios 
das “ligas” e “partidos” não tinham força para impedir o pa-
trocínio de candidaturas independentes por núcleos familiais, o 
que resultava em faccionismo e desagregação crescentes. Além 
do Presidente da Província, compunham a chapa para deputa-
dos gerais pela Liga, Francisco Furtado (juiz municipal), Fábio 
Alexandrino de Carvalho Reis (procurador fiscal do Tesouro 
Provincial) e João Duarte Lisboa Serra (inspetor da Tesouraria 
da Província do Rio de Janeiro), todos com origem em ricas e 
influentes famílias de proprietários rurais das comarcas de Ca-
xias e Itapecuru-Mirim. Entre os que tiveram as candidaturas 
recusadas, dois se apresentaram como candidatos dissidentes: 
Dias Vieira e Isidoro Jansen Pereira. A vitória de Isidoro Jansen, 
fazendeiro e coronel da Guarda Nacional, integrante da família 
comandada pela matriarca Ana Jansen, sobre Lisboa Serra, sig-
nificava a vitória de um núcleo familial sobre os detentores do 
poder executivo provincial. Dias Vieira, cuja família não possuía 
a mesma força econômica, perdeu a eleição, apesar de ser um dos 
jovens promissores aliados do presidente da Província, e foi in-
dicado para uma cadeira na Assembléia Provincial. Outro nome 
dado como certo e preterido na hora de fechar a chapa foi o do 
jornalista João Lisboa, intelectual de expressão no meio regional, 
mas desprovido de posses, sem chances numa disputa eleitoral 
em que não contasse com o apoio governamental. João Lisboa 
havia sido deputado provincial e era ligado a Franco de Sá, mas, 
no jogo de acomodações que então se processava, terminou ex-
cluído. Mesmo com problemas, a liderança que despontava era a 
de Franco de Sá, e com sua nomeação para o Senado, em �8�9, 
os dois representantes maranhenses eram vinculados aos liberais. 
O outro era justamente seu sogro, Costa Ferreira, nomeado em 
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�8��. Depois de �850, o número de vagas aumentou para três (e 
de quatro para seis na Assembléia Geral), sendo nomeado Ân-
gelo Carlos Muniz, liberal dissidente que não participou da Liga. 
A morte precoce de Franco de Sá, em �85�, e a perda da cadeira 
senatorial para os Viveiros, antigos rivais, movimentaram a luta 
pela direção regional do partido, ascendendo Carlos Fernando 
Ribeiro, futuro Barão de Grajaú.

A derrubada dos liberais em �8�8 marca o início de um lon-
go predomínio dos conservadores na política imperial, apesar da 
década de cinqüenta ser caracterizada pela Conciliação. É o período 
geralmente considerado de maior estabilidade, com dois gabinetes 
puramente conservadores, seguidos do longo gabinete de Paraná 
(1853/1857), quando se firmou a idéia de diminuir o exclusivismo 
partidário. A Conciliação tem como traço forte a expansão das tro-
cas de cargos por apoio político ao gabinete ministerial, sendo um 
momento de embaralhamento das antigas divisões partidárias. No 
arranjo constitucional que sustentava o Império, o poder da Coroa 
sobressai com visibilidade suficiente para provocar reações cada 
vez mais constante na imprensa e no parlamento sobre o “impe-
rialismo” de D. Pedro II (o termo estava em voga por conta de 
Luís Bonaparte) e a falácia do sistema representativo nacional. No 
Maranhão, a administração típica do período da Conciliação foi a do 
conservador mineiro Eduardo Olímpio Machado, que governou 
de �85� a �855, quando veio a falecer em S. Luís. O novo chefe do 
Executivo provincial era amigo de Dias Vieira, dos tempos da Fa-
culdade de Direito de São Paulo, e, apesar de ter sido enviado por 
um gabinete conservador, seguiu a orientação que tomava corpo 
entre os principais políticos do Império, que propagandeavam a 
necessidade da “conciliação”. Dias Vieira não seria o único entre 
os antigos participantes da Liga Liberal a apoiar a nova situação, 
mas durante a década de �850, a maior parte dos componentes da 
Liga fez oposição aos presidentes da Província, entre eles: Carlos 
Fernando Ribeiro, José Ferreira Valle e  Francisco Coutinho de 
Vilhena. Os deputados gerais Francisco Furtado e Fábio de Carva-
lho Reis não conseguiram a reeleição, sendo o primeiro transferido 
como juiz de direito para o Amazonas e o segundo, nomeado ins-
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petor de alfândega no Pará. A sustentação dos governos da Conci-
liação envolveu:

a) os antigos liberais desalojados das posições de liderança 
quando da organização da Liga: José Jansen do Paço (advogado), 
José Tomás dos Santos e Almeida (juiz de direito), Ângelo Carlos 
Muniz (proprietário rural). Os dois primeiros voltaram à Câmara 
Geral e o último tornou-se senador em �85�;

b) núcleos de famílias tradicionalmente alinhadas entre os 
conservadores, como o dos Viveiros. Jerônimo José de Viveiros 
(proprietário de engenhos e fazendas) foi eleito para a lista trí-
plice e indicado senador em �85�, na vaga aberta com a morte 
de Franco de Sá. Um de seus filhos, Francisco Mariano Viveiros 
Sobrinho (senhor de engenho e doutor em matemática), já agra-
ciado com o título de Barão de São Bento, foi deputado geral no 
período �857/�0;

c) o grupo liderado por Silva Maia, médico alcantarense de 
grande prestígio, principalmente em S. Luís, onde seria, por di-
versas vezes, juiz de paz e presidente da Câmara Municipal. Silva 
Maia fez oposição à Liga e tornou-se um dos principais líderes 
políticos do Maranhão entre as décadas de �8�0 e �880.

Estes núcleos de apoio nunca chegaram a se unir sob uma 
mesma sigla partidária. O ponto de junção ficava no presidente 
da Província, na sua capacidade de administrar o acesso dos gru-
pos aos cargos e ouvir as lideranças sobre as nomeações para os 
respectivos distritos pelos quais foram eleitos e detinham influên-
cia. Nas eleições para a Assembléia Geral, durante três legislatu-
ras (�850/5�, �85�/5�, �857/�0) houve predomínio conservador. 
Importante, no entanto, seria a formação de vários políticos de 
muito destaque no desenvolvimento das disputas regionais. 

A partir da década de �8�0, os grupos políticos parecem 
ter passado pelo processo inicial de consolidação. Há uma inci-
dência maior de deputados eleitos por mais de uma legislatura. 
Entre �8�� e �8�0, oito deputados gerais conseguiram pelo me-
nos uma reeleição. No período de �8�� a �889, o número sobe 
para dezesseis. Uma camada de político se constitui como elo 
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mediador entre o poder central e as facções locais. Um tipo de 
político que já apresentava um padrão de carreira começou a se 
fortalecer. A trajetória usual iniciava nos bancos das faculdades 
de Direito do Recife e, mais raramente, de São Paulo, logo pas-
sava por algum cargo na justiça (promotoria, juizado), na polícia, 
fazenda ou secretaria da presidência, até chegar à representação 
política no âmbito nacional. João Pedro Dias Vieira, de famí-
lia de proprietários apenas “remediados” da Baixada, preterido 
na organização da chapa de deputados gerais pela Liga Liberal 
em �8��, é um bom exemplo dos que emergiram ao término da 
década de �850 como liderança importante no cenário regional 
depois de ter ocupado vários cargos no aparelho do Estado: Pro-
curador Fiscal do Tesouro Público (�85�), Delegado de Polícia 
da Capital (�85�), Diretor Geral das Terras Públicas (�85�), Pre-
sidente da Província do Amazonas (�855/�85�). Além de Dias 
Vieira, podemos citar Cândido Mendes e Luiz Antonio Vieira 
da Silva como novos políticos que se destacaram no período da 
Conciliação. Cândido Mendes de Almeida, advogado formado em 
Olinda (1839), filho de proprietários rurais da vila do Brejo, no 
Baixo Parnaíba, serviu como secretário de governo entre �8�9 e 
�85�, conseguindo eleger-se deputado geral por três legislaturas 
consecutivas (�850/5�, �85�/5�, �857/�0). Voltaria à Câmara 
para a legislatura de �8�9/7�, quando, no exercício do mandato, 
foi escolhido para o Senado. Luiz Antonio pertencia à família 
dos Vieira da Silva, da vila do Rosário, que eram unidos por la-
ços familiares aos Gomes de Souza, de Itapecuru-Mirim, ambos 
núcleos de importantes proprietários rurais. Filho de Joaquim 
Vieira da Silva e Souza, exemplo de uma longa carreira como 
magistrado e político, chegando ao Senado e ao Superior Tribu-
nal de Justiça, Luiz Antonio Vieira da Silva formou-se em Direito 
na Universidade de Heildelberg (�85�) e, de volta ao Maranhão, 
no mesmo ano foi nomeado secretário de governo, cargo que 
ocupou até �857. Próximo ao Presidente da Província, trabalhou 
a favor da candidatura do primo, Joaquim Gomes de Souza, a de-
putado geral pelo �º distrito (Itapecuru-Mirim). Foi eleito depu-
tado provincial em �8�0 e, a exemplo do pai, teve longa trajetória 
política, chegando ao Senado e ao Conselho de Ministros. 
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O período que vai do final da Balaiada até o início dos anos 
sessenta pode ser considerado de consolidação de lideranças 
provinciais, unificando dois grandes blocos ligados aos partidos 
oficiais. O processo de estruturação regional dos dois partidos 
ainda teve Alcântara como núcleo, cidade antiga da Baixada Ma-
ranhense, testemunha dos tempos da Companhia do Grão-Pará 
e Maranhão, mas desde o início do século XIX em situação de 
progressivo declínio econômico.

No início da década de �8�0, o auge da Conciliação na po-
lítica imperial havia passado. A unanimidade das votações na 
Câmara Geral cedeu lugar, primeiro, ao aparecimento de uma 
dissidência entre os membros do Partido Conservador, depois, 
ao aumento do bloco oposicionista com a chegada de alguns li-
berais após a reforma eleitoral de �857. A reforma foi encami-
nhada pelo gabinete do Marquês de Paraná e possuía dois aspec-
tos principais: a criação dos círculos eleitorais de um deputado 
e a inelegibilidade dos agentes do Poder Executivo e do Poder 
Judiciário (presidentes de província, secretários de governo, ins-
petores de fazenda, chefes de polícia, delegados, juízes de direito, 
juízes municipais) para as assembléias provinciais, Câmara Geral 
e lista tríplice senatorial, nos distritos em que exercessem suas 
funções. A presença desses funcionários do Estado nas instân-
cias de representação era maciça. A Conciliação e toda a extensa 
utilização do poder público, elevando ao máximo o predomínio 
dos magistrados na política, foi instrumental para superar a fase 
de extrema fragmentação dos incipientes grupos políticos regio-
nais e o problema que isso representava para a manutenção da 
unidade do Império. Superava-se a questão da relação do centro 
com as províncias de um modo que a dinâmica da reprodução 
dos grupos políticos ficava bastante dependente do governo 
central. Flexibilizar a legislação eleitoral significava impedir que 
os grupos deslocados das posições de governo desistissem da 
disputa eleitoral, por força da compressão explícita dos agentes 
do Poder Executivo, e encarassem a guerra privada como meio 
legítimo para reverter a situação. Além do que, era também uma 
forma de antecipação a pressões regionais, pois à medida que se 
organizavam as oligarquias a questão do monopólio dos postos 
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de mando se colocava, haja visto que grande parte dos funcioná-
rios que venciam as eleições vinha de outras províncias. A forma 
de utilização dos cargos públicos na busca do apoio político não 
mudaria, e sim os beneficiários diretos, que se identificariam cada 
vez mais com a oligarquia regional.

A Lei do Círculo, entretanto, já na primeira experiência 
mostrou-se um passo muito largo e foi logo reformada, sendo 
criado o distrito de três deputados para as eleições gerais de �8�0. 
Com o círculo de um deputado, a força local das famílias era su-
ficiente para conseguir a eleição de um representante, projetando 
um quadro em que as “notabilidades de aldeia” se sobreporiam 
aos líderes regionais. No plano da organização partidária, o blo-
co formado por conservadores dissidentes e liberais “históricos”  
resultou na Liga Progressista, transformada em Partido Progres-
sista com a publicação de um programa em �8��, em que os 
pontos principais voltavam-se para a alteração da Lei de � de 
dezembro de �8��, separando a Justiça da polícia, e a ampliação 
da inelegibilidade dos magistrados. Diminuir a interferência dire-
ta do governo nas eleições continuava como a principal questão 
para o reformismo político.�� O novo partido não vingou, esfa-
celando-se depois de retirado do governo em �8�8, na famosa 
queda do terceiro gabinete Zacarias. A intervenção explícita do 
Poder Moderador, demitindo um gabinete sem que houvesse 
moção de desconfiança da Câmara, ocasionou muita discussão 
na imprensa e nos meios políticos do Rio de Janeiro. O resultado 
foi o início da renovação do quadro partidário, com a reorgani-
zação dos conservadores e liberais e o surgimento dos primeiros 
núcleos do Partido Republicano.

Na província do Maranhão, a saída da Conciliação e a tenta-
tiva de formação do Partido Progressista resultaram na organi-
zação das secções regionais dos partidos Liberal e Conservador. 
Em fins de 1860, Dias Vieira participava do bloco progressis-
ta que se formou na Câmara Geral e comandou uma composi-

�� Um ótimo quadro das modificações da legislação eleitoral no Império está em José 
Murilo de Carvalho. Teatro de Sombras: a política imperial, cap. 5. São Paulo: Vértice; 
Rio de Janeiro: Iuperj, �987.
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ção eleitoral na Província visando a renovação da representação 
maranhense para a legislatura �8��/��. A chapa contava com o 
apoio do presidente da Província e incluía, além do próprio Dias 
Vieira, os seus antigos companheiros da Faculdade e da Liga Ma-
ranhense de �8��, Carvalho Reis e Francisco Furtado, comple-
tando-se com os nomes de Vieira da Silva, Gomes de Castro e 
Viriato Bandeira Duarte (juiz de direito que tentava a reeleição). 
O aspecto importante nessa composição foi ter isolado dois 
poderosos núcleos de Alcântara, o dos Viveiros e o de Carlos 
Fernando Ribeiro, proprietário de um dos mais modernos en-
genhos da região e ligado à tradicional família dos Franco de Sá. 
Com o distrito de três deputados, Carlos Fernando Ribeiro, que 
na eleição anterior (círculo de um deputado) travou uma disputa 
acirrada contra o Barão de S. Bento, uniu-se ao irmão deste, Ale-
xandre José de Viveiros, e ao médico Silva Maia, outro tradicional 
adversário, para formar uma chapa de oposição pelo �º distrito. 
Conseguiram a maioria em Alcântara, por larga margem, e em 
Viana e Santa Helena, ambos por pequena diferença. Dias Vieira, 
Carvalho Reis e Vieira da Silva foram mais votados em São Luís, 
Rosário, Cururupu, Guimarães, S. Bento e S. Vivente Ferrer, ven-
cendo as eleições. Mesmo a união de núcleos de famílias tradi-
cionalmente adversárias não era mais suficiente para derrotar a 
composição apoiada pelo presidente da Província.

Dias Vieira, indicado senador em 1861, seria o artífice da 
tentativa de transformação do bloco vencedor no Partido Pro-
gressista em �8��. Os derrotados na eleição de �8�0 já faziam 
parte do bloco intitulado Liga Maranhense, á exceção dos Vivei-
ros e de Cândido Mendes. Silva Maia e Vieira da Silva passaram 
a comandar a ala dos conservadores, enquanto Carlos Fernando 
Ribeiro alinhava-se com os participantes da Liga de �8��. Trans-
formando a Liga Maranhense em secção regional do novo Par-
tido Progressista, a ala majoritária, comandada por Dias Vieira, 
tentava isolar o grupo dos conservadores. Os liberais de �8�� es-
tavam em alta, Francisco Furtado participou do gabinete de maio 
de �8�� na pasta da Justiça e ocupou a presidência do Conselho 
de Ministros em �8��; Dias Vieira integrou o gabinete nas pastas 
da Marinha e da Agricultura (interino), no ministério organizado 
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por Zacarias de Góis e Vasconcelos, em janeiro de �8��, e na 
pasta dos Estrangeiros, no ministério encabeçado por Francisco 
Furtado, em março do mesmo ano. O alijamento de Vieira da 
Silva tornou-se claro quando Dias Vieira anunciou que se retirava 
da militância política na Província, indicando para a presidência 
da comissão central do Partido Progressista, Antonio Marcelino 
Nunes Gonçalves, filho de fazendeiros da vila do Rosário, depu-
tado provincial em várias legislaturas e que havia assumido uma 
cadeira na Câmara Geral desde a indicação de Dias Vieira para 
o Senado. Quase ao mesmo tempo saía a publicação da chapa 
para a eleição de deputados gerais em �8��, onde não constava o 
nome de Vieira da Silva, substituído por Carlos Fernando Ribei-
ro. A exclusão foi o sinal para o grupo de Silva Maia e Vieira da 
Silva retirar o apoio à situação e formar o Partido Constitucional. 
No final da década de 1860, os efêmeros partidos Progressista e 
Constitucional transformaram-se, respectivamente, nas secções 
provinciais dos partidos Liberal e Conservador.��

 Da década de 1860 até o final do Império há uma  
alternância mais clara entre grupos políticos mais definidos. O 
período de �8�� a �8�8, de ascensão da Liga Progressista no 
ambiente político da Corte, favoreceu o grupo liberal da Pro-
víncia, que predominou nas eleições gerais por três legislaturas 
e conseguiu a nomeação de dois senadores (Francisco Furtado e 
Marcelino Nunes Gonçalves). Entre �8�8 e �878 dominaram os 
conservadores, também em três eleições, e ainda com a nomea-
ção de dois senadores, Cândido Mendes (vaga de Dias Vieira) e 
Luiz Antonio Vieira da Silva (vaga de Furtado), ambos em �87�. 
Entre os conservadores cresce a figura de Gomes de Castro, que 
seria eleito deputado geral por sete legislaturas consecutivas e co-
mandaria uma dissidência em �877, separando-se de Silva Maia 
e Vieira da Silva.

Augusto Olímpio Gomes de Castro pode ser considerado 
a maior expressão de liderança política no Maranhão nas duas 
últimas décadas do período imperial. Nascido em �8�� na cidade 

��  Ver Nicolau Dino. O Visconde de Vieira da Silva. S. Luís, �97�, p. �8-�8 e p. 59.
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de Alcântara, Gomes de Castro não teve uma juventude finan-
ceiramente fácil, trabalhando na Tesouraria da Fazenda enquanto 
concluía os estudos secundários. Ingressou na Faculdade de Di-
reito do Recife, onde cedo demonstrou excepcional memória e 
invejável oratória, colando grau na turma de �8��. Datam desses 
tempos suas relações de amizade com João Maurício Wanderley, 
o futuro Barão de Cotegipe, cuja influência no Partido Conser-
vador muito lhe ajudaria. Ainda como quintoanista de Direito, 
Gomes de Castro desposou Ana Rosa de Viveiros, filha do Ba-
rão de S. Bento, o que certamente abriria novos horizontes a um 
jovem talentoso e ambicioso, mas sem posses. Regressando ao 
Maranhão, o recém-graduado foi logo nomeado promotor pú-
blico da comarca de Alcântara, em �8��. Nesse momento, já se 
desenvolvia a dissensão entre Dias Vieira e Vieira da Silva dentro 
do bloco Progressista e Gomes de Castro acompanhou a for-
mação do Partido Constitucional, cujo chefe em sua localidade 
era Alexandre José de Viveiros. A derrota dos constitucionais na 
eleição de �8�� e o conseqüente alijamento das principais po-
sições de influência política, resultaram para Gomes de Castro 
em demissão da promotoria, passando então a desenvolver as 
atividades de advogado e jornalista, contribuindo na redação da 
folha oposicionista A Situação, entre �8�� e �8�8. Nas eleições 
para deputados gerais à ��ª legislatura, dois candidatos do Par-
tido Constitucional conseguiram a vitória no primeiro distrito, 
Vieira da Silva e Gomes de Castro, cujo nome foi sustentado por 
Silva Maia, presidente da comissão central do partido. Em �8�8, 
o jovem deputado participou do primeiro diretório regional do 
Partido Conservador no Maranhão, figurando como 1º secretá-
rio. Uma vez no circuito da oligarquia e coincidindo com nova 
subida dos conservadores ao governo do Império, Gomes de 
Castro ocupou cargos de importância política e administrativa, 
que fortaleceram sua posição no partido: Presidente da Provín-
cia do Piauí (�8�8), Inspetor da Instrução Pública do Maranhão 
(�870), Presidente da Província do Maranhão entre �870/7� e, 
novamente, em �87�.

A representação maranhense na Câmara e no Senado es-
teve sob o completo domínio conservador no período �8�9/78. 
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Gomes de Castro era sucessivamente reeleito deputado geral e 
duas cadeiras senatoriais estavam ocupadas por conservadores, 
com o falecimento dos liberais Dias Vieira e Francisco Furtado, 
em �870, e a nomeação dos deputados Vieira da Silva e Cândido 
Mendes. A unidade e o apogeu do partido, no entanto, duraram 
até �877, pois o fortalecimento pessoal de Gomes de Castro aos 
poucos gerou uma situação de confronto entre lideranças. As 
diferenças viriam à tona, como de costume, em período eleitoral. 
Na organização da chapa de deputados gerais, o senador Vieira 
da Silva, apoiado pelo presidente do partido, Silva Maia, pleiteou 
a inclusão do sobrinho, João Henrique, em lugar de Heráclito 
Graça, membro do diretório e deputado geral há duas legislatu-
ras. Gomes de Castro foi contrário à inclusão de João Henrique e 
mostrou força ao garantir a sua eleição e a de Heráclito Graça. A 
divisão evoluiria de tal forma que passaram a existir dois diretó-
rios conservadores, um seguindo a orientação dos antigos líderes, 
Silva Maia e Vieira da Silva, outro obedecendo ao comando de 
Gomes de Castro. Os dois grupos ficaram separados até o final 
do Império, de tal forma que nem se falava mais em “conserva-
dores”, e sim em maístas e castristas. 

O ano de �878 marcou também a volta dos liberais ao co-
mando do Ministério. Dissolvida a Câmara Geral e convocadas 
novas eleições, a vitória do Partido Liberal foi unânime em todo 
o país. Curiosamente, estava em vigor a Lei do Terço, que intro-
duzia o voto de lista incompleta, visando garantir a representação 
da oposição. O resultado foi um fracasso. As lideranças partidá-
rias não tinham muitos problemas para burlarem o mecanismo 
do terço, distribuindo cuidadosamente as intenções de voto, de 
modo a evitar que o sufrágio excessivo em alguns candidatos 
dificultasse a eleição dos outros.

O Partido Liberal no Maranhão, apesar de conseguir todas 
as seis cadeiras para a Câmara Geral em �878, também apre-
sentava sinais de divisão. Com o falecimento de Dias Vieira e 
Francisco Furtado, Nunes Gonçalves e Carlos Fernando Ribeiro 
passaram a disputar a supremacia no partido. A ascensão de Fe-
lipe Franco de Sá no final dos anos setenta acentuou a divisão. 
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Aliado a Carlos Fernando Ribeiro, seu parente, Felipe Franco de 
Sá conseguiu acesso à Câmara Geral em �878 e logo se destacou 
politicamente, sendo nomeado senador em �88� e participando 
dos ministérios organizados por Murtinho de Campos (janeiro 
de �88�), Lafayete (maio de �88�) e Dantas (junho de �88�). O 
início da sua trajetória seguiu o curso comum: formado na Facul-
dade de Direito do Recife (�8��), ocupou o cargo de promotor 
público da capital e foi deputado provincial; entre �8�9 e �878, 
período de domínio conservador no Império, exerceu a advo-
cacia e o jornalismo. A divisão entre os liberais criou os grupos 
marcelinista, comandado por Marcelino Nunes Gonçalves (Vis-
conde de S. Luís), e salino, a ala majoritária, dirigida por Carlos 
Fernando Ribeiro (Barão de Grajaú) e Felipe Franco de Sá. 

O sistema político imperial, como é sabido, funcionava com 
uma alternância entre liberais e conservadores, cujas alterações 
no comando do governo eram determinadas não pela manifesta-
ção das urnas, mas pela intervenção do Poder Moderador, pois, 
quase como regra, os ministérios conseguiam a vitória eleitoral.�� 
Os grupos políticos percebiam o aparelho do Estado como um 
bem a ser utilizado em favor dos correligionários, desenvolvendo 
um traço da cultura política que legitimava a utilização clientelista 
das funções de governo em benefício dos aliados e como moe-
da de troca na formação de alianças. Enquanto a expectativa de 
modificação na orientação política a partir do Poder Moderador 
não estivesse inviabilizada, a legitimidade do sistema se mante-
ria, pois os grupos hoje no ostracismo e alijados das facilidades 
que o poder proporcionava, permaneceriam com a possibilidade 
da mudança da situação, quando, então, seriam promovidas as 
tradicionais “derrubadas” (demissões, nomeações, transferências 
etc.). A situação nos anos oitenta já escapava à lógica da dis-
puta entre conservadores e liberais. Nas eleições, tanto nacio-
nais quanto provinciais e municipais, os acordos entre os grupos 
políticos não mais obedeciam à fidelidade partidária. Durante o 

�� Sobre o Poder Moderador como centro da política imperial ver a análise de Sérgio 
Buarque de Holanda. História Geral da Civilização Brasileira, vol. 7. Do Império à 
República. São Paulo: Difel, �98� (�ª ed.), Livro segundo, cap. �.
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pleito de �88� para deputados gerais, Gomes de Castro dirigiu os 
votos dos seus correligionários do segundo distrito para Felipe 
Franco de Sá, em troca do apoio dos eleitores salinos no terceiro 
distrito, onde ele disputava uma cadeira contra o conservador 
maísta João Henrique Vieira da Silva.��  O caso gerou novas ci-
sões do lado liberal, pois entre os “sacrificados” estavam os de-
putados Francisco de Paula Belfort Duarte e Fábio Alexandrino 
de Carvalho Reis, que tencionavam concorrer pelo �º distrito. O 
primeiro rompeu com o partido e alguns anos depois faria pro-
paganda republicana através da imprensa; o segundo, manteve 
sua candidatura, publicando um duro manifesto contra a direção 
partidária, onde afirmava “não ser candidato apresentado pelo 
sr. dr. Franco de Sá, e cuja eleição dependa de suas boas graças”. 
Carvalho Reis, já bastante envelhecido, não conseguiu eleger-se, 
pois na década de oitenta não havia mais candidatura indepen-
dente vitoriosa. A dinâmica passou a ser, então, o surgimento de 
novas dissidências, motivadas por exclusões das chapas organiza-
das pelos líderes dos grupos políticos. Entre os liberais, além dos 
dois acima referidos, as mais significativas foram de Isaac Reis, 
juiz municipal de Barra do Corda, e Casimiro Dias Vieira Jr., da 
antiga família de Guimarães. Do lado conservador, tornaram-se 
comuns as declarações transcritas nos jornais da capital, de fi-
delidade ao comando de Silva Maia ou Gomes de Castro, seja 
anunciando nova tomada de posição, desmentindo notícias de 
adesão ou simplesmente reafirmando o compromisso.

As dissensões no centro da oligarquia colocavam o conflito 
entre facções acima da disputa entre os partidos e isso minava o 
funcionamento do sistema político imperial, pois a fragmentação 
diminuía a lógica da relação situação/oposição. Gomes de Castro, 
reportando-se à eleição geral de �88�, resumiu a situação: “Tive é 
certo votos liberais, teve-os também o Dr. João Henrique e não receio que 
se aponte nesta província um único candidato que conseguisse eleger-se sem 
alguns votos ao menos de seus adversários”.�5 Além disso, a interferência 

�� Ver Collares Moreira. Gomes de Castro, Benedito Leite e Urbano Santos. Rio de Janeiro: 
Jornal do Comércio, �9�9, cap. �; Nicolau Dino, op. cit., p. �0�/�0�.

�5 O Paiz, �7 de novembro de �88� apud Nicolau Dino, op. cit., p. �0�.
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ministerial através da nomeação dos presidentes de província po-
dia modificar decisivamente a relação entre as facções. Quando 
o Barão de Cotegipe, senador baiano, assumiu o Conselho de 
Ministros, em agosto de �885, favoreceu a facção de Gomes de 
Castro, através dos presidentes da Província, Bandeira de Mello, 
pernambucano, e José Bento Araújo, fluminense. Neste momen-
to, a supremacia política de Gomes de Castro tornava-se quase 
incontestável, prestigiado pelo ministério e eleito presidente da 
Câmara Geral em �887. Os conservadores maranhenses pare-
ciam caminhar para a unificação, quando o gabinete de Cotegipe 
caiu e o seu sucessor, João Alfredo, entregou a pasta da Marinha 
a Vieira da Silva. Os maístas sentiram-se, então, fortalecidos e as 
rusgas novamente se acirraram.�� 

Ressalte-se que o modo de utilização do poder público 
na composição de alianças e sustentação político-partidária não  
estava em questão. A crise era do sistema político, que não con-
seguia absorver a crescente competitividade intra-oligárquica. Si-
tuada em outro nível de análise, a estrutura de poder oligárquica, 
que dizia respeito a um modo de constituição do Estado e seus 
condicionantes sobre a forma de organização dos grupos políti-
cos, não passava pela mesma crise. Referimo-nos a dois aspectos 
fundamentais:

a) as dissidências partidárias não representavam uma for-
ma alternativa de relacionamento da liderança política com a sua 
base eleitoral. Os líderes fortaleciam-se politicamente através do 
poder de nomear e conseguir benefícios para as suas áreas de 
influência. Neste sentido, a constituição de novos grupos conti-
nuava dependendo das posições alcançadas no aparelho adminis-
trativo e das possibilidades de trânsito nas instâncias decisórias;

b) a troca de benefícios em sua forma clientelista, através 
do aparelho político e administrativo, sem dúvida servia à repro-
dução da oligarquia, mas também significava um vínculo de rela-
ção da sociedade com a sua representação política. O princípio da 
legitimidade dos favorecimentos pessoais ultrapassou o sistema 

�� Arthur Q. Collares Moreira, op.cit. p. 8-�5.
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político imperial e ficou inscrito no processo de formação das 
estruturas de poder. Ele sempre implicou uma relação bilateral: 
os chefes municipais, os eleitores e seus dependentes, todos es-
peravam favores e melhorias em troca do apoio. Trata-se de uma 
forma bastante particularista e fragmentária de responder a de-
mandas dos setores da sociedade com capacidade de pressão, ao 
qual corresponde uma forte personalização do poder político.   

A transição do predomínio das disputas de famílias à orga-
nização de grupos políticos dependentes da utilização patrimo-
nial do aparelho do Estado foi acompanhada pela diferenciação 
dos tipos de lideranças dos partidos. De um lado, persistiam os 
que exerciam as ocupações de domínio como atividade subsidiá-
ria, a exemplo dos coronéis do interior, e mantinham influência 
nas decisões dos diretórios regionais dos partidos. Eram os casos 
de Silva Maia e do Barão de Grajaú, que chegaram ao final do 
período imperial como “chefes honorários” das correntes con-
servadora e liberal, respectivamente, aqui não sendo levado em 
conta o importante problema das dissidências. De outro, sobres-
saíam-se lideranças com extensa folha de serviços nas atividades 
específicas da administração pública e da representação políti-
ca na esfera nacional. Foi este segundo tipo, expressão de uma  
situação de diferenciação nascente das funções de mediação polí-
tica, que no decorrer do processo de formação das estruturas de 
dominação se afirmou como núcleo da oligarquia, assenhorean-
do-se das rédeas do Estado e dos partidos.

Em relação aos padrões de carreira política, é necessário 
distinguir os níveis de participação dos proprietários rurais, aque-
les que exerciam efetivamente a atividade de donos de engenho 
e de fazendas de algodão. No âmbito municipal, eles permane-
ceram todo o período imperial exercendo diretamente os postos 
eletivos de vereador e juiz de paz e ocupando cargos de nomea-
ção importantes nas localidades, como suplente de juiz municipal 
e coletor de rendas. As suplências tinham importância porque os 
titulares da magistratura não passavam muito tempo no exercício 
efetivo de suas funções nas comarcas. Senhores de engenho e 
fazendeiros ricos que possuíssem um diploma de curso superior 
tinham participação ativa na Assembléia Provincial e geralmente 
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figuravam entre os vice-presidentes da Província. Faziam par-
te desta categoria, o Barão de Grajaú, Manoel Jansen Ferreira, 
Francisco de Mello Coutinho de Vilhena, Alexandre Theófilo 
de Carvalho Leal, Fábio Nunes Leal, Silva Maia, Francisco José 
de Viveiros, entre outros que possuíam propriedades rurais no 
Itapecuru e na Baixada. O diploma universitário criava uma dis-
tinção, mas no caso dos senhores rurais não funcionava como 
meio indispensável para o exercício de funções políticas no âm-
bito provincial. Na esfera da representação nacional os exemplos 
foram bem menos freqüentes. Dos treze senadores do Maranhão 
no Império, apenas dois geriam diretamente suas propriedades 
rurais e não possuíam diploma de curso superior: Ângelo Carlos 
Muniz e Jerônimo José de Viveiros, ambos nomeados em �85�. 
O primeiro havia exercido as funções de deputado provincial e 
vice-presidente da Província; o segundo, de delegado de policia, 
suplente de juiz municipal e vereador em Alcântara, além de ter 
sido deputado provincial. Em termos de origem social, todos os 
senadores pertenciam a famílias de senhores rurais, mas a grande 
maioria ligava-se à carreira política. Não possuímos informações 
seguras para a Câmara Geral, mas entre os 58 deputados que in-
tegraram a representação maranhense durante vinte legislaturas 
(�8��/�889), alguns podem ser citados como ligados diretamen-
te à gerência de engenhos ou fazendas: Isidoro Jansen Pereira, 
Francisco Mariano de Viveiros Sobrinho (Barão de São Bento), 
Carlos Fernando Ribeiro (Barão de Grajaú), José Maria Barreto 
Júnior (Barão de Anajatuba), Antonio Augusto de Barros Vas-
concelos (Barão de Penalva). O caminho freqüente, entretanto, 
era a indicação de outros membros das famílias para o exercício 
das funções administrativas e políticas mais importantes. Os ba-
charéis em Direito e, entre eles, os integrantes da magistratura, 
formavam o principal grupo profissional onde se recrutavam os 
quadros políticos. A trajetória comum não diferia dos padrões 
apresentados por José Murilo de Carvalho em sua tese sobre a 
elite política imperial.�7 Iniciava-se com o diploma obtido no Re-
cife ou, mais raramente, em São Paulo. Ao regressarem ao Ma-

�7 José Murilo de Carvalho. A Construção da Ordem. Brasília: Ed. UNB, �98�.
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ranhão, os recém formados tentavam a nomeação para alguma 
promotoria, onde, em regra, passavam pouco tempo, logo in-
gressando no quadro dos magistrados na função de juiz muni-
cipal. Em seguida, disputavam uma indicação para a Assembléia 
Provincial ou nomeação para juiz de direito, muitas vezes ambos, 
posições-chave para quem almejava uma cadeira na Câmara Ge-
ral do Império. Outros cargos comuns como trampolim para a 
posição de deputado geral eram os de secretário de governo, ins-
petor do tesouro e chefe de polícia da capital. Dos treze senado-
res pelo Maranhão durante o Império, onze possuíam formação 
jurídica, sendo quatro diplomados em Coimbra, seis no Recife e 
um em São Paulo (ver anexo IV). Deste grupo, cinco foram ma-
gistrados e quatro exerceram as funções de secretário de governo 
ou promotor público. Somente os dois proprietários rurais sem 
curso superior chegaram ao Senado sem passagem pela Câmara 
Geral. Entre os deputados gerais, dos 58 eleitos pelo Maranhão, 
�8 eram formados em Direito.

Um marco importante em relação à ocupação profissio-
nal dos representantes políticos foi a introdução dos critérios de 
inelegibilidade para o pleito de �857, mais tarde ampliados nas 
reformas de �875 e �88�. Os ocupantes de cargos públicos (pre-
sidentes de província, juízes, inspetores de tesouro, delegados 
etc.) ficaram impedidos de concorrerem às eleições nacionais e 
provinciais pelos distritos em que exercessem suas funções. Um 
efeito imediato foi dificultar a eleição de pessoas de outras pro-
víncias que estivessem ocupando algum cargo importante. Antes 
da decretação das incompatibilidades, quatro presidentes vindos 
de outras províncias conseguiram eleger-se para a Câmara Geral 
pelo Maranhão. Outra conseqüência foi a tendência à diminuição 
do número de funcionários graduados entre os deputados, de 
forma que nas décadas de setenta e oitenta encontramos apenas 
um magistrado (ver anexo V). A situação era muito diferente nas 
três décadas anteriores: na 5ª (�8��/�8��) e �ª (�8�5/�8�7) le-
gislaturas figuraram, em cada uma, três magistrados entre quatro 
deputados; na 8ª (�850/�85�) e 9ª (�85�/�85�), já ampliado o 
número de cadeiras para seis, tomaram assento três magistrados 
na primeira e dois na segunda. A 8ª legislatura contava ainda en-
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tre os deputados, o secretário de governo da Província (Cândido 
Mendes) e o chefe de polícia (Antonio de Barros Vasconcelos). 
Na ��ª (�8��/�8��), integraram a representação maranhense três 
magistrados, um inspetor de alfândega (Carvalho Reis) e o tesou-
reiro geral da Fazenda Nacional (João Duarte Lisboa Serra). A 
menor presença de magistrados a partir dos anos setenta, fenô-
meno geral já apontado na literatura existente, não deve obscure-
cer um aspecto central: o padrão de carreira política não sofreu 
alteração importante, os “profissionais liberais” que ascenderiam 
em maior número às funções da representação continuaram uti-
lizando inicialmente os cargos públicos como trampolim para a 
entrada no circuito da política.

Os estudiosos geralmente relacionam a crise do Império 
e o surgimento da República à emergência dos novos interes-
ses da cafeicultura paulista e às pressões dos militares, com base 
principal no Rio Grande do Sul, contra sua posição inferior no 
conjunto da administração imperial.�8 O novo centro dinâmico 
da economia encontrava-se desprovido de equivalente influência 
política no velho esquema de sustentação da Coroa, que passava 
pelos políticos das regiões “decadentes” de Minas e do Nordes-
te, enquanto os militares debitavam à perniciosa influência dos 
políticos ou “casacas” a sua posição de inferioridade no aparelho 
do Estado. No caso do Maranhão, a crise do final do Império 
comporta duas dimensões: a primeira, política, como foi visto, 
resulta do faccionismo, das dificuldades do núcleo dirigente em 
absorver o aumento da competitividade intra-oligáquica preser-
vando o jogo partidário, fator que foi designado como o início de 

�8 Dois importantes livros e dois ensaios clássicos indicam a diferenciação de inte-
resses econômicos regionais e a pressão militar como pontos básicos da crise polí-
tica do Império. Sérgio Buarque de Holanda. Do Império à República, op. cit. Simon 
Schwartz man. Bases do autoritarismo Brasileiro, op. cit. Maria do Carmo Campello de 
Souza. O Processo Político-Partidário na Primeira República In Carlos Guilhermo Mota 
(org.). Brasil em Perespectiva. São Paulo: Difel, �978 (�0ª edição). Fernando Henri-
que Cardoso. Dos Governos Militares a Prudente – Campos Sales In Boris Fausto (org.) 
História Geral da Civilização Brasileira, v.8. São Paulo: Difel, �985 (�ª edição). Para 
uma análise mais recente da implantação do sistema republicano ver Renato Lessa. 
A Invenção Republicana: Campos Sales, as bases e a decadência da Primeira República brasileira. 
São Paulo: Vértice; Rio de Janeiro: Iuperj, �988.
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um processo de fragmentação interna da oligarquia; a segunda é 
a aceleração da crise do sistema exportador e o enfraquecimento 
do grande produtor rural. Não parece haver nexo de determina-
ção entre os planos, no sentido de que possuem origens distintas 
e dinâmicas próprias de desenvolvimento. Não obstante, a sua 
confluência entre o final da década de 1880 e a primeira metade 
dos anos noventa, teve efeitos em pelo menos duas característi-
cas que seriam importantes na organização posterior da estrutura 
oligárquica:

a) a crise do sistema de grande plantação, acelerada após 
a Abolição, intensificou a dependência dos políticos de origem 
rural em relação ao exercício da política no meio urbano. A  
existência de um setor político oligárquico em formação desde 
meados do século XIX ganhou um novo impulso quando à or-
ganização do regime republicano conjugou-se um número maior 
de pessoas disponíveis para o emprego público e o exercício das 
funções políticas de mando;

b) o fortalecimento econômico da comunidade empresa-
rial localizada em São Luís durante a reorganização do sistema 
econômico indicava que o processo de recomposição da oligar-
quia política deveria levar em conta um pacto de sustentação ao 
Estado que envolvesse maior relação com o setor empresarial.

Ainda não chegou o momento de enfocar o problema 
complexo do relacionamento entre a comunidade empresarial de 
São Luís e a oligarquia política, que envolvia momentos de ten-
são entre um poder público com deficiências financeiras crônicas 
e um grupo que controlava as principais atividades econômicas e 
praticamente toda a poupança monetária disponível para finan-
ciar os déficits, problema a ser tratado no capítulo seguinte. Para 
os objetivos do argumento aqui defendido basta a percepção de 
que a diferenciação entre poder econômico e poder político ga-
nha cores bem mais nítidas na transição do Império para a Re-
pública.



7�

2.  A POLÍTICA OLIGÁRQUICA NO MARANHÃO 
(1890/1922)

Ao processo de divisão e fragmentação vivido pelo núcleo 
da oligarquia na década de oitenta sobrepôs-se a crise política 
nacional com a Proclamação da República. A mudança de regime 
acelerou o processo de renovação interna da oligarquia, pois, além 
da morte de velhos líderes (Vieira da Silva e o Barão de Grajaú, 
em 1889, logo depois Silva Maia), figuras de expressão como Fe-
lipe Franco de Sá, Marcelino Nunes Gonçalves e Luiz Henrique 
Vieira da Silva decidiram encerrar suas atividades políticas. Uma 
outra geração ocuparia o centro do palco: Costa Rodrigues, Be-
nedito Leite, Luiz Domingues, Urbano Santos, José Eusébio de 
Oliveira, Casimiro Dias Vieira Jr., Francisco da Cunha Machado. 
A maioria dentre eles já havia iniciado o caminho tradicional da 
formação de um político, a passagem pelos bancos da Faculdade 
de Direito do Recife e a ocupação de cargos no aparelho admi-
nistrativo do Estado. A renovação operou-se dentro do mesmo 
circuito e obedecendo ao mesmo padrão de carreira política. So-
mente em um momento posterior grande parte dos políticos da 
nova geração se tornaram profissionais liberais, exercendo para-
lelamente às atividades públicas a advocacia e o jornalismo, mas 
isto depois de terem penetrado no circuito da política pela via 
tradicional, o aparelho do Estado.

A recomposição da oligarquia na década de �890 esteve 
atrelada a dois processos: de um lado, o encaminhamento das 
disputas em torno da herança das redes de lealdades que exis-
tiam nos antigos agrupamentos políticos, construção de acordos, 
definição de novas siglas e clarificação das novas lideranças do 
cenário regional; de outro, a instabilidade inicial dos esquemas 
de sustentação política do governo central, cujas variações alte-
ravam, às vezes de forma decisiva, a relação de forças entre os 
grupos políticos estaduais. De acordo com esses dois critérios, 
podemos indicar o período de �890-�89� como o auge da frag-
mentação interna da oligarquia, onde as lutas pela organização de 
novas correntes políticas entrelaçaram-se às várias interferências 
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do governo central através da nomeação de governadores. Du-
rante esse período, cerca de nove governadores, entre efetivos e 
interinos, estiveram à frente da administração do Maranhão e a 
orientação política que eles adotavam constituía fator decisivo 
nas disputas entre os grupos remanescentes da fase imperial. 

Todos aderiram sem contestações à forma política repu-
blicana. Aliás, não houve formação de um partido republicano 
ainda na vigência das instituições imperiais, apenas a criação de 
alguns clubes. Poucos dissidentes dos velhos partidos e propa-
gandistas do ideal republicano, como o jornalista e ex-deputado 
Paula Duarte e o juiz Isaac Reis, tentaram se identificar como 
“históricos”. No terceiro volume de suas memórias, Dunshee de 
Abranches narra a receptividade que as idéias republicanas tive-
ram nos sertões do Maranhão, onde os chefes políticos lutavam 
contra os garrotes da centralização, mas relata também a rápida 
decepção com o novo regime, exatamente pelas palavras do líder 
Isaac Reis: “Foram-se as instituições corruptoras, mas ficaram os 
mesmos homens corruptos e corrompidos!”.�9 

A extensão do adesismo está bem expressa em nota edito-
rial de um dos mais importantes jornais da capital, onde afirmava 
que “a forma republicana está aceita por todos os maranhenses; não há aqui 
vencedores e vencidos; todos desejam a consolidação da ordem de coisas inau-
gurada a 15 de novembro e ninguém negará o seu concurso ao novo gover-
nante”.�0 Instalado o Governo Provisório, chegaram do interior as 
notícias de adesão ao novo regime. O juiz de direito da comarca 
do Baixo Mearim enviou ao Presidente da Junta Governativa do 
Estado uma mensagem onde relatava: “com prazer comunico a v.exc. 
que hoje 23/11, perante a Câmara Municipal e o povo reunido no Paço da 
municipalidade, proclamei a República Federal Brasileira (sic), sendo frene-
ticamente aplaudido e aceito por todos os munícipes o Governo Provisório”.�� 
O governismo, a dependência estreita dos grupos políticos em 
relação aos postos oficiais, determinava que não havia “vencedo-

�9 Dunshee de Abranches. A Esfinge do Grajaú. Rio de Janeiro: s/ed, �959, p. ���.
�0 Diário do Maranhão, �8/��/�889.
�� Diário do Maranhão, �9/��/�889.
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res e vencidos” e que os líderes municipais estavam dispostos a 
seguir a posição da oligarquia.

No início de �89�, quando se efetuaram as eleições para a 
Constituinte Estadual, existiam quatro siglas:

a) Partido Republicano – composto pela maioria dos ex-
liberais, comandados pelo médico Costa Rodrigues;

b) Partido Nacional – congregava a maior parte dos ex-cas-
tristas, agora sob a direção de Francisco José de Viveiros (senhor 
de engenho) e Benedito Pereira Leite (ex-promotor e inspetor do 
Tesouro Público);

c) Partido Católico – reunião de antigos maístas e dissi-
dentes de outras correntes existentes no final do Império, como 
Luiz Domingues (ex-castrista) e o Monsenhor Guedelha Mourão 
(ex-liberal). A legenda unia algumas pessoas com cacife eleitoral 
e foi utilizada como instrumento de pressão no momento de re-
organização do jogo partidário;

d) Partido Constitucional – grupo formado por antigos 
dissidentes liberais, comandado pelo médico e deputado federal 
Rodrigues Fernandes e outros nomes de expressão, como Casi-
miro Dias Vieira Jr. (advogado e deputado federal) e Francisco 
da Cunha Machado (desembargador aposentado). A organização 
da sigla resultou da não-inclusão de correligionários desses líde-
res na chapa governamental para as eleições estaduais.

Entre �890 e �89� não existe no Maranhão um “situacio-
nismo” entendido como a capacidade de um grupo no poder 
de imprimir orientação política à representação legislativa esta-
dual e federal, manter o controle da administração e conseguir 
legitimidade para efetuar o jogo da mediação política com o go-
verno central. Sucedem-se rápidas passagens de governadores 
nomeados pelo poder central, que prestigiam um ou outro dos 
principais grupos políticos, motivados por antigas vinculações e 
amizades pessoais e, principalmente, por seus próprios interesses 
de comando político. Na eleição para a Constituinte Federal, o 
capitão-tenente Manuel Ignácio Belfort Vieira, governador in-
dicado pelo ministro da Marinha, Wandenkolk (ligado a políti-
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cos maranhenses da antiga corrente liberal), organizou a chapa 
oficial de senadores e deputados federais, incluindo parentes e 
outras pessoas há muito afastadas do Estado. Quando Lourenço 
de Sá foi nomeado governador provisório pelo ministro Luce-
na, em março de �89�, desenvolveu sua ação política visando 
ser eleito o primeiro governador constitucional, mantendo dez 
nomes de sua influência na chapa para a Constituinte Estadual e 
conseguindo o apoio das oposições à sua candidatura, assustadas 
com a possibilidade da eleição de Carlos Peixoto, considerado 
um nome “excessivamente partidário” por ser cunhado de Costa 
Rodrigues. Este último fez parte da Constituinte Nacional e era 
o presidente do Congresso Estadual encarregado de elaborar a 
Constituição, mas não conseguiu se afirmar como condutor da 
política maranhense, mantida a margem de independência do go-
vernador nomeado. A articulação para a vinda de Lourenço de 
Sá partiu de uma combinação entre ele e José Mariano, chefe da 
situação em Pernambuco, interessado em formar um “bloco do 
norte”, sob sua direção, dar sustentação ao governo: “José Ma-
riano conseguiria do Barão de Lucena, então o ministro de maior influência 
no Governo de Deodoro, a nomeação de um de seus amigos de Pernambuco 
para governar o Maranhão, e Costa Rodrigues faria seu Partido apoiar a 
esse governo, tendo em troca as posições oficiais”.��  A ação de Lourenço 
de Sá, no entanto, aproximando-se dos partidos oposicionistas e 
não efetuando as derrubadas de costume, com o intuito de ga-
rantir sua própria viabilização como candidato, foi um balde de 
água fria nas pretensões de Costa Rodrigues de fazer do cunha-
do, Carlos Peixoto, o primeiro governador constitucional da era 
republicana.  

Deodoro e Lucena tentaram dissolver o Congresso Na-
cional e foram derrubados. Em seguida, a deposição dos gover-
nadores feita por Floriano Peixoto abriu a oportunidade para os 
partidos então na oposição (Nacional, Constitucional e Católico) 
modificarem a balança política no Estado. Lourenço de Sá en-

��  Jerônimo de Viveiros. Benedito Leite, um verdadeiro republicano. São Luís, s/ed., �957, p. 
�0. Ver também Collares Moreira, op. cit.
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contrava-se em Recife, por moléstia da esposa, e retornou a S. 
Luís disposto a resistir: “Não podendo confiar no Coronel Medeiros 
nem no Cap-Tenente Oton Bulhão, tratei, como me cumpria, não só de pro-
videnciar no sentido de ser recolhida à capital toda a força policial destacada 
no interior do Estado, como aumentar, tanto quanto fosse possível e com a 
maior brevidade, o corpo policial. Telegrafei para o Ceará, Piauí e interior do 
Maranhão autorizando os amigos a engajarem voluntários. Mandei comprar 
no Pará 50 rifles. No dia 4 de dezembro, tinha aquartelados nos baixos 
de palácio cerca de 100 praças, das quais 15 eram de cavalaria. Dispensei, 
então, a tropa federal!”.�� O tenente do exército Manuel Joaquim 
Machado, enviado por Floriano Peixoto para o cumprimento 
da decisão, chegou a apontar duas canhoneiras contra o Palácio 
dos Leões e Lourenço de Sá foi, então, convencido a entregar o 
poder à Junta Provisória, formada por Francisco da Cunha Ma-
chado, Benedito Leite e Everton Maia, que tratou de anular a 
Constituição de � de julho e todas as nomeações da magistratura 
feitas pelo governador deposto. “Não era a Carta institucional do 
Estado que se objetivava, mas a composição da Casa legislativa que fora 
eleita sob a influência de Costa Rodrigues; urgia recompô-la para a imediata 
consolidação do prestígio eleitoral da nova situação”.�� Os três grupos 
políticos decidem colocar novamente Belfort Vieira no posto 
de governador, por aclamação, num comício em praça pública 
em �8 de dezembro de �89�. O nome de Belfort Vieira deve-se 
possivelmente ao fato de ter articulado a bancada maranhense 
para a oposição a Deodoro, apesar de ser deputado pelo Ama-
zonas, mas também seria de mais fácil aceitação pelo governo 
de Floriano. De qualquer forma, antes da queda de Deodoro, já 
existia uma dissociação entre parte da representação federal e o 
governador do Estado. A atitude de Floriano, aceitando o nome 
aclamado, revela percepção do que, mais tarde, seria a chave da 
política de Campos Sales: o governo central deveria apoiar os 
grupos políticos que se mostrassem com capacidade de cons-
truir um situacionismo. A questão fundamental é o fato do novo 
chefe do Executivo federal ter acatado as deposições ocorridas 

�� Apud Viveiros, op. cit., p. ��.
�� Mário Meireles. História do Maranhão, cit., p. �8�/�85.



77

nos estados, deixando que os grupos em disputa resolvessem a 
forma do realinhamento oligárquico. Isso significava que a re-
composição da oligarquia regional poderia se processar sem a 
interferência direta do governo central, mas este seria, em última 
instância, seu fiador. A capacidade de intervir nas disputas intra-
oligárquicas foi atenuada apenas nos anos críticos para a estabi-
lização do novo regime, porque durante quase toda a Primeira 
República a tônica foi a persistência de uma tensão nas relações 
entre o governo central e os estados, cujo maior símbolo era a 
ameaça de intervenção direta.

A necessidade de formar uma base de apoio ao novo go-
verno provocou a idéia de fusão das três correntes em um só 
partido, encaminhada por Casimiro Dias Vieira e Benedito Leite, 
surgindo assim, em �89�, o Partido Federalista, comandado por 
um diretório composto por três representantes de cada corren-
te.�5 Uma pequena observação se impõe. A corrente castrista ao 
final do Império era a de maior expressão política. Em 1890, 
Gomes de Castro mudou-se para o Rio de Janeiro para assumir 
o posto de diretor do recém-criado Banco de Crédito Móvel. O 
partido Nacional ficou sem direção política e não se fragmentou 
completamente pela ação de Benedito Leite, então inspetor do 
Tesouro Público, e Francisco de Viveiros.��  As novas eleições 
para o Congresso Estadual (maio de 1892) confirmaram a vitória 
total da chapa federalista. Belfort Vieira foi eleito, indiretamente, 
governador e os três vice-governadores, previstos na Constitui-
ção Estadual, representavam cada uma das correntes formadoras 
do novo partido. Ainda no mesmo ano ocorreu eleição para o 
preenchimento de três vagas na Câmara Federal, sendo eleitos 
Benedito Leite e Luiz Domingues, pelo Federalista, e Christino 

�5 Benedito Leite, José Francisco de Viveiros e Antônio Lima Júnior, pelo Nacional; 
José Rodrigues Fernandes, Francisco da Cunha Machado e Francisco Xavier de 
Carvalho, pelo Constitucional; João Tolentino Guedelha Mourão, Luiz Domingues 
e Everton Maia, pelo Católico.

�� Arthur Collares Moreira defende que Gomes de Castro seguiu para o Rio “não sem 
ter recomendado aos seus amigos se entendessem politicamente com Benedito Lei-
te”. Posição contrária, adotada nesta análise, está na biografia escrita por Jerônimo 
de Viveiros, Benedito Leite, um verdadeiro republicano.
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Cruz, pela corrente oposicionista de Costa Rodrigues. O maior 
problema para a estabilização do Federalista era conter as insa-
tisfações na divisão das nomeações. Neste sentido, são sugestivas 
as palavras de Ignácio Parga aos antigos partidários do Nacional: 
“distintos correligionários, os quais sempre defenderam com dedicação e sa-
crifício a causa do nosso partido foram condenados ao ostracismo e lançados à 
margem. Em quase todas as localidades do interior ficou o partido Nacional 
em posição secundária, sendo tratado não como aliado, mas como vencido 
... o diretório federalista não só indicava para preencher as vagas existentes 
no funcionalismo público somente os adeptos dos partidos constitucional e 
católico, como também excluía os nossos correligionários dos empregos a que 
tinham incontestável direito”.�7 Dias depois aparecia uma declaração 
de Everton Maia, acusando o governo de preferir os constitucio-
nais aos católicos nas nomeações para os empregos públicos ... 
Ignácio Parga tentou ainda manter viva a sigla do Partido Nacio-
nal, mas foi derrotado nas eleições para a �ª legislatura estadual 
(�895 a �897).

 O governador Belfort Vieira chegou a almejar o comando 
político, unindo-se aos ex-constitucionais, que abriram uma dis-
sidência dentro do Federalista, mas retrocedeu diante da posição 
de Benedito Leite de retirar o apoio ao governo. Terminou em-
barcando doente para o Rio de Janeiro e acertando um acordo 
que colocava no exercício efetivo o �º vice-governador, Cunha 
Martins, ligado a Benedito Leite, que já despontava como o nome 
politicamente mais forte no Estado. Ele se afirmaria no coman-
do do Partido Federalista, contornando as insatisfações pessoais 
importantes com o oferecimento de uma cadeira no Senado a 
Gomes de Castro, de volta do Rio de Janeiro depois do fracasso 
do banco federal que dirigia, a indicação dos ex-constitucionais, 
Monsenhor Guedelha Mourão e Rodrigues Fernandes, para a de-
putação federal e do governador Belfort Vieira, para o Senado 
(na vaga aberta por seu irmão João Pedro Belfort Dias Vieira, 
nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal). Dessa forma, 
Benedito Leite uniu as facções componentes do Federalista, es-

�7 Apud Jerônimo de Viveiros, op. cit., p. 50/5�.
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tabelecendo um “situacionismo”. Conseguiu fazer os governa-
dores João Gualberto Torreão da Costa (�898/�90�) e Lopes da 
Cunha (1902/1906), correligionários de sua confiança, sendo ele 
próprio eleito para o quatriênio �90�/�9�0. Entre �895 e �900, 
foi, simultaneamente, deputado federal e estadual e senador e 
deputado estadual, prática cujo objetivo era não perder conta-
to direto com as questões políticas e administrativas. Era ainda 
um dos diretores do jornal O Federalista, escrevendo tenazmente 
na defesa do situacionismo instaurado. É possível ter idéia do 
grau crescente de compressão político–eleitoral exercida sobre o 
comando de Benedito Leite, observando os votos considerados 
válidos para os candidatos a governador pela oposição. Em �897, 
concorreu Agripino Azevedo, tendo �.0�� votos; o mesmo can-
didato apresentou-se em �90�, tendo oito votos computados; em 
�905, Francisco Xavier de Carvalho constou na ata de apuração 
com um voto.�8  Durante três legislaturas na Câmara Federal, de 
1897 a 1905, a oposição não teve representantes, além de ficar 
distante do Congresso Estadual de �89� a �90�. Em carta aber-
ta dirigida ao presidente Afonso Pena, quando de sua passagem 
por S. Luís, em julho de �90�, o jornal Pacotilha, do oposicionista 
Costa Rodrigues e o mais popular da cidade, perguntava: “Por 
que não se suprime logo, duma vez, o poder legislativo? (...) Um só homem 
designa e elege todos os legisladores; faz e aprova todas as leis, segundo o seu 
critério exclusivo, consultando os seus exclusivos interesses; revoga quando 
os seus interesses o aconselham ...” O domínio absoluto dos partidá-
rios de Benedito Leite sofreu leve alteração com a aprovação da 
lei federal Rosa e Silva, de �90�, que estabelecia o voto de lista 
incompleta e garantia a representação das minorias. Essa mo-
dificação na legislação eleitoral, que não foi implementada em 
todos os estados, deu lugar a dois representantes da oposição na 
Câmara Federal e seis no Congresso Estadual. A recomposição 
da oligarquia verificou-se, pois, entre 1897 e 1904, com a quebra 
do faccionismo e a definição da hierarquia de lideranças, estabe-

�8 Ver Milson Coutinho, O Poder Legislativo do Maranhão (1830/1930), p. ���, ���, ���.
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lecendo-se os novos interlocutores da oligarquia política estadual 
frente ao governo central.�9

O realinhamento dos grupos teve a outra face na reorgani-
zação do sistema de dominação oligárquica nos moldes do novo 
Estado republicano, que se concentrou entre os anos de �898 (�ª 
reforma constitucional) e �908 (conclusão das alterações na di-
visão tributária entre Estado e municípios). Os mecanismos ins-
titucionais que tiveram efeitos importantes para a consolidação 
da dominação oligárquica no Maranhão podem ser divididos em 
três blocos.

No âmbito da organização eleitoral houve o veto a qual-
quer forma de voto distrital em eleições estaduais. Os líderes da 
oligarquia frisaram claramente que a eleição por chapa completa, 
onde cada cédula deveria conter os nomes de candidatos corres-
pondentes ao número total de cadeiras em disputa, era a maneira 
mais eficaz de garantir a recomposição oligárquica. O Presidente 
do Congresso Estadual, em discurso de encerramento do ano 
legislativo de �89�, sintetizou a preocupação da oligarquia em 
defender a eleição com lista completa “para que não venham in-
fluências de campanário perturbar a força e a coesão dos partidários”.�0 
Desta forma, impedia-se que pessoas com influência localizada 
em algum distrito viessem a dificultar a eleição dos candidatos 
indicados pelo diretório do partido situacionista, voltando-se à 
“ditadura dos diretórios”, já denunciada nos tempos do Império. 
Por outro lado, ao Legislativo estadual, invariavelmente governis-
ta, caberia resolver quaisquer dúvidas sobre eleições municipais. 
Nas palavras do Monsenhor Mourão, a medida seria “um remédio 
eficaz contra as perturbações da ordem pública, abafando a anarquia no 
município onde a violência da paixão pretender estabelecer duas Câmaras 
municipais e dois Intendentes”.�� Não apenas práticas políticas, mas 
fórmulas institucionais eram necessárias para a garantia do atre-

�9 Para as modificações no quadro político ver Arthur Q. Collares Moreira. Gomes de 
Castro, Benedito Leite e Urbano Santos; Jerônimo de Viveiros. Benedito Leite, um verdadeiro 
republicano; Mário Martins Meireles. História do Maranhão.

�0 Anais do Congresso Estadual de �89�, sessão de �� de outubro.
�� Anais do Congresso Estadual de �89�, sessão de 9 de maio.
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lamento político das Câmaras ao governo do Estado. Quanto ao 
relacionamento com a minoria oposicionista, como já indicado, 
a tônica foi mantê-la em completo ostracismo até �90�, quando, 
em obediência à Lei Rosa e Silva (�90�), um quinto das trinta ca-
deiras do Congresso Estadual ficou reservado à oposição, assim 
como duas das sete cadeiras da bancada maranhense na Câmara 
dos Deputados.�� 

O segundo ponto foi a modificação nas relações entre o 
governo do Estado e os municípios, alterando completamen-
te a Lei Orgânica dos Municípios de �89�, que garantia ampla 
autonomia política e financeira às Câmaras. As modificações 
ocorreram em três níveis. Na partilha dos tributos, o Estado foi 
progressivamente apropriando-se de impostos inicialmente per-
tencentes à receita das Câmaras (como os de consumo e saída de 
produtos do município), vinculando outros a serviços extraídos 
da órbita municipal (décima urbana e criação de gado, recolhidos 
para o pagamento da Força Pública), ou repartindo alguns que 
pertenciam totalmente aos municípios (indústrias e profissões).�� 
O resultado foi a permanência da situação, já vivida no Império, 
de penúria das Câmaras municipais e dependência financeira to-
tal frente ao tesouro estadual e às barganhas políticas geralmente 
impostas para a liberação de recursos. A quebra da independên-
cia política foi consumada na reforma constitucional de �898, 
através da determinação das Câmaras remeterem cópias de suas 

�� Durante os trabalhos legislativos de �89�, os deputados estaduais chegaram a discutir 
um projeto que defendia a “conveniência” de garantir a representação oposicionista. 
Não se tratava de estabelecer competição eleitoral, mas de conceder à minoria “uma 
quarta ou quinta parte, ou mesmo menos ... contanto que não se deixasse de abrir 
uma válvula para que ela viesse aqui externar suas opiniões”. O projeto foi rejeitado e 
o presidente do Legislativo referiu-se à representação da minoria como “uma concep-
ção metafísica”. Anais do Congresso Estadual de �89�, intervenções de Collaço Veras, 
na sessão de �5 de julho, e Pe. Mourão, na sessão de �� de outubro.

�� O cerceamento do raio de tributação dos municípios iniciou logo em �89� com a 
proibição do imposto de entrada sobre produtos de outros municípios, detendo um 
processo de criação de barreiras alfandegárias intermunicipais. A estrutura básica 
da partilha de tributos entre Estado e municípios definiu-se somente entre 1905 e 
�90�. Ver principalmente as Leis nº �8�, de ��/0�/�905; nº ���, de ��/0�/�90�; e 
nº �9�, de 07/05/�908. 
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decisões ao Congresso Estadual e ao governador. Uma comissão 
formada no Legislativo ficaria encarregada da revisão anual das 
leis municipais, com poderes para anular o que fosse considerado 
inconstitucional. O governador, por sua vez, tinha poderes para 
decretar a suspensão das decisões das Câmaras municipais, até 
posterior deliberação do Legislativo estadual.�� Como este último 
permanecia reunido, em média, dois ou três meses por sessão le-
gislativa, na pratica instaurava-se uma tutela legal do governo es-
tadual sobre as Câmaras municipais. Que as determinações legais 
não ficaram como letra morta o demonstram não só os pedidos 
de remessa de leis, existentes na correspondência do governo es-
tadual, como a suspensão de leis e artigos de orçamentos munici-
pais pelo Congresso Estadual. O conjunto de medidas englobava 
ainda a proibição da organização de milícias nos municípios, cujo 
policiamento passava para a órbita da Força Pública Estadual, 
por lei aprovada em �900. Posteriormente foi criada uma Guarda 
Civil para o policiamento da capital e do interior, com soldados 
fardados, armados e pagos pelo Estado e número determinado 
pelo governador, o único que podia ordenar mobilizações fora do 
município de origem. A Guarda Civil era inspecionada por “de-
legados gerais”, oficiais do corpo da Polícia Militar, trabalhando 
em comissão para a tarefa. Poderia-se pensar em um processo 
incipiente de profissionalização do policiamento municipal, re-
tirando essas funções do controle direto dos chefões locais se, 
na maioria das vezes, a ação dos policiais não estivesse a serviço 
dos interesses políticos da situação. Com o tempo, os oficiais da 
polícia militar foram utilizados com freqüência em intervenções 
nas delegacias municipais.�5

O último aspecto é o fortalecimento do Executivo estadual 
frente ao Legislativo e ao Judiciário. No primeiro caso, houve 

�� Reforma da Constituição do Estado do Maranhão, 07/0�/�898, art. �8º.
�5 Sobre a questão das relações entre estado e município, o trabalho clássico é o de 

Victor Nunes Leal. Coronelismo, Enxada e Voto. Muito importante para o nosso texto 
foi o estudo de Maria Efigênia Lage de Resende, Formação da Estrutura de Dominação 
em Minas Gerais: o novo PRM (1889/1906). Belo Horizonte: UFMG/PROCD, �98�. 
A formação do “novo PRM” é vista sob o prisma de uma “reação centralizadora e 
oligarquizante” que encerra a mal sucedida experiência de autonomia municipal. 
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uma flexibilização na questão da apreciação de vetos do Executi-
vo, de maneira a incorporar sugestões encaminhadas pelo gover-
no antes de um projeto ser novamente posto em votação, além 
do quorum para a rejeição ter subido de dois terços dos deputados 
presentes para dois terços do número total. Foi aberta também 
a admissibilidade de vetos parciais às leis do orçamento e de fi-
xação da Força Pública.�� Quanto ao segundo, verificou-se a am-
pliação da margem de escolha dos juízes e membros do Superior 
Tribunal de Justiça pelo Executivo, praticamente acabando com 
os critérios internos de ascensão fixados na Constituição de 1892, 
além de ser decretado o fim da irremovibilidade dos magistrados, 
desde que houvesse um pedido do Procurador Geral do Estado 
ao STJ. O Poder Judiciário tornou-se praticamente um apêndice 
do Executivo.�7

Nos três aspectos indicados (organização eleitoral, relação 
entre Estado e municípios e entre os poderes constitucionais), a 
tônica geral das modificações foi a centralização do poder deci-
sório e de recursos financeiros no círculo da oligarquia. Os ins-
trumentos utilizados na recomposição, apesar de serem definidos 
em grande parte pela própria capacidade de agregação de inte-
resses dos agentes internos, foram similares aos do processo de 
constituição da oligarquia em meados do século XIX, ou seja, 
mecanismos de centralização política. A oligarquia, nutrindo-se 
enquanto grupo político da utilização patrimonial do aparelho 
do Estado, não poderia conviver com uma experiência de des-
centralização que chegasse até o município, local por excelência 
da atuação dos coronéis.

Os traços principais do sistema de dominação oligárquica 
estavam montados, mesmo que o arranjo entre os grupos polí-
ticos sofresse importantes alterações após a morte de Benedito 
Leite, em 1909, ao final do seu mandato governamental. A es-
trutura oligárquica favorece a personalização do poder e torna 
traumáticos tanto os períodos de renovação geracional quanto 

�� Reforma da Constituição do Estado do Maranhão, 07/0�/�898, art. �º.
�7 Idem, art. 8º e Reforma da Constituição do Estado do Maranhão, 09/05/�90�, arts. 

7º, ��º e ��º.



8�

os momentos de sucessão de chefia. No caso, a crise foi deto-
nada por uma querela em torno do governo do Estado. Arthur 
Collares Moreira, 2º vice, ficou como governador em exercício 
desde maio de �908, quando Benedito Leite partiu licenciado 
para a Europa em tratamento de saúde. Em fins de fevereiro de 
�909 passou o cargo a Mariano Lisboa, presidente do Congresso 
Estadual, e tratou de viabilizar sua candidatura ao governo para 
o próximo período (�9�0/�9��) junto aos principais represen-
tantes do partido na capital federal, os senadores Urbano San-
tos e José Eusébio e os deputados Luiz Domingues e Cunha 
Machado. Collares Moreira agia com o aval de Benedito Leite, 
mas sua morte no início de março alterou o rumo dos aconteci-
mentos. Dentro do situacionismo, os dois principais senadores 
constituíram-se nos pólos em torno dos quais giraram os corre-
ligionários durante a disputa travada pelo comando do partido. 
Ambos foram projetados na vida política por Benedito Leite, 
eram advogados formados no Recife e integraram a magistratura 
estadual antes da indicação para a Câmara dos Deputados. No 
momento da divisão, José Eusébio participava mais de perto das 
questões políticas regionais, acumulando uma cadeira de depu-
tado no Congresso Estadual, enquanto Urbano Santos vivia no 
Rio de Janeiro, onde, além das atividades políticas, possuía prós-
pera banca de advogado, e quase não vinha ao Maranhão. Arthur 
Q. Collares Moreira e o tio, coronel Alexandre Collares Moreira 
Jr., formavam uma espécie de terceiro foco da disputa. Filho de 
fazendeiros de Codó, no vale do Itapecuru, o coronel da Guarda 
Nacional Alexandre Collares Moreira Jr. era um velho remanes-
cente do castrismo, com trajetória significativa na política local, 
onde foi deputado provincial, prefeito de S. Luís e, como �º vice-
governador, respondeu pela administração estadual em pratica-
mente todo o segundo quadriênio, sob o comando vigilante de 
Benedito Leite. Suas chances de ascensão diminuíam na medida 
em que aumentavam as manifestações de prevenção da maior 
parte dos líderes do partido contra o fortalecimento do “grupo 
dos Moreiras” e eles terminaram mais próximos da órbita de in-
fluência de Urbano Santos.
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As eleições estaduais marcadas para agosto de �909 seriam 
um momento-chave na definição dos novos rumos da política es-
tadual. Não conseguindo viabilizar-se como candidato do partido 
ao governo, Collares Moreira tentou reassumir a administração do 
Estado, o que lhe garantiria a posição de comando do processo 
eleitoral, mas foi impedido pela recusa de Mariano Lisboa em efe-
tuar a transmissão do cargo. Alegava que ele havia perdido o direito 
ao mandato por não ter sido concedida pelo Congresso a licença 
necessária, segundo a Constituição estadual, autorizando o gover-
nador em exercício ausentar-se do Estado. Tratava-se de hábil 
manobra para favorecer José Eusébio, de quem Mariano Lisboa 
era sogro, na disputa intra-partidária, neutralizando o apoio que 
o �º vice, se reintegrado ao comando do Estado, provavelmente 
daria a Urbano Santos. O pedido de licença havia sido enviado 
ao Congresso, mas deixou de ser votado, pois uma comissão reu-
nida a � de março deu parecer de que “nos termos do artigo 38 da 
Constituição não há necessidade de licença, uma vez que o impetrante não se 
achava em exercício quando a solicitou. Joaquim Ribeiro Gonçalves; Cunha 
Machado; Dias Carneiro”.�8 Estabelecido o impasse, a radicaliza-
ção de posições evoluiu até a instauração de uma “dualidade de 
poderes”, com o retorno de Collares Moreira, que assim narra a 
situação: “Feita a minha comunicação oficial a Mariano Lisboa, 
dali em diante não mais governo legal, tornou-se ele apenas ilegal 
detentor do palácio, pois assumindo eu o governo, cessara cons-
titucionalmente seu exercício. Todo o Maranhão foi testemunha 
de não ter eu procurado outro caminho senão o da lei, e, enquan-
to pude resistir às exigências de alguns amigos, não concordei, 
com bastante contrariedade por parte de alguns, sair do caminho 
legal para readquirir o que, por direito, me pertencia. Não me se-
ria, talvez difícil operar com sucesso um movimento, pela grande 
simpatia que minha causa despertava, se eu me quisesse apro-
veitar do apoio que me foi oferecido por valiosos elementos da 
guarnição federal de S. Luís e por outros da própria força policial 
que estariam prontos a coadjuvá-los”.�9 A maioria dos prefeitos 

�8  Collares Moreira, op. cit., p. 7�.
�9  Idem, p. ��0.
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apoiou José Eusébio e Mariano Lisboa, mas no Congresso Estadual 
nenhuma das duas correntes possuía os dois terços de votos neces-
sários para resolver se havia ou não perda de mandato. O Partido 
Republicano Federal, de Costa Rodrigues, apostou na indefinição e 
cerrou fileiras ao lado de Collares Moreira, garantindo o impasse no 
Congresso. Interessa-nos verificar como a questão seria resolvida 
com a mediação do governo central.

O tipo de organização político-administrativa federalista 
montado no Brasil não decorreu de um pacto entre os estados, 
capaz de sustentar efetivamente a autonomia dos integrantes. Foi 
um acordo entre grupos oligárquicos regionais e o poder central, 
viabilizado nas condições especiais que marcaram o governo de 
Floriano Peixoto e afirmado institucionalmente através da “polí-
tica dos governadores” de Campos Sales. Mais importante que a 
satelitização das unidades pobres da federação pelos estados de 
maior expressão econômica, observação até certo ponto banal, 
seria a persistência de uma tensão constante nas relações entre o 
Poder Executivo federal e os estados. Estava em questão o con-
trole das disputas intra-oligárquicas, liberado apenas no momen-
to crítico de estabilização do novo regime. Quase todos os esta-
dos sofriam intervenções explícitas e as relações internas entre 
os seus grupos políticos nunca estiveram imunes às pressões do 
centro, mesmo nos casos de S. Paulo, Minas Gerais e Rio Gran-
de do Sul, onde uma ação direta comportava tal soma de riscos 
que foi mantida como verdadeiro tabu. Nos estados periféricos, 
como o Maranhão, as oposições não perdiam a oportunidade 
para se aproveitar das fricções internas do grupo situacionista e 
utilizar o apoio do governo central com o objetivo de ascender 
ao controle do Estado. Inviabilizada a rotatividade pela via eleito-
ral, a própria interferência do governo central na política regional 
tornava-se instrumento para modificar a relação de forças. Em 
suma, de um lado, o governo federal não era o guardião da au-
tonomia estadual, influindo direta ou indiretamente no jogo po-
lítico regional; de outro, a maioria das oligarquias não conseguia 
regular a dominação encampando as disputas políticas sem ter 
em vista a utilização instrumental do governo central, seja para 
manter uma situação, seja para alterá-la.
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Com o falecimento de Afonso Pena, a subida do vice-pre-
sidente da República, Nilo Peçanha, modificou a relação entre 
os grupos políticos no Maranhão. O novo presidente manobra-
va para ser o candidato à próxima sucessão e tentava conseguir 
apoio influindo na relação de forças entre grupos oligárquicos 
nos estados. No caso do Maranhão, esse intuito, aliado a anti-
gos laços de amizade com Costa Rodrigues, o levou a mostrar-se 
claramente inclinado a favorecer o velho oposicionista. O gru-
po costista apostou, então, na indefinição, bloqueando no Con-
gresso Estadual qualquer posição favorável a José Eusébio, cuja 
facção não contava com a maioria necessária de dois terços para 
deliberar sobre a matéria.50 Nilo Peçanha passou a direcionar as 
negociações em torno da resolução da crise para um outro eixo, 
que não se restringia apenas em definir qual o legítimo detentor 
do governo. Urbano Santos expôs os novos rumos da situação 
em telegrama enviado a Collares Moreira.

“Rio, 20 de julho de 1909.

 Presidente insiste solução acordo seguinte: presidente telegra-
fará reconhecendo legítimo teu governo, apelando teu patrio-
tismo, dares solução conciliatória; respondendo dirás pronto 
satisfazer seu desejo inclusive renunciando cargo desde seja 
necessário paz política maranhense; Congresso depois votará 
não perdeste mandato, seguida mandará sua renúncia também 
Mariano. Congresso elegerá Américo Reis assumir governo, 
fazer eleição acordo chapa organizada aqui (...)”.51       

Dias depois o Diário Oficial do Estado publicou os termos 
de um acordo firmado no Rio de Janeiro, contendo as seguintes 
cláusulas:

“�) A chapa de governador e vice-governado-
res para o futuro quadriênio será composta do Dr. 
Luiz Domingues para o primeiro lugar, do Dr. Cos-

50 Os detalhes do conflito foram narrados, com documentação pessoal, por Arthur Q. 
Collares Moreira em suas memórias políticas, Gomes de Castro, Benedito Leite e Urbano 
Santos, op. cit.

5� Collares Moreira, op. cit. p. ��0/���
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ta Rodrigues para vice-governador e de dois nomes 
que serão indicados pelo Dr. José Eusébio para �º e 
�º governadores;

�) O Congresso Estadual será composto de 
dois terços indicados pelo Dr. José Eusébio e um 
terço pelo Dr. Costa Rodrigues;

 �) Os intendentes dos municípios e a maioria 
das respectivas Câmaras serão do Dr. José Eusébio 
e os sub-intendentes e a minoria do Dr. Costa Ro-
drigues, exceto os municípios de Codó, Anajatuba e 
poucos outros em que os intendentes e a maioria das 
Câmaras serão do Dr. Costa Rodrigues;

�) As nomeações federais serão feitas por um 
acordo entre os dois chefes políticos”.5�

O acordo se efetuou entre José Eusébio, Costa Rodrigues 
e Luiz Domingues, mediado por Nilo Peçanha e testemunhado 
pelos senadores Rosa e Silva, de Pernambuco, e Thomaz Ac-
cioly, do Ceará. Luiz Domingues, deputado federal, integrou a 
corrente conservadora castrista na década de �880 e participou 
do efêmero Partido Católico no início da República. Era um po-
lítico que não se subordinava a nenhum dos líderes do partido 
situacionista, e foi o próprio Costa Rodrigues, apoiando-se nisso, 
quem sugeriu o seu nome. Collares Moreira passou a ocupar a 
cadeira deixada por Luiz Domingues na Câmara Federal.

A crise permaneceu no circuito da oligarquia, pois nenhum 
dos grupos em disputa lançou apelos populares na capital para 
sustentar sua posição. Por outro lado, o fato da resolução ter sido 
mediada pelo governo federal de forma a alterar a relação entre 
os grupos políticos no Estado, forçou uma incorporação maior 
da oposição no usufruto das posições de mando. De �909 a �9�8, 
manteve-se um acordo instável entre as duas principais correntes 
da política estadual, o Partido Republicano, de José Eusébio e 
Urbano Santos, e o Partido Republicano Federal, de Costa Rodri-

5� Diário Oficial do Estado do Maranhão, 27/07/1909, p. 1.
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gues, no qual a minoria, o grupo costista, participava da divisão 
dos votos nas eleições federais e estaduais. O “situacionismo” es-
tadual tomava a forma de um acordo entre os principais grupos 
políticos, girando em torno do rateio das indicações e nomeações 
e do compromisso de que o nome do governador deveria sair do 
consenso das partes. José Eusébio era piauiense, apesar de ter 
feito toda a carreira política no Maranhão, e, pela Constituição 
Estadual, não poderia ocupar o cargo de governador, o que, sem 
dúvida, contribuiu para o seu enfraquecimento no decorrer do 
processo, pois, mesmo continuando como um dos cardeais do 
Partido Republicano, viu sobressair a figura de Urbano Santos 
como o político capaz de manobrar as correntes e manter o acor-
do. Os dois vinculavam-se a lideranças diferentes no Senado: o 
primeiro seguia a orientação do pernambucano Rosa e Silva, o 
segundo a de Pinheiro Machado. O fortalecimento de Pinheiro 
Machado na política nacional e sua definitiva vitória sobre Rosa 
e Silva no controle das bancadas do Norte/Nordeste no Con-
gresso consolidou-se com a organização do PRC, em �9��, na 
verdade um bloco por ele comandado para dar sustentação par-
lamentar a Hermes da Fonseca. Membro da comissão executiva 
do PRC, Urbano Santos emergiu como árbitro do acordo esta-
dual através da própria ascensão no cenário federal, ampliada em 
�9��, quando foi indicado para a vice-presidência da República 
na chapa encabeçada pelo mineiro Wenceslau Brás.5�

Problema importante no período do compromisso é que 
ambos os governadores eleitos de comum acordo entre a maioria 
e a minoria, Luiz Domingues (�9�0/�9��) e Herculano Parga 
(�9��/�9�8), tentaram seguir uma linha política de fortalecimen-
to próprio. Este é um traço que parece compor a política oligár-
quica, principalmente quando as fricções entre grupos e facções 
permanecem latentes: os ocupantes do Executivo estadual ten-
tam formar “máquinas políticas” próprias, o que, no caso, equi-
valia a transgredir os limites impostos pelo acordo para uma ação 
independente e tentar se afirmar como chefe político regional. O 

5� Ver Collares Moreira, op. cit e Antonio Lobo. A Política Maranhense – artigos publi-
cados em A Tarde em �9�5. São Luís: Tip. J. Pires, �9��.
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escritor Antonio Lobo, numa série de artigos no jornal A Tarde, 
em �9�5, fez uma ácida crítica do acordo que regia a política ma-
ranhense, de sua falsidade, “porque nenhum desses partidos desejava a 
manutenção integral do novo regime de imaginária concórdia, aconselhado, 
ou, mais propriamente, imposto pelo sr. Nilo Peçanha”. As áreas de atrito 
diziam respeito invariavelmente a acusações recíprocas de favo-
recimentos na “divisão” das nomeações. Se Luiz Domingues, “o 
governador de conciliação dos primeiros tempos começou, nos 
últimos, a manifestar tendências mais ou menos pronunciadas a 
degenerar num governo partidário”, com Herculano Parga, te-
ria se desenvolvido desde o início uma política de demissões e 
perseguições.5� Apesar de aparentemente amortecidas pela parti-
cipação da oposição no jogo eleitoral e pela promessa de acesso 
a postos do Estado, as rixas entre os grupos continuavam vivas 
e o quadro político não evoluiu para a formação de um grande 
partido, como em outras unidades da federação. Costa Rodri-
gues, que apoiou o nome de Herculano Parga contra o de Colla-
res Moreira, considerado muito partidário, terminaria rompendo 
com o governador, apesar de continuar compondo com Urbano 
no âmbito federal. “Mantinha-se a política do Maranhão em situ-
ação anômala, se bem que parecida com a que se dera ao tempo 
do governo de Luiz Domingues, talvez única entre os estados da 
federação e incompreensível àqueles que não tinham, dela ou de 
suas causas, perfeito conhecimento; o partido chefiado por Costa 
Rodrigues fazia oposição ao governador, mas apoiava a Urbano 
Santos, então chefe da situação sendo este, porém, solidário com 
o mesmo governador. Os políticos dos outros estados indaga-
vam como podiam os do Maranhão explicar tão estranha situa-
ção e nós outros não podíamos fazê-lo, nem responder e menos 
justificar, em tanta maneira singular esta se apresentava”.55  Para 
o período governamental a ter início em �9�8, não houve acor-
do sobre o candidato e o próprio Urbano Santos foi eleito num 
pleito em que a minoria oposicionista não participou. O rom-
pimento, entretanto, não chegou à esfera federal, onde Urbano 

5�  Antonio Lobo, op. cit., p. ��/�� e p. �9.
55  Collares Moreira, op. cit., p .���.



9�

Santos e Costa Rodrigues mantiveram a divisão das cadeiras para 
o Legislativo. Nas eleições de julho de �9��, caminhavam para 
uma reacomodação estadual, quando um novo quadro de crise 
se colocou. 

Algumas observações sobre a ocupação profissional dos 
membros da representação política durante a Primeira República 
ajudam a compor o painel. A exemplo do Império, no Legislativo 
estadual encontramos um número significativo de agentes ligados 
às atividades econômicas, enquanto à Câmara Federal e ao Senado 
chegavam os que desenvolviam uma carreira política. Em relação à 
ocupação dos deputados estaduais, distribuímos os dados em três 
grupos principais: �) atividades econômicas (comerciantes, indus-
triais, agricultores e criadores); 2) profissões liberais (advogados, 
médicos, jornalistas); �) administração (funcionários públicos, ma-
gistrados aposentados ou em disponibilidade, oficiais do Exército 
ou da Marinha). Cerca de 50% dos deputados estaduais entre �898 
e �9�0 pertencia ao primeiro grupo, sendo ��% de comerciantes 
e industriais e 18% de agricultores e pecuaristas. Os profissionais 
liberais, com destaque para os advogados, ocuparam �8% das ca-
deiras e os integrantes da administração ��%.

 OCUPAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS(1898 – 1930)

OCUP./LEGISL. 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º Total %

Com./Industrial   13 13 15 14 8 6 7 8 9 4 8 105 31,8

Agric./Pecuarista  5 6 6 3 7 2 7 6 8 7 4 61 18,5

Advogado 4 - 1 5 6 7 4 3 2 3 41 12,5
Médico   - 1 3 1 1 - 1 - 1 6 2 16 4,8
Jornalista - - 1 2 3 2 1 2 1 1 1 14 4,3
Outros(1)             1 1 2 2 2 2 4 5 2 1 1 23 7,0
Func. Público      - - 1 2 - 2 3 3 3 4 8 25 7,5

Magist. (ap/disp) - - - - - - 1 2 3 2 - 8 2,5

Militar 1 1 1 2 2 2 - -- - 1 2 12 3,6

Clérigo 2 - - - 1 - - - - 1 1 5 1,5

Sem informação  4 8 - - - 7 - - - 1 - 22 6,6

Legislaturas: 3º(1898/1900), 4º(1901/03), 5º(1904/06), 6º(1907/09), 7º(1910/12), 8º(1913/15), 9º(1916/18), 
10º(1919/21), 11º(1922/24), 12º(1925/27), 13º(1928/30).

(1) Farmacêutico, auxiliar de comércio, artista, agente de leilão, engenheiro civil, tabelião.
Fonte: Diário do Maranhão, O Federalista, Pacotilha, Diário Oficial.  
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A presença de pessoas ligadas às atividades econômicas era 
bem maior até a �ª legislatura (�907/�909); da 7ª em diante a ten-
dência é de aumento dos dois outros grupos. Entre �898 e �909, 
os integrantes do grupo I ocuparam ��% das cadeiras (��% de 
comerciantes e industriais e ��% de agricultores e pecuaristas), 
os profissionais liberais 19% e os que estavam ligados à adminis-
tração do Estado �%. No período de �9�0 a �9�0, o primeiro 
grupo caiu para ��%, enquanto os outros subiram, respectiva-
mente, para ��% e �8%. Os comerciantes passaram de uma pre-
sença em torno de ��% para ��% do número total de represen-
tantes. É difícil não relacionar tal modificação com o desfecho da 
crise aberta no grupo oligárquico majoritário depois da morte de 
Benedito Leite, em �909. A chapa que concorreu à 7ª legislatura 
foi organizada no Rio de Janeiro como parte do acordo entre as 
facções do Partido Republicano, comandado por José Eusébio 
e Urbano Santos, e o Partido Republicano Federal. O arranjo 
que passou a sustentar a dominação política no Maranhão pare-
ce ter favorecido a entrada de novos elementos, verificando-se 
uma queda brusca na participação de comerciantes. Na década 
de 1920, o recrutamento abriu-se ainda mais para as profissões 
liberais e o setor da administração pública. De qualquer forma, 
a participação expressiva de comerciantes precisa ser qualificada. 
Praticamente a metade era de coronéis do interior, proprietários 
rurais cuja atividade se desenvolvia no âmbito da comercialização 
interna, sendo poucos os membros do alto comércio que chega-
ram a integrar o legislativo estadual. O núcleo da comunidade 
empresarial dividia as ocupações entre suas casas de comércio, 
as companhias de que eram sócios e diretores (serviços, bancos, 
têxteis) e a participação na Associação Comercial.

Na composição da representação federal não há modifi-
cações significativas, mais de 80% das cadeiras na Câmara dos 
Deputados entre 1891 e 1930 foram ocupadas por profissionais 
liberais, sendo 55% de advogados, ��,5% de médicos e ��% de 
jornalistas. O grupo das atividades econômicas ficou com 11% e 
o da administração não passou de �%.
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OCUPAÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS(1891-1930)

OCUP./LEG 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º   10º 11º 12º 13º Total %
Comerciante - - - - 1 - - - - - - - - 1 1,0
Agricultor 1 2 1 1 1 1 1 1 - - - - - 9 10,0
Advogado 4 3 3 4 3 4 3 3 5 6 5 4 3 50 55,0
Médico 2 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 15 16,5
Jornalista - - - - - 1 2 2 2 - - 1 3 11 12,0
Militar  - - - - - - - - - - 1 1 - 2 2,0
Clérigo - - 1 1 1 - - - - - - - - 3 3,5

Legislaturas: 1º(1891/93), 2º(1894/96), 3º(1897/99), 4º(1900/02), 5º(1903/05), 6º(1906/08), 7º(1909/11), 
8º(1912/14), 9º(1915/17), 10º(1918/20), 11º(1921/23), 12º(1924/26), 13º(1927/29).
Fonte: Dunshee de Abranches. Governos e Congressos da República (1889/1917); Diário Oficial do Estado; Pacotilha.

É preciso considerar a origem ocupacional desses profis-
sionais liberais. As lideranças que se destacaram na cena política 
maranhense, no período entre a organização republicana na dé-
cada de �890 e o início da década de �9�0, faziam parte de uma 
geração que estava, em média, com trinta anos quando aconteceu 
a queda do Império e já havia iniciado o caminho tradicional que 
ia da administração publica à política. Dos vinte deputados que 
chegaram à Câmara dos Deputados entre �89� e �9��, quando 
praticamente todas as cadeiras foram preenchidas por esta gera-
ção, dezessete eram ex-integrantes dos partidos Liberal e Con-
servador, quatorze dos quais haviam sido nomeados para algum 
cargo na administração ou eleito para o exercício de funções po-
líticas.5� Entre os últimos, estavam os principais líderes políticos 
do Estado até a década de �9�0: Benedito Leite, Costa Rodrigues, 
Luiz Domingues, Urbano Santos, Francisco da Cunha Machado, 
Arthur Collares Moreira. Costa Rodrigues, médico graduado na 
Bahia, foi deputado geral pelo Partido Liberal e vice-presidente 
da Província; os outros cinco, todos bacharéis em Direito, forma-
dos no Recife, eram ligados ao Partido Conservador e pertence-
ram ao quadro de magistrados, com exceção de Luiz Domingues, 
que ainda no quinto ano de Direito foi eleito deputado provin-

5� Costa Rodrigues, Custódio Alves, Casimiro Dias Vieira Jr., Benedito Leite, Luiz  
Domingues, José Francisco de Viveiros, Antonio Eduardo Berredo, Gustavo Colla-
ço Veras, Urbano Santos, Rodrigues Fernandes, Cunha Machado, Arthur Collares 
Moreira.
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cial. José Eusébio, nascido no Piauí e também líder de projeção, 
não está incluído na lista dos quatorze porque recebeu o grau de 
bacharel em �89�, já na República, depois foi promotor publico 
(Codó, �89�), juiz municipal (Pedreiras, �89�/�895), juiz substi-
tuto da �ª Vara da Capital (�895), inspetor do Tesouro Público 
(�897), procurador geral do Estado (�898/�899), sendo, então, 
lançado por Benedito Leite como candidato à Câmara Federal, 
onde ingressou em �900. Essas observações sugerem que os no-
mes emergentes na renovação eram quadros formados segundo 
o padrão tradicional de carreira. Estado e representação política 
continuavam mais imbricados do que sugeriam as aparências.

O aspecto de continuidade ganha maior significação de-
vido à grande estabilidade usufruída pelos integrantes da repre-
sentação federal com o término da alternância entre partidos, 
vigente no Império. O quadro de distribuição dos deputados fe-
derais indica acentuada taxa de permanência na Câmara: dos �� 
deputados, apenas nove estão presentes em menos de duas legis-
laturas, três deles na última. Normalmente ocorriam contínuas 
renovações de mandatos durante mais de dez anos (ver anexo 
VI). Os deputados, em geral, saíam da Câmara somente para o 
Senado, o governo estadual ou algum cargo importante na área 
federal. Vários dentre eles morreram no exercício dos mandatos 
e outros deixaram seus lugares para assumir novas funções no 
aparelho administrativo federal (cônsul, desembargador da Corte 
de Apelação etc.). A não renovação do mandato dava-se apenas 
nos casos de dissensão política ou nas situações em que os acor-
dos entre lideranças implicavam em “sacrifícios” de nomes sem 
sustentação própria, geralmente intelectuais de projeção nacio-
nal, como o jornalista Dunshee de Abranches e o escritor Coelho 
Neto. O domicílio dos candidatos, existente nas chapas de pro-
paganda eleitoral, também fornece outro indicador importante: 
apenas um deputado residia na região de origem, não por acaso, 
Christino Cruz, um dos dois agricultores que integraram a banca-
da maranhense. Os candidatos geralmente residiam na Capital e 
depois do primeiro mandato fixavam-se no Rio de Janeiro, onde 
muitos exerciam, ao lado das funções políticas, as suas atividades 
de profissionais liberais.
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Quanto aos senadores da República, duas observações 
principais. A primeira diz respeito aos que não exerciam lide-
rança política no Estado. Os governadores nomeados pelo go-
verno central no início da República tiveram grande influência 
na formação das chapas eleitorais e os três primeiros senado-
res pelo Maranhão, apesar de nascidos no Estado, não possuíam 
vínculos com a política regional. João Pedro Belfort Vieira, ir-
mão do então governador Manoel Ignácio Belfort Vieira, foi juiz 
substituto e Procurador Geral de Órfãos, no Rio de Janeiro; José 
Secundino Lopes Gomensoro, era desembargador da Relação 
do Pará; Francisco Manuel da Cunha Jr., veterano da guerra do 
Paraguai, estava radicado na capital federal, onde exercia as fun-
ções de tabelião. Dos três, o primeiro deixou a cadeira, em �897, 
para assumir o cargo de Ministro do Superior Tribunal Federal 
e os outros dois faleceram, ainda no Senado, em �89� e �895. 
A rigor, nenhum deles pode ser qualificado como líder político 
no Maranhão. Na mesma condição estava Fernando Mendes de 
Almeida, filho de Cândido Mendes, o senador do Império, dire-
tor do Jornal do Brasil, cuja eleição foi decidida durante a crise 
aberta, em �909, com a morte de Benedito Leite e resultou de 
uma pressão de Pinheiro Machado. O líder gaúcho comandava a 
Comissão de Verificação de Poderes do Senado e pretendia utili-
zar a posição de Fernando Mendes na imprensa a favor da candi-
datura presidencial de Hermes da Fonseca. A indicação implicou 
no sacrifício do recém eleito coronel Alexandre Collares Moreira 
Jr., que aceitou renunciar sob a condição de ter o diploma de 
senador reconhecido, pois a impugnação significava grande dano 
político. Caso especial é o de Gomes de Castro, apesar de tratar-
se de uma das maiores expressões da oligarquia nas décadas de 
�870 e �880. Benedito Leite ofereceu-lhe uma cadeira no Sena-
do, em �89�, para contornar sua disposição de retomar a antiga 
influência política no Maranhão, depois do fracasso do Banco 
de Crédito Móvel, no Rio de Janeiro, onde ocupou o cargo de 
diretor. Gomes de Castro aceitou a senatoria com a condição 
de não ficar subordinado às orientações partidárias, pois queria 
autonomia para atuar na apreciação das questões nacionais. De 
fato, o experiente parlamentar não mais se envolveu com a polí-
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tica regional, permanecendo no Senado até a morte, em janeiro 
de �909. Realização tardia, talvez, do sonho de todos os antigos 
políticos do Império: ser elevado à vitaliciedade do Senado, onde, 
segundo a tradição, “não se fazia política”.

A segunda observação refere-se à continuidade do Sena-
do como ponto alto da carreira política. O quadro de senadores 
mostra como os que exerciam efetivamente liderança regional 
possuíam longa folha de serviços na atividade política (ver ane-
xo VII). Ao atingir a condição de senador da República, o líder 
político não conhecia o “descenso”, ficando entre a renovação 
do mandato e o governo estadual. Foi o caso, por exemplo, de 
Benedito Leite, já senador quando se tornou governador, que 
utilizou um expediente muito comum ao final dos quatriênios 
governamentais: a eleição de alguém de confiança para o Senado, 
que renunciaria meses depois, quando o líder deixava o Execu-
tivo estadual e era eleito justamente para ocupar aquela cadei-
ra. Benedito Leite, doente na Europa, avisava em telegrama ao 
vice-governador em exercício, Arthur Quadros Collares Moreira: 
“quem for eleito agora terá necessariamente resignar fim meu período gover-
no, pois tenho voltar Senado”.57 O nome inicialmente indicado foi 
o de José Eusébio, mas, com a morte de Gomes de Castro, em 
janeiro, Benedito Leite decidiu que ele deveria ser conservado 
na posição de senador, designando, então, o coronel Alexandre 
Collares Moreira Jr. para exercer essa espécie de mandato transi-
tório. Benedito Leite só não retornou ao Senado porque faleceu 
em março do mesmo ano.

Em suma, as transformações econômicas ocorridas no 
Maranhão na virada do século não acarretaram modificações sen-
síveis no recrutamento dos setores mais altos da representação 
política. Isto significa que o núcleo da oligarquia, pelo aspecto do 
recrutamento, esteve pouco sujeito às transformações geradas na 
crise da escravidão e no fortalecimento dos setores empresariais 
da Capital. A expressão “núcleo” refere-se aos atores qualifica-
dos ainda no período imperial como responsáveis pela mediação 

57  Collares Moreira, op. cit.,  p. ��.
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entre o governo central e a Província, o círculo restrito dos que 
desenvolviam a carreira política, passando pelo aparelho buro-
crático, chegando à Câmara Geral e, muitas vezes, ao Senado. 
Com a República, esses atores conseguiram maior estabilidade 
nas funções da representação, na medida em que terminou a ro-
tatividade entre os grupos políticos, emergindo com maior niti-
dez a natureza oligárquica da organização política.

3. A CRISE DOS ANOS VINTE E SEU DESFECHO

Durante a década de vinte configura-se um novo processo 
de renovação interna da oligarquia, com o fim da geração nasci-
da entre �850 e �8�0: Urbano Santos (�9��), Luiz Domingues 
(�9��), José Eusébio (�9�5), Costa Rodrigues (�9�9).

 O governo de Urbano Santos foi violento, cheio de perse-
guições e desmandos. Em �9�9, conseguiu aprovar uma reforma 
constitucional pela qual mudava a designação do chefe do Exe-
cutivo de “governador” para “presidente do Estado”, suprimia 
os três vice-governadores e criava o cargo de vice-presidente, 
que seria também o presidente do Congresso Legislativo. A in-
terferência direta no Legislativo foi ainda secundada com o fim 
da eleição dos prefeitos, tornados agora “intendentes munici-
pais”, todos nomeados pelo chefe do poder Executivo. Urbano 
Santos tratou de neutralizar o grupo parguista dentro do partido 
situacionista, culminando com a exclusão do nome de Herculano 
da chapa de deputados federais para as eleições de �9��, dando 
lugar a seu genro, o oficial da Marinha José Maria Magalhães de 
Almeida. Ainda assim, os parguistas mantiveram a candidatura, 
que só foi derrotada por uma manobra da máquina política de 
Urbano Santos. “No transcorrer da apuração, pelo fato do processo ser 
mais rápido na capital, constatou-se que Herculano era o segundo mais vo-
tado em São Luís, o que lhe garantiria a vaga, podendo terminar na sexta 
colocação, o que lhe daria uma das sete vagas da bancada maranhense na 
Câmara Federal. José Barreto e Agripino Azevedo, os dois candidatos de 
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Costa Rodrigues, ficariam com a sétima e a oitava colocações, respectiva-
mente, não se elegendo o último. Bastou um acordo de gabinete entre Costa 
Rodrigues e Urbano Santos para começar a aparecer votos no interior para 
os deputados costistas”.58 Foi também no governo de Urbano Santos 
que as Câmaras municipais perderam os poderes na escolha das 
comissões de alistamento, mesas eleitorais e juntas de apuração.  
A introdução da magistratura no processo eleitoral era uma de-
terminação da legislação federal aprovada em �9��.59 Entretanto, 
o próprio espaço garantido pela Constituição Federal aos estados 
para que regulassem as eleições estaduais e municipais era ex-
plorado pelos grupos situacionistas que, geralmente, aceitavam 
alguns dispositivos e ignoravam outros. Em �9��, determinou-se 
que a apuração das eleições seria feita em cada comarca por uma 
Junta formada pelo juiz de direito, o juiz municipal e o promotor 
público. Com o controle estrito da magistratura, o Poder Execu-
tivo estadual estava a salvo de qualquer surpresa eleitoral.

 Excluído do situacionismo, o núcleo parguista fundou o 
Partido Republicano Maranhense (PRM), que se articulou com 
o movimento da “Reação Republicana” no âmbito nacional em 
torno da candidatura de Nilo Peçanha, defendendo propostas de 
moralização administrativa e reforma eleitoral.�0 Para o próximo 
quadriênio governamental (�9��/�9��), Urbano Santos indicou 
Godofredo Viana, juiz federal, sem envolvimento com as dispu-
tas regionais, e a combinação usual seria novamente efetuada: o 
candidato escolhido era previamente eleito senador (desta feita 
na vaga de Fernando Mendes de Almeida, o diretor do Jornal do 
Brasil imposto por Pinheiro Machado na crise de �909), posição 
que ocuparia até o término do período governamental em curso, 

58 Ananias Alves Martins. Barricadas no Palácio dos Leões: o golpe de 1922 no Maranhão. São 
Luís: Sioge, �99�, p. �8.

59 As principais leis federais sobre a questão eleitoral na Primeira República surgiram 
em �90� e �9��, tendo como pontos centrais o alistamento, a composição das me-
sas e juntas apuradoras e a representação da minoria. A tônica geral das modifica-
ções foram o voto de chapa incompleta e a unificação do alistamento (1904) e a 
introdução da magistratura no processo eleitoral (�9��). 

�0 Sobre o PRM e o movimento da “Reação” no Maranhão ver Ananias Martins, 
op.cit..
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quando então se efetivava a troca, ele renunciava para assumir o 
Estado e Urbano Santos seria eleito para a vaga do Senado. O ve-
lho político, no entanto, morreu a caminho do Rio de Janeiro, já 
indicado como candidato novamente à vice-presidência da Repú-
blica, na chapa de Arthur Bernardes, passando o governo a Raul 
da Cunha Machado. O quadro político em São Luís se agravaria 
quando, após alguns dias do embarque do líder, um capitão da 
Força Pública, articulado a membros do PRM, ocupou o Palácio 
e uma Junta composta por integrantes do diretório do partido 
assumiu o governo, encabeçada pelo médico Tarquínio Lopes 
Filho. No mesmo dia, no entanto, o comandante da guarnição 
federal do ��º Batalhão de Caçadores, cumprindo ordens do go-
verno federal, repôs o vice-presidente, que se comprometeu, por 
escrito, a não punir os oficiais e praças envolvidos, assim como 
os membros da Junta. O desenrolar do processo foi a instauração 
do que o jornalista oposicionista Nascimento de Moraes chamou, 
à época, de “neurose do medo”. Num momento de acirramento 
dos ânimos, com a propagação de boatos sobre uma reação do 
exército diante da posse de Arthur Bernardes e sobre a iminente 
deposição dos governadores, o Maranhão assistiria a uma esca-
lada de violência e arbítrios por parte do governo estadual. Raul 
Machado, passando a ver sinais de conspiração em todos os luga-
res e desconfiando da própria guarnição federal que o reconduziu 
ao cargo, buscou sustentação na capangagem.  Urbano Santos 
já vinha desenvolvendo uma política de armar diretamente seus 
correligionários no interior, cercando-se de capangas na capital e, 
em seus desmandos, enfraquecendo a própria Força Pública. Na 
análise de Nascimento de Moraes: “As praças estavam desgostosas, os 
oficiais desmoralizados. O governo do Estado, impiedosa e estupidamente, 
lançara ali dentro o desprestígio e o desprezo. Parecia um Corpo de inválidos 
esfrangalhados. O governo, presumia-se, propositadamente queria eliminar 
essa corporação por imprestável”.�� A “neurose do medo” expressava 
a disseminação do pânico da intervenção violenta. O ensaio de 
Nascimento de Moraes tocava fundo em uma questão crucial da 

�� Nascimento de Moraes. Neurose do Medo In Neurose do Medo e �00 Artigos. São 
Luís: SECMA/ Civilização Brasileira, �98�, p. ��.
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rotinização da dominação oligárquica, a introjeção do medo, a 
desconfiança constante da traição, a mania de perseguição, geran-
do uma covardia que se enraizava na sociedade. 

Uma constante nas renovações oligárquicas é a ampliação da 
margem de atrito entre lideranças, e um dos sinais de que ela pode 
resultar em crise política, geralmente expressa no fracionamento 
dos grupos, é a dificuldade para controlar as pressões por ascensão 
vindas de uma nova geração. No Partido Republicano, a pressão 
por mais espaço político já estava bem viva, reunindo-se em torno 
do médico Marcelino Machado ou do oficial da Marinha, José Ma-
ria Magalhães de Almeida.�� O falecimento de Urbano Santos, em 
1922, significou a liberação da válvula que mantinha represadas as 
insatisfações. Somando-se às divisões expressas na formação dos 
grupos marcelinista e magalhãesista, também estavam na dispu-
ta pela supremacia política o novo governador eleito, Godofredo 
Viana, e o desembargador aposentado Francisco da Cunha Ma-
chado, deputado federal desde �90�, antigo colaborador de Bene-
dito Leite e pai do vice-governador Raul Machado.

A solução provisória acertada entre os senadores e depu-
tados federais foi dividir o comando partidário, ficando Cunha 
Machado responsável pela orientação na área federal e Godofre-
do Viana com a direção da política estadual. Este último assumiu 
o governo em �9��, apoiado por todas as correntes políticas à 
exceção dos parguistas. Era um acordo mais ou menos nos mol-
des de �909, entretanto, o momento apresentava duas impor-
tantes diferenças: a) as fricções geradas na renovação interna da 
oligarquia prosseguiam, motivando a organização de outras si-
glas partidárias; b) crescia uma insatisfação urbana, praticamente 
centrada na capital, mas bastante receptiva à pregação das dissi-
dências a favor da “moralização administrativa”, tornando-se o 
viveiro de sustentação dos novos partidos, no fundo, dissidências 
oligárquicas.

�� Marcelino Machado, formado na Universidade da Bahia, era genro de Benedito 
Leite e foi deputado federal em três legislaturas entre �9�9 e �9��. Magalhães de 
Almeida, genro de Urbano Santos, entrou para a Câmara dos Deputados em �9�� 
e ficou até 1925, quando se tornou senador e, no ano seguinte, governador.
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A renovação interna da oligarquia é um processo com duas 
características: a pressão para ascender na hierarquia dos grupos 
políticos advinda de um corte geracional e a capacidade do arran-
jo oligárquico em mantê-la dentro das regras da organização polí-
tica vigente. Ou seja, as pressões de geração por si só não acarre-
tam modificações que transformem significativamente o padrão 
oligárquico de dominação. É necessário verificar as condições 
em que tal renovação está se processando, pois a natureza da cri-
se que ela pode desencadear condiciona o alcance das mudanças. 
A crise de 1909, a sucessão de chefia ocasionada pela morte de 
Benedito Leite, por exemplo, foi contida nos marcos do com-
promisso entre lideranças dos grupos políticos, sem nenhuma 
modificação nas vinculações entre chefes municipais, oligarquia e 
Estado, que continuaram a desenvolver o jogo de clientelas numa 
base social estreita, apoiado em setores que já possuíam inserção 
política desde o Império. A crise foi resolvida pela maior incor-
poração do grupo oligárquico de oposição à divisão das cadeiras 
legislativas e às nomeações estaduais. Este tipo de crise foi aqui 
denominada “intra-oligárquica”. No caso dos anos vinte, existiam 
outros fatores que propiciaram uma sustentação nova aos grupos 
oposicionistas: o apelo popular nas cidades, principalmente em 
São Luís. Durante toda a década presenciou-se o surgimento de 
dissidências oligárquicas que se estabeleciam como partidos po-
líticos, com um discurso de “moralização” administrativa e elei-
toral, numa fase em que a questão social no Brasil começava a 
entrar no mundo da política, início de um processo de alteração 
das bases sociais do Estado.�� A forma política autoritária poste-
rior alijou temporariamente os líderes da velha oligarquia política 
da Primeira República, mas preservou muitas das características 
fundamentais da estrutura oligárquica de mando, entre elas, a uti-

�� Em geral os principais autores que revisaram as interpretações sobre a Revolução 
de �0 concordam que há uma ampliação das bases sociais do Estado, numa situação 
em que existe dificuldade para identificar um setor de classe predominante. Ver 
principalmente Francisco Weffort. O Populismo na Política Brasileira, especialmente 
capítulos II e V; Boris Fausto. A Revolução de 30: história e historiografia; Luiz Werneck 
Vianna. Liberalismo e Sindicato no Brasil, cap.�; Luciano Martins. A Revolução de 30 e Seu 
Significado Político In Revolução de �0 – Seminário Internacional (CPDOC).
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lização clientelista do Estado como vínculo de relação com a so-
ciedade. De qualquer modo, os grupos oligárquicos no Maranhão 
viram, mais uma vez, a crise ser encaminhada com a cunha do 
governo central alterando a relação de forças entre si. A crise in-
tra-oligárquica conjugava-se novamente às alterações no plano do 
Estado Nacional. Neste caso, a intervenção se deu de dois modos: 
inicialmente através da nomeação de tenentes para a Interventoria 
e, em �9��, com a indicação de Paulo Ramos para resolver um 
novo problema de duplicidade de poderes no Estado, desta vez 
ocasionado por um pedido de impeachment do governador.

A década de vinte e a primeira metade dos anos trinta fo-
ram também de progressivo atrito entre o centro dos interesses 
empresariais, a Associação Comercial do Maranhão, e a oligarquia. 
Os grandes comerciantes rejeitam os membros da oligarquia po-
lítica como legítimos representantes e os acusam de defenderem 
interesses próprios. Existe, pois, uma convergência de fatores que 
determina o fim do compromisso oligárquico da Primeira Repú-
blica. No caso do Maranhão, é necessário verificar: a) a crise de 
renovação interna e as dificuldades do arranjo existente em incor-
porar a participação de novos grupos, o que implicava em aceitar o 
aumento da competitividade intra-oligárquica; b) o fortalecimento 
das relações de tipo corporativo entre a Associação Comercial e as 
instâncias de decisão, tanto no nível federal quanto no estadual. O 
segundo aspecto será melhor compreendido no terceiro capítulo. 
Por enquanto, interessa apenas demarcar como os acontecimentos 
a serem tratados inscrevem-se em uma crise mais ampla da susten-
tação do Estado no Brasil e que a crise política gerada na década de 
vinte só encontrará uma “solução” dentro do cenário autoritário 
que desembocaria no Estado Novo.��

Marcelino Machado perdeu a disputa dentro do Partido 
Republicano e formalizou seu rompimento em abril de �9�5, 
através de um manifesto publicado no primeiro número do jor-

�� Luciano Martins sintetiza com clareza que na base do processo revolucionário de 
�9�0 estão três questões: uma crise intra-oligárquica, o problema da incorporação 
de setores urbanos e uma resposta às demandas da burocracia militar sobre o mo-
nopólio do aparelho repressivo. Ver A Revolução de 30 e seu Significado Político, op. cit.
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nal O Combate, onde fez um retrospecto da situação política desde 
a morte de Urbano Santos até as razões que o levaram a retirar 
o apoio ao governo estadual. Os motivos enumerados giravam 
em torno das demissões de correligionários ocorridas em mu-
nicípios do interior, mostras de como “o Dr. Godofredo Viana 
deu logo indícios de que, contra a expectativa dos meus amigos 
e os compromissos por ele assumidos, a sua ação política era no 
sentido de me hostilizar”.�5 De fato, colocado no meio da disputa 
entre magalhãesistas e marcelinistas, Godofredo Viana terminou 
sustentando o governo sobre o arco formado por Magalhães de 
Almeida, Cunha Machado e Costa Rodrigues, justamente os três 
senadores pelo Maranhão. O primeiro foi eleito para a cadeira 
vaga com a morte de José Eusébio, em �9�5; o segundo, ocupou 
o lugar de Godofredo Viana, em �9��, como parte do acordo 
de lideranças que precedeu a posse do novo governador; o ter-
ceiro, reelegeu-se em �9�� com o apoio do partido situacionista. 
O grupo de Costa Rodrigues ficava com uma das sete cadeiras 
de deputados federais e um terço dos senadores.�� Ao apostar 
no grupo magalhãesista, o governador seguia a tendência que 
se consolidava no partido. Magalhães de Almeida conseguiu o 
apoio de Antonio Brício de Araújo, irmão de Urbano Santos e 
membro ativo da comissão executiva, sendo indicado candidato 
ao governo para o quadriênio 1926-1930, afirmando-se na chefia 
política do partido e do Estado até as alterações verificadas com 
a Revolução de �9�0. Distanciado do centro situacionista, Mar-
celino Machado organizou outro diretório do Partido Republica-
no, pelo qual concorreu ao governo em �9�5 e à reeleição para 
a Câmara dos Deputados em �9��. Tentativas sem sucesso, pois 
fora do pacto governista não havia vitória eleitoral, de nada ser-
vindo a extensa contestação dirigida pelo candidato derrotado à 

�5 O Combate, ��/0�/�9�5.
�� Na recomendação do diretório do Partido Republicano para as eleições federais está 

clara a sua relação com o Partido Republicano Federal: “Quanto às eleições para a 
renovação do terço do Senado, tendo sido a do sr. dr. Manoel Bernardino da Costa 
Rodrigues, cujo mandato vem igualmente terminando, realizada por acordo, e não 
havendo razão alguma para que não seja este mantido, antes sobejando motivos que 
mais o fortalecem, em virtude do apoio franco que o mesmo representante está sin-
cera e eficientemente prestando à situação dominante ...”. Pacotilha, 28/01/1924.
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Comissão de Verificação de Poderes do Senado. A definição dos 
espaços políticos resultou ainda na organização de outra sigla, o 
Partido Democrático, iniciativa liderada pelo médico Tarquínio 
Lopes Filho, com o apoio do grupo parguista.

O discurso desenvolvido por essas novas oposições acom-
panhou a crítica que se alastrava por várias capitais brasileiras, 
defendendo a necessidade de uma reforma eleitoral que acabasse 
com a manipulação dos pleitos pelos grupos oligárquicos majori-
tários. O novo oposicionista Marcelino Machado, referindo-se à 
falsificação do voto, afirmava que “o resultado não podia deixar 
de ser a destruição sistemática, a subversão permanente do nosso 
regime constitucional” e defendia a independência da magistra-
tura, declarando que “a política situacionista do Maranhão gira sobre a 
maior e mais prejudicial das perversões do nosso regime: a transformação do 
Judiciário em instrumento político, fazendo dos juízes de Direito chefes das 
respectivas comarcas!”.�7

A renovação interna da oligarquia colocava na agenda o 
problema de como absorver novos nomes sem perder o controle 
sobre o acesso aos círculos do poder político. No entanto, era a 
confluência de outro fator que criava espaço para a sustentação 
das dissidências em várias partes do Brasil: o crescente descon-
tentamento popular nas cidades. Mesmo em São Luís, centro 
comercial de um estado com pouca expressão no conjunto da fe-
deração, alguns aspectos da chamada “questão social” estavam à 
vista. Durante a década de vinte houve expansão na organização 
de uniões, grêmios e associações de trabalhadores, cuja preocupa-
ção central era a arrecadação de fundos para assistência médica, 
auxílio à invalidez e ajuda familiar nos casos de óbito. A maioria 
das organizações de trabalhadores participava do Conselho Su-
perior dos Proletários do Maranhão.�8 É possível que a tônica das 

�7  Marcelino Machado. Na Democracia de Mentira, p. 8� e 7�,  respectivamente.
�8  Eis algumas das organizações com referência na imprensa local na década de vinte: 

União dos Funcionários Públicos do Maranhão, Associação da Imprensa, Associa-
ção dos Empregados do Comércio, Associação dos Retalhistas, Grêmio dos Ma-
quinistas, União Operária, União Fabril Maranhense, União dos Estivadores de S. 
Luís, União dos Sapateiros, União dos Carpinteiros e Artes Correlativas, União dos 
Pequenos Mercadores de S. Luís.
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relações entre os líderes políticos e os líderes sindicais fosse a co-
optação pelo grupo situacionista, mas no período que antecedeu 
as eleições estaduais e municipais marcadas para �� de outubro 
de �9�0 houve um movimento na base de alguns sindicatos esti-
mulando os trabalhadores a não votarem nos candidatos indica-
dos pelo governo e apoiados pela diretoria do Conselho.�9 Ape-
sar do pleito não ter se realizado, tal atitude contrariava o padrão 
dominante, largamente presente nos municípios do interior, de 
controle estreito sobre o eleitorado.

Essa disposição associativa desenvolvia-se num quadro 
mais amplo de insatisfação popular que dizia respeito diretamen-
te às condições de vida, falta de habitação, carestia dos gêneros 
alimentícios e deficiência dos serviços públicos básicos. O abaste-
cimento de água, a iluminação a gás e o transporte coletivo (bon-
des puxados a burros), desde o século XIX pertenciam à órbita 
municipal e eram oferecidos por companhias organizadas pelos 
comerciantes locais. Somente no início da década de �9�0, o Es-
tado chamou a si a responsabilidade dos serviços e encampou as 
companhias. Em �9��, Godofredo Viana assinou contrato com 
a empresa americana Ulen & Co. para ampliação dos serviços 
de água e esgotos, geração de energia elétrica para iluminação 
e transporte e uma nova prensa de algodão a ser instalada na 
capital. Inicialmente, a administração dos serviços foi contratada 
com outra firma dos EUA, a Brigtman & Co. Inc., mas, em 1926, 
a Ulen acertou um acordo tornando-se responsável pela parte 
administrativa, criando a subsidiária Ulen Managment Company. 
Os contratos envolveram empréstimos conseguidos com a inter-
mediação da empresa junto a bancos americanos, no valor de �,5 
milhão de dólares em �9�� e �,7 em �9�8, garantidos por uma 
série de impostos da receita estadual.70 Os resultados frustraram 
as expectativas difundidas entre a população. Em �9�7, quatro 
anos depois de iniciadas as obras, o abastecimento de água res-
tringia-se a cerca de �5% dos domicílios registrados e o serviço 

�9 José de Ribamar Chaves Caldeira. As Interventorias Estaduais no Maranhão. Dissertação 
de mestrado, IFCH/UNICAMP, �98�, p. ��, 7� e segs.

70 Raimundo Palhano. Coisa Pública: serviços e cidadania, p. ��� e ��8.
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de esgotos alcançava apenas �%.7� São Luís continuava uma cida-
de suja, escura, a mercê das constantes epidemias. As dissidências 
da oligarquia exploraram o descontentamento popular com a em-
presa americana, transformada numa espécie de símbolo da “imo-
ralidade administrativa” e da “exploração estrangeira”. Marcelino 
Machado alardeava que “o Maranhão está escravizado ao estrangeiro, 
reduzido à condição de ‘burgo-podre’ da ‘princesa dos dólares’ da situação do-
minante, a famigerada e insaciável Ulen ... !”.7� A cidade padecia também 
de antigo problema habitacional. Novos bairros, favelas, surgiam 
na periferia, enquanto na região central “para a grande massa da 
população ... o que fica são os baixos de sobrados, os cortiços mais 
ou menos disfarçados que infestam a cidade, as pocilgas e baiúcas 
de todo gênero”.7� A esses problemas juntava-se a carestia de vida, 
expressa na raiva contra a “inqualificável classe dos comerciantes 
que só visam o seu lucro, irracional e montante, embora morram 
de fome os que não lhe podem comprar os artigos ordinários e ca-
ríssimos”.7� Uma incipiente “questão urbana” imbricava-se à ques-
tão social, ambas concentradas na Capital e servindo como caixa 
de ressonância para as disputas travadas no centro da oligarquia. 
Na eleição presidencial de �9�9, o candidato da Aliança Liberal, 
Getúlio Vargas, foi apoiado pela coligação do Partido Republicano 
marcelinista com o Partido Democrático, perdendo em São Luís 
por pouco mais de cem votos, enquanto no cômputo geral do Es-
tado a diferença chegou a trinta mil.75

7� Idem, p. ���. O cálculo foi efetuado sobre “aproximadamente 8.000 domicílios 
existentes”.

7� Marcelino Machado,op. cit. p. 5�.
7� Pacotilha, ��/05/�9�0.
7� Pacotilha ��/0�/�9�0, p. �.
75 Encontramos muita dificuldade para localizar dados sobre o eleitorado maranhen-

se. As atas oficiais, localizadas no Diário Oficial, antes da Revolução de 30 não 
informam o número de eleitores inscritos. As informações existem para as eleições 
federal e estadual de �9��. O eleitorado do Estado somava �5.58� pessoas, sendo 
que ��.7�� votaram para deputados federais e ��.5�8 para deputados estaduais, 
um comparecimento em torno de 70%. Em relação à população total de �.�57.�87 
habitantes, estimada para �9�5 pelo Instituto Nacional de Estatística, temos que 
o universo do eleitorado equivalia a �,8% do número de habitantes. Em São Luís 
estavam inscritos ��.78� eleitores e votaram 9.8��, um comparecimento em torno 
de 77%. Em relação à população estimada em 8�.�5� habitantes, o eleitorado repre-
sentava 15%. Diário Oficial do Estado, 10/09/1934 e 22/03/1935.
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Outro componente do quadro político brasileiro que in-
fluiu na situação dos estados foi a ação dos Tenentes, setores da 
baixa oficialidade militar que desde o início da década de 1920 
promoveram levantes localizados e defendiam a necessidade de 
uma intervenção armada para derrubar os grupos oligárquicos 
dominantes no país. Geralmente identificado como porta-voz de 
reivindicações de “classe média”, as raízes do movimento tenen-
tista podem ser investigadas com maior proveito nas reformas 
modernizadoras porque passava o exército brasileiro, notada-
mente as experiências com os exércitos alemão e francês, incen-
tivadoras de uma nova consciência corporativa.7� Paralelamen-
te ao vago “reformismo social” dos tenentes, surgiram outras 
concepções de intervenção entre os oficiais de alta patente, mais 
preocupados em redefinir as funções do exército através da ela-
boração de novas idéias sobre defesa nacional, até então restrita 
à guarda de fronteiras, que passa a envolver aspectos relativos às 
próprias necessidades de desenvolvimento econômico. O movi-
mento do tenentismo nunca chegou a estabelecer um programa 
e sempre teve dificuldades para uniformizar a ação, dilacerado 
por inúmeras desavenças internas. Agitava bandeiras gerais con-
tra os dirigentes políticos, a exploração estrangeira, o predomínio 
do latifúndio e as crescentes dificuldades de vida das massas ur-
banas. Na verdade, os tenentes disputavam com as dissidências 
oligárquicas a canalização da insatisfação popular, podendo ser 
apontado como principais diferenças entre ambos, a sua defesa 
explícita da intervenção armada como forma de alcançar o poder 
e a centralização política como modelo de organização do Estado, 
pois a referência aos problemas do latifúndio não ultrapassou a 
retórica, como ficaria evidenciado durante as suas interventorias 
nos estados. A conjunção momentânea entre tenentes e dissidên-
cias oligárquicas, que esteve na raiz do sucesso do movimento 
de 30, logo refluiu para uma relação de disputa pelo controle 

7� A ligação do tenentismo com as classes médias é muito antiga na sociologia brasileira 
e, sofrendo modificações, continua presente na literatura. Um estudo importante 
que privilegia as modificações da organização interna do exército é de José Murilo 
de Carvalho. As Forças Armadas na Primeira República: o Poder Desestabilizador In Boris 
Fausto (org.). História Geral da Civilização Brasileira v. 9.
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da situação política nos estados. As divergências entre as várias 
lideranças do tenentismo, por sua vez, atingiriam um ponto alto 
quando o conjunto da oligarquia, incluindo os grupos decaídos, 
com apoio das lideranças empresariais e dos setores organiza-
dos do movimento operário, aumentaram a pressão a favor da 
reconstitucionalização do País, momento em que o tenentismo 
começou a se esfacelar. Na disputa dos grupos políticos entre si 
e contra as interventorias tenentistas cresceu a margem de ma-
nobra do governo central, na forma da aliança de Vargas com a 
alta hierarquia militar.

No Maranhão, a conspiração golpista de �9�0 foi coor-
denada por Reis Perdigão, jornalista radicado há anos no Rio 
de Janeiro, que mantinha relações com o movimento tenentista 
desde a rebelião de �9�� em São Paulo. Apenas dois tenentes e 
dois sargentos, entre os militares do ��º Batalhão de Caçadores, 
localizado em São Luís, participaram da preparação do golpe, 
vitorioso no levante de 8 de outubro.77 As oposições não se com-
prometeram com a conspiração, apesar da colaboração de alguns 
membros do Partido Democrático, mas tão logo foi instaurada 
a junta governativa, formada por Reis Perdigão e dois militares, 
os marcelinistas declararam solidariedade ao novo governo. Ao 
todo seriam nomeados pelo governo central cinco interventores 
até a eleição de Aquiles Lisboa para governador, em �9�5.78

As três primeiras interventorias, compreendendo o curto 
período de outubro de �9�0 a agosto de �9��, foram marcadas 
por dois fatores: as disputas para a acomodação dos grupos vi-
toriosos no aparelho do Estado e a tentativa de estabelecer uma 
ligação direta do governo com os sindicatos, associações e cama-
das populares da Capital. Reis Perdigão inicialmente privilegiou 
os marcelinistas na distribuição das novas nomeações, provocan-
do retraimento de Tarquínio Lopes Filho. Firme na decisão de 
não aceitar o posto de interventor, preferindo figurar como emi-
nência parda do governo no cargo de secretário geral, Perdigão 

77 Ver Caldeira, op. cit., cap. �.
78 Sobre o período das interventorias ver principalmente Caldeira, op. cit.
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logo rompeu com os partidários de Marcelino Machado quando 
soube da manobra em curso no Rio de Janeiro para conseguir a 
indicação do ex-líder oposicionista para a interventoria do Ma-
ranhão. Terminou sugerindo a Juarez Távora, o comandante da 
Revolução no Norte, o nome do padre Astolfo Serra, escolhido 
por não possuir maiores vínculos com os grupos políticos em 
disputa. Mas este, cedo procurou se desvencilhar da influência 
de Reis Perdigão, tecendo uma rede de apoio que incluía o grupo 
marcelinista e uma aproximação direta com a Associação Co-
mercial e os sindicatos de trabalhadores da capital. O rompimen-
to entre o “líder civil da Revolução” e o novo interventor tor-
nou-se inevitável. Os antigos núcleos oposicionistas, vitoriosos 
com o movimento de �0, mesmo sem dele terem participado, 
não conseguiam se entender, multiplicando atritos que estimula-
vam a utilização recorrente dos meios violentos de coerção po-
licial, empastelamento de jornais, prisões etc., similar ao clima 
de desmandos instaurado no interior, onde chefes políticos que 
viveram muito tempo à margem do situacionismo estadual revi-
viam as antigas derrubadas do período imperial. Um dado funda-
mental impedia que a lógica do quadro político fosse de simples 
substituição interna entre grupos da oligarquia: os marcelinistas, 
grupo de maior expressão entre as dissidências surgidas na dé-
cada de vinte, não estavam à frente do governo estadual. Essa 
espécie de lacuna, o magalhãesismo retirado do poder sem que 
os marcelinistas ou tarquinistas conseguissem a ascensão, signi-
ficou o espaço para que tanto Reis Perdigão quanto Astolfo Ser-
ra tentassem apoiar seus governos  nas ruas, desenvolvendo um 
estilo de atuação política que, ao lado da violência usada contra 
os oposicionistas, ia à praça pública ou à sacada do palácio ence-
nar uma “discussão com o povo”. O fracasso da tentativa esteve 
ligado, de um lado, à instabilidade política resultante da própria 
incapacidade em equilibrar uma composição entre os grupos, o 
que favorecia a disposição do governo central em nomear um 
tenente; de outro, a incipiente “experiência populista” possuía 
ressonância restrita à capital e, mesmo nesta, o clima de mani-
festações e mobilizações já assustava os membros da Associação 
Comercial. No interior, permanecia a realidade da subordinação 
tradicional aos chefes políticos. 
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Escudados no quadro de instabilidade presente na maio-
ria dos estados brasileiros, os tenentes conseguiram do Governo 
Provisório uma alteração mais drástica na direção das interven-
torias. Para o Maranhão foi designado o capitão Seroa da Mota 
(setembro de �9��/ fevereiro de �9��), que procurou isolar o 
governo das pressões dos grupos políticos e das organizações de 
trabalhadores. Distanciados da administração, sem representan-
tes nos postos mais importantes, pois todos os auxiliares diretos 
vieram com o interventor, os diferentes grupos políticos, mar-
celinistas, tarquinistas, os decaídos magalhãesistas e genesistas e 
Reis Perdigão, apeado da influência que exercia, fizeram oposição 
através da imprensa.79 As tensões aumentaram com o desenca-
deamento da campanha a favor da convocação de eleições para 
a Assembléia Constituinte. Em abril de �9��, Magalhães de Al-
meida rompeu o silêncio e lançou um manifesto convocando os 
antigos correligionários a “retomar a atividade política, reorga-
nizando eficazmente o nosso partido”.80 O antigo comandante 
do situacionismo logo percebeu que em sua prolongada ausência 
respondendo a inquérito administrativo no Rio de Janeiro, Ge-
nésio Rego qualificou-se como líder de uma numerosa facção do 
partido deposto pela Revolução, e teve que se acomodar na sigla 
organizada pelos genesistas com o apoio de Clodomir Cardoso 
(do velho PRF) e de Godofredo Viana, a União Republicana Ma-
ranhense (URM). Os marcelinistas mantiveram a sigla do Partido 
Republicano e os tarquinistas fundaram a secção estadual do PSB. 
Nas divergências travadas entre os tenentes do Clube � de Ou-
tubro, Seroa da Mota era contrário à convocação da Assembléia 
Nacional Constituinte e não influiu na organização dos novos 
partidos políticos. A diretoria da Associação Comercial, respon-
dendo a um questionário enviado por Juarez Távora, também se 
mostrou favorável ao fim da ditadura do Governo Provisório, 
afirmando que “a Constituinte deve vir quanto antes, para sustar 

79 Genésio Rego, médico, era de família de comerciantes e proprietários rurais 
de Pedreiras, região do Mearim, foi vice-governador de Magalhães de Almeida 
(�9��/�9�9). Como não conseguiu ser o candidato do situacionismo para o próxi-
mo período governamental formou uma ala dissidente no partido da maioria. 

80 O manifesto está reproduzido em Caldeira, op. cit., p. ���/��7.
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males futuros quanto os que vêm se verificando em nosso País”. 
Os “males” eram a forma de atuação dos interventores, “longe do 
contato direto com as classes conservadoras, cujas aspirações não têm procurado 
conhecer, pelo menos nas suas respectivas fontes, aqui na Capital do Estado”.8� 
A resposta ao questionário de Juarez Távora aumentou a distân-
cia entre os representantes do alto comércio e o capitão Seroa da 
Mota, que alguns meses depois deixou o cargo. Assim, a primeira 
fase da reorganização dos grupos políticos em novas siglas parti-
dárias se processou sem a interferência do governo central, ao con-
trário de outros estados, onde os interventores funcionaram como 
um dos núcleos organizadores de partido. A bancada maranhense 
na Assembléia Constituinte possuía quatro deputados do PR e três 
da URM. Reis Perdigão e Astolfo Serra apresentaram candidaturas 
avulsas, mas tiveram pequena votação.   

O novo interventor nomeado para o Maranhão, Antonio 
Martins de Almeida, outro integrante do movimento tenentis-
ta, seria o responsável pela condução do processo eleitoral es-
tadual. Ao contrário do antecessor, Martins de Almeida interfe-
riu no pleito, aliando-se ao grupo magalhãesista, que se retirou 
da URM, e ajudando a fundar o Partido Social Democrático do 
Maranhão (PSDM). Três auxiliares diretos do interventor, dois 
oficiais do exército e um funcionário público federal, o pernam-
bucano Victorino Freire, candidataram-se à Câmara dos Deputa-
dos pelo PSDM, mas foram derrotados. Este último servia como 
secretário do interventor e veio de Pernambuco com a missão 
de acabar com os núcleos oposicionistas, tendo protagonizado 
cenas de perseguição e violência contra figuras ligadas ao marce-
linismo. “E se chegaria ao cúmulo ... de facinorosos capangas, importados 
especialmente e assalariados pela própria polícia – como os tristemente céle-
bres Papai Noel e Feitosa – caçarem nas vias públicas da própria capital do 
Estado, para surrá-los à luz meridiana, aqueles que, sem distinção de classe, 
posição ou idade, fossem apontados como adversários do Governo pelos esbir-
ros palacianos, a serviço e a soldo do gabinete do próprio interventor!”.8� Os 

8� Ver a resposta da Associação Comercial In Jerônimo de Viveiros. História do Comércio 
do Maranhão v.�, p. ��8/��0.

8� Mário Meireles, História do Maranhão, cit., p. ���.
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atritos entre o interventor e o alto comércio de S. Luís em torno 
dos impostos a serem lançados no orçamento estadual, chegaram 
à interdição da sede da Associação Comercial e à prisão de seus 
diretores, acusados de subversão da ordem. O problema só seria 
contornado com a interferência do governo federal, através do 
Ministério da Justiça, dando ganho de causa aos comerciantes. A 
aliança de Martins de Almeida com o magalhãesismo é um bom 
exemplo do significado da participação dos tenentes na política 
dos estados. Ao mesmo tempo em que influíam na relação de 
forças entre os grupos regionais, reproduziam a atuação política 
da oligarquia e, no caso, reunindo-se ao próprio grupo derruba-
do com a vitória do movimento de �0. O resultado das eleições 
de �� de outubro de �9�� para deputados federais e constituintes 
estaduais confirmou os três grupos mais fortes da oligarquia: os 
marcelinistas, os magalhãesistas e os unionistas. As sete cadeiras 
do Maranhão na Câmara foram ocupadas por quatro deputados 
do PR (Lino Machado, médico do exército; Gerson Correia Mar-
ques, comerciante; Carlos Humberto Reis, catedrático de Direito; 
Eliézer Moreira, agrônomo); dois do PSD (Magalhães de Almei-
da, oficial da marinha; Henrique José Couto, advogado); um da 
URM (Genésio Rego, médico). A Assembléia Constituinte Esta-
dual, encarregada também da eleição do governador e dos dois 
senadores, ficou com doze deputados do PSD, onze do PR, cin-
co da URM, um do PSB (Tarquínio Lopes Filho) e um da Liga 
Eleitoral Católica.

Outras siglas partidárias foram organizadas nessa conjun-
tura eleitoral:

a) Ação Comercial Trabalhista (ACT) – integrada por al-
guns dos mais importantes comerciantes e industriais de São Luís, 
como Eduardo Aboud, Arnaldo de Jesus Ferreira, Éden Bessa, 
José de Freitas Santos Jorge, Joaquim Júlio Corrêa, Miguel Do-
mingos Moreira, Manoel Mathias das Neves Filho. Todos eram 
membros destacados da Associação Comercial do Maranhão;

b) Frente Única Proletária – teve origem na Vanguarda 
Anti-Fascista, organizada por Abdegard Brasil Corrêa (funcioná-
rio público e advogado), Byron de Freitas (jornalista e advogado) 
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e Pedro Bona (comerciário). Sob a legenda “Proletários, Vote-
mos em Nós Mesmos!”, constavam da lista de candidatos, tece-
lãos, mecânicos, motoristas, ferroviários, sapateiros, gráficos;8�

c) Ação Integralista Brasileira – seção regional do movi-
mento integralista. Os candidatos apresentados eram em sua 
maioria funcionários públicos e profissionais liberais.

Esses três partidos não conseguiram sucesso eleitoral, 
seu diminuto raio de influência era praticamente circunscrito à 
capital. De qualquer forma, tratava-se da reafirmação das pos-
sibilidades de mobilização existentes no ambiente urbano, que 
não diziam respeito apenas à agitação dos segmentos de classe 
média e operários. O setor comercial de exportação e importa-
ção também mostrou disposição de ultrapassar a mediação dos 
“políticos tradicionais”. Os programas dos partidos, de forma 
geral, incorporavam a defesa do voto secreto, a independência da 
magistratura e a intervenção do Estado na assistência social, ban-
deiras muito presentes desde a década de vinte. Outro ponto co-
mum era o apoio à sindicalização, de uma perspectiva que visava 
facilitar os entendimentos entre capital e trabalho, e a integração 
da representação corporativa ao aparelho do Estado.

O PSD possuía a maior bancada da Constituinte estadual, 
encarregada da eleição do governador, mas não o suficiente para 
deter a maioria. PR e URM fizeram então uma aliança que lhes 
garantiu o comando do Estado. Grupos políticos na oposição 
conseguiram, pela primeira vez, a vitória num processo eleitoral. 
Os pontos principais do acordo estipulavam a seguinte divisão de 
cargos: a) o governador seria Aquiles Lisboa, médico sanitarista 
residente no Rio de Janeiro, ligado ao marcelinismo, mas que não 
tinha envolvimento com as disputas políticas da região; b) os 
senadores seriam Clodomir Cardoso e Genésio Rego, ambos da 
URM; c) a presidência da Assembléia ficaria com o PR e a pre-
feitura de São Luís com a URM.8� Na Assembléia formou-se um 

8� Lista dos candidatos de todos os partidos e suas respectivas profissões In Diário 
Oficial do Estado, 10/09/1934.

8� Caldeira, op. cit.  p. ���/��5
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bloco oposicionista (PSD/ PSB/ LEC) com ��% dos deputados, 
enquanto, em �� de junho de �9�5, Aquiles Lisboa assumia o co-
mando da administração estadual. Dois meses depois uma crise 
já abalava a relação entre os partidos da situação. A questão teve 
origem na tentativa do governador de não se submeter totalmen-
te ao acordo firmado entre as lideranças, insistindo em manter 
no cargo de prefeito da capital uma pessoa de sua confiança. A 
posição dos unionistas foi explicitada em memorial dirigido pelo 
diretório do partido ao governador e não deixa dúvidas quanto à 
natureza das questões que geraram o atrito. Depois de cobrar o 
cumprimento do acordo e a entrega da prefeitura, concluía: “feito 
isto e com o reajustamento de que v. exc. prometeu fazer quanto às nomea-
ções já publicadas, estará normalizada a situação do Estado. De então em 
diante será observada perfeita proporcionalidade na distribuição dos cargos, 
de modo que sejam contemplados devidamente os dois partidos que o elegeram 
e prestam decidido apoio ao governo de v. exc.”85 O governador não re-
cuou  e a URM passou a integrar o bloco oposicionista, deixando 
o PR em minoria na Assembléia. A nova maioria tentou desti-
tuir Aquiles Lisboa, inscrevendo nas disposições transitórias da 
Constituição estadual que a partir da sua promulgação ficava en-
cerrado o mandato do governador, devendo o cargo ser ocupado 
pelo presidente da Assembléia, agora um membro da URM, até 
a realização de uma nova eleição em prazo não inferior a cento e 
vinte dias. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça acatou um 
recurso de Aquiles Lisboa e, com base na Constituição Federal, 
confirmou o mandato de quatro anos. A nova maioria legislativa, 
acusando o governador de intimidação através de capangas no 
recinto da Assembléia, se recolheu ao quartel do ��º B.C. e re-
quereu um habeas corpus coletivo ao STJ, mas como teve o pedido 
negado, “... passou a Assembléia, por sua maioria – e deixando de compa-
recer ao Paço Municipal, pegado ao palácio do Governo na avenida Pedro II, 
onde vinha funcionando – a se reunir em casa particular, à praça marechal 
Deodoro, no prolongamento da rua coronel Colares Moreira (rua da Paz), 
quase defronte ao Quartel do Batalhão Federal. E aí, a 16 de outubro, 

85  Apud Caldeira, op. cit., p. ��7.
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foi promulgada a nova Constituição Maranhense ...”86 A crise entre o 
governo e o bloco oposicionista arrastou-se por vários meses, 
culminando com um processo de impeachment do governador 
na Assembléia. O desfecho não foi aceito pelo PR, o que gerou 
nova situação de duplicidade de poderes no Maranhão. “Chegadas 
as coisas a esse extremo e ante a situação caótica que já fazia ingovernável 
o Estado, com dois titulares do Executivo, duas Assembléias e dois Tribu-
nais a se oporem e desmoralizarem mutuamente, e agora na iminência de 
luta armada, dependente apenas de também a Polícia Militar se cindir em 
duas, concluiu o Poder Central que só havia um caminho para pôr as coisas 
em ordem: decretar a intervenção”.87 O jornal Tribuna, porta-voz do 
magalhãesismo, pedia abertamente a intervenção federal: “Não 
se compreende que possa haver uma situação mais caracterizada 
de anarquia na vida administrativa do Estado, que, neste caso, 
se encontra fora dos preceitos fundamentais do regime político 
republicano. Impõe-se a intervenção federal. Os próprios políti-
cos situacionistas criaram uma situação para a Constituição de �� 
autorizar (sic) a medida de intervenção do governo federal”.88

Em 5 de junho de �9��, foi nomeado Interventor do Ma-
ranhão o major Carneiro de Mendonça, que exerceu o cargo por 
dois meses. Getúlio Vargas acertou um acordo com os líderes da 
oligarquia, através do qual um novo governador seria eleito para 
completar o mandato constitucional (até junho de �9�8), com 
o apoio de todos os partidos representados na Assembléia. O 
Presidente da República indicou Paulo Martins de Souza Ramos, 
um alto funcionário do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro, 
maranhense, mas “sem vinculações partidárias”, o velho pré-re-
quisito que sempre terminava ocasionando a criação de novos 
pólos de interesse. A posse do governador, em �5 de agosto de 
1936, não significou o término da crise em que se debatiam os 
líderes da oligarquia, sendo apenas uma forma de negociar com 
o governo central o fim da intervenção. No início de 1937, a frá-
gil unanimidade fabricada através do acordo já estava rompida: 

8�  Mário Meireles, op. cit., p. ��9
87  Idem, p. ��0.
88  Apud Caldeira, p. �9�.
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o PR começou a fazer oposição ao governo, no que foi seguido 
pouco tempo depois pela URM. A crise se agravava na medida 
da incapacidade demonstrada pelos líderes da oligarquia em es-
tabilizar uma composição de governo mais ampla, essencial nas 
condições de inexistência da costumeira maioria unipartidária, e 
reorientar as relações do núcleo oligárquico com os emergentes 
setores urbanos, de maneira a flexibilizar o acesso aos postos de 
representação política. Nesse quadro, Paulo Ramos funcionaria 
como pólo alternativo de aglutinação política, desenvolvendo 
uma estratégia em duas frentes: formar um novo partido e acele-
rar a absorção estatal do nascente corporativismo urbano.

Os primeiros movimentos para a organização do Partido 
Evolucionista Maranhense (PEM), executados sob a coordenação 
do secretário geral do governo, datam do início de �9�7 e pro-
curaram recompor o tipo de relação existente entre os partidos 
antes de �9�0. O projeto era promover a fusão do PSD, URM e 
PSB na nova sigla, sob o comando do governador, deixando aos 
marcelinistas do PR a antiga função de minoria oposicionista. Os 
principais líderes da URM recusaram a proposta, que significaria 
referendar a ascensão de Paulo Ramos como condutor da políti-
ca estadual. Mesmo assim, com o apoio de Magalhães de Almei-
da e de Tarquínio Lopes Filho, o PEM foi fundado em setem-
bro de �9�7, seguindo-se uma fase de cooptação e intimidação 
policial dos deputados oposicionistas na disputa pela maioria na 
Assembléia Legislativa.89 A outra face do processo de criação do 
PEM era a pressão do governo estadual sobre as chefias locais, 
iniciada com a reunião de uma Liga de Prefeitos na capital, forma 
de esvaziar a mediação exercida tradicionalmente pelos líderes 
partidários. A posição de subordinação dos municípios favore-
cia a corrida adesista. Não era difícil nessa conjuntura encontrar 
nos jornais a publicação de telegramas deste tipo: “São Bento, 
�8. Examinando ao atual momento político do Estado, resol-
vi, em benefício desse município, desligar-me de compromissos 
políticos com o Partido Republicano, para apoiar devidamente o 

89 Sobre a formação do PEM ver diário do Norte, �� e �5/07/�9�7; O Imparcial, 
��/07/�9�7.
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governador Paulo Ramos, hipotecando inteira solidariedade ao 
seu governo. Acabo de ingressar no Partido Evolucionista Mara-
nhense, fazendo parte do seu diretório nesse município, solidário 
com a sua orientação política. Benedicto Maya Muniz, prefei-
to”.90

No plano da organização corporativa das profissões, o 
governo comandou uma campanha de sindicalização, criando o 
Comitê de Propaganda e Organização Sindical para regularizar 
os sindicatos existentes de acordo com as normas do Ministério 
do Trabalho e promover o surgimento de outros. Implementa-
va, assim, a política do governo central de atrelar os sindicatos 
ao Estado. O mesmo tipo de atração foi efetuado com os se-
tores empresariais, principalmente com a criação da Câmara de 
Expansão Comercial do Maranhão, órgão destinado a colaborar 
com o Conselho Federal do Comércio Exterior, integrado pelo 
governador, como presidente efetivo, um diretor executivo, sete 
conselheiros e consultores técnicos. A função de diretor execu-
tivo caberia ao Diretor da Produção do Estado e as de conse-
lheiros ao presidente da Associação Comercial, como represen-
tante do comércio em geral, um representante da indústria, um 
do comércio exportador, um do comércio importador, um dos 
estabelecimentos bancários, um da lavoura e um da pecuária.9� 
A composição do órgão indicava que deveria ser um fórum pri-
vilegiado para as relações entre o governo e o alto comércio da 
capital. Dos sete conselheiros nomeados pelo governador, cinco 
eram figuras de projeção na Associação Comercial, freqüente-
mente integrando sua diretoria. A aceitação da aliança que Paulo 
Ramos procurava estabelecer com o empresariado local pode ser 
exemplificada através do trecho de um artigo publicado na revis-
ta da Associação Comercial de maio de �9�7, onde os elogios ao 
novo governador, saudado como “energia renovadora”, ganham 
colorido especial em contraste com os termos reservados aos 
líderes tradicionais da oligarquia: “Estado de pequena expressão polí-
tica pela ação incolor dos seus elementos representativos, que não têm sabido, 

90 O Imparcial, �9/�0/�9�7.
9� Diário Oficial do Estado, 02/09/1936.
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com raras exceções cumprir o seu dever, porque fazem da representação que 
o povo lhes delegou um mero elemento de que se valem para custeio da sua 
vida folgada, fruindo as delícias da ‘Cidade Maravilhosa’, era preciso que 
surgisse uma força dinâmica, uma energia renovadora que viesse fazer voltar 
essa página dolorosa da história política do Maranhão, para que cessasse 
o suplício de Tântalo a que o acorrentaram os maus maranhenses, que, na 
sua faina inglória de nada construir, imolaram a sua terra para gáudio das 
posições de mando em que se empenhavam”.9�  

O quadro político do Maranhão às vésperas da instauração 
do Estado Novo pode ser rapidamente sintetizado. O governa-
dor Paulo Ramos tentava recompor a oligarquia interferindo ati-
vamente na relação entre suas facções com o intuito de formar 
um novo grupo político, contando para isto com o apoio do go-
verno federal. Buscou construir uma base de sustentação social 
ao governo procurando atrair o empresariado e implementado a 
política de subordinação dos sindicatos ao Estado. A propaganda 
que cercava a implantação da organização sindical e alimentava 
as relações de cordialidade entre o governador e os dirigentes 
da Associação Comercial possuía seu contraponto na violência 
empregada contra os opositores do governo. No clima político 
de �9��/�9�7, tornou-se comum invocar o “combate ao extre-
mismo” e a “preservação das instituições nacionais” como justi-
ficativa para os atos de intimidação e truculência, que seria uma 
das marcas da interventoria de Paulo Ramos durante o Estado 
Novo.

        

9� Revista da Associação Comercial nº ���, maio de �9�7. O Maranhão em Cartaz,  
p. �/�.
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Capítulo III

O ESTADO OLIGÁRQUICO:   

A ESTRUTURA TRIBUTÁRIA E OS GASTOS DO GOVERNO
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1. IMPÉRIO

Durante grande parte do período imperial a arrecadação da 
Província do Maranhão dependeu das rendas obtidas com a ex-
portação do algodão. Em meados dos anos sessenta, a comercia-
lização externa do algodão equivalia a cerca de ¾ das exportações 
totais da Província e o imposto de 5% cobrado sobre a exportação 
do produto representava �0% das receitas do Tesouro.9� A depre-
ciação no nível dos preços durante as duas décadas seguintes e a 
estagnação do volume exportado diminuíram o peso do comércio 
algodoeiro na formação das rendas provinciais. O aumento das 
exportações de açúcar, de �875 até a metade da década de �880, 
possibilitou, em termos absolutos, um novo crescimento do nível 
de arrecadação do imposto de exportação, mas não foi suficiente 
para reverter a sua tendência declinante no conjunto das receitas.

9� Relatório com que o dr. Franklin A. de Meneses Dória passou a administração da 
província ao exc. Sr. Dr. Antonio Epaminondas de Mello, �8/�0/�8�7, p. ��.

% DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO (ALGODÃO E AÇÚCAR)
SOBRE O TOTAL DA ARRECADAÇÃO

Anos % Anos % Anos %
�8��/��* ��,0 �870/7� ��,5 �88�/8� �7,5
�8��/��* ��,0 �87�/7� �8,� �88�/8� ��,0
�8��/�5* �0,0 �87�/7� ��,� �88�/85 ��,0
�8�5/��* ��,0 �87�/7� ��,5 �88�/87 �9,0

Fonte: Dados extraídos de: Relatório do dr. José da Silva Maia, �º vice-presi-
dente da Província, em �/0�/�8�9, anexos, quadro I; Mensagem do dr. Au-
gusto Olímpio Gomes de Castro, Presidente da Província, em �/05/�87�, 
p. �7�/�. Jornal da Lavoura, �5/0�/�875, nº �, p. �0; Fala do Conselheiro 
Bandeira de Melo, Presidente da Província, em �5/0�/�88�; Relatório da 
Comissão do Tesouro – �890 apud Jerônimo de Viveiros, História do Comércio 
do Maranhão, op. cit., v.II, p. ��9/�0.
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Os dados disponíveis sobre arrecadação, existentes nas 
Mensagens, Relatórios e Falas dos Presidentes da Província, são 
extremamente incompletos e dificultam qualquer observação mais 
detalhada sobre a importância dos impostos internos, não alfande-
gários, no conjunto das receitas. Podemos afirmar, contudo, que 
na década de �8�0 as principais fontes da receita pública, além 
dos 5% sobre o algodão exportado, eram a meia-sisa de escravos 
(5%), as décimas urbanas (9% sobre o valor locativo) e a taxa so-
bre consumo de gado vacum. Entre os exercícios financeiros de 
�8��/�� e �8��/�7, estes quatro itens foram responsáveis, em mé-
dia, por ��% do total da arrecadação.9� Nos anos setenta ganhou 
importância o imposto cobrado sobre a venda de escravos para 
outras províncias, cuja renda nos exercícios de �87�/7� e �87�/75 
alcançou, respectivamente, o equivalente a ��% e 55% do valor 
arrecadado com a exportação do algodão.95 A partir da década de 
setenta até o final do Império, novos itens vão aparecendo nas leis 
de orçamento da Província: direitos de 5% sobre açúcar de produ-
ção da Província entrado para a capital, cidades e vilas; �5% sobre 
o valor do alqueire de farinha exportado; 5% sobre o açúcar bruto 
consumido na capital; imposto sobre armazéns e lojas, transfor-
mado no imposto de indústrias e profissões em 1884; taxas sobre 
casas comerciais que vendessem açúcar ou fumo etc. Existe uma 
ampliação da área de tributação, que vai incorporando novos itens 
ao sabor das necessidades do Tesouro.

Nos últimos vinte anos do Império, as províncias do Nor-
te enfrentaram sérios problemas de escassez de rendas, com a 
provável exceção do Pará e Amazonas, sustentados pelo início 
do boom da borracha. Muito contribuiu para essa situação a quase 
contínua depreciação dos preços do algodão e do açúcar no mer-
cado internacional, mas o problema tinha raízes mais profundas, 
que reportavam à falta de uma divisão clara entre receitas gerais 
e provinciais. O Ato Adicional reservou à Corte a taxação sobre 
mercadorias estrangeiras e permitiu a bi-tributação sobre os pro-

9� Dados extraídos do Relatório do dr. Silva Maia, �º vice-presidente da Província, 
0�/0�/�8�9, anexos.

95 Jornal da Lavoura, �5/0�/�875, ano I, nº �, p. �0.
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dutos exportados. O governo central baseava sua arrecadação 
nos impostos de importação, principalmente, e nos direitos de 
exportação. As rendas gerais extraídas nas províncias do Norte 
suplantavam em muito o montante de suas receitas. No decê-
nio �87�/�88�, a Tesouraria da Fazenda Imperial arrecadou no 
Maranhão �7.�85 contos de réis, sendo �8.979 (70%) sobre im-
portações e �.50� (9%) sobre exportações. No mesmo período, 
as receitas da Fazenda Provincial foram de 7.�5� contos. Das 
rendas gerais recolhidas nas províncias, uma parte destinava-se 
ao pagamento de encargos administrativos de responsabilidade 
do governo central, e a diferença entre o arrecadado e o dispen-
dido era remetido à Coroa. No exercício financeiro de 1866/67, 
a arrecadação das rendas gerais no Maranhão foi de �.9�8 contos 
e a despesa de �.��7, o saldo, 8�� contos, superou em cerca de 
�5% o total da arrecadação provincial no mesmo ano, que foi 
de 5�� contos. Duas décadas depois, a situação parece ter sofri-
do pequena alteração. No exercício de �885/8� as rendas gerais 
somaram �.��� contos contra uma despesa de �.�7�, gerando 
um saldo de 57� contos. Não localizamos o balaço do Tesouro 
Provincial para o mesmo período, mas no exercício anterior o 
total arrecadado foi de ��9 contos e no posterior, de ���, apenas 
ligeiramente superior ao saldo transferido. A remessa líquida de 
recursos permanecia, no entanto, em níveis elevados em relação 
às dificuldades financeiras da Província.9�  

Durante as décadas de setenta e oitenta, a constante ex-
pansão dos tributos no Maranhão não foi suficiente para equi-
librar as contas públicas. Em busca de novas fontes de receitas, 
a Assembléia Provincial, ano a ano, ampliava o raio da taxação 
sobre atividades comerciais, o consumo interno, as transferên-

9� Sobre a divisão das rendas ver Guilherme Devesa. Política Tributária no Período 
Imperial In Sérgio Buarque de Holanda (org.). História Geral da Civilização Bra-
sileira, v.�. Dados sobre receitas e despesas gerais das províncias do Império no 
exercício �885/8� In Liberato de Castro Carreira. História Financeira e Orçamentária 
do Império do Brasil, p. �0�/�07. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, �889. Rendas 
gerais no decênio �87�/�88� In Fala do Conselheiro João C. Bandeira de Mello, 
�5/0�/�88�, p.75. Sobre a questão da transferência de recursos ver Evaldo Cabral 
de Mello. “A Questão dos Impostos Provinciais” In O Norte Agrário e o Império. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília, INL, �98�. 
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cias de propriedade e, principalmente, voltou-se para a criação de 
barreiras alfandegárias interprovinciais.

RECEITAS E DESPESAS DA PROVÍNCIA
(em mil réis)

Período Receita* Despesa
�8��/�� 5��:��9$ 5�9:���$
�8��/�7 5��:790$ �80:�7�$
�870/7� �5�:8�0$ 7�5:085$
�875/7� 795:758$ 859:7��$
�88�/8� ��0:�77$ 7��:5��$
�88�/85 ��9:��7$ 858:�78$

* apenas receitas originadas da cobrança de impostos, excluindo-se operações 
financeiras.
Fonte: Relatório do dr. Silva Maia, �/0�/�8�9, cit.; Relatório do dr. Silva Maia, 
Presidente da Província, �9/08/�87�; Mensagem do dr. Francisco Maria Correa 
de Sá e Benevides, Presidente da Província, �8/�0/�877; Fala do Conselheiro 
Bandeira de Melo, �5/0�/�88�, cit.

Os principais impostos provinciais recaíam sobre os gêneros 
primários de exportação, as atividades comerciais e a propriedade 
urbana. Envolviam, pois, os produtores rurais e os comerciantes. 
Os dois setores reclamavam constantemente da carga tributária e 
dos seus efeitos inibidores sobre a produção geral da Província.

O Jornal da Lavoura, fundado em �875 por grandes senho-
res de engenho, circulou com periodicidade quinzenal durante 
dois anos e freqüentemente enfocou o problema dos impostos. 
Tratando do orçamento para o exercício 1875/76, afirmava o 
Jornal, em nota editorial, “a inconveniência de taxar na exporta-
ção os gêneros de produção da província. (...) Abolidos em todos 
os países civilizados, em exceção do Brasil é este de todos os 
sistemas tributários o mais absurdo, porque além de pesar sobre 
uma só classe de contribuintes, inibe-os de entrar em concorrên-
cia com os produtores de gêneros similares”. Para contrabalançar 
a queda no nível das receitas, propunham a elevação do imposto 
de consumo “porque, estende-se a todas as classes da sociedade, 
paga-o o consumidor sem sentir, em frações mínimas, à medida 
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que consome”.97 Esse tipo de reivindicação nunca chegou a ser 
atendida. A própria redução conseguida nas alíquotas sobre a ex-
portação do algodão e do açúcar, igualando-as em �%, logo no 
exercício seguinte (�87�/77) foi extinta, voltando aos percentuais 
de 5 e �%, respectivamente. Os produtores reclamavam ainda o 
fato de “ser o imposto cobrado, não sobre a renda líquida, como 
devera ser, mas sobre o valor do produto bruto, cujos dois terços 
aproximadamente não pertencem ao lavrador porque represen-
tam custos de produção, fretes, comissões, etc.” 98 

Outro problema que nos anos setenta agitou os fazendei-
ros e senhores de engenho foi o imposto cobrado sobre a ven-
da de escravos para outras províncias. Os proprietários queriam  
saída livre para os cativos e protestaram contra um projeto surgi-
do na Assembléia Provincial, em �87�, propondo a elevação da 
taxa de �00$000 para 500$000 por escravo vendido. A propos-
ta foi levantada como forma de “proteger” a lavoura da perda 
contínua de braços, mas os proprietários rurais indicavam que 
a causa principal da venda de escravos era o endividamento da 
lavoura frente ao comércio exportador. Entre as “necessidades 
mais palpitantes da nossa principal indústria”, o Jornal da Lavoura 
colocava a “liberdade de exportação dos braços improdutivos em troca de 
capitais das ricas províncias do Sul, o que, em falta de instituições de crédito 
rural é, na atualidade, e em relação às condições excepcionais dos senhores 
de escravos, a solução mais pronta, prática e possível, do problema finan-
ceiro da lavoura, e da inauguração do trabalho livre na Província”.99 Um 
proprietário do Alto Mearim argumentou, com razão, que o “im-
posto proibitivo” só viria “agravar mais ainda as nossas críticas 
circunstâncias”, pois “o lavrador que tiver precisão urgente de 
dinheiro venderá infalivelmente mais escravos ainda para o saldo 
de suas contas, do que os que lhe seriam precisos – antes do im-
posto – para a remissão das mesmas dívidas”.�00 O projeto não 
foi aprovado, permanecendo a taxa de �00$000, mas revogou-

97  Jornal da Lavoura, �0/0�/�875,  p. �8 e �9.
98  Idem, �0/07/�87�, ano �,  nº �. Necessidades da Lavoura do Maranhão, p. 9-��.
99  Idem, �5/08/�87�, ano �, nº �, p. �8. 
�00  Idem, �5/0�/�87�, ano �, nº ��, p. �7�.



���

se o regulamento, vigente desde �8�8, que isentava os escravos 
exportados, com o imposto devidamente quitado, do pagamento 
da meia-sisa (5% sobre o valor da venda).

Ao longo da segunda metade do século, a questão da tribu-
tação tornou-se um foco de permanente tensão entre a lavoura 
e a oligarquia política. O sentimento que aos poucos se gene-
ralizava entre os produtores nas décadas finais do Império está 
expresso no seguinte trecho: “A continuarmos no anti-econômico e 
boçal sistema de elevar os impostos à medida que a produção do país decresce 
e se deprecia – chegaremos infalivelmente a decretar que o produto líquido 
do trabalho dos nossos compatriotas seja arrancado aos cofres públicos para 
uso particular dos mandões da terra, que fazem barretadas aos amigos com 
o chapéu da Nação”.�0�

A dificuldade em equilibrar as despesas, aliada ao decrés-
cimo das rendas sobre os principais produtos de exportação, le-
vou o governo da Província a ampliar a órbita das tributações, 
penetrando em áreas tradicionalmente reservadas aos cofres da 
Fazenda imperial. A tônica seria a criação de barreiras alfande-
gárias interprovinciais e até a bi-tributação das importações. As 
reações provocadas entre os comerciantes podem ser observadas 
no choque envolvendo a Associação Comercial e o governo da 
Província após a sanção do orçamento para o exercício finan-
ceiro de �88�/87. A diretoria da Associação Comercial dirigiu à 
Câmara Geral do Deputados um pedido de suspensão do orça-
mento, alegando a inconstitucionalidade de vários itens, como:

�) a cobrança de tributos sobre transferências de títulos da 
dívida pública geral e provincial;

�) taxa de �% sobre “despachos livres”, os gêneros de ou-
tras províncias que eram reexportados pelo porto de São Luís, já 
pagos os direitos de exportação nos locais de origem; 

�) taxa de �% sobre todas as mercadorias estrangeiras;
�) taxa de 5% sobre o açúcar purgado e bruto entrado para 

consumo na Capital;

�0�  Idem, �0/08/�87�, ano �, nº �, p. ��.
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5) taxa de �00 mil réis sobre as casas que importassem “do 
estrangeiro ou de outras províncias – arroz, açúcar, sabão, sal, 
fumo e seus preparados – sendo o imposto pago por cada um 
desses gêneros”.�0�

Percebe-se um duplo movimento. O avanço sobre áreas de 
tributação da Fazenda Imperial, como os impostos sobre merca-
dorias estrangeiras, o fumo e os títulos da dívida pública, combi-
nava-se à criação de barreiras fiscais ao comércio interprovincial, 
não só com respeito aos gêneros de consumo, como também 
em relação ao trânsito de mercadorias de outras províncias pelo 
porto de São Luís. Este último era um comércio que incluía mer-
cadorias nacionais comercializadas com o estrangeiro ou outras 
partes do Império e mercadorias estrangeiras revendidas para 
outras províncias.

Em assembléia extraordinária no dia �8 de junho de �88�, 
os integrantes da Associação Comercial acataram uma proposta 
encaminhada pelo importador Manuel Ignácio Dias Vieira, dan-
do prazo até �º de julho para o vice-presidente da Província, em 
exercício, José Francisco de Viveiros, suspender a execução da 
lei do orçamento, caso contrário ficava determinado “que o co-
mércio em geral feche inteiramente os seus estabelecimentos pelo tempo que 
lhe parecer conveniente, e que igualmente dessa data em diante não se faça 
na alfândega despacho de mercadoria de espécie alguma, de importação”.�0�  
O vice-presidente cedeu parcialmente e suspendeu por sessenta 
dias a cobrança dos direitos de �% sobre mercadorias estrangeiras 
e das taxas de �00$000 sobre as casas comerciais que compras-
sem arroz, açúcar, sal etc. de outras províncias. A atitude tomada 
era apenas uma forma de ganhar tempo e ver qual a posição da 
Câmara Geral, pois, em telegrama ao Ministro do Império, José 
Francisco de Viveiros afirmou sua disposição de “manter a exe-
cução da lei qual está, empregando meios suasórios para bem encaminhar 
este negócio”.�0� O pedido de intervenção dirigido à Câmara Geral 

�0� Transcrição da Representação Dirigida pela Associação Comercial à Assembléia 
Geral do Império In O Paiz, �8/0�/�88�,  p.�/�.

�0� O Paiz, �8/0�/�88�, p. �.
�0� Diário do Maranhão, ��/07/�88�.
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não surtiu qualquer efeito, sequer entrando na pauta das discus-
sões. Encontrava-se na presidência da Câmara o deputado Go-
mes de Castro, líder da facção mais numerosa do Partido Con-
servador no Maranhão e o verdadeiro chefe da situação política 
no momento. Gomes de Castro emperrou o encaminhamento 
do problema, inclusive impedindo que entrasse em votação um 
projeto de João Henrique Vieira da Silva, deputado maranhense 
integrante da outra facção conservadora, que determinava a anu-
lação dos impostos reclamados pela Associação Comercial. Os 
comerciantes terminaram se dobrando ao governo e aceitaram 
pagar os impostos no exercício em vigor, esperando sua revoga-
ção futura, de acordo com uma proposta do diretório da facção 
conservadora castrista, o que não chegou a ser cumprido.�05

Havia uma postura decidida dos governos provinciais de 
ampliar o raio de tributação e o governo central, por sua vez, des-
de �88�, quando suspendeu o orçamento de Pernambuco, aten-
dendo às pressões do setor comercial, postergava uma definição 
sobre o problema da divisão das rendas. O jornal que defendia 
a posição dos conservadores castristas no Maranhão, assim co-
locou a questão: “Não temos ainda a classificação das rendas gerais, 
provinciais e municipais. As províncias lutam com minguadas receitas; e 
a centralização, harpia de possantes garras, suga toda seiva que as podia 
vivificar. Enquanto não se discriminar as rendas, enquanto não tiverem as 
províncias mais largas fontes de receita, enquanto o país não entrar na via da 
profunda descentralização, estes fatos hão de suceder-se, porque as províncias 
estão em um dilema fatal – ou decretar impostos inconstitucionais ou desor-
ganizar os serviços e provocar a bancarrota”.106

A exemplo do que ocorria com os produtores rurais, a 
questão tributária provocava atritos entre interesses de seto-
res economicamente dominantes e políticos importantes, inte-
grantes do núcleo da oligarquia, como era o caso de Gomes de 
Castro. No documento dirigido à Câmara Geral, a diretoria da 
Associação Comercial, depois de tecer considerações sobre as 

�05 Diário do Maranhão, �5/09/�88�, p. � e �8/��/�88�, p. �.
�0� O Paiz, �5/07/�88�, p. �.
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dificuldades econômicas da Província, acentuava: “É nestas do-
lorosíssimas circunstâncias que crescem sem progressão natural, mas como 
que aos saltos, os encargos públicos, e a ponto tão exorbitante e descomunal 
que fica o espírito abalado sobre a utilidade do governo das representações, 
julgando antes ser ele mais uma ilusão do Espírito deste século”.�07 O fosso 
que ameaçava dificultar as relações entre os núcleos mais fortes 
da economia e os dirigentes políticos era devido à percepção de 
que o estrato político estava comprometido com as necessidades 
de expansão das rendas públicas para cobrir despesas, sem levar 
muito em conta os problemas do conjunto da economia.

Torna-se necessário enfocar a questão dos gastos do go-
verno e as constantes dificuldades de caixa do Tesouro. Infe-
lizmente, para o período imperial serão utilizados dados conti-
dos nas previsões orçamentárias e não os números relativos aos 
gastos efetivos, pela falta de discriminação da despesa na quase 
totalidade dos relatórios de presidentes da Província. O quadro 
esboçado será meramente indicativo das prioridades definidas no 
âmbito da Assembléia Provincial, em geral suplantadas no decor-
rer do exercício financeiro. Reunindo os orçamentos de 1870/71 
a �887/88, nota-se que os itens da despesa permanecem pratica-
mente os mesmos ao longo do período: representação provin-
cial, secretaria de governo, fiscalização e arrecadação, instrução, 
subsídios diversos, culto, administração da justiça, força militar 
e segurança pública, aposentados, juros da dívida pública, ilu-
minação e obras. O item dos subsídios era formado por gastos 
sociais, como a manutenção da Casa dos Educandos Artífices, o 
auxílio à Santa Casa de Misericórdia e ao Asilo de Santa Teresa, 
e pelas subvenções à navegação. Separando os cinco itens mais 
expressivos, percebe-se o aumento contínuo das despesas com 
segurança pública (incluindo a Guarda Nacional), que ainda rece-
bia pequena complementação do governo central, e o declínio da 
verba de subsídios, devido à diminuição do montante destinado 
à subvenção da navegação fluvial. A verba para “obras públi-
cas” também decresceu: foi de �� contos em �870/7� e chegou a 
apenas 7,5 contos em �887/88. Na verdade, essa diminuição era 

�07 Idem, �8/0�/�88�.
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aparente, pois as autorizações do Legislativo para realização de 
obras passaram a integrar as disposições permanentes das leis de 
orçamento, onde verbas para construções e reformas de igrejas, 
cemitérios, pontes, cadeias, câmaras, escolas etc. nas cidades e 
vilas do interior eram disputadas pelos deputados. No exercício 
de �88�/85, por exemplo, as autorizações chegaram a �� con-
tos, enquanto o item “obras públicas” teve dotação de apenas 
�� contos. Das rendas provinciais saíam também os pagamentos 
da iluminação pública da capital e algumas cidades do interior 
(Alcântara, Viana, Caxias e outras).

DESPESA PROVINCIAL – PRINCIPAIS ITENS
(% SOBRE O TOTAL - ORÇAMENTO)

Itens/Exerc. 1870/71 1876/77 1881/82 1887/88
Fisc./arrec. 8,� �,� �0,7 9,�
Inst. Pública ��,8 �5,7 �5,7 �8,7
Subsídios �9,� �8,7           8,8 �0,�
Força/Seg. ��,� �9,� �0,� ��,�
Obras/Ilumin. ��,5 �0,� ��,7 8,�
Outros ��,� �9,7 ��,5 �0,�

* Incluindo os itens “Educandos Artífices” e “Saúde e Caridade”, 
que estão em artigos diferentes.
Fonte: Coleção de Leis e Decretos da Província do Maranhão. Leis 
nº 909, de �8/07/�870; nº �.�55, de �5/09/�87�; nº �.���, de 
��/05/�88� e nº �.���, de 05/0�/�888.
 

Uma forma interessante de verificar a organização da prio-
ridade de gastos é agrupá-los segundo critérios mais amplos. 
Uma divisão já utilizada por José Murilo de Carvalho permite 
classificar os itens em três grupos principais: administrativo, so-
cial e econômico.�08 Preferimos manter em separado, no entanto, 
o pagamento dos juros da dívida pública, agregando-o na cate-
goria “outros”, junto aos itens “eventuais” e “exercícios findos”. 
O problema da evolução da dívida interna do governo provincial 
será tratado adiante.

�08 José Murilo de Carvalho. Teatro de Sombras, op. cit., p. ��.

* *
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DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA PROVINCIAL
(% SOBRE O TOTAL DO ORÇAMENTO)

Área/Exerc 1870/71 1876/77 1881/82 1887/88
Administivo(�) ��,5 �0,� �5,� �7,7
Social(�) ��,7 ��,� �0,8 ��,7
Econômico(�) �8,5 �0,� ��,� ��,�
Outros(�) 5,� 7,8 ��,� 9,�
Total �00,0 9�,� �00,0 �00,0

(1) Representação provincial, secretaria de governo, fiscalização 
e arrecadação, administração da justiça, força militar e segurança, 
culto público.
(2) Instrução Pública, subsídios (Educandos Artífices, Santa Casa de 
Misericórdia etc.), saúde e caridade, aposentados.
(�) Subsídios à navegação, obras.
(4) Dívida Pública, eventuais e exercícios findos.
* Existem erros nos números apresentados no orçamento. Os 
percentuais do quadro são em relação ao valor geral da despesa 
indicado na lei orçamentária.
Fonte: Ver quadro anterior.

Os aspectos mais importantes são o crescimento contínuo 
das despesas administrativas e o decréscimo das despesas na área 
econômica. No primeiro caso, destaca-se o aumento da verba desti-
nada à Força Militar e Segurança Pública, que duplicou sua participa-
ção no orçamento, embora existam outros fatores. Assim como não 
se verificou uma separação clara entre as áreas de tributação geral e 
provincial, também na organização da despesa tornou-se comum o 
Tesouro da Província assumir encargos do governo central, como o 
culto público, a administração da Justiça e mesmo a Força Pública. 
Os magistrados eram funcionários do Ministério da Justiça e a Fa-
zenda Imperial se encarregava de seus vencimentos, mas o funcio-
namento dos serviços terminava sob responsabilidade do governo 
provincial. Os gastos classificados como “econômicos”, por outro 
lado, conheceram uma redução substancial na década de �880. A 
subvenção anual concedida à Companhia de Navegação a Vapor, 
paga pelo governo desde �85� e que em alguns exercícios chegou 
a mais de cem contos – quase o equivalente à verba votada para a 
instrução pública, uma das maiores do orçamento – foi revogada 
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em �880. Quatro anos depois, outra empresa de navegação, a Com-
panhia Fluvial Maranhense, conseguiu uma subvenção de �� contos 
anuais da Assembléia Provincial. A escassez de dotações para a área 
econômica reflete o fato do Estado praticamente não intervir como 
investidor. Não se deve pensar, com isso, que o papel do Estado 
tenha sido de mero guardião dos mecanismos de mercado, pois sua 
interferência indireta, via isenções fiscais e outros favores, chegou a 
ser relativamente grande. Este ponto será tratado quando abordar-
mos mais de perto a mediação exercida pela oligarquia entre a eco-
nomia e o Estado. O terceiro aspecto a destacar é o nível dos gastos 
sociais durante o período indicado. A instrução pública primária e 
secundária respondia pela maior parte da despesa neste setor, sendo 
o restante dividido entre: a manutenção da Escola dos Educando 
Artífices, criada em 1841 para o ensino dos ofícios; o auxílio à Santa 
Casa de Misericórdia, para o tratamento dos leprosos e alienados, e 
o Asilo de Santa Teresa e Seminário Santo Antonio; o pagamento 
de funcionários públicos aposentados; a catequese de índios. Inte-
ressante é a percepção dos senhores de engenho que escreviam no 
Jornal da Lavoura sobre o fato de aproximadamente �/� do orça-
mento estar destinado aos encargos sociais. O editorial a respeito 
da organização do orçamento para �875/7�, dizia sobre a despesa: 
“Ao lado da Companhia de Vapores figura, qual outro sorvedouro 
dos exaustos cofres provinciais, a caridade oficial, largamente exer-
cida, embora condenada em seus efeitos pelos princípios da ciência 
econômica... Sustenta a caridade oficial: 47 funcionários públicos 
aposentados, reformados, jubilados e praças de polícia – no Asilo de 
Santa Teresa, �0 educandas e 8 órfãos pobres – na Casa dos Edu-
candos Artífices, 187 aprendizes; tem mais ao seu cargo a despesa 
de 5:500$000 com o culto público – a de ��:750$000 com a Santa 
Casa de Misericórdia – e a de �:000�000 com a catequese dos índios! 
(...) É muita caridade!”.�09 Não obstante esse tipo de observação, al-
guns itens, como o dos funcionários aposentados, expandiram-se, 
passando de ��:���$000, em �870, para �9:�80$000, em �88�/85, e 
41:072$000, em 1887/88, o que significava pouco menos da quantia 
destinada ao pagamento dos juros da dívida pública.

�09 Jornal da Lavoura, �0/0�/�875, ano �,  nº �, p. �9.
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Os números apresentados, referentes às previsões orçamen-
tárias, servem para dar uma idéia de como o setor político distribuía 
despesas, mas, talvez não estejam muito distantes dos gastos efeti-
vos, pensando em termos dos percentuais destinados a cada área. 
No relatório apresentado pelo Inspetor do Tesouro, em �888, a 
despesa relativa ao exercício de �88�/87 encontra-se discriminada e 
agrupando-se os itens de acordo com a classificação utilizada temos: 
despesas administrativas, 5�%; sociais, ��%; econômicas, �,�%; ou-
tras, 9,5%.��0 Os proprietários rurais e grandes comerciantes, pelo 
menos enquanto grupos, pouco se beneficiavam da estrutura de gas-
tos do governo, apesar de constituírem quase os únicos setores onde 
estavam apoiadas as receitas tributárias.

Quanto ao desequilíbrio orçamentário, tornou-se um ex-
pediente usual compensar o déficit com a emissão de títulos da 
dívida pública, a juros que variaram de 5 a 8% ao ano. A dívida 
fundada em apólices do Tesouro Provincial teve início no Mara-
nhão durante o exercício financeiro de 1850/51. A partir daí, as 
emissões foram constantes, conseguindo o governo captar no 
mercado local durante as décadas de �850, �8�0 e �870, respec-
tivamente, ��7:000$, ��7:000$ e 57�:000$. O montante pago em 
juros, de �850/5� a �8�7/�8, foi ligeiramente superior a �00 con-
tos. Do início da formação da dívida até o exercício de �88�/85 
foram emitidos títulos no valor global de �.�77:�00$ e resgatados 
�89:�00$. Em �888, o total elevava-se a �.�99:�00$, o equivalente 
ao dobro da arrecadação média da Província durante a década.��� 
O mecanismo da progressão do endividamento era simples: a 
cada ano em que as rendas dos impostos não cobriam os gastos 
correntes ou o pagamento de obras e serviços acertados pelo go-
verno, emitiam-se títulos para saldar parte dessa dívida flutuante. 
Várias leis de orçamento já traziam em suas disposições perma-
nentes a autorização ao Presidente da Província para emitir apó-
lices com a finalidade de pagar débitos de exercícios anteriores 

��0 Relatório apresentado ao exm. Sr. Dr. José Bento de Araújo, Presidente da Província, 
pelo Inspetor do Tesouro Provincial, Antonio Emiliano D’Almeida Braga, �888.

��� Relatório do vice-presidente dr. Manuel Jansen Ferreira à Assembléia Provincial, 
��/05/�8�8; Fala do Conselheiro Bandeira de Mello, �5/0�/�88�, p .7�.
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ou mesmo, como está na lei de orçamento para �87�/75, “para 
ocorrer a obras públicas e outras abaixo declaradas”, seguindo-se 
a lista costumeira de construções e consertos de pontes, igrejas, 
cemitérios etc. É possível esboçar um quadro indicativo da evo-
lução da dívida fundada do governo provincial.

DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA (em mil réis)
Anos Valor Anos Valor

�850/5� ��:500$ �8�5/�� �0�:�00$
�85�/5� ��:800$ �8�9/70 �58:000$
�855/5� �7�:000$ �88�/85 788:�00$
�857/58 ���:800$ �88�/87 �.0��:800$
�8�0/�� �88:�00$ �888/89 �.�99:�00$

Fonte: Fala do Conselheiro Bandeira de Melo, �5/0�/�88�, cit.  
p. 7�; Relatório do Inspetor do Tesouro Provincial, Antonio Emiliano 
D’Almeida Braga, cit., �888; Mensagem do Governador Manuel 
Ignácio Belfort Vieira ao Congresso do Estado, 8/0�/�89�, p. �9. 

O círculo do endividamento não passava despercebido aos 
governantes. Veja-se, por exemplo, o comentário de um Presi-
dente da Província em �88�: “O meio quase único até hoje aplicado à 
extirpação do déficit tem sido o recurso ao crédito. (...) compreende-se que se 
recorra ao crédito para melhoramentos úteis, que em prazo mais ou menos 
curto compensem sacrifícios, e restituam os capitais empregados, mas onerar 
as gerações futuras com um débito para despesas ordinárias e improduti-
vas, aumentar os encargos do Tesouro, para equilibrar orçamentos, longe de 
conjurar a crise, seria trilhar o caminho que vai ter à bancarrota”.��� Em 
síntese, ao lado dos problemas econômicos, agravados com a de-
preciação dos preços de seus principais produtos, o Maranhão 
também passava por dificuldades financeiras quando da queda da 
Monarquia. As duas posturas mais conhecidas nessa situação para 
o saneamento das contas públicas eram o aumento de impostos 
e o corte nas despesas. Quanto ao primeiro, o próprio Presidente 
da Província, em sua citada Fala, alertou que “já são elevados os 

���  Fala do Conselheiro Bandeira de Mello, cit., Fazenda Provincial p. �9/7�.
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tributos e alguns atingem ao extremo, além do qual começa a 
proibição (...) Não seria prudente agravá-los”. Meses depois era 
aprovado o orçamento que originou as desavenças entre os co-
merciantes e o governo provincial. Independente de qual partido 
estivesse no poder, durante os anos oitenta houve aumento da 
tributação, principalmente sobre os dois setores básicos de uma 
economia voltada para a exportação primária, a lavoura e o co-
mércio. A questão residia na conjunção das insuficiências do sis-
tema tributário, muito dependente dos direitos sobre o comércio 
exterior e sujeito às suas flutuações, e a deficiência do sistema de 
arrecadação, levando-se em conta as constantes reclamações dos 
governantes a respeito da “falta de zelo” dos coletores com as 
rendas públicas. O corte nas despesas, por outro lado, necessita-
ria de uma disposição da oligarquia para diminuir a concessão de 
favores e a criação de empregos. Veremos oportunamente como 
a própria natureza da mediação política exercida pela oligarquia 
na relação dos grupos econômicos com o Estado, tornava-se o 
mais sério entrave a uma firme orientação neste sentido. O Con-
selheiro Bandeira de Mello, ainda em sua referida exposição, dizia 
que “agravar ou criar impostos para sustentar um numeroso pessoal pode ser 
útil aos empregados e aos pretendentes, mas não à Província, e menos ainda 
aos contribuintes. Só nas verbas – Secretaria da Presidência e Fiscalização 
e Arrecadação das Rendas – absorve o pessoal 112:678$000, pouco menos 
de um quinto da receita arrecadada!”. Não dispomos de elementos 
para avaliar o peso do gasto com pessoal no custeio da adminis-
tração, mas o maior número de funcionários não se encontrava 
nos dois setores citados e sim na Instrução e na Força Pública. 
De qualquer maneira, não seria fácil conseguir o controle das 
despesas quando a disposição geral indicava o contrário, estando 
bem expressa na afirmação de um deputado na Assembléia Pro-
vincial: “Primeiro fazem-se as leis que autorizam despesas e depois cria-se 
no orçamento verba para elas. (...) Parece-me, portanto, que a questão não 
é de dinheiro e sim de preferência”. ��� Os problemas da insuficiência 
de rendas sempre pareciam contornáveis através da autorização 
para expansão do endividamento do Tesouro Público. 

��� Anais da Assembléia Legislativa Provincial, �88�, sessão de 0�/0�, intervenção de 
Alfredo Leite, p. �5.
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2. REPÚBLICA

O quadro de dificuldades de ordem econômica e financeira, 
comum à maioria das províncias do norte do Brasil ao final do Im-
pério, não seria minorado com a transformação do regime político e 
a organização da federação. Os traços gerais da nova divisão de ren-
das entre a União e os estados foram definidos na Constituição de 
�89�. Em síntese, caberia ao governo federal arrecadar os impostos 
sobre importações, os direitos de entrada, saída e estadia de navios, 
as taxas de selo e dos correios e telégrafos, ficando reservados aos 
estados os impostos sobre exportações, imóveis rurais e urbanos, 
transmissão de propriedades, indústrias e profissões.��� Os governos 
estaduais tiveram de início duas preocupações: a) compatibilizar as 
fontes de receita com os novos encargos, entre os quais destaca-
vam-se a magistratura e a necessidade de aumentar os efetivos da 
polícia militar; b) estabelecer regras internas de divisão das áreas de 
tributação entre estado e municípios. No Maranhão, nenhuma das 
duas tarefas foi equacionada rapidamente. O problema da divisão 
das rendas estaduais e municipais foi discutido em outra parte do 
trabalho, sob a ótica do processo mais amplo de reestruturação da 
dominação oligárquica no início do novo regime, e não necessita 
de menção especial. Cumpre apenas lembrar que o Congresso do 
Estado, em �89�, aprovou uma Lei Orgânica dos Municípios onde 
resguardava às localidades um amplo campo de tributação, progres-
sivamente suprimido até a total re-divisão em �908, bastante favo-
rável ao governo estadual. Deteremo-nos apenas nas alterações do 
sistema tributário estadual durante a Primeira República.

O aspecto central da questão diz respeito às dificuldades de 
adequação do quadro dos impostos às modificações que se de-
senvolviam na estrutura econômica e nos vínculos comerciais do 
Maranhão. Aprofundou-se a tendência, já esboçada na década final 
do Império, de diminuição dos direitos sobre exportações no côm-
puto geral da arrecadação. A base desse movimento estava, agora, 

��� Ver Amaro Cavalcanti. O Regime Federativo e a República Brasileira. Brasília: UNB, �98�, 
p. �79, notas � e �
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na retração do comércio exterior. A produção de açúcar conheceu 
rápido declínio após a Abolição e dez anos depois a sua exporta-
ção não passava de �/�� da média alcançada na primeira metade 
da década de oitenta. Sem colocação no mercado exterior, o açú-
car continuou sendo vendido, em menor quantidade, no mercado 
nacional, principalmente para o Rio de Janeiro, e, desde �89�, não 
estava mais sujeito ao imposto de exportação. O outro produto 
de destaque, o algodão, não sofreu um declinio tão profundo, mas 
também teve diminuída a sua comercialização no exterior (Portu-
gal, Inglaterra e França), salvo em anos excepcionais, de retração 
da oferta no mercado. A exportação do algodão atingiria um pon-
to crítico entre �908 e �9�5, período em que a média anual foi 
de apenas �8� toneladas, bem abaixo das � ou � mil comumente 
exportadas durante o século anterior. Grande parte da produção, 
cerca de �,5 a � mil toneladas, passou a ser consumida pelas fábri-
cas de tecidos no estado. Motivado pelos efeitos do boom da borra-
cha na vizinha região amazônica e pressionado pelas dificuldades 
no mercado internacional, o Maranhão voltou-se para o comércio 
regional, intensificando os negócios com os estados do Norte/
Nordeste. Os principais produtos deste comércio eram os cereais 
(milho, farinha de mandioca e, posteriormente, arroz) e tecidos. 

Sem proibição expressa no texto constitucional, os impos-
tos sobre o comércio interestadual logo passaram  a reforçar a 
receita dos governos, reafirmando uma prática que se generaliza-
va ao final do Império. Isto encarecia o comércio entre as regiões 
e, no caso do Maranhão, uma das formas de auxiliar a colocação 
dos produtos seria isentá-los dos direitos de saída. De fato, a 
chamada “exportação livre”, quase toda direcionada para o mer-
cado nacional, representou em �90� e �90�, dois dos poucos 
anos em que dispomos de dados, 70 e 5�%, respectivamente, do 
valor total das exportações. Entretanto, é no mínimo discutível, 
que o governo tenha seguido uma política definida de estímu-
lo às vendas no mercado nacional, sendo, talvez, mais correto 
afirmar que foi uma orientação vacilante e bastante vulnerável 
não só às necessidades do Tesouro, como também ao poder de 
pressão dos setores diretamente interessados nas isenções. Veja-
mos o exemplo dos cereais. Farinha, milho e tapioca figuravam 
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entre os produtos livres do imposto de exportação até �89�, fo-
ram taxados em 5% em �895 e voltaram à isenção em �89�. Na 
proposta do orçamento para �897, o governador decidiu acabar 
com a isenção, alegando que “o imposto sobre a exportação de 
cereais foi um recurso de que lancei mão para obter mais uma 
fonte de renda, da qual temos indeclinável necessidade, pois os 
déficits que nos tem vindo dos anos anteriores ... preparam-nos 
um futuro de verdadeiras privações”.��5 A partir deste ano, os ce-
reais figuraram nas tabelas do imposto de exportação. Os comer-
ciantes do Maranhão estavam atentos à necessidade de garantir 
mercados para os cereais. Em �90�, numa conjuntura marcada 
pela política de retração econômica do governo Campos Sales, 
a diretoria da Associação Comercial dirigiu um ofício aos mem-
bros do Congresso Nacional, pedindo a decretação de medidas 
protecionistas para os cereais. Depois de apontar que “a crise in-
tensa e extensíssima que o país atravessa neste momento é devida 
fundamentalmente ao excesso de produção do café e açúcar” e 
de afirmar que a importação brasileira de arroz, milho, feijão etc. 
continuava muito grande, o documento concluía: “Não se atreve, 
porém, a agricultura a agir no sentido restaurador de praticar a valer a 
policultura, plantando com abundância tão necessários cereais, sem que uma 
razoável reforma se opere nas pautas alfandegárias, aumentando as taxas de 
importação dos citados produtos”.���  Medidas protecionistas só apa-
receriam em �90�, com lei federal sobretaxando a saca do arroz 
importado. Em �907, o governador Benedito Leite analisou a 
situação econômica do Maranhão, em Mensagem ao Congresso 
do Estado, relacionando o declínio do preço da borracha com o 
movimento idêntico de queda no preço dos cereais: “A atividade 
(na Amazônia) foi-se repartindo entre a indústria e a cultura de 
cereais em diversos pontos daquela zona, que a isso se prestam, 
e por esse motivo foi também baixando gradualmente, não só 
o preço dos cereais maranhenses, como também a exportação 

��5 Mensagem do governador Manuel Ignácio Belfort Vieira ao Congresso do Estado 
do Maranhão, 08/0�/�89�, Finanças, p. �9/�0.

��� Diretoria da Associação Comercial. Ofício nº ���, �8/09/�90�. Biblioteca da Asso-
ciação Comercial.
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e conseqüentemente a produção desses cereais”.��7 A diretoria 
da Associação Comercial combateu essa apreciação e, em duro 
memorial dirigido aos membros do Congresso do Estado, deslo-
cou o centro do problema para o peso dos impostos: “A questão 
é que outros centros produtores nos têm expelido daqueles mercados. (...) O 
Maranhão não pode competir com Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro no 
preço dos cereais, apesar de mais próximo dos centros consumidores e por-
tanto mais barato o frete de nossa praça para aquela, por causa da carestia 
do custo de produção, motivada pela rotina e exagero de impostos estaduais 
e municipais”.��8 Observando a “taxa real” paga na exportação do 
milho e da farinha, formada pela soma dos impostos de entrada 
na capital e saída para outros estados, vemos como aumentavam 
as alíquotas sobre os cereais ao passo que os preços declinavam.

PREÇOS E IMPOSTOS SOBRE CEREAIS
Anos/

Produtos Milho Farinha

Preço Médio 
(Kg – réis)

Taxa real 
de exp.*

Preço Médio 
(Kg – réis)

Taxa real de 
exp.*

�895 ��0 ��,5% �80 �0,�%
�89� �09 5,0% �9� �,�0%
�897 ��� ��,�% �5� ��,�%
�898 ��� ��,�% ��5 ��,0%
�899 ��0 ��,9% 500    7,0%
�900 ��� ��,0% 5�0    7,8%
�90� ��0 ��,5% ��8 �0,5%
�90� �00 ��,0%   80 ��,0%
�90�   �� ��,0% ��5 ��,0%
�90�   75 ��,0% ��� ��,0%

* De 1895 a 1901, converte-se a taxa fixa de entrada na capital em taxa 
proporcional e adiciona-se o imposto de exportação. De �90� em diante, 
a taxa de entrada tornou-se ad. val., somado ao imposto de �% quando 
exportado.
Fonte: Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Estado em 7 
de fevereiro de �907 pelo Exm. Sr. Dr. Benedito Pereira Leite, anexo �.

��7 Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo do Estado pelo governador Bene-
dito Pereira Leite, ��/0�/�907.

��8 Diretoria da Associação Comercial. Ofício no. 9, 0�/0�/�907. Biblioteca da Asso-
ciação Comercial.
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Os tecidos e o açúcar permaneceram livres do imposto 
de exportação. O exemplo dos tecidos sugere a capacidade de 
pressão de alguns grandes comerciantes, agora também indus-
triais, em uma situação onde não caberia a “divisão” de custos e 
a eventual transferência de perdas para os pequenos lavradores e 
comerciantes do interior. Na lei que dispunha sobre o orçamento 
para �89�, todos os produtos, com exceção do açúcar, cereais e 
caroço de algodão, deveriam pagar a taxa de �0% sobre o valor 
na saída do Estado, acrescidos de �0% de adicionais. O vice-
governador em exercício, Alfredo da Cunha Martins, atendendo 
a uma solicitação dos diretores da Companhia Progresso e da 
Companhia de Fiação e Tecidos Maranhense, decidiu “mandar 
que fossem os produtos das ditas fábricas, bem como das demais 
nas mesmas condições isentas dos referidos impostos”, e con-
tinuava: “assim procedendo, foi meu intuito obviar os grandes 
embaraços com que sem dúvida teriam de lutar estas nascentes 
empresas, cujo futuro convém animar para que produzam os fru-
tos que delas queremos”.��9 Daí por diante, foi mantido nos or-
çamentos a “saída livre” para os tecidos. Na decadente indústria 
açucareira, pelo menos duas grandes usinas, Castelo e Joaquim 
Antonio, e o Engenho Central S. Pedro, permaneciam em fun-
cionamento. Todos eram empreendimentos aos quais estavam 
ligadas figuras tradicionais do comércio e da lavoura. As isen-
ções, em suma, mais pareciam obedecer a certos favorecimentos 
do que propriamente a uma política decidida de preservação dos 
mercados regionais.

A observação dos principais itens da arrecadação estadual 
durante a Primeira República pode ser dividida em dois perío-
dos: a) da década de �890 até o exercício de �9��/�5; b) de �9�5 
até o final da década de 1920. O divisor de águas são os efeitos 
da Primeira guerra sobre o comércio exterior do Maranhão. Em 
duas palavras, o comércio local volta a conhecer um momento de 
reintegração de suas exportações ao mercado internacional. Por 
outro lado, a dificuldade de remessa de mercadorias do estrangei-

��9 Mensagem do vice-governador Alfredo da Cunha Martins ao Congresso do Estado, 
��/0�/�89�, p. �7.
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ro impulsionou um maior ritmo de compras no próprio mercado 
nacional, notadamente na praça do Rio de Janeiro.

PRINCIPAIS ITENS DA RECEITA ESTADUAL
(% SOBRE O TOTAL ARRECADADO)

Anos / 
Impostos Exportação Ind. e prof. Prod./Cons.

�895 ��,5 - ��,5
�89� �,0 - ��,0
�897 ��,7 �5,5 �9,�
�898 ��,5 �9,9 �0,5
�899 �0,5 ��,7 �9,�
�900 �0,0 - �8,0
�90� ��,0 ��,� ��,5
�90� �7,0 �0,0 ��,0
�90� �7,� �0,0 ��,0
�90� �5,� - ��,5
�90� ��,0 ��,0 ��,0

�9��/�� �,0 �7,5 �5,0
�9��/�5 �,0 ��,� ��,�

Obs: os espaços não preenchidos do imposto de indústrias e profissões 
indicam que os dados não foram localizados.
� Apenas na capital
� Apenas imposto de consumo.
Fonte: Dados extraídos de: Mensagem do Governador João Gualberto 
Torreão da Costa, �5/0�/�900; Mensagem do Vice-Governador Coronel 
Alexandre Collares Moreira Jr., �8/0�, �90�; Idem, ��/0�/�905; Mensagem 
do Governador Benedito Pereira Leite, 7/0�/�907; Idem, ��/0�/�908; 
Mensagem do Governador Herculano Nina Parga, em 5/0�/�9��. 

Os valores dos impostos de produção e consumo muitas 
vezes aparecem agregados nos documentos oficiais e, assim, op-
tamos por mantê-los em conjunto. O primeiro incidia sobre os 
gêneros produzidos no Estado e era pago quando da entrada na 
capital, cidades e vilas; enquanto o segundo recaía sobre todos os 
gêneros de outros estados, sendo cobrado por lançamento sobre 
as casas comerciais, de acordo com uma estimativa das vendas, 
ou “à boca do cofre”, quando da pesagem nos armazéns do Te-
souro. O imposto de exportação continuou a sofrer as costumei-
ras oscilações, originadas nas variações dos preços do algodão 
e dos cereais, mas, em geral, situou-se abaixo dos �0% sobre o 
total da arrecadação e, pelo menos em quatro anos do período 

�

�

�
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considerado, foi inferior ao rendimento do imposto de indústrias 
e profissões. Ressalte-se, ainda uma vez, que não mais existia a bi-
tributação das exportações, como no Império, as alíquotas eram 
definidas e integralmente apropriadas pelos estados. No início do 
século XX, os impostos de produção e consumo, que já respon-
diam por cerca de �0% da arrecadação, sofreram uma diminui-
ção. Os níveis mais baixos, entre �90� e �90�, coincidem com um 
rápido período de crescimento do comércio exterior. Na verda-
de, a praça comercial de São Luís conheceria um longo período 
de retração nos negócios, mais ou menos de �905 a �9�5. Os 
problemas de arrecadação foram, então, parcialmente compensa-
dos através de “impostos provisórios”, como o de �0% sobre os 
vencimentos de funcionários públicos, de empréstimos junto a 
bancos locais, como em 1904 e 1906, e da redefinição da divisão 
de rendas entre Estado e municípios. A situação pré-falimentar 
dos cofres públicos e o crescimento da “verdadeira romaria de 
credores” junto ao Tesouro, como se expressaria o futuro go-
vernador Luiz Domingues, gerou desconfiança na capacidade 
do Estado em honrar os compromissos, inclusive inviabilizando 
formas usuais de financiamento do déficit, através da emissão de 
títulos da dívida.

No governo de Benedito Leite (�90�/�909), houve uma 
tentativa de tornar mais eficiente o sistema de arrecadação e con-
seguir maior estabilidade nas receitas, assentando as rendas es-
taduais sobre os impostos internos. O governador indicou sua 
intenção aos deputados estaduais, afirmando: “Cada vez mais me 
sinto arraigado na opinião de que devemos restringir o mais possí-
vel as taxas de exportação, baseando receita do Estado, principal-
mente, nas taxas de consumo”.��0 Os comerciantes concordavam 
com a proposta de extinção gradual do imposto de exportação, 
“essa medida criteriosa e que terá um grande alcance em nossa 
vida econômica”, mas reclamavam também a diminuição de ou-
tras taxas, “do contrário seria cairmos em um círculo vicioso”.��� 

��0 Mensagem do governador Benedito Leite, 07/0�/�907.
��� Diretoria da Associação Comercial, ofício nº 09, 0�/0�/�907, dirigido aos mem-

bros do Congresso Estadual. Biblioteca da Associação Comercial.
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Aqui residia o problema, pois o que o governo propunha era 
transferir o peso de uns para outros impostos e conseguir maior 
controle sobre a previsão orçamentária. Os aumentos recairiam 
principalmente sobre produção e consumo e sobre taxas de in-
dústrias e profissões. Estava armado o cenário para um novo 
choque de interesses entre governo e grandes comerciantes.

A “reforma” do imposto de indústrias e profissões consti-
tuiu-se no aumento das taxas e o lançamento de casas comerciais 
em várias das classes em que se dividia a tabela do tributo. A 
diretoria da Associação Comercial comentou que o Congresso 
“em sua última sessão aumentou desapiedadamente as taxas que 
para a cobrança desse imposto deveriam vigorar no semestre 
corrente e, não satisfeito com isso, organizou nova tabela espe-
cializando diversos ramos de negócios, de tal forma que bem 
poucos estabelecimentos comerciais ficaram sujeitos a uma só 
taxa, sendo extraordinário o número dos que foram lançados em 
�, � e �”.��� Sucedeu-se uma onda de reclamações na capital e no 
interior sobre o aumento das taxas. Comerciantes da cidade de 
Barra do Corda telegrafaram à diretoria da Associação Comercial 
pedindo a sua intervenção junto ao governo do Estado, após 
informar: “Coletor acaba proceder arbitramento absurdo mês 
julho, lançando em um mês o que o comércio todo não vende 
em um ano”.��� Quanto à cobrança do imposto de consumo, as 
reclamações tomaram um sentido bem mais drástico. Os grandes 
comerciantes do Maranhão, aproveitando também a ocasião de 
uma campanha iniciada pela Associação Comercial de Pernam-
buco, com o intuito de pressionar o governo federal a decretar 
a proibição da cobrança de impostos interestaduais, decidiram 
não mais pagar o tributo. Os termos do telegrama enviado pela 
diretoria da Associação Comercial ao Presidente da República 
demonstram o grau de insatisfação: “Sendo impossível comércio do 
Maranhão continuar suportar arbitrariedades governo Estado relativamente 
sistema cobrança impostos interestaduais, criando até embaraços suas rela-
ções localidades do interior, Associação Comercial em momento que consi-

��� Ibidem.
��� Idem. Ofício nº 55, 05/08/�907.
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dera angustioso para Estado tanto quanto classe representa, resolve apelar 
patriotismo v.exc. solicitando sua intervenção fim garantir livre exercício tão 
honrosa profissão assegurando lei básica República”.���  Como vários 
comerciantes deixaram de pagar o imposto sobre gêneros de ou-
tros estados, o governador ordenou aos coletores a cobrança, no 
interior, da remessa desses gêneros enviados às casas comerciais 
da capital. Para os diretores da Associação Comercial, “procedi-
mento visa unicamente coagir todos completa submissão von-
tade governo”, e voltavam a insistir: “Desenvolvimento lavoura 
indústria dependia alívio exagerados impostos municipais esta-
duais, também livre entrada nossos gêneros outros estados, que 
não podemos exigir por não darmos exemplo”.��5

Como é conhecido, o governo federal nada fez durante a 
República Velha para impedir a cobrança dos impostos interes-
taduais. O comércio maranhense continuou a pagar um tributo 
que não facilitava o processo de integração que se verificava em 
relação aos mercados regionais. Um aspecto fundamental impe-
dia os grandes comerciantes de aceitarem uma proposta como a 
de Benedito Leite, de transferir o peso dos impostos de uma para 
outras atividades comerciais: as maiores casas de comércio traba-
lhavam em mais de um tipo de negócio (exportações, importa-
ções, vendas no atacado e varejo, representações, consignações) 
e com vários produtos. Aliviar a área de exportação aumentando 
a carga tributária sobre as outras atividades seria pior, no sen-
tido da lucratividade comercial, na medida em que o aumento 
excessivo no preço das mercadorias consumidas, por exemplo, 
diminuiria o volume de vendas, enquanto o peso dos impostos 
de exportação sobre produtos agrícolas sempre podia ser, pelo 
menos em parte, deslocado para os outros setores da cadeia de 
produção e comercialização.

Os efeitos da Primeira Guerra no mercado internacional, 
provocando escassez de produtos, levaram um clima de euforia à 
praça comercial de São Luís e serviram de ponto de partida para 

��� Idem. Cópia do telegrama existente no Livro de Ofícios remetidos �907/08. Biblio-
teca da Associação Comercial do Maranhão.

��5 Idem. Ofício nº ��, 0�/0�/�907.
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algumas modificações no perfil da estrutura tributária. O algodão 
valorizou cerca de �05% entre �9�� e �9�8, e o babaçu conheceu 
o primeiro surto exportador. As vendas do comércio exterior, 
que no período de �9�� a �9�� representaram, em média anual, 
�9,�% da exportação geral, passaram para ��,�% no período de 
�9�9 a �9��. Nesta conjuntura, o imposto de exportação vol-
tou a ter importância. Nos exercícios financeiros de 1913/14 e 
1914/15, ele significou 6% da arrecadação; em 1917/18 rendeu, 
percentualmente, o dobro; e no início dos anos vinte chegou à 
casa dos �0%.

PRINCIPAIS ITENS DA RECEITA ESTADUAL
(% SOBRE O TOTAL ARRECADADO).

Anos/
Impostos Export. Ind. e 

prof.
Prod./
Cons. Adicionais Outros

�9�5/�� 7,8 ��,� �7,� �5,8 �7,�
�9��/�7 9,� ��,� �9,0 �5,� ��,5
�9�7/�8 ��,0 �0,� �9,� ��,0 ��,�
�9�8/�9 ��,5 ��,9 ��,5 ��,0 ��,�
�9�9/�0 ��,� 9,7 �5,� ��,� �7,0
�9�0/�� ��,� ��,� �0,8 ��,� ��,�
�9��/�� �8,0 9,0 �0,0 ��,8 �8,�
�9��/�� ��,0 7,� ��,8 ��,� �0,�
�9��/�� ��,7 7,� �0,0 �7,0 �9,�
�9��/�5 ��,� 8,� ��,� �5,8 �7,�
�9�5/�� �5,� 8,7 �5,� ��,0 ��,7
�9��/�7 �5,� 8,5 ��,8 ��,� ��,�
�9��/�7 �5,5 8,� �8,0 ��,5 ��,�
�9�8/�9 �7,8 9,� �8,0 �5,0 �9,8

Obs: a partir do exercício �9��/��, o cálculo é feito sobre o total apenas 
da receita ordinária.
Fonte: Dados extraídos de: Relatório apresentado pelo Secretário da 
Fazenda, José Carneiro de Freitas, �9�8, p. �90/�9�; Mensagem do 
Governador Urbano Santos, 5/0�/�9�0, p. �; Idem, 5/0�/�9��, p. � e 
5; Idem, 5/0�/�9��; Mensagem do Governador Godofredo Viana, 
5/0�/�9��, p. �7; Idem, 5/0�/�9�5; Idem, 5/0�/�9��, p. ��; Mensagem 
do Governador Magalhães de Almeida, 5/0�/�9�7, p. ��/��; Idem, 
5/0�/�9�8; Idem, 5/0�/�9�9; Idem, 5/0�/�9�0.  
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Os quatro itens acima indicados respondiam por mais de 
70% da receita ordinária. Na década de vinte seria importante 
o crescimento da receita extraordinária ou com “aplicação es-
pecial”. Criavam-se novos tributos com destinação previamen-
te estabelecida. Em �9��, esses impostos eram três: o territorial 
(0,5%, depois elevado para �%, sobre o valor do imóvel), cuja 
arrecadação deveria custear o serviço de demarcação das terras 
no Estado; a contribuição de 500 mil réis anuais das companhias 
de seguros para o serviço de bombeiros da capital; e o imposto 
de assistência social. No ano seguinte, surgiu uma verba especial 
para auxiliar nas obras do porto, armazéns e prensa do algodão, 
além de águas e esgotos, baseada nas seguintes taxas: a) �% sobre 
as “exportações livres”, exceto tecidos; b) �,5% sobre “expor-
tações oneradas”; c) �% sobre o valor locativo dos prédios da 
capital (“imposto sanitário”); d) a arrecadação do armazém nº � 
da Recebedoria (Prensa), acrescida da taxa de �0%.��� Nos anos 
seguintes outros impostos foram criados, como: a) sobretaxa 
de 2% sobre os impostos de indústrias e profissões, produção e 
consumo, exportação e transmissão de propriedades, sendo �,5% 
destinados a auxiliar o custeio do hospital dos tuberculosos, man-
tido pela Santa Casa de Misericórdia, e a assistência dentária nas 
escolas, e 0,5% para auxiliar o custeio da Associação Comercial; 
b) taxa de �00 réis sobre o kg. do algodão em pluma exportado 
e �50 réis sobre o consumo do mesmo na Capital; c) taxa de 
“assistência proletária”, de 0,75% sobre o valor da produção dos 
estabelecimentos industriais com mais de dez operários, que de-
veria subsidiar a criação das “caixas de socorro”, para auxílio dos 
acidentados.��7  Existiam ainda as taxas sobre diversões, a taxa de 
caridade, o imposto de instrução pública. A partir do exercício 
de �9�8, por força dos contratos entre o governo estadual e a 
empresa norte-americana Ulen Mc.Company, do qual daremos 
notícia adiante, a renda dos serviços de água, esgotos, luz, tração 
elétrica e prensa de algodão incluíam-se na “receita extraordiná-

���  Lei nº �.0��, de ��/0�/�9��.
��7  Lei nº �.�8�, de 0�/0�/�9��, art.�º §�� e §�5. Lei nº �.���, de ��/0�/�9�5.
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ria”. Somando-se aos vários itens indicados, a renda desses servi-
ços contribuiu para o aumento considerável desse tipo de receita, 
que passou de 5% da arrecadação total no exercício de �9��/�� 
para �8% em �9�8/�9.  

A distribuição das principais fontes da receita estadual na 
República Velha pode ser observada através do quadro seguinte.

RENDA DOS PRINCIPAIS IMPOSTOS ESTADUAIS
(MÉDIA DO % SOBRE O TOTAL DA 

ARRECADAÇÃO)

Anos/ Impostos Export. Ind. e 
prof.

Prod./
Cons. Adicionais

�895/�899 ��,� ��,� �0,� - 
�900/�90� ��,5 �0,7 �9,8 5,�
�9��-��/�9�5-��       �,� �5,� �5,� �5,�
�9��-�7/�9�9-�0 ��,� ��,5 ��,7 �5,5
�9�0-��/�9��-�5 �5,9 8,9 ��,� �5,7
�9�5/��/�9�8-�9 ��,0 8,8 �7,0 �5,9
� Média do triênio �897/�899
� Dados não localizados
� Média do triênio �90�/�90�
Fonte: Ver quadros anteriores.

O governo não obteve sucesso quando expressou a inten-
ção de diminuir os impostos sobre a exportação e deslocar o 
seu peso para as rendas internas. A resistência do comércio ex-
portador, se não foi suficiente para impedir a permanência (em 
termos significativos) dos impostos interestaduais, também não 
permitiu que suas alíquotas fossem elevadas como contraponto 
a um alívio na área de exportação. As constantes reclamações 
sobre os lançamentos do imposto de indústrias e profissões que 
a diretoria da Associação Comercial encaminhava ao governo e 
mesmo a “rebeldia” dos episódios de �907, quando chegou a su-
gerir aos comerciantes do interior o não pagamento dos “aumen-
tos exorbitantes”, indicam que o comércio não estava disposto a 
arcar com elevações nas taxas sobre o exercício da sua atividade. 

� �

� �
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O outro lado da questão era a própria incapacidade do governo 
em extrair recursos de outras áreas. Na realidade, as declarações a 
favor da progressiva eliminação dos tributos sobre a exportação 
foram relegadas a segundo plano pela reativação do comércio 
exterior na conjuntura da Primeira Guerra, cujos efeitos na alta 
de preços chegaram até o início da década de vinte. Deste perío-
do em diante, a tendência seria o governo suprir necessidades de 
rendas para os encargos tornados urgentes na década de vinte, 
como as iniciativas de assistência social, obras de saneamento 
básico e infraestrutura, sobretaxando produtos de exportação e 
outras atividades. Uma das alternativas aventadas para os cofres 
públicos, o imposto territorial, implantado em �9��, foi um re-
tumbante fracasso. Urbano Santos, já em �9��, referiu-se a ele 
como “verdadeira utopia entre nós, onde a propriedade do solo 
ainda é incerta e a terra por esta e outras causas tem muito pouco 
valor”.��8 Nas contas do exercício de �9�7/�8, a renda sobre a 
propriedade rural não chegou a �9 contos e, dez anos depois, foi 
a 55 contos, o equivalente a apenas 0,�% da arrecadação estadual. 
Ainda assim, o Maranhão era, no começo da década de vinte, o 
estado que, depois do Rio Grande do Sul, apresentava a menor 
dependência das rendas obtidas sobre as exportações. Na maioria 
das unidades do Norte/Nordeste, a importância desse item varia-
va de cerca de �/� (Pará, Pernambuco, Sergipe) à metade dos or-
çamentos (Bahia, Paraíba, Alagoas). No centro-sul, o quadro não 
era muito diferente, havendo casos, como os do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, em que a dependência chegava a ser quase total, 
de �0 a 80% do orçamento.��9 A observação, no entanto, sujeita-
se a dois qualificativos. Primeiro, trata-se mais de uma adequação 
da estrutura tributária às modificações do sistema econômico e 
de seus vínculos comerciais que propriamente de uma política 
dirigida de estímulo à penetração nos mercados regionais. Se-
gundo, a dificuldade manifestada pelo governo em extrair rendas 
de outros setores da economia (criação de gado, por exemplo) 

��8 Mensagem do Governador Urbano Santos, 05/0�/�9��, p. ��.
��9 Discriminação das rendas orçadas para o exercício financeiro de 1923 de todos 

os estados In Resumo de Várias Estatísticas Econômico-Financeiras. Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio; Diretoria Geral de Estatística. Rio de Janeiro, 
�9��, p. �5� e �5�.
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ou de conseguir transferir definitivamente o peso da arrecadação 
para impostos não alfandegários levava a um avanço sobre a área 
de exportação sempre que a conjuntura comercial mostrava-se 
em expansão. Os novos itens criados, as sobretaxas, incidindo 
inclusive sobre a “exportação livre”, ainda estimularam o desvio 
do comércio para o porto de Tutóia, próximo à fronteira com 
o Piauí, ou para o porto da cidade de Parnaíba, localizada neste 
último, quadro que se agravaria na primeira metade da década 
de �9�0. A questão da arrecadação é um ângulo importante para 
perceber como as relações entre o empresariado comercial e os 
governos estaduais, longe de estarem determinadas por estreita 
afinidade, foram pontuadas por momentos de tensão e desen-
contros de interesses.

As despesas do governo, a exemplo das receitas, sofreram 
variações mais sensíveis apenas a partir de meados da segunda 
década do século XX. Na fase inicial do regime republicano hou-
ve problemas para compatibilizar os novos encargos com as fon-
tes de receita. Entre os encargos transferidos à órbita estadual 
destacavam-se a magistratura e a responsabilidade integral pela 
manutenção da Força Pública. Somava-se a estes, outros itens 
que também seriam mantidos somente pelos cofres estaduais: 
governador e pessoal de gabinete, saúde, segurança, junta comer-
cial. O relator da comissão de orçamento do Congresso Estadual 
em 1892, Aristides Coelho, pintou um quadro das dificuldades: 
“Como sabeis, a nossa despesa cresceu muito com os encargos 
das repartições e serviços gerais que vão passar para o estado ... 
para fazer frente a este acréscimo de despesa nos foram cedidos 
pela União os impostos sobre a exportação, selo, transmissão de 
propriedade, indústrias e profissões e predial na importância de 
��0:000$000. (...) Entre a receita que nos ia cedida pela União e 
os seus serviços que nos vem há um déficit de 90:000$000. Se 
bem a União nos conceda estas verbas de impostos, tiram-nos 
por outro lado a importância de ��0:000$000, que até aqui arre-
cadávamos de importação, portanto o nosso déficit vem a ser de 
��0:000$000”.��0 A organização federativa e sua divisão de ren-

��0 Anais do Congresso Legislativo do Estado, ��/�0/�89�. Fala de Aristides Coelho 
sobre o orçamento estadual, anexo.
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das cedo se mostraram onerosas para os estados que não viviam 
um momento de expansão das exportações.

Quatro itens destacavam-se na estrutura de gastos do go-
verno, pelo menos até a obtenção do primeiro empréstimo ex-
terno, em 1910: fiscalização e arrecadação das rendas, força e se-
gurança pública, magistratura e instrução primária e secundária. 
Trabalhando com dados dos balanços do governo podemos ter 
uma idéia da evolução destes gastos em termos do percentual 
relativo à despesa total. As considerações sobre a dívida pública 
serão feitas quando da análise da situação financeira do Estado.

DESPESA EFETIVA – PRINCIPAIS ITENS
(% SOBRE O TOTAL)

Itens/ Anos 1893 1902 1913/14 1920/21 1928/29
Fisc./ arrec. ��,� ��,5 7,� ��,� ��,0
Força/ seg. �0,� ��,� ��,� �5,� 8,0
Magistratura �5,9 ��,� �,5 8,� 5,5
Inst. Pública ��,� ��,9 8,0 7,� 8,�
Juros Dívida*  �,� �,� ��,9 7,� �8,0
* A partir de �9��/�� são os juros da dívida interna somados aos da dívida 
externa.
Fonte: Dados extraídos de: Mensagem do Governador Manuel Ignácio Belfort 
Vieira, 7/0�/�895; Mensagem do Vice-governador Coronel Alexandre 
Collares Moreira Jr., �8/0�/�90�; Mensagem do Governador Herculano 
Parga, 5/0�/�9��; Mensagem do Governador Urbano Santos, 5/0�/�9��; 
Mensagem dos Governador Magalhães de Almeida, 5/0�/�9�0. 

A Força Pública do Estado não teve aumento de contin-
gente durante a Primeira República. Em �895, ela somava ao 
todo 377 homens, entre oficiais e soldados, sendo 270 do corpo 
de infantaria, 97 do corpo de segurança e �0 do piquete de cava-
laria. Em �9�7, este total havia decrescido para ��9, sendo �0� 
soldados de linha, um número inferior ao existente na última 
década do Império. Entre �900 e �9��, o policiamento dos mu-
nicípios estava sob a responsabilidade do Estado, ficando a Força 
Pública distribuída nas “zonas militares” até a criação da Guarda 
Civil, em �9�0, especialmente para o policiamento das localida-
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des. Os gastos com pagamento dos salários consumiam 90% da 
verba destinada à Polícia Militar, ficando o restante para farda-
mento, armas, munições, manutenções etc., mas os vencimentos 
não animavam o recrutamento. A rigor, o aumento dos efetivos 
ocorria apenas em ocasiões especiais, como nos anos de �899 
e �90�, quando cerca de duzentos homens foram enviados ao 
sertão para combater um poderoso chefe local, Leão Leda, anti-
go partidário dos liberais e que se colocava em oposição à nova 
situação política. Os conflitos entre chefes locais no sertão arras-
tavam-se há mais de uma década e Benedito Leite, o líder político 
do Estado, aproveitou a onda de violências após o assassinato de 
um promotor público e decidiu pela intervenção. O Congresso 
Legislativo autorizou a elevação do número de praças do corpo 
de infantaria para �00 homens, mas o recrutamento não chegou 
a tanto, segundo o governador João Costa, “não só porque a 
escassez do soldo não era incentivo para o voluntarismo, como 
também porque as notícias aterradoras sobre os acontecimentos 
do sertão produziram completo pânico na população”.��� Nessa 
conjuntura foi até decretado um aumento de �0% no soldo dos 
oficiais que seguissem para o interior, considerando-se a partir 
da cidade de Barra do Corda. O chefe local, Leão Leda, depois 
de várias escaramuças, seguiu para a comarca de Boa Vista, no 
norte do Goiás, enquanto os soldados enviados pelo governo 
ficaram alguns meses cometendo desmandos e violências no ser-
tão. Outra ocasião em que houve necessidade de gastos especiais 
foi quando da passagem da Coluna Prestes pelo Maranhão, em 
�9�5. Fora estes momentos, não há indicações de maiores mo-
vimentações de tropas no Estado, apenas o envio de pequenas 
guarnições para resolução de problemas corriqueiros, incluindo 
as intimidações em períodos eleitorais e os assassinatos nas dis-
putas entre coronéis (ou entre estes e as autoridades judiciárias). 
Aspecto importante seria a utilização de oficiais do Corpo de 
Infantaria nas delegacias municipais. Os delegados do interior 
não eram remunerados e, em geral, exerciam a função pessoas 

��� Mensagem do governador João Gaualberto Torreão da Costa, �5/0�/�900. Ordem 
Pública.
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de certa importância nos municípios, ligadas mais diretamente 
aos chefes locais que ao governo do Estado. A partir da criação 
da Guarda Civil, em 1910, os oficiais passaram a servir como 
inspetores, com poder de afastar os delegados titulares e assumir 
o comando do posto.  Aos poucos tornaram-se freqüentes as 
nomeações de tenentes da polícia militar para as delegacias mu-
nicipais, recebendo uma comissão para o desempenho do encar-
go. Em �9��, no início do governo de Magalhães de Almeida, o  
policiamento local voltou à órbita dos próprios municípios, a no-
meação dos efetivos da Guarda Civil ficaria a cargo dos prefeitos 
e os ordenados seriam definidos pelas Câmaras. A verba destina-
da à Guarda Civil significava mais de 1/3 do total reservado para 
a Força Pública no orçamento e sua supressão, enquanto despesa 
estadual, contribuiu para a queda de importância deste item no 
final da República Velha.

A magistratura, passando para a órbita estadual, logo se 
tornou um dos mais dispendiosos itens do orçamento. Quase 
toda a verba destinada à Justiça ficava para pagamento do pessoal 
(desembargadores, juízes de direito e municipais, procurador ge-
ral, promotores, suplentes de juízes, secretários, oficiais de justiça, 
escrivães etc.). Observando alguns dos exercícios para os quais o 
gasto com pessoal está discriminado, nota-se que os vencimen-
tos consumiram em �89�, 9�,5% da verba total; em �90�, 9�% e 
em �9��/��, 90%. O Judiciário, como outros setores do Estado, 
estava sujeito a atrasos na folha de pagamentos. No exercício de 
�9��/��, a verba votada pelo Congresso Estadual para o pessoal 
da Justiça foi de �5� contos, mas os pagamentos realizados não 
passaram de ��5 contos. O mesmo ocorreu em �9�5/��, quando 
o montante despendido não chegou à metade do crédito autori-
zado. Essas discrepâncias, no entanto, eram bem mais freqüentes 
nos setores da Instrução Pública e da Polícia Militar, raramen-
te ocorrendo na Fazenda. De �900 a �9�� houve compressão 
e atrasos nos salários de quase todo o funcionalismo estadual 
e praticamente os únicos a terem seus vencimentos reajustados 
foram os membros do alto escalão, diretamente vinculados ao 
governador (secretário de governo, chefe de polícia, inspetor do 
Tesouro) e os chefes de secção do Tesouro. Ainda assim, os de-
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sembargadores e o Procurador Geral do Estado permaneceram 
com os maiores salários da administração, �0:�00$000 anuais. No 
mesmo período, um juiz de direito na capital recebia 7:800$000 
e no interior, 5:400$000, enquanto um oficial de justiça apenas 
�00$�00 anuais. Não se pode dizer que os salários dos magistra-
dos fossem propriamente baixos, apesar das reclamações neste 
sentido. Sem contar as disparidades em comparação aos funcio-
nários menos graduados, um diretor das grandes fábricas têxteis 
da capital, por exemplo, recebia, em média, �:000$000 anuais no 
início do século.

Um problema freqüente no funcionalismo e particular-
mente acentuado entre os juízes e promotores do interior era 
o número de pedidos de licença com vencimentos. Os titulares 
passavam pouco tempo em seus respectivos postos de serviço. 
O deputado Antonio Silva apresentou no Congresso Estadual, 
em �89�, um levantamento indicando que �7 juízes de direito 
estavam em gozo de licença remunerada. Isto significava que 
mais da metade das comarcas do Estado estavam sem os respec-
tivos juízes. O parlamentar satirizou o fato: “Desejaria, senhores, 
poder acreditar que esses ilustres funcionários de que me estou 
ocupando guardassem o leito por motivo de moléstia; mas assim 
não acontece visto que os vejo lampreiros nas ruas desta cidade 
e mesmo na ante-sala deste Congresso...” ��� Os pedidos de licen-
ça eram encaminhados ao Congresso, onde, em regra, recebiam 
aprovação sem muita demora, ou, caso não estivesse em funcio-
namento, eram enviados diretamente ao governador. O Judiciário 
empregava muita gente, principalmente no início da República. 
Para dar uma idéia, em �898, ano em que foi suprimido tempo-
rariamente o cargo de juiz municipal sob alegação de contenção 
de despesas, a Justiça possuía �9� funcionários, o equivalente a 
quase �0% do número total dos servidores estaduais, segundo o 
organograma apresentado pelo governador João Gualberto Tor-
reão da Costa, em sua Mensagem de �900. Em �9��, o quadro 
havia diminuído para �08 funcionários. A própria divisão judiciá-

��� Anais do Congresso do Estado do Maranhão, �89�, sessão de 09/05, intervenção 
do deputado Antonio Silva.
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ria do Estado estava sujeita a constantes injunções políticas, pois 
comarcas eram criadas, desmembradas ou reagrupadas ao sabor 
dos interesses de ocasião. Assim, existiam �� comarcas em �89�, 
�� em �898, �� em �9�9. Estes são apenas alguns exemplos, pois 
as redivisões aconteciam praticamente a cada quatro anos.

A Instrução Pública constituía item de tradicional impor-
tância na estrutura de gastos, mas se excluirmos o ensino se-
cundário, ministrado na capital, podemos dizer que neste setor 
do serviço público estavam as piores condições de trabalho, da 
carência de instalações e material aos baixos salários. O quadro 
de funcionários passava por constantes alterações, submetido às 
considerações de empreguismo e favorecimentos pessoais. Um 
inspetor do Tesouro observou ser tão grande o número de pro-
fessores sem qualquer qualificação que “os mal intencionados” 
poderiam até “sugerir a idéia de que a instrução no Maranhão 
não tem por único objetivo educar a mocidade, mas também mi-
nistrar meio de vida a muitos desocupados”.��� Um professor nas 
localidades do interior recebia pouco, de �00 a 8�0 mil réis anuais 
na década de �890, e geralmente possuía outras atividades. Con-
siderava-se o problema da instrução pública quase sempre como 
necessidade de abertura de novas escolas, fechando os olhos ao 
fato de suas possibilidades reais de funcionamento, instalações 
e material didático, serem praticamente nulas. O Inspetor acima 
citado mencionou a verba de dois contos de réis consignada no 
orçamento para as despesas de casa e mobília. das duzentas es-
colas (as “cadeiras de ensino”) espalhadas pelo interior em �900, 
acrescentando que essa importância não daria para aparelhar de 
forma conveniente três ou quatro unidades. A junção de escassa 
remuneração, falta de qualificação do pessoal e inexistência de 
condições materiais de funcionamento, resultavam na ineficiên-
cia do sistema de educação, a ponto do Presidente do Congresso 
Estadual em �89�, um professor do Liceu Maranhense, dizer que 
“dois terços da verba decretada no orçamento para instrução pú-
blica é dispendida em pura perda”. A distribuição das “cadeiras 

��� Relatório do Inspetor Geral da Instrução Publica, p. �, anexo à Mensagem do  
governador João Gualberto Torreão da Costa, �5/0�/�900.
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de ensino” fazia-se no âmbito do Legislativo, onde os deputados 
tratavam de inscrever no orçamento a respectiva verba para ci-
dades, vilas e povoados das suas regiões. Um congressista, pre-
tendendo a criação de cadeiras de ensino na cidade de Picos e 
na vila de S. José dos Patos, sentiu-se constrangido a frisar que 
“apresentando estes projetos não tenho o intuito unicamente de criar em-
pregos remunerados na minha localidade”.��� A observação sobre os 
empregos não era descabida, pois o Monsenhor Mourão, com 
razão, dizia que “pagar �00$000 a quem não se dedica à instrução 
é pagar-lhe uma pensão sob a capa do ensino que não subminis-
tra”.��5 A situação piorou durante os anos de maior problema 
financeiro do Estado, do início do século até 1915. Em 1911, o 
governador Luiz Domingues chegou a afirmar que “o ensino no 
Maranhão está quase circunscrito à Capital”, lamentando ainda a 
“falta de escrúpulo com que se prestam comissões regulares a as-
sinar atestados falsos de matrícula e freqüência a professores que 
nem sequer deram um dia de aula no mês e até ano inteiro”.��� 
De acordo com os dados dos recenseamentos, em �87� existiam 
809 analfabetos em cada �000 habitantes no Maranhão; em �9�0, 
este número era ainda pior, 8��.��7 A quantidade de escolas de en-
sino primário, entretanto, aumentava: �09 em �870, ��0 em �89� 
e 595 em �9�9. Inicialmente, o Estado mantinha a totalidade das 
escolas e subvencionava aulas ministradas por particulares. No 
decorrer do período republicano, os municípios passaram a fazer 
despesas com o ensino e o número de particulares subvencio-
nados aumentou. Na Mensagem de governo relativa ao ano de 
�9�9, os números apresentados indicam que pouco mais de 50% 
eram municipais ou de particulares subvencionados. 

O sistema de arrecadação de rendas, apesar de comumente 
qualificado como ineficiente pelos próprios governantes, possuía 
um peso significativo nos gastos administrativos do Estado. Ini-

��� Anais do Congresso do Estado do Maranhão, �895, sessão de ��/0�, requerimento 
do deputado Macedo.

��5 Ibidem, intervenção do Pe. Mourão.
��� Citado em Henrique Costa Fernandes. Administrações Maranhenses (1822/1929). São 

Luís: Imprensa Oficial, 1929, p. 258.
��7 Recenseamento Geral do Brasil, �9�0, v. IV,  quarta parte, p. X e XI.
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cialmente, o serviço ficava a cargo do Tesouro Público, dividido 
em três secções responsáveis pela arrecadação e fiscalização dos 
impostos na capital, coletorias e agências fiscais do interior, pe-
las rendas de armazenagem e os pagamentos do governo. Em 
�9��, foi decretada a extinção da Inspetoria do Tesouro e criada 
a Secretaria da Fazenda, a que estavam subordinadas duas repar-
tições distintas, a Recebedoria e a Pagadoria. A nova organização 
durou até �9��, quando foi recriada a Inspetoria do Tesouro. Em 
setembro de �9�8, criou-se uma secção de estatística. Neste últi-
mo ano, o Estado possuía 63 coletorias, 21 agências fiscais inde-
pendentes e ��� agências subordinadas às coletorias. Os coleto-
res exerciam suas funções mediante o pagamento de uma fiança 
junto ao Tesouro, calculada de acordo com o nível de renda dos 
municípios, além de receberem um percentual sobre a arreca-
dação. A obrigatoriedade da fiança ficou estabelecida em 1893, 
mas sua implementação não deve ter sido fácil, pois em �900 o 
Inspetor do Tesouro informava que �7 dos �8 coletores então 
existentes não estavam afiançados. Em termos aproximativos, o 
pagamento do percentual aos coletores variou entre �/� e �/5  
das rendas arrecadadas no interior. O grosso das rendas estadu-
ais eram recolhidas na capital e, ao longo dos anos, uma série de 
leis, portarias, regulamentos, visaram diminuir a evasão de rendas 
no interior. A maioria dos coletores não mantinha a escrituração 
em dia e atrasava a remessa dos balancetes mensais. Uma das 
providências tomadas foi aumentar a freqüência das inspeções 
de funcionários do Tesouro às estações fiscais. Grande parte dos 
impostos no interior eram cobrados através do sistema de lan-
çamentos ou arbitramentos: o coletor estipulava o imposto que 
uma casa comercial deveria pagar com base numa estimativa do 
giro dos negócios, o que deixava um amplo espaço para barganha 
entre os principais contribuintes e os agentes do fisco. O proble-
ma da evasão de rendas não se devia apenas à suposta venalidade 
dos coletores, pois o próprio sistema de lançamentos, além de 
não acompanhar a variação real do movimento econômico, sujei-
tava seus agentes a toda sorte de pressões típicas de uma situação 
de pouco controle sobre o exercício do mando coronelista nos 
municípios. Até o início do século, as estações do interior res-
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pondiam, em média, por �0% da arrecadação estadual, nível que 
passou a �0% a partir de �905, mantendo-se assim, com peque-
nas variações, nas duas décadas seguintes. Na verdade, o aumen-
to da arrecadação coincide com um dos períodos de maior crise 
das finanças públicas, quando o governo estadual redefiniu a seu 
favor a partilha tributária com os municípios. É mais provável 
que a melhoria no rendimento das estações fiscais deva-se antes 
a este aspecto que propriamente à maior eficiência do sistema de 
arrecadação, embora as duas coisas não se excluam. De qualquer 
forma, manter o pessoal da arrecadação, fiscalização, armazena-
gem e estatística e pagar as percentagens aos coletores custava 
aos cofres estaduais, na década de vinte, quase o equivalente à 
soma das despesas com a Justiça e a Instrução Pública.

É possível ampliar a percepção sobre os gastos do governo 
utilizando novamente a divisão das despesas em administrativas, 
sociais e econômicas, mantendo separadamente os juros da dí-
vida pública, os créditos extraordinários e outros, como supri-
mentos a exercícios anteriores, eventuais etc. Os encargos com 
a dívida pública cresceram a partir da segunda década do século, 
mas se grande parte do empréstimo contraído com um banco 
francês em 1910 destinou-se ao pagamento da dívida flutuante 
do Estado, quase toda podendo ser considerada débito adminis-
trativo, o mesmo não aconteceu com os empréstimos efetuados 
na década de vinte com empresas norte-americanas, destinados 
a serviços de infra-estrutura na capital. Quanto às despesas ex-
traordinárias, nem sempre estão discriminadas nos balanços go-
vernamentais utilizados, o que inviabiliza a distribuição nas áreas 
de classificação.
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QUADRO XI – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA ESTADUAL
(% SOBRE O TOTAL DESPENDIDO)

Áreas/ Anos 1893 1902 1913/14 1920/21 1928/29

Administrativa (�) 58,0 5�,0 �0,5 �5,5 ��,5

Social (�) �8,0 �9,0 ��,0 ��,5 �9,0

Econômica (�) �,0 �,0 �,0 ��,5 7,5

Juros Dívida �,5 �,5 �5,0 7,5 �8,0

Extraordinária �,0 0,5 0,5 ��,0 �7,0

Outros �5,5 �9,0 �8,0 �,0           -

(�) Governo (governador, secretaria geral, congresso), judiciário, força e 
segurança, bombeiros, tesouro, imprensa oficial, junta comercial, registro civil.
(�) Educação, saúde, aposentados e pensionistas, assistência social, biblioteca 
e teatro.
(�) Obras públicas, subvenção à navegação, limpeza de rios, estradas, 
conservação dos prédios públicos.
(�) Exercícios findos, auxílio às intendências municipais, restituições, 
eventuais, suprimentos aos exercícios de �89� e �89�.
(5) Exercícios findos, eventuais, suprimento ao exercício de 1901.
(�) Exercícios findos, eventuais, pagamento de dívida flutuante.
Fonte: Ver quadro anterior.

Distinguem-se duas fases. Na primeira, o governo prati-
camente gastava tudo o que arrecadava com os encargos mais 
diretamente ligados à administração. Os suprimentos a exercícios 
anteriores e os pagamentos de dívida flutuante, resultantes de um 
crônico desequilíbrio orçamentário, referem-se, em sua maior 
parte, a despesas na área administrativa, principalmente débitos 
com fornecedores do Estado ou atrasos no pagamento do fun-
cionalismo. As despesas sociais mantiveram-se quase as mesmas 
do final do Império, os auxílios à Santa Casa de Misericórdia e 
ao Asilo de Santa Teresa, o pagamento dos aposentados e refor-
mados do serviço público, verificando-se apenas o acréscimo da 
Inspetoria de Higiene. Os gastos na área econômica continua-
ram circunscritos às subvenções à navegação e às pequenas obras  
realizadas nos municípios. A verba destinada à repartição de 
obras públicas era muito pequena e pouco ia além do próprio 
custeio (expediente, salários).

� 5 �
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Uma alteração significativa desse padrão verificou-se so-
mente com o aumento do nível das receitas do Estado a partir 
de �9�5/��, início da segunda fase. Na década de vinte, em parte 
por pressão da Associação Comercial, aumentou a preocupação 
do governo com a qualidade dos produtos de comercialização, 
especialmente algodão, arroz e couros. O Estado, ainda de forma 
tímida, ampliou sua participação no sistema produtivo: serviços 
de classificação de algodão, cereais e couros, ampliação de arma-
zéns, construção de uma prensa elétrica de algodão, reformas 
paliativas no porto, fundação do Aprendizado Agrícola Christi-
no Cruz, programas de aberturas de estradas. Em alguns casos, 
como nos serviços de classificação de gêneros ou da prensa de 
algodão, o governo logo firmou contratos com grupos de co-
merciantes da capital para a administração. Em �9��, foi inau-
gurada a estrada de ferro S.Luís/ Teresina, da malha federal, que 
muito contribuiu para que a região do Itapecuru mantivesse sua 
importância econômica e não sofresse uma completa estagnação 
por falta de transportes, dadas as dificuldades crescentes da na-
vegação fluvial. Eram melhorias bastante localizadas, cujo fun-
cionamento geralmente ficava aquém dos propósitos almejados 
e alardeados pelos governantes. Na década de trinta, basicamente 
os mesmos problemas seriam constantemente relacionados nas 
reuniões da Associação Comercial e nos seus ofícios e memo-
riais enviados ao governo: deficiência de transportes, carestia de 
fretes, má qualidade dos produtos, extravio de mercadorias nos 
armazéns do Tesouro, obstrução do porto.

Na segunda fase houve também um certo incremento nos 
gastos sociais. Na educação destaca-se a criação das faculdades 
de Direito (�9�8) e Farmácia e Odontologia (�9��). O Serviço de 
Higiene iniciou programas em conjunto com o governo federal 
de combate a doenças como tuberculose e tifo e às infecções 
do aparelho digestivo, que eram responsáveis por grande núme-
ro de óbitos entre as crianças. Em �9��, desenvolviam-se cinco 
programas: combate às endemias rurais, serviços de higiene, pre-
venção da tuberculose, combate à lepra e às doenças venéreas e 
combate à febre amarela. Os três primeiros eram mantidos pela 
União, através de convênios firmados entre o governo e o De-
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partamento Nacional de Saúde, sob o compromisso do governo 
estadual restituir, a prazo, 50% das despesas.  Existia também 
um Instituto de Assistência à Infância, ocupando-se da “mater-
nidade, alimentação, tratamento médico e educação elementar a 
crianças desvalidas”, serviço mantido pelo imposto de caridade, 
estabelecido em �9�8 sobre o consumo de bebidas alcoólicas, 
fumo e perfumarias. Em �9�5, foi criada a “assistência prole-
tária”, basicamente voltada para atendimento médico e conces-
são de benefícios, custeada através de uma taxa especial sobre 
o valor total da produção dos estabelecimentos industriais que 
empregassem mais de dez operários. Verificar o funcionamento 
e efetiva abrangência desses programas é algo que escapa aos ob-
jetivos do trabalho e ao próprio sentido das observações. Deve 
ser lembrado que era comum a criação de órgão e secções no 
aparelho estatal cujo simples custeio absorvia a maior parte das 
rendas alocadas, diminuindo consideravelmente o montante real 
a ser aplicado nos programas.

Na primeira metade dos anos vinte estava plenamente colo-
cado como anseio básico dos trabalhadores urbanos a organização 
de sistemas de amparo nos casos de doença, invalidez e morte, sen-
do este o aspecto principal na formação das associações de empre-
gados e até em sociedades religiosas, cujos benefícios constavam 
dos estatutos, mediante contribuição mensal. O tipo de relação 
contratual ainda predominante, pagamento diário ou por emprei-
tada, dificultava ao trabalhador fabril a obtenção de concessões. 
O início da interferência do poder público mostra que o governo 
do Estado percebia o crescimento dos problemas na área social. 
Outra característica importante do período foi a preocupação com 
reformas urbanas, provavelmente a principal marca do governo 
de Godofredo Viana (�9��/��), quando surgem as iniciativas para 
melhoria das condições de higiene dos prédios da Capital e a re-
forma dos serviços de água, luz, esgotos e transporte urbano. Nos 
anos vinte, as velhas deficiências dos serviços públicos de S.Luís, 
mantidos pelas empresas criadas no século XIX por grupos de 
comerciantes, chegavam ao limite. Ante uma insatisfação que se 
generalizava nos diferentes círculos sociais da capital, os líderes 
políticos firmaram contratos com empresas norte-americanas para 
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reforma e administração dos serviços em bases muito pesadas para 
os cofres estaduais, o que transformaria os juros da dívida no item 
mais elevado da despesa pública.

***********

O estudo da situação financeira do Maranhão durante a 
Primeira República traz, principalmente nas duas primeiras déca-
das do novo regime, uma dificuldade adicional à aludida escassez 
de dados estatísticos. Trata-se da inclusão como receita das ren-
das originadas da emissão de títulos da dívida pública, emprés-
timos, suprimentos feitos por outros exercícios financeiros etc. 
Assim, os pequenos déficits que aparecem nos balanços gerais 
estão longe de retratarem a verdadeira situação do Tesouro. Veja-
mos alguns exemplos. O governador Belfort Vieira afirmou em 
Mensagem ao Congresso do Estado que “no exercício de �89� 
o déficit atingiu a importante cifra de 418:796$348 não incluindo 
como receita a restituição feita pela União ao Estado, a emissão 
de títulos da dívida, os depósitos de diversas origens, as rendas 
de aplicação especial e os suprimentos feitos por outros exercí-
cios”.��8 No balanço final do Tesouro, o exercício fechou com um 
saldo positivo de �5:58�$000. Referindo-se ao exercício de �90�, 
o Inspetor do Tesouro alertava que “a arrecadação do Tesouro e 
Coletorias foi de �.���:7��$7��... No entretanto (sic), pelo jogo 
da escrituração, segundo o sistema adotado nesta Repartição, é o 
balanço fechado com a soma de �.5��:��5$�7�...”��9  O mesmo 
pode ser detectado em �90�, quando a receita computada che-
gou a �.�5�:5�7$000, mas, retirando-se as “operações de crédi-
to” e outras que não advinham da cobrança de tributos, o total 
diminuiu para �.879:58�$000. Por outro lado, a despesa às vezes 
não inclui transferências para exercícios anteriores, como obser-
vamos em �90�, quando o balanço acusou uma despesa efetuada 

��8 Mensagem do Governador Manuel Ignácio Belfort Vieira, 08/0�/�89�. Finanças, 
p. �9 e �0. 

��9 Relatório do Inspetor do Tesouro, anexo à Mensagem do vice-governador Alexan-
dre Collares Moreira Jr., ��/0�/�905.
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de �.�05:��0$000, sem contar o suprimento de ��5:075$000 feito 
ao exercício de �90�.��0 São poucos os relatórios existentes com 
a completa discriminação das fontes de renda, dificultando bas-
tante uma visão mais clara dos desníveis entre receita e despesa. 
O desequilíbrio nas contas públicas iniciava com as falhas cons-
tantes nas previsões do orçamento, pois o governo quase sempre 
não arrecadava o estipulado e os gastos ultrapassavam o total 
fixado. Praticamente não havia controle sobre os pagamentos 
efetuados pelo Tesouro e pelas coletorias do interior, para o que 
muito contribuía a ação dos deputados estaduais, autorizando a 
liquidação de débitos atrasados ou criando novos, sem preocu-
pação com a existência dos recursos. Os números condensados 
no quadro seguinte não estão “limpos” dos artifícios contábeis, 
principalmente no período de �89� a �9��/�7, e dão apenas uma 
imagem pálida da situação da Fazenda estadual.

RECEITAS E DESPESAS
(valores nominais em mil réis)

Período RECEITA DESPESA
Total Média Total Média

�89�/�897 7.���:98� �.5��:�9� 7.9�9:05� �.587:8�0
�898/�90� ��.���:70� �.���:��0 �0.8��:9�� �.���:78�
�90�/�907 � ��.��5:��� �.��5:��� ��.7��:090 �.��8:��8
�907-08/�9��-�� ��.8�7:�08 �.5�7:7�� ��.���:��� �.5��:���
�9��-��/�9��-�7 �8.���:�79 �.���:�95 �7.88�:80� �.577:��0
�9�7-�8/�9��-�� �8.577:��7 5.7�5:��� �0.7��:5�� �.��8:50�
�9��-��/�9��-�7 ��.�75:��� 8.�55:0�9 ��.�55:58� 9.���:��7

� Para �89� foi utilizada a despesa prevista no orçamento.
� �907 refere-se apenas a um semestre (jan/ jun). A partir do segundo 
semestre, o exercício financeiro do Estado foi modificado, passando a ser 
de julho a junho do ano seguinte.
� Para o exercício �909/�9�0 utilizamos a receita orçada.
� Para os exercícios �909/�9�0 e �9��/�9�� utilizamos a despesa orçada.
Fonte: Ver quadros sobre receitas estaduais às paginas ��9 e ���.

��0 Para o exercício de �90� ver Mensagem de Benedito Leite, 0�/05/�908. Para �90� 
ver Mensagem do Vice-governador Alexandre Collares Moreira Jr., �8/0�/�90�.

�
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Mesmo com a cobertura das emissões de títulos e emprés-
timos, os déficits aparecem. Na verdade, salvo uma pequena me-
lhoria entre �898 e �900, todo o período de �89� até �9�5/�� foi 
de muitas dificuldades financeiras. Não só a arrecadação ficava 
aquém do orçado e não cobria as despesas correntes, como o 
acúmulo de dívidas de exercícios findos impedia qualquer equi-
líbrio nas contas. A prática de financiar o déficit gerando novas 
dívidas, comum no Império, continuou durante a República. Em 
�890, o governo estadual conseguiu um empréstimo junto ao 
Banco da República, depois Banco do Brasil, no valor de �00 
contos de réis, a juros anuais de �% e resgate em �� anos, desti-
nado a “satisfazer aos herdeiros de Francisco Gonçalves dos Reis 
da quantia de �5:000$000 pela aquisição do prédio onde fun-
ciona o Tesouro Público e pagamento de dívidas dos exercícios 
encerrados”.���  Outros empréstimos para cobertura de dívidas 
foram contraídos com bancos e casas comerciais locais: em �89�, 
�00 contos (Banco do Maranhão e Banco Hipotecário); em �90�, 
500 contos (Banco Comercial e Banco do Maranhão), a juros de 
�0% anuais; em �90�, ��0 contos (Banco do Maranhão e Banco 
Hipotecário), a juros de ��%, e ��0 contos com a casa comercial 
Cunha Santos e Cº Succs., a juros de 8%. As taxas acertadas nos 
empréstimos bancários eram o dobro dos juros pagos pelos títu-
los públicos, sempre entre 5 e �%.

Pelo menos de �890 até �90�, segundo as referências con-
tidas nas mensagens dos governadores, não houve aumento da 
dívida fundada, que permaneceu no mesmo valor do final do 
Império, �.�99:�00$. Colocaram-se no mercado apenas títulos 
nominativos com prazo curto de resgate. Em �9�0, quando Luiz 
Domingues assumiu a administração do Estado, a dívida funda-
da era de 2.646:2000$ e os débitos de exercícios findos soma-
vam �.��0:�59$. O novo governador acertou, então, o primeiro 
empréstimo externo do Maranhão, com o Banco Argentino e 
Francês, de 800.000 libras, tipo 8�, juros de 5% e amortização de 
�%, a iniciar em �9��. Convertido em moeda nacional, o valor 

��� Mensagem do Governador Manuel Ignácio Belfort Vieira, 0�/08/�89�. Finanças,  
p. � e 5.
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recebido em parcelas até �9�� foi de sete mil contos de réis. A 
preocupação principal do governo era liquidar as dívidas acumu-
ladas, inclusive aquelas contraídas com os bancos locais. Talvez 
um dos grandes problemas na utilização dos créditos tenha sido 
a falta de uma definição mais rígida de prioridades. Houve uma 
pulverização do dinheiro recebido, destacando-se: o pagamento 
da dívida flutuante; dois empréstimos hipotecários a empresas 
particulares, um à Companhia de Navegação a Vapor, no valor 
de �.�00 contos, nas mesmas condições de pagamento do débi-
to externo, e outro de �00 contos à Usina Joaquim Antonio, da 
fabricação de açúcar, a juros de 5% e resgate em 50 anos; refor-
ma dos serviços de saneamento básico da capital, a um custo 
inicial de aproximadamente �.000 contos. O restante destinou-se 
à limpeza de rios, concerto de prédios, construção de escolas 
etc. As companhias não saldaram os compromissos e as obras 
de água e esgotos ficaram inacabadas. As dívidas de exercícios 
findos logo retomaram os níveis anteriores. O balanço do exercí-
cio de 1914/15 indicou uma dívida interna (fundada e flutuante) 
de �.�79:8�7$ e ��.��0:000$ de dívida externa. O compromis-
so externo elevou o peso do pagamento de juros no conjunto 
das despesas estaduais, que oscilava entre �,5 e �,5% para cerca 
de �5% do total. Como o contrato estipulava reembolso sob ta-
xas de cambio flutuantes, a desvalorização do franco no período 
em que deveria ser iniciado o pagamento do principal da dívida 
(1916) beneficiaria o Estado, mas o governador Herculano Parga 
(�9��/�8) aproveitou a ocasião para renegociar o empréstimo, 
prorrogando o início da amortização para �9�8.  Parga tentou 
equilibrar as finanças estaduais e, de fato, conteve despesas e di-
minuiu a dívida interna. Estabeleceu, por exemplo, modificações 
no mecanismo de resgate dos títulos do governo, operação que 
era feita por sorteio e com restituição pelo valor nominal, auto-
rizando o Tesouro a recomprar os títulos de quem aceitasse o 
preço de mercado. 

Na primeira metade da década de vinte, a elevação dos ní-
veis da arrecadação animou os líderes políticos a efetuarem novos 
empréstimos, desta vez para a conclusão das obras de saneamen-
to da capital, iluminação, modernização dos transportes urbanos 
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e construção de uma prensa de algodão elétrica. O primeiro em-
préstimo levantado nos EUA foi acertado em �9��, no valor de 
um milhão e quinhentos mil dólares. As condições contratuais 
indicavam empréstimo tipo 85, juros anuais de 8%, amortização 
de �%, resgate em vinte anos. Os títulos especiais do empréstimo 
seriam resgatados junto à Ulen através da remessa da renda líqui-
da dos serviços. Vários impostos estaduais serviam de garantia, 
no caso da renda não cobrir os juros e amortizações. O governa-
dor Godofredo Viana resumiu como os encargos iniciais redu-
ziram o valor recebido à metade da cifra acertada: “O produto 
líquido do empréstimo foi de U$�.�75.000, dada a diferença de 
tipo (85, com resgate ao par). Mas, se atendermos à circunstância 
de que dessa importância ficaram em poder dos prestamistas: 
U$��9.�80 para amortização do empréstimo até maio de �9�7; 
U$227.000 para remuneração da firma empreiteira e U$16.000 
para as despesas com a comissão e legalização dos títulos, chega-
remos à conclusão de que na realidade era de U$7�0.��0 a quan-
tia de que dispúnhamos para a contratação das obras”.���   Os 
recursos foram utilizados na indenização da antiga Companhia 
das Águas, compra de material, pagamento dos técnicos ameri-
canos e da mão-de-obra, logo tornando-se insuficientes para a 
continuação dos trabalhos. O governo acertou em �9�� um em-
préstimo complementar junto a sete grandes casas comerciais de 
São Luís (Eduardo Burnett e Cº, Leão & Cº, Francisco Aguiar & 
Cº, Cunha & Cº, Almeida Neves & Cº, C.S. de Oliveira Neves e 
Abelardo da Silva Ribeiro), no valor de �.500:000$, em condições 
bem mais pesadas: tipo 80, juros de �0% anuais, amortização de 
5%, prazo de vinte anos. Do total líquido de dois mil contos, 
resultante da diferença de tipo, ficaram logo em poder dos credo-
res ��5:000$, para pagamento de juros e amortização relativos ao 
primeiro ano e 250:000$ de comissão financeira.���  A renda da 
prensa de algodão da capital servia de garantia ao empréstimo e 
ficou sob a administração dos comerciantes. Em 1926, o governo 
contraiu dois novos débitos, um de ��� mil dólares com a Ulen, 

���  Mensagem do Governador Godofredo Viana, 05/0�/�9�5, p. �.
���  Idem, ibidem.
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ainda para os serviços de saneamento, e outro de � mil contos de 
réis com o Banco do Brasil, para pagamento de dívidas vencidas. 
Na Mensagem de fevereiro de �9�8, o governador Magalhães de 
Almeida resumiu a situação da dívida pública.

Dívida Externa (em mil réis)

Empréstimo francês (�9�0)  5.���:�95$

Empréstimo americano (�9��)           �0.709:��0$

Empréstimo americano (�9��)  �.8��:�80$

               17.985:935$ 

Dívida interna 

Empréstimo de �9�� (Prensa)  �.957:500$

Empréstimo de �9�� (B.B.)  �.000:000$

Dívida fundada    �.5�5:800$

Dívida flutuante    �.000:000$

               �0.50�:�00$

    Total           28.489:235$

A dívida geral do Estado correspondia a �,5 vezes a arre-
cadação e o dispêndio anual com juros subiu a ¼ do total das 
despesas. Em março de �9�8, o governo realizou nova operação 
financeira junto à Ulen, que resgatou os empréstimos de 1923 e 
1924, unificando-os em novas condições: tipo 87, juros anuais de 
7%, amortização de �%, prazo de �0 anos. O débito do Estado 
com a empresa norte-americana ficou em 1.750.000 dólares, cer-
ca de quatorze mil contos de réis. Em �9�9, a dívida externa do 
Maranhão somava ��.0�9:7�0$ e a interna 8.��5:800$, totalizan-
do �9.�95:5�0$.��� 

���  Costa Fernandes. Administrações Maranhenses (1822/1929), ob. cit., p. ��5.
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A queda no nível da dívida externa no período da Primei-
ra Guerra foi produto da desvalorização do franco à metade da 
taxa cambial vigente quando do empréstimo em �9�0. O endivi-
damento interno permaneceu praticamente nos mesmos níveis 
entre �90� e �9��/��.  Eram poucas as possibilidades de colo-
cação de títulos de longo prazo e, assim, a dívida fundada sofreu 
pequenas alterações: �.�99:�00$ em �90�, �.0�7:�00$ em �9�7 e 
2.545:800$ em 1927. Os débitos de exercícios findos conheceram 
oscilações mais significativas e, como vimos, vários empréstimos 
foram efetuados para diminuí-los. Durante as duas primeiras dé-
cadas da República, a captação de recursos extra-orçamentários 
restringiu-se ao lançamento de títulos nominativos com prazo 
curto de resgate e aos empréstimos levantados na praça local. O 
crescimento do endividamento público deu-se principalmente a 
partir do empréstimo francês de �9�0 e ganhou maior amplitu-
de com os empréstimos americanos da década de vinte. Talvez 
deva-se destacar não tanto o nível do endividamento em relação 
ao das receitas, mas a utilização dos empréstimos. Em toda a Re-
pública Velha, os governos do Maranhão não utilizaram o endivi-
damento para promover melhorias em pontos econômicos estra-
tégicos (estradas, reforma do porto, beneficiamento de produtos 
etc.), quase sempre resumiram-se a cobrir pagamentos atrasados. 
Quando tentaram algo diferente, os resultados foram operações 
confusas e dispendiosas para a Fazenda estadual, como os auxí-
lios a companhias privadas ou as reformas sempre inconclusas 
dos caros e pouco eficientes serviços urbanos.    
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ECONOMIA E ESTADO: A MEDIAÇÃO DA OLIGARQUIA

Capítulo IV
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O papel exercido pela oligarquia na mediação entre os inte-
resses econômicos privados e o Estado é essencial para a clarifi-
cação da natureza da sua atuação política. A estrutura oligárquica 
foi se ajustando na passagem do Império para a República, resul-
tando, entre os dois períodos, antes maior liberdade regional dos 
núcleos oligárquicos na concessão de favorecimentos particula-
res do que a existência de modificações no relacionamento entre 
grupos econômicos e Estado. Uma documentação heterogênea e 
descontínua será explorada para delinear a natureza dessa relação 
e indicar a sedimentação de um determinado tipo de intermedia-
ção de interesses.��5

 No Maranhão, o Estado praticamente não teve partici-
pação direta na exploração de atividades produtivas ou no setor 
de serviços em todo o período de meados do século XIX até a 
década de �9�0. No entanto, tal característica sempre foi acom-
panhada por um amplo poder de ingerência indireta através da 
regulamentação e dos favorecimentos a essas atividades (conces-
sões de privilégios, empréstimos, cancelamento de dívidas, isen-
ções fiscais), a ponto de inscrever no horizonte dos empreende-
dores a possibilidade de utilização do poder público, tanto no 
momento de formação dos investimentos como nos períodos de 
dificuldades financeiras. A fluidez daí resultante nos limites entre 
o tesouro público e os cofres particulares, entre o incentivo para 
o florescimento de novas atividades e o amparo permanente, co-
locaram os detentores das rédeas do Estado como verdadeira 
fonte de benefícios, com o poder de distribuir vantagens ou erigir 

��5 As principais fontes utilizadas foram: Jornal da Lavoura (�875/�87�), Anais da As-
sembléia Legislativa Provincial (�880/�889) e do Congresso do Estado (�89�/�900), 
Leis de Orçamento da Província (�870/7� a �887/88) e do Estado (�89� a �9�9/�0), 
Ofícios Expedidos pela Diretoria da Associação Comercial (�900/0�, �907/08, 
�9�8/�� e �9��/�7), Revista da Associação Comercial (�9�5/�9�7).
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barreiras à iniciativa privada. Retroativamente, era como fonte 
de benefícios particulares que a sociedade se relacionava com a 
sua representação política, configurando um tipo de vinculação 
que não facilitava a integração de grupos sociais mais amplos ao 
sistema de decisões políticas e contribuiu para a preservação da 
margem de independência da oligarquia.

A estratégia utilizada para o esclarecimento destes aspectos 
divide-se em dois itens. No primeiro, a atenção volta-se a atua-
ção do Estado em relação às companhias de navegação a vapor, 
como exemplo das formas de apoio a um ramo essencial do setor 
de serviços. No segundo, os alvos serão a questão dos incentivos 
aos empreendimentos especificamente produtivos e o papel da 
representação política federal e estadual no exercício da interme-
diação entre os interesses econômicos e o Estado.

1. SETOR DE SERVIÇOS: O CASO DA NAVEGAÇAO

A primeira experiência para o estabelecimento da navega-
ção a vapor no Maranhão data de �850, quando a casa comercial 
de Domingos Silva Porto aproveitou a concessão oferecida pelo 
Legislativo provincial, que estipulava privilégio de vinte anos e 
empréstimo de �5 contos de réis sem juros, e importou um barco 
para a linha do rio Itapecuru, de Rosário a Caxias. O historiador 
Jerônimo de Viveiros anotou que o barco Caxiense serviu du-
rante “uns dois anos” e foi encostado, atribuindo o insucesso 
da empresa à própria situação da casa comercial, já à beira da 
falência.���  Em �855, iniciou-se a organização de um novo in-
vestimento, concretizado dois anos depois, sob o estímulo da lei 
de �0/08/�85�, que amparava a formação de empresas para a 
navegação a vapor nos rios Itapecuru, Mearim, Pindaré e Tury. 
As principais vantagens eram: privilégio durante vinte anos so-
bre a navegação fluvial a vapor; subvenções por viagens, num 
total de �8 contos anuais; empréstimo de �0 contos, com prazo 
de dois anos, juros de 8%; empréstimo de �� contos, sem juros, 

���  Jerônimo de Viveiros. História do Comércio do Maranhão, op. cit., v.�, p. �5�.
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para a construção de uma fundição; isenção de qualquer imposto 
provincial para os barcos e demais materiais importados durante 
o privilégio.��7  Criou-se a Companhia de Navegação a Vapor do 
Maranhão, uma iniciativa do engenheiro Teixeira Mendes, com 
apoio financeiro das casas comerciais Leite & Irmão e José Pedro 
dos Santos & Irmão. Em �858, a Assembléia Provincial autorizou 
o governo a subscrever ações da Companhia até a quantia de �0 
contos e receber outras ações como pagamento do empréstimo 
de �0 contos. Neste mesmo ano, a lei nº ��� concedia a qualquer 
particular ou companhia que empreendesse a navegação costei-
ra entre S.Luís e Fortaleza e S.Luís e Belém, a garantia de juros 
de 8% sobre o capital empregado ou �� contos de subvenção 
anual, além de autorizar o governo a subscrever até 50 contos 
em ações da empresa que se organizasse para tal finalidade. A 
própria Companhia de Navegação a Vapor obteve a concessão, 
passando a controlar as linhas de navegação fluvial e costeira. 
No orçamento para �859/�0 constam créditos no valor total de 
�0�:800$ como subvenções à Companhia. Durante as décadas 
de �8�0 e �870 mais da metade das verbas do item “diversos 
subsídios” da despesa provincial destinava-se à Companhia de 
Navegação, que recebia ainda subvenção do governo central para 
as linhas costeiras. O privilégio da navegação a vapor foi cancela-
do pela lei nº 889, de ��/0�/�870, mas a subvenção do governo 
provincial permaneceu até �880.

A Companhia passou mais de vinte anos tendo bons lu-
cros, pagando dividendos de até ��% sobre o capital acionário, 
o que não resultou em expansão e melhoria dos serviços. Os fa-
zendeiros e comerciantes protestavam contra o pequeno número 
de viagens realizadas, a inexistência de armazéns nos portos de 
embarque, a falta de conservação e comodidade das lanchas e, 
principalmente, os preços das passagens e fretes, alterados sem 
obediência às formalidades contratuais, que condicionavam a vi-
gência de novas tabelas à aprovação do governo. Em �870, o 
vice-presidente da Província, em exercício, Silva Maia, em vista 

��7  Lei no. ��9, �0/08/�85�.
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das constantes reclamações, incumbiu uma comissão de averi-
guar as condições da navegação a vapor no Maranhão. Os dire-
tores da empresa procuravam valorizar o capital empregado sem 
a realização de novos investimentos, mas o parecer da comissão 
afirmava que “se são grandes as culpas da Companhia de Na-
vegação, maiores são as do governo da Província, e a comissão 
pede vênia para dizer que é sobre este que deve recair toda res-
ponsabilidade pela indiferença e incúria com que sempre deixou 
de atender a um serviço de tanta magnitude ...”��8  Depois de des-
cartar a possibilidade de desenvolver a navegação “sem nenhuma 
espécie de favor ou de intervenção do governo”, alegando que 
“ainda é cedo para empreenderem-se tentativas tão arriscadas em 
uma província, como a nossa, que não prima pela exuberância 
da vida comercial”, a comissão defendia a extinção do privilégio, 
“o mais funesto presente que se possa fazer a uma empresa bem 
organizada”, mas indicava a necessidade de manter-se a subven-
ção “para (a Companhia) poder arcar com as despesas do seu 
custeio”. Concluía alinhando três sugestões:

�) a companhia deveria ampliar o capital, “não só para a 
aquisição de barcos apropriados ao serviço que forem destina-
dos, como para a construção de armazéns”;

�) o governo elevaria a subvenção anual na mesma pro-
porção do aumento do capital acionário, “não devendo ... recuar 
diante de quaisquer sacrifícios na concessão deste favor, por isso 
que não pode haver emprego mais produtivo das rendas da pro-
víncia, por via de regra, distribuídas sem tanto critério”;

�) os diretores da companhia deveriam se comprometer a 
não pagar dividendos anuais superiores a �0% sobre o valor das 
ações enquanto ela não se achasse, “a juízo do governo”, devida-
mente aparelhada.

Em síntese, a análise e as sugestões contidas no relatório 
afirmam a necessidade da subvenção para manter “o custeio das 

��8 Relatório organizado pela comissão encarregada de proceder ao inquérito sobre a 
navegação a vapor da Província, p. �5. Anexo ao Relatório do vice-presidente, em 
exercício, José da Silva Maia, �8/05/�870.
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despesas”, admitindo, ao mesmo tempo, que a intervenção do go-
verno era recomendável para inibir a prática de pagar lucros “ex-
cessivos” sobre o capital sem preocupação com a melhoria dos 
serviços. A partir da segunda metade dos anos setenta, os ataques à 
companhia tornaram-se mais fortes. O Jornal da Lavoura, em �875, 
chamava a atenção para a “enorme subvenção, dada em pura per-
da, diremos mesmo em prejuízo da lavoura, à companhia de vapo-
res”.��9  Um fazendeiro do Mearim, em carta publicada pelo mes-
mo jornal, fez menção à costumeira perda de arroz e outros gêne-
ros à beira dos rios, devido à falta de transportes, e concluiu: “Eis o 
fruto que está a província colhendo da Companhia de Navegação 
por ela subvencionada com tão grandes sacrifícios dos cofres pú-
blicos”.�50  O problema da deficiência de transportes foi assunto 
freqüente nas páginas do Jornal da Lavoura, geralmente condenando 
o verdadeiro “sorvedouro dos exaustos cofres provinciais” em que 
se tornaria a Companhia. Curiosamente, as sugestões apresentadas 
sempre resvalavam para a necessidade de amparo a outras empre-
sas. Veja-se, por exemplo, o seguinte trecho: “É pois evidente que 
enquanto não se igualarem as condições de existência das diversas 
companhias que tenham de concorrer – jamais se estabelecerá em 
nossa navegação aquela concorrência tão necessária ao progresso 
e desenvolvimento da viação marítima e fluvial ... Não queremos 
dizer com isto que se deva suprimir a subvenção (já reduzida de 
metade) que atualmente percebe a Companhia. Mas não podemos 
deixar de reconhecer que é medida muito salutar, necessária, e jus-
ta, a de dotarem-se de iguais vantagens as empresas de navegação 
que se propuserem a servir a lavoura e o comércio da província”.�5�  
Igualar as condições, estabelecer a concorrência, no caso, significa-
va extrair mais do Estado, distribuir novas subvenções e facilidades 
fiscais.

O contrato com a Companhia de Navegação a Vapor foi 
rompido pelo governo em �880, depois de autorização do Le-

��9 Jornal da Lavoura, �5/0�/�875, ano I, nº.�. A Assembléia Provincial, p. � e �.
�50 Idem, �0/0�/�87�, ano I, nº ��. Navegação do Rio Mearim, p. ��7.
�5� Idem, 15/04/1876, ano I, nº 21. Deficiência de Meios de Transporte para os Gêne-

ros de Produção da Lavoura do Mearim, p. �70/�7�.
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gislativo. Meses antes, o presidente da província, Lins e Vascon-
cellos, tentou negociar a transformação da subvenção anual em 
garantia de juros de 7%, proposta recusada pela diretoria. Em re-
latório apresentado à Assembléia Provincial, Lins e Vasconcellos 
colocou a dificuldade em continuar honrando o contrato, afir-
mando que o governo “já tem desembolsado em subvenções à companhia 
1.423:643$419 réis (outro tanto e quase a metade do seu capital realizado), 
e que já se viu forçado a emitir mais de 100:000$000 réis em apólices para 
o pagamento da subvenção”.�5�  O projeto de supressão da subven-
ção foi objeto de algumas acaloradas discussões na Assembléia, 
tendo como seu principal contestador o comerciante José Pe-
dro Ribeiro, que levantava basicamente duas objeções: a situação 
de dificuldades em que poderia ser lançada a companhia devido 
ao fim próximo da subvenção recebida do governo central e a 
possibilidade de aumento imediato dos fretes.�5�  A companhia, 
no entanto, continuou a receber do governo central o auxílio de 
�9� contos anuais e a garantia de isenção dos impostos sobre o 
material importado. Três anos depois, a Assembléia Provincial 
concedeu a uma nova empresa, a Companhia Fluvial Maranhen-
se, garantia de juros de 7% sobre o capital de �50 contos, pelo 
tempo de cinco anos, logo transformada em subvenção anual de 
�� contos, mediante pedido encaminhado pela empresa ao Le-
gislativo. A Comissão de Comércio e Navegação da Assembléia 
deu parecer favorável ao requerimento, insistindo na situação de 
desvantagem da empresa face à outra, amparada pelo governo 
central.�5�  Durante as discussões sobre o projeto, o deputado 
Barros e Vasconcellos indagou: “A razão alegada para retirar-se 
a subvenção, foi o estado de finanças da Província; entretanto, 
hoje, ainda mais contristador sendo o estado da Província, como 
vai a assembléia provincial conceder esse favor a uma outra com-
panhia?”. Se os cofres do Tesouro não estavam bem, para os 
defensores do projeto, mais importantes eram os da Companhia 

�5� Relatório apresentado por s.exc. o sr. Presidente da Província, dr. Luís de Oliveira 
Lins e Vasconcellos, à Assembléia Legislativa Provincial, ��/0�/�880, p. �0. 

�5� Anais da Assembléia Legislativa Provincial, �880, ata da sessão de ��/0�.
�5� Anais da Assembléia Legislativa Provincial, �88�, sessão de 07/0�, p.��8/�50.
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Fluvial: “a prova ... de que se torna digna deste favor, por parte do governo, 
é que suas ações estão reduzidas à metade do valor”.�55  O objetivo de 
amparar a empresa vinha disfarçado do estímulo à concorrência, 
como afirmou um deputado: “A subvenção é exatamente para pôr a 
Companhia Fluvial em circunstâncias de poder concorrer com a outra”.�5�  
O artigo �º do projeto aprovado demonstra que não se tratava 
propriamente de estabelecer concorrência, ao estipular que “os 
fretes e passagens da Companhia serão os mesmos da Companhia de Nave-
gação a Vapor do Maranhão, sob pena de ser-lhe retirada a subvenção”.�57  

No início do período republicano, as duas maiores com-
panhias de navegação a vapor do Maranhão recebiam auxílios 
governamentais. Benedito Leite, em discurso pronunciado no 
Congresso Estadual, fez um rápido histórico da questão e tocou 
no aspecto central: “O resultado é que temos duas companhias subven-
cionadas e ambas combinando a tabela de fretes e passagens; isto quer dizer 
que não há concorrência e daí todo o mal que sofremos e que não provém 
somente das companhias mas também do próprio poder legislativo”.�58  Os 
proprietários das pequenas companhias, indispensáveis nos tra-
jetos menores entre cidades do interior, também lutavam para 
obter ajuda financeira no orçamento estadual ou mesmo surgia 
diretamente no Congresso a iniciativa de criação de novas rotas, 
através da concessão de privilégios e subvenções. Tornavam-se 
freqüentes projetos como o apresentado na sessão de 9 de agos-
to de �89�, propondo “uma subvenção de dois contos de réis 
anuais, durante dez anos, a quem melhores vantagens oferecer 
para fazer a navegação a vapor de Caxias até Picos”.  Na lei do 
orçamento estadual para �898, estão incluídas subvenções para 
a navegação no rio Balsas (�0:000$), no rio Grajaú (��:000$) e 
para os trajetos Caxias/Picos (8:000$) e Pedreiras/Barra do Cor-
da (�:000$). A prática estava estabelecida e um proprietário de 
lancha que realizasse viagens entre localidades do interior, logo 

�55 Idem, Ibidem. Sessão de ��/0�, intervenções do deputado Barros e Vasconcellos, 
p. ���/���, e de Libânio Lobo, p. ��7.

�5� Idem, Ibidem,. Sessão de ��/0�, intervenção de Casimiro Dias Vieira Jr., p.���.
�57 Idem, Ibidem. Sessão de 07/0�, p.�50.
�58 Anais do Congresso do Estado, �89�, sessão de 0�/0�.
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buscava o apoio financeiro dos cofres públicos, através de reque-
rimentos ao Congresso.

Além das subvenções e isenções fiscais, um bom exemplo 
de auxílio dado pelo Tesouro estadual a uma companhia em difi-
culdades financeiras verificou-se em 1910. A antiga Companhia 
de Navegação a Vapor, com uma dívida acumulada de oitocentos 
contos de réis, encaminhou ao governo um pedido de concessão 
de empréstimo no valor de mil e duzentos contos, oferecendo 
como garantia todo o seu ativo. O dinheiro seria utilizado no 
pagamento à vista dos débitos, com �0% de desconto já acertado 
junto aos credores, e na reforma e renovação da frota. O governo 
aceitou liberar imediatamente 50% da importância total do débi-
to e fornecer o restante à medida que a companhia firmasse con-
tratos para aquisição de novos navios e lanchas até completar a 
quantia de mil e duzentos contos. A avultada soma, mais ou me-
nos a metade da receita estadual, fazia parte do empréstimo ex-
terno levantado pelo governo. As condições de pagamento foram 
acertadas nas mesmas bases definidas para o débito francês, juros 
anuais de 5%, amortização de �%, a iniciar em �9��. Condições 
extremamente vantajosas se comparadas às oferecidas no mer-
cado local, onde o próprio governo só conseguia empréstimos a 
uma taxa de juros média de �0%, desconto imediato da primeira 
parcela de amortização e prazos curtos para liquidação total.�59  
A injeção de capital efetuada pelo governo não salvou a compa-
nhia: “Após três anos foi executado o contrato de anticrese por 
falta de pagamento de juros e a empresa passou a pertencer ao 
Estado, que com sua administração ainda dispendeu dos cofres 
públicos uns �00 contos”.��0  Em maio de �9��, o governador 
Herculano Parga comunicou ao Congresso Estadual ter decidido 
“pôr termo às retiradas de dinheiro do Tesouro para custear a 
Companhia de Vapores, confiando algumas embarcações a par-
ticulares, assegurando os consertos e a sua conservação, e uma 

�59 A proposta da Companhia e a resposta do governo estão na Mensagem do Gover-
nador Luiz Domingues, ��/0�/�9��, p.�0/��.

��0 Jerônimo de Viveiros. História do Comércio do Maranhão, op. cit., v.III, p.79.
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renda compensadora do uso desse material flutuante”.���  

Em junho de 1922, o governo estadual firmou contrato 
com a Companhia Nacional de Navegação Costeira, que “se 
comprometia a reconstruir os dois navios da antiga Companhia 
de Navegação a Vapor do Maranhão, ‘Cururupú’ e ‘Turiaçú’, 
que há tempo se achavam encostados e estavam em péssimas 
condições, a fim de com ele fazer a navegação entre S.Luís e 
Belém, S.Luís e Recife, com escala nos portos intermediários, e 
Alcântara e S.Bento”.���  Em contrapartida, o Estado repassaria 
à Companhia a subvenção de ��0 contos anuais, assegurada pelo 
governo federal à navegação costeira através de contrato com 
o governo estadual, e destinaria ainda ��� contos como auxílio 
para a recuperação dos dois navios. A navegação de mais longo 
curso, para os portos do Rio de Janeiro e Santos, ficava a cargo 
do Lloyd Brasileiro.

No início da década de 1920, a firma Marcelino Gomes de 
Almeida & Cº., pertencente ao ramo do comércio exportador, 
entrou no setor de navegação, primeiro organizando a empresa 
Lloyd Maranhense e, posteriormente, conseguindo o controle 
acionário da Companhia Fluvial. Novamente não faltaram incen-
tivos fiscais e outras formas de apoio autorizadas pelo Congresso 
Estadual: em �9��, foi aprovada uma lei isentando as duas com-
panhias dos impostos de indústrias e profissões, inclusive com o 
perdão de dívidas anteriores deste tributo e “bem assim os que 
estiverem no nome de Marcelino Gomes de Almeida & Cº. e 
relativos à navegação fluvial”; em 1924, autorizou o governo a 
“isentar de todos os impostos os materiais importados para as 
embarcações e oficinas do Lloyde Maranhense” e, no ano seguin-
te, a conceder o prêmio de �:000$ à mesma empresa “pela cons-
trução de duas barcas de reboque”.���  Em meados da década de 
vinte, as duas empresas de navegação fluvial também recebiam 
subvenções do governo federal. O governo estadual, por sua vez, 

��� Mensagem do Governador Herculano Parga, 05/0�/�9��, p.��.
��� Revista da Associação Comercial, fev/�9�7, ano III, nº �. Navegação (s/p).
��� Lei �.0��, de �7/0�/�9��; Lei �.�8�, de ��/0�/�9��, disposições gerais, art.��, §�8; 

Lei �.��8, de 0�/0�/�9�5, disposições gerais, art.�8, §�0. 
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continuava subvencionando as viagens de várias lanchas avulsas 
e mesmo algumas do Lloyd Maranhense.

Na primeira metade dos anos trinta, além do Lloyd Mara-
nhense e da Companhia Fluvial, a empresa Clemente Cantanhede 
& Co., participava da distribuição das cotas federais destinadas à 
navegação fluvial no Maranhão.  O governo federal baixou, então, 
um decreto, em junho de �9�5, autorizando o Ministério da Viação 
e Obras Públicas a abrir concorrência para o serviço da navegação 
fluvial com uma só empresa, pelo prazo de dez anos e subvenção 
máxima de ��0 contos anuais. As empresas locais pressionaram 
o governador Aquiles Lisboa para que as verbas federais perma-
necessem aplicadas “sem preferências, entre todas as companhias 
existentes”, pois “não seria justo que se desse, por exemplo, ex-
clusividade para uma empresa nova, recentemente montada, com 
prejuízo das companhias mais antigas”, e “de igual modo, não seria 
de justiça que se contemplassem somente as empresas mais anti-
gas, em detrimento das novas organizações”.���

O rápido painel traçado indica que o tipo de intervenção 
do poder público no setor de navegação gerava uma situação de 
acomodação das companhias, amortecendo qualquer competi-
ção ou, pelo menos, deslocando-a do âmbito do mercado para o 
da disputa dos favores oficiais. Acrescente-se o desleixo na fis-
calização das cláusulas contratuais e temos um quadro onde as 
distorções e desvios originados nas relações entre Estado e em-
presas privadas sobrepunham-se aos supostos benefícios que os 
subsídios poderiam acarretar no desenvolvimento do transporte 
fluvial. Ao longo do tempo verificou-se a expansão da prática 
das subvenções, com o governo estadual e a representação ma-
ranhense no Congresso Nacional pressionando para a obtenção 
de verbas destinadas à navegação fluvial no orçamento da União. 
Isso não impediu que o governo estadual continuasse mantendo 
contratos com proprietários de lanchas e a subvencionar diver-
sas linhas. O Estado não se ocupava diretamente desse ramo do 
sistema de transportes, mas exercia um forte poder de atração 
sobre as companhias, tornando-as, no limite, dependentes dos 

���  Diretoria da Associação Comercial. Ofício nº ��, 0�/0�/�9��.
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seus favorecimentos, a ponto da simples menção da retirada dos 
auxílios governamentais ser encarada como forma de inviabilizar 
o funcionamento das empresas de navegação.

2. INTERESSES PRIVADOS E POLÍTICA

O apoio do Estado a empresas privadas não se resumia 
às concessionárias de serviços públicos, sendo igualmente im-
portantes os incentivos destinados aos empreendimentos pro-
dutivos. Como delimitação inicial da questão, a interferência dos 
poderes regionais, tanto Legislativo quanto Executivo, no âm-
bito das atividades econômicas, foi bem menor durante o Im-
pério que no período republicano. Provavelmente, com exceção 
de S.Paulo, onde se configurou uma atitude mais agressiva dos 
poderes regionais na transformação do regime de trabalho e na 
modernização do sistema de transportes, o quadro geral era de 
confluência para a Corte das expectativas e pressões dos proprie-
tários, grandes comerciantes e banqueiros. Não deve ser esqueci-
do que as licenças para o funcionamento de companhias e ban-
cos, a aprovação dos seus estatutos e balanços anuais, estavam a 
cargo do governo imperial, o verdadeiro alvo dos interessados na 
obtenção de alguma licença ou concessão.��5  Dessa forma, recu-
perar a relação dos setores da economia com o Estado durante 
o período monárquico implica em não perder de vista o quadro 
mais amplo de suas relações com o governo central.

Na segunda metade da década de �870, as reivindicações 
correntes, especialmente de proprietários rurais, junto ao gover-
no central eram: diminuição ou extinção dos impostos gerais de 
exportação, expansão do sistema de transportes (ampliação das 
subvenções à navegação e construção de estradas de ferro), or-
ganização do crédito hipotecário para a agricultura, garantias ao 
capital que se destinasse à construção de engenhos centrais. O 
primeiro aspecto a ressaltar é a percepção de que o Estado, atra-
vés da ação do governo central, constituía o principal meio para 
a resolução dos problemas de financiamento agrícola, das neces-

��5  Ver Raymundo Faoro. Os Donos do Poder, op. cit., v.�, p. ��7.
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sidades de infraestrutura e modernização do setor açucareiro.

O outro aspecto é o sentimento de distância e rejeição 
dos proprietários rurais em relação ao governo federal durante 
as duas últimas décadas do Império. Os senhores de engenho e 
fazendeiros estavam atritados com o governo pela aprovação da 
Lei do Ventre Livre, em �87�, irritação que aumentou nos anos 
seguintes devido à falta de resultados práticos das inúmeras dis-
cussões ocorridas nos âmbitos parlamentar e ministerial sobre 
as formas de amparo à agricultura de exportação.���  Criava-se o 
sentimento de que o governo era, no final das contas, o principal 
responsável pelas dificuldades dos produtores rurais, como na 
incisiva afirmação de um fazendeiro de Caxias, interior do Ma-
ranhão, em �87�: “Ao governo de s.exc. o sr. Visconde do Rio 
Branco são devidos em grande parte os males que sobre nós hoje 
pesam, porque fazendo passar nas Câmaras grandes reformas 
não curou de prevenir as suas inevitáveis conseqüências. É assim 
que esse ministro cobriu-se de louros com a sua lei do ventre 
livre ... e disse ao país – salve-se quem puder”.��7  O definitivo 
deslocamento do eixo da economia brasileira para o sudeste ca-
feeiro e o agravamento da situação dos produtores de açúcar e 
algodão ocasionaram certo distanciamento entre os proprietários 
rurais e comerciantes do Norte e o poder central, acentuado na 
medida em que percebiam que os atos do governo para atenuar 
dificuldades financeiras dos cafeicultores ou de comerciantes e 
banqueiros do Rio de Janeiro não se estendiam às suas provín-
cias.��8  Em alguns momentos, o sentimento de abandono na re-
lação com o governo confundia-se com uma perplexidade ante a 

��� Sobre as discussões parlamentares acerca das políticas de crédito e fiscal relativas à 
agricultura de exportação ver Evaldo Cabral de Mello. O Norte Agrário e o Império, op. 
cit.

��7  Jornal da Lavoura, �0/09/�87�, ano �, nº �, p. ��.
��8  “ ... nos momentos de crise, as praças do Norte não contavam com o apoio que o 

governo imperial dispensou pressurosamente ao comércio do Rio em �8�� (quebra 
do Souto), �875 (falência Mauá) ou �885 (Lei dos Sexagenários). Em todas estas 
ocasiões, o governo negou-se expressamente a estender às praças de província o 
benefício das medidas em favor dos bancos da Corte”. Evaldo Cabral de Mello. O 
Norte Agrário e o Império, ob. cit., p.��0.  
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atuação dos representantes políticos.  Exemplo ilustrativo, onde 
os dois elementos se conjugam, está em uma nota editorial do 
Jornal da Lavoura:

“Pobres lavradores do Norte! Eles se orgulham de ser brasi-
leiros, supõem que o são – e não são mais, na realidade, do 
que colonos de um estado, e as terras que lavram pequenos 
feudos ou domínios que pagam tributos a soberania de um Es-
tado Metropolitano, que se denomina Brasil ou Rio de Janei-
ro! E com que resignação muçulmana dão o suor do seu rosto 
em troca de tanta humilhação, tanta miséria e esquecimento! 
E para cúmulo de desgraça os representantes desses pequenos 
feudos na Metrópole, em vez de advogarem os interesses vitais 
da lavoura, e os direitos dos colonos seus irmãos, procuran-
do melhorar as relações entre o Estado tributado e o Estado 
tributador – são os primeiros que no recinto do Parlamento 
abocanham aquela indústria e injuriam os pobres colonos que 
os elegeram e a tanta dignidade e honra os elevaram”.��9

A referência aos representantes que ao invés de defende-
rem os interesses dos agricultores eram os primeiros a injuriá-los 
é uma alusão ao fato do deputado Gomes de Castro ter afirmado 
durante as discussões de um projeto na Câmara destinando 50 
mil contos para auxiliar na formação de bancos de crédito rural, 
que “o dinheiro do erário, longe de ser aplicado a melhoramentos 
agrícolas iria apenas servir para solverem-se débitos pela maior 
parte procedente das dissipações dos lavradores”.�70

No âmbito provincial, o foco freqüente de atritos envol-
vendo produtores, comerciantes e governo foram as questões 
tributárias.  As pressões dos núcleos mais fortes da economia, 
no entanto, quase sempre fracassavam quando se tratava de 
conseguir diminuição da carga de impostos.  Ao longo das duas 
últimas décadas do Império, a tendência foi mesmo de expan-
são da tributação. Dois exemplos de desencontros entre as ex-
pectativas dos agentes econômicos e as posições tomadas pela 

��9 Jornal da Lavoura, �5/��/�875, ano �,  nº��. A Lavoura do Norte.
�70 Idem.
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representação política e o governo estão em �87� e �88�. No 
primeiro, enquanto os proprietários rurais insistiam na redução 
dos impostos de exportação sobre o algodão e o açúcar, viram 
a Assembléia Provincial aumentá-los em �% cada, decisão que, 
entre outras, gerou o seguinte comentário: “Não emanou desta 
sessão legislativa um só alvitre em benefício da lavoura; ao passo 
que das medidas decretadas avultam algumas que a vão ferir di-
retamente, tendo sido adiada (para as kalendas [sic] gregas) a dis-
cussão das que lhe podiam ser favoráveis a fim de serem, como 
foram, de preferência adotadas as que mais contrariam os seus 
interesses”.�7�  No segundo, a diretoria da Associação Comercial, 
descontente com os novos tributos criados pela Assembléia na 
lei do orçamento para �88�/87, reprovou a ação dos deputados 
junto à Câmara Geral: “... é triste dizer-se que não foi por verdadeira 
necessidade de aumentar a receita para fazer a despesa, que semelhantes 
impostos foram criados, porque enorme e recheada de favores pessoais, com 
prejuízo das rendas provinciais, é a parte final da lei, sob a denominação de 
Disposições Permanentes, e quem concede favores tais não tem o direito de 
impor sacrifícios desmedidos ao contribuinte”.�7�

A política fiscal não chegou a favorecer nenhum setor em 
especial, sendo, na realidade, contestada por todos; e as isenções, 
quando decretadas, amparavam apenas empreendimentos espe-
cíficos. Em todo o período imperial, os estímulos à diversificação 
das atividades econômicas, através de incentivos concedidos pela 
Assembléia Provincial, foram poucos e esparsos. De �850 a �879, 
além dos privilégios, subvenções e isenções fiscais às companhias 
de navegação e de serviços urbanos, a legislação aprovada indi-
ca apenas a concessão de prêmios a fazendeiros que utilizassem 
o arado em suas plantações; poucas concessões de privilégios, 
como a uma companhia de pesca, em �85�, e uma fábrica de rapé 
movida a vapor, em �87�; tentativas de facilitar a criação de uma 
fábrica têxtil, como a autorização ao governo, em �8��, para em-
prestar �00 contos, sem juros, ou a garantia de 7% de juros sobre 

�7� Idem, �0/08/�87�, ano �, nº�. Encerramento dos Trabalhos Legislativos,  
p. ��/��.

�7� O Paiz, �8/0�/�88�. Reunião do Comércio, p. �/�.
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o capital de �00 contos, em �87�. De �880 a �889, a Assembléia 
aprovou sete concessões, entre privilégios, garantias de juros e 
subvenções, três delas direcionadas para a construção de estradas 
de ferro, que não se realizaram.

Exemplos de amparo do governo provincial a investimen-
tos privados no âmbito da produção estão na indústria açucareira, 
notadamente à Companhia Progresso Agrícola, fundada em �880 
com o objetivo de construir um engenho central. Curiosamen-
te, no início os empreendedores recusaram praticamente todo o 
auxílio dos poderes públicos, inclusive a garantia de juros de 7% 
do governo central, alegando que “a liberdade é na indústria a 
primeira condição de bom êxito, e a garantia do governo dar-lhe-
ia o direito de intervir na empresa, de fiscalizar-lhe o movimento, 
introduzindo assim um elemento estranho, que não podia deixar 
de embaraçá-la, conhecidos como são os processos usados pela 
administração do país”.�7�  O Presidente da Província, entretan-
to, sugeriu à Assembléia que o poder público não se mantivesse 
alheio à iniciativa: “Se bem que nada me tenha sido pedido, e que 
o primeiro grito da empresa, ao nascer, fosse a completa ausên-
cia dos favores do governo, entendo que deveis dar-lhe o auxílio 
indireto, e que ela não pode recusar, de livre ingresso na Provín-
cia, de todo material que importar, e dispensá-la de quaisquer 
impostos provinciais a que estejam sujeitos os atos precisos para 
a sua realização, e os seus primitivos produtos”.�7�  Na verdade, 
os investidores pediram a concessão de terras à margem direita 
do rio Pindaré, local escolhido para a construção do engenho, 
mas a Assembléia Provincial preferiu não cedê-la gratuitamente, 
aprovando o pagamento de um foro anual de �% sobre o valor 
de três contos, atribuído às terras sem que se procedesse a ne-
nhuma avaliação.�75 

�7� Apud Jerônimo de Viveiros. História do Comércio do Maranhão, op. cit., v. II, p. 59�.
�7� Relatório apresentado pelo Presidente da Província, dr. Luiz de Oliveira Lins e Vas-

concellos à Assembléia Legislativa Provincial, ��/0�/�880, p. ��.
�75 Anais da Assembléia Provincial de �88�. Requerimento da Companhia Progresso 

Agrícola, sessão de 07/0�, p.�7; parecer da Comissão de Orçamento, sessão de 
�7/0�, p. 7�.
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A Companhia Progresso Agrícola logo se viu em dificulda-
des e, endividada, tratou de recorrer aos favores estatais. Na lei do 
orçamento para �88�/85, um dos artigos das disposições perma-
nentes determinava: “Ficam os produtos do Engenho Central de 
S. Pedro isentos, por dois exercícios, de pagar quaisquer direitos 
à Província, e sempre livres os seus produtos de serem recolhidos 
aos armazéns do Tesouro”.�7�  Desde �87�, vigorava um contrato 
entre o governo provincial e o comerciante Francisco Gonçalves 
do Reis, responsável pela construção dos armazéns do Tesouro, 
que detinha o monopólio do depósito dos gêneros pelo prazo de 
quinze anos, prorrogáveis por mais dez. A concessão à Compa-
nhia Progresso permitia-lhe o uso dos seus próprios armazéns. 
No orçamento para �887/88, consta um novo favor: “a mora-
tória de quatro anos para pagamento do imposto de consumo e 
exportação do açúcar e aguardente fabricados no Engenho Cen-
tral S. Pedro, obrigando-se a mesma companhia, terminado o 
prazo da moratória, a pagar esse imposto em prestações de �0% 
ao ano”.�77   Um deputado taxou de “iniqüidade” o favor, não 
pelo privilégio criado em relação aos engenhos tradicionais, mas 
porque “nestas condições, quando a indústria açucareira desce a 
este ponto que v.excs. sabem; quando capitais do rico e do pobre 
perigam em uma empresas que meia dúzia de homens levaram 
a efeito, não é justo que lhe neguemos até a isenção do imposto. 
(...) E eu não queria somente a mora: chegaria mesmo a pedir a isenção 
dos impostos até que esta associação se tivesse consolidado”.�78  No rela-
tório apresentado em �888, a diretoria da Companhia Progresso 
Agrícola, examinando as perspectivas do empreendimento, não 
deixava dúvida sobre o quanto dependia do apoio do Estado: “A 
situação geral, em certo ponto parece ter melhorado. (...) Temos 
a favor – isenção completa de direitos gerais; taxa provincial de 
50 réis por quilo de açúcar que vier de outra província; moratória 
concedida pela assembléia, de pagamento dos direitos por quatro 
anos, pagando depois a Companhia o débito à razão de �0% em 

�7� Lei nº �.��0, de �7/05/�88�, art. �8.
�77 Lei nº �.���, de 05/0�/�888, art. ��.
�78 Anais da Assembléia Provincial de �888. Sessão de �5/0�, intervenção do Pe. Car-

valho, p. �0.
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cada ano; melhor aceitação para os produtos do Engenho, quer 
neste mercado quer no do Pará. (...) Temos contra – a lei de �� 
de maio deste ano, passada tão de afogadilho, e que perturbou a 
lavoura”.�79  

Ao todo, o débito acumulado com o governo pelos impos-
tos foi de 77:��7$�05 e, em �898, a diretoria da companhia so-
licitou ao Legislativo provincial o cancelamento da dívida ainda 
restante, no valor de ��:588$�85, pedido acatado pela Comissão 
de Fazenda e Orçamento e aprovado na sessão de �8 de abril do 
mesmo ano.�80 

A concessão desses favores era permeada por considera-
ções de ordem pessoal e partidária, como o exemplifica a polêmi-
ca em torno da isenção fiscal aos produtos do engenho Castelo, 
em �88�. João Antonio Coqueiro, o proprietário do engenho, 
era um dos maiores produtores da Província e possuía vínculos 
de parentesco com a família Viveiros, integrante tradicional do 
partido conservador. Em �885, Coqueiro solicitou à Assembléia 
Provincial, então sob maioria liberal, que fosse estendido ao seu 
engenho a mesma isenção concedida no ano anterior ao Enge-
nho Central. A comissão de Orçamento deu parecer contrário 
“por mais de uma razão, sendo a principal o estado precário das 
finanças da província, que precisando de fontes de receitas não 
pode nem deve abrir mão das que tem, unicamente em proveito 
particular”.�8�  Na legislatura seguinte, modificada a situação po-
lítica, com os conservadores agora em maioria, e sem que se pu-
desse indicar melhoria alguma nas condições financeiras da Pro-
víncia, a Assembléia inseriu nas disposições gerais da lei do orça-
mento para �88�/87 a isenção por dois exercícios do pagamento 

�79 In Jerônimo de Viveiros. O Engenho Central S. Pedro. Separata da Revista de Geogra-
fia e História, nº 5. São Luís, dez/1954, p. 52.

�80 Anais do Congresso do Estado do Maranhão de �898. Requerimento da Compa-
nhia Progresso Agrícola, sessão de �0/0�; parecer da Comissão de Fazenda e Orça-
mento, sessão de �9/0�; aprovação do projeto de lei encaminhado pela Comissão, 
sessão de �8/0�.

�8� Anais da Assembléia Provincial de �88�. Requerimento de João Antonio Coqueiro, 
sessão de 09/0�, p. 5�; parecer da Comissão de Orçamento, sessão de ��/0�, p. 
9�/97.
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de quaisquer impostos à Fazenda provincial para os produtos do 
engenho Castelo, com exceção da aguardente.�8�  Um deputado 
da minoria liberal ressaltou os aspectos pessoais e partidários que 
envolviam a concessão: “Que títulos tem o sr. Dr. Coqueiro para 
merecer esse favor? (...) Só vejo os seguintes: ser cunhado do sr. 
Vice-presidente da Província, em exercício (J. Francisco de Vi-
veiros), tio do sr. Presidente da Assembléia (Viveiros de Castro) 
(dirigindo-se ao Presidente da Assembléia – v. exc. me desculpe, 
mas eu tenho necessidade de acentuar bem estas circunstâncias) 
e concunhado do diretor da situação dominante nesta província 
(Gomes de Castro). (...) São estes os únicos motivos pelos quais 
se faz esta concessão. (não apoiados)”.�8�

**********

No início da República, verificou-se um surto de cres-
cimento das atividades produtivas, estimuladas em parte pela 
política monetária expansionista do governo federal e as novas 
normas facilitando a organização de sociedades anônimas, em 
parte pelos problemas do sistema econômico assentado na gran-
de lavoura de exportação. Ambos os fatores concorreram para 
redirecionar uma parte do fluxo de investimentos dos grandes 
comerciantes do financiamento tradicional da agricultura para a 
construção de um setor fabril. O Estado desempenhou ao longo 
da Primeira República um papel importante na fixação de algu-
mas dessas novas atividades e, principalmente, de alguns inves-
timentos industriais através de favorecimentos particulares. Nos 
dez anos entre �89� e �90�, o Congresso Estadual aprovou �7 
pedidos de privilégios, o triplo da década de �880, sendo sete para 
o setor de serviços (transporte ferroviário e carris urbanos), oito 
para o setor industrial (fósforos, chumbo e pregos, louças etc.) e 
doze concessões de terras por tempo determinado, variando de 

�8� Lei nº �.�9�, de ��/0�/�88�, disposições gerais, art. �0.
�8� Anais da Assembléia Provincial de �88�. Sessão de �5/05, intervenção do deputado 

Francisco Carvalho, p. ���.
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dois a dez anos, para exploração de minerais e produtos vegetais. 
Os investimentos que se concretizavam eram geralmente do se-
tor industrial e a prática de requerer privilégio ao Legislativo para 
iniciar a fabricação de um produto rapidamente ganhou grandes 
proporções. Sucediam-se pedidos os mais diversos para fábricas 
de velas, conservas de peixe, louças, cartas de jogar e envelopes, 
pólvora, fósforos, moinhos de vento, confetes e serpentinas etc. 
As próprias fábricas de tecidos já em funcionamento queriam pri-
vilégios para a produção de novos artigos, como se observa em 
dois requerimentos enviados ao Congresso Estadual em �89�: a 
Companhia Progresso do Maranhão solicitava um privilégio por 
vinte anos para a fabricação de “linhas branqueadas e de cores”; 
a Companhia de Fiação e Tecidos Maranhense também pedia o 
seu privilégio, prazo de vinte anos, para fabricar “brins lisos”.�8�  
Tais solicitações foram indeferidas pela comissão de orçamento, 
mas são ilustrativas da disposição dos novos “industriais” de in-
vestir apenas com o amparo do Estado. Amparo, frise-se, contra 
qualquer concorrência. Havia mesmo uma maneira de entender 
o privilégio como forma de possibilitar a criação de novos ramos 
da indústria. Um deputado lamentava que “o mal dos privilé-
gios é serem concedidos sem um limite em pequeno prazo para 
ser estabelecida a indústria, de maneira que, quase sempre, os 
concessionários de privilégios, que só os tiraram para especular, 
não encontrando quem lho’s compre, deixam de utilizar-se deles, 
impedindo por longos anos que outros tomem a iniciativa da 
indústria”.�85  Segundo o parlamentar, a figura do “intermediário” 
impedia que se assistisse ao surgimento de várias atividades, sem 
atentar, por exemplo, que os vários privilégios concedidos não fo-
ram suficientes para a realização dos projetos de ferrovias, à exce-
ção patética da Caxias/Cajazeiras, de 78 km, inaugurada em �895.

Para os empresários, mais importante que a concessão de 
privilégios seriam as isenções fiscais, devendo-se distinguir entre 
a proteção setorial e o amparo individual. No primeiro caso, o 

�8� Anais do Congresso do Estado do Maranhão de �89�. Sessão de ��/08.
�85 Anais do Congresso do Estado do Maranhão de �895. Sessão de ��/0�, interven-

ção do deputado Fenelon Souza.
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grande exemplo é o da indústria têxtil. Ainda na década de �880, 
quando do início da construção de fábricas de tecidos no Ma-
ranhão, o governo provincial facilitava a entrada das máquinas 
e materiais de construção. A Companhia de Fiação e Tecidos 
Maranhense conseguiu da Assembléia isenção “em relação aos 
impostos de �% e adicional do material e maquinismos que im-
portar do estrangeiro para a construção e montagem da fábrica, 
do interior da província para a construção do edifício, bem como 
do imposto de navios, que lhe vierem consignados”.�8�  Um bre-
ve histórico das formas de tributação estadual sobre as fábricas 
de tecidos indica a proteção usufruída pelo setor.

Em �89� o vice-governador, em exercício, Cunha Martins, 
decidiu atender ao pedido das diretorias das companhias Pro-
gresso do Maranhão e Fiação e Tecidos Maranhense e liberar os 
tecidos vendidos para outros estados do imposto de exportação 
de �0% e respectivos �0% de adicionais.  Durante toda a Primei-
ra República, os tecidos permaneceram na categoria “exportação 
livre”, fundamental para uma indústria cujos produtos cedo fo-
ram direcionados para os mercados das regiões Norte/Nordeste. 
A esta isenção logo se seguiram outras e, em meados da década 
de �890, as têxteis não pagavam também impostos de produção 
e de consumo da matéria-prima, sujeitando-se apenas ao impos-
to sobre o capital. Tratava-se de um tributo que incidia sobre 
todas as companhias e bancos, cujas alíquotas sofreram rápida 
progressão: em �895, era 0,5% sobre o capital realizado, exceto 
para os bancos, taxados sobre o produto líquido do ano anterior 
(lucro bruto menos despesas de custeio); em �89�, de �%, pas-
sando para 7% em �898. Em �90�, foi estipulada uma redução 
de �% para o setor têxtil; dois anos depois, as fábricas de tecidos 
deixaram de ser tributadas sobre o lucro, criando-se o imposto de 
vinte e cinco mil réis por cada tear. A modificação acabava com a 
verdadeira “situação de isenção” em que se encontravam algumas 
fábricas na virada do século, pois, deficitárias, nada recolhiam ao 
Tesouro. Nova alteração surgiu em 1906, trocando-se a taxa fixa 
sobre teares pela cobrança do imposto de produção, na base de 

�8� Anais da Assembléia Provincial de �888. Sessão de 0�/08.
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vinte e cinco réis por metro, e de consumo do algodão, �5 réis 
por kg. O imposto de produção foi combatido pela Associação 
Comercial e, no ano seguinte, retornou-se à taxa sobre teares. A 
produção seria definitivamente taxada apenas em 1912, na base 
de cinco réis por metro, �/5 do valor estipulado seis anos antes, 
permanecendo, com variações, até o exercício �9�9/�0. No iní-
cio da década de vinte, a taxa tornou-se ad. val., à razão de �%, 
sendo que as fábricas que pagassem o imposto sobre consumo 
da matéria-prima tinham redução de 50%.�87  Em �9��, o gover-
nador Godofredo Viana mostrou como a exportação do algodão 
rendia bem mais ao Tesouro que a produção de tecidos. Toman-
do como exemplo o ano de �9��, indicou: as fábricas receberam 
�.050,� toneladas de algodão que, se exportadas, renderiam de 
impostos ��0:09�$, enquanto o total pago pelas fábricas, de �% 
sobre o valor da produção, foi de apenas �99:��9$.�88  A diferen-
ça fundamental estava no fato do algodão pagar 8% de imposto 
na exportação, evidenciando grande disparidade na tributação 
dos setores agrícola e industrial.

A concessão de incentivos fiscais particularizados, na maio-
ria das vezes bastante generosos, continuou uma prática corrente 
do Legislativo estadual. A fábrica de fósforos, fundada durante 
o surto de investimentos industriais na década de �890, usufruiu 
regularmente da isenção de impostos para a madeira, pelo menos 
até �9��. Não se tratava de incentivo à criação de uma indús-
tria, mas de um subsídio mantido por duas décadas. Existia certa 
prodigalidade na extensão dos incentivos, tanto nos prazos de 
fruição quanto nas condições, em muitos casos isentando inves-
timentos de “todos os impostos estaduais”. Dois pedidos apro-
vados pelo Legislativo em �90� requeriam isenção por dez anos 

�87 Sobre a tributação dos tecidos ver: Mensagem do Vice-governador Alfredo da 
Cunha Martins, ��/0�/�89�, p.�7; Lei nº 9�, de �8/09/�89�, imposto de indús-
trias e profissões (observações); Lei nº 121, de 04/05/1895, idem, ibidem; Lei nº 
�88, de �0/0�/�897, idem, ib.; Lei nº �98, de ��/0�/�90�, idem, ib.; Lei nº �9�, de 
�8/0�/�905, idem, ib.; Mensagem do Governador Benedito Leite, 07/0�/�907; 
Diretoria da Associação Comercial, Ofício nº 9, de 0�/0�/�907; Mensagem do 
Governador Godofredo Viana, 0�/0�/�9��. 

�88 Mensagem do Governador Godofredo Viana, 0�/0�/�9��, p. 5.
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dos impostos que incidissem sobre a sola a ser preparada em 
uma nova indústria e sobre todos os direitos em que pudessem 
incidir uma fábrica de cerâmica e o respectivo depósito.�89  Em 
�90�, foi concedido privilégio, pelo prazo de quinze anos, para 
uma fábrica de sal refinado e o concessionário conseguiu tam-
bém a isenção, durante dez anos, “de quaisquer direitos não só 
para os produtos da indústria a que se refere o privilégio, como 
também para a usina ou usinas que fundarem, depósitos, escritó-
rios e agências que estabelecer”, extensiva ainda à matéria-prima 
básica, o sal bruto.�90  O comerciante Abelardo da Silva Ribeiro 
conseguiu, em �9�8, isenção por seis anos para as madeiras a 
serem beneficiadas em sua serraria a vapor; findo o prazo, a lei 
do orçamento para �9��/�� estendeu a isenção por mais quatro 
anos.�9�  A parte final das leis de orçamento geralmente trazia fa-
vores endereçados, mesmo que fossem sem especificação, como 
na autorização ao governo para “conceder a Anthero Ramalho 
ou à empresa que organizar, favores que julgar convenientes e 
pelo prazo que convier aos interesses do Estado, para exploração 
e extração do óleo de andiroba”.�9�  Os exemplos são numerosos 
e abrangem as mais variadas atividades. Encontra-se até auxílio 
para pagamento de frete, da capital para o interior, das máquinas 
de descaroçar algodão adquiridas por um comerciante. Tudo ins-
crito no orçamento estadual.�9�

Favores particularizados eram comuns, mas podiam sus-
citar forte oposição quando dirigidos a um setor onde tocariam 
em interesses de outros grandes comerciantes.  Foi o que ocor-
reu com a isenção concedida em 1924 à firma A. Lima & Irmão 
para a pilagem e exportação de arroz, pelo prazo de dez anos. 
Integravam este setor grandes firmas, como Leão & Cº e Jorge & 
Santos, todas de comerciantes tradicionais e de muita influência 

�89 Anais do Congresso do Estado de �90�. Pareceres aprovados, respectivamente, em 
��/0� e �0/0�.

�90 Lei nº ���, de �7/09/�90�.
�9� Lei nº �.���, de 09/05/�9��, art. �0 §�8; Lei nº 80�, de ��/0�/�9�8.
�9� Lei nº �.���, de 09/05/�9��, art. �0 §�7.
�9� Lei nº 770, de ��/0�/�9�7, disposições gerais §��.
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na Associação Comercial. Sob o título “O Monopólio do Arroz”, 
a Revista da Associação Comercial comentou o caso: “Posteriormen-
te a essa lei e em vista da campanha movida contra sua possível 
execução, o governo baixou um decreto, regulamentando-a, mas 
restringindo para um ano o prazo para a firma gozar daqueles 
favores. (...) Sendo apurado que, mesmo depois de expirado o 
prazo de um ano, a firma privilegiada continuou exportando ar-
roz e gozando de todas as vantagens que o ato impensado do 
governo lhe havia concedido, o comércio, representado pelo seu 
órgão de defesa, a Associação Comercial, e os interessados na 
mesma indústria, desenvolveram insistente campanha junto ao 
poder executivo no sentido de reconsiderar seu ato, que, como 
temos provado destas colunas, feria elevados interesses do Esta-
do e do comércio”.�9�

Proteção e outros favorecimentos, setoriais ou particulares, 
permeavam as relações entre os núcleos econômicos e o Estado. 
Existiam duas vias principais para conseguir os benefícios, sendo 
antes complementares que alternativas: a representação política e 
a pressão corporativa exercida através da Associação Comercial.

Na esfera estadual, a importância dos deputados residia 
principalmente na confecção do orçamento. O Executivo envia-
va uma proposta, a Comissão de Orçamento elaborava o projeto 
e passava à discussão em plenário, onde geralmente sofria uma 
série de modificações. Também dependiam dos deputados esta-
duais as autorizações para o pagamento de atrasados referentes 
a fornecimentos e serviços prestados ao governo, assim como 
o acatamento dos pedidos de privilégios e isenções. Na esfera 
federal, os representantes na Câmara e no Senado mantinham 
importância para a garantia de verbas no orçamento da União, 
como a manutenção das subvenções à navegação fluvial ou as 
dotações para a construção da estrada de ferro S.Luís/Teresina, 
obra que se arrastou por mais de uma década. Entretanto, o seu 
principal campo de atuação encontrava-se no trabalho exercido 

�9� Revista da Associação Comercial, abril de �9��, ano �, nº �. O Monopólio do  
Arroz.
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junto aos ministros e altos funcionários da administração federal 
para o encaminhamento de problemas específicos, de naturezas 
diversas: redução temporária de fretes marítimos para os portos 
do Rio e Santos; dispensa ou redução dos direitos alfandegários 
para a importação de máquinas; liberação de numerário junto ao 
Banco do Brasil nas crises freqüentes de escassez de moeda na 
praça comercial de S. Luís; compra de material para a estrada de 
ferro; melhoria nos serviços da alfândega etc. As reivindicações, 
mesmo quando dirigidas diretamente aos órgãos competentes, 
necessitavam do acompanhamento dos representantes políticos. 
O mecanismo pode ser observado no ofício dirigido pela direto-
ria da Associação Comercial ao senador Benedito Leite: “Como 
intérprete direta dos interesses do comércio desta praça, a Asso-
ciação Comercial, que representamos, dirigiu-se oficialmente em 
datas de �� e de �� do corrente ao exm. Sr. Ministro da Fazenda 
sobre diversos importantes assuntos, que prejudicam grande-
mente o interesse e bem estar do mesmo comércio. (...) Para que 
estas nossas justas e eqüitativas reclamações sejam devidamente 
conhecidas de v. exc. e de todos os mais representantes deste 
estado no Congresso Nacional ... enviamos os referidos ofícios 
... rogando que se dignem de advogar a nossa causa perante o 
mesmo exm. Ministro, a fim de que tenha ela pronta e eficaz de-
cisão”.�95  As reclamações referiam-se à necessidade de ampliar 
o número de encarregados dos serviços de alfândega e construir 
uma nova ponte para descarregamentos; a cobrança do impos-
to do selo sobre os recibos de dividendos das companhias, já 
oneradas de �,5% de imposto sobre dividendos aos cofres da 
União; a exigência feita pelas agências marítimas da linha para 
Portugal do pagamento de “faturas consulares”, o que importava 
em gasto adicional de �0% sobre o valor das mercadorias. Outro 
exemplo refere-se ao problema da navegação, também dirigido 
ao senador Benedito Leite: “Poderá s.exc. obter que se alarguem 
as subvenções ao Lloyd, fixando o governo umas tabelas de fre-
tes modicíssimos, ou então pugnar para que se incorpore uma 
empresa semelhante à do Lloyd, concedendo-lhe o governo cen-

�95 Diretoria da Associação Comercial. Ofício nº ��, de ��/07/�900.
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tral as mesmas regalias, a fim de se estabelecer uma proveitosa 
concorrência neste ramo de negócios?”.�9� 

Pedidos para intervenção nas questões mais gerais da po-
lítica econômica e tributária da União não eram comuns, mas 
existem exemplos. Em �90�, a diretoria da Associação Comer-
cial encaminhou aos membros da Câmara e do Senado Federal 
um memorial defendendo a criação de barreiras alfandegárias à 
entrada de cereais no país, medida que favoreceria a produção 
maranhense, e acionou os representantes regionais para obterem 
apoio às sugestões no Legislativo. A proposta, entretanto, não 
obteve sucesso. Em �907, o comércio importador solicitou o 
apoio dos deputados e senadores contra a cobrança dos impos-
tos interestaduais, mas a campanha fracassou.�97

A Associação Comercial também pressionava diretamente 
o Executivo estadual para o atendimento de interesses específi-
cos dos exportadores, importadores e industriais.  Existem vários 
casos, alguns até nada típicos, como a reclamação da firma Mar-
tins, Irmão & Cº, fabricante e exportadora de algodão hidrófilo 
e sabão, sobre a “taxação de caráter verdadeiramente proibitivo 
que o Piauí acaba de exercer no imposto de produção e consu-
mo do sabão, quando fabricado em outro estado”. A Associa-
ção Comercial encaminhou, então, ao governador um pedido de 
providências: “Da análise que v.exc. fará desse importante assun-
to, espera esta diretoria que, mediante a oportuna e prestigiosa 
interferência de v.exc. junto ao governo daquele estado, resul-
te a correção daquela anomalia e estabeleça-se a igualdade do 
imposto nomeado”.�98  Casos mais comuns eram as suspensões 
temporárias de impostos sobre produtos importantes do comér-
cio interestadual ou as reduções das taxas sobre indústrias e pro-
fissões. Em 1929, os grandes comerciantes de arroz pilado, cuja 
exportação estava isenta de tributo desde �9�7, requereram ao 
governo, através da Associação Comercial, a “suspensão do im-
posto de saída (restabelecido pelo dec. �.���) a título provisório, 

�9�  Idem. Ofício nº �8, de �8/07/�90�.
�97  Idem. Ofícios nº ��� e ��5,  de �8/09/�90� e nº �9, de 08/0�/�907.
�98  Idem. Ofício nº �80, de 0�/�0/�9�8.



�9�

até que o mercado se descongestione e permita o restabelecimento 
da citada taxa”.�99  O governo não autorizou a nova isenção, mas 
a taxa sofreu uma redução de 50%. As principais firmas do setor 
ainda insistiram numa prorrogação de 15 dias da data fixada para 
o início da cobrança do imposto, sob a alegação de que “tendo 
feito grandes vendas para entrega futura a preços baixos e em cujo 
cálculo não foram incluídos os referidos impostos ... esperamos 
pois que a Associação Comercial tomando em consideração o seu 
pedido empregará os melhores esforços perante o exm. Sr. Presi-
dente do Estado, afim de lhes ser atenuado o prejuízo com a pror-
rogação que desejam e que já uma vez, em circunstâncias idênticas, 
lhe foi concedida”.�00  No mesmo ano de �9�9, os fabricantes de 
óleo de babaçu solicitaram isenção do imposto de exportação e 
conseguiram redução de 50%. A iniciativa partiu da firma J. A. 
Barbosa Góes, que em �9�5 foi brindada pelo Legislativo estadual, 
junto com outros dois fabricantes, com a isenção por dez anos do 
imposto de produção, além de outros favores, como a entrada livre 
do material importado para a embalagem dos produtos.�0�

Em suma, os exemplos arrolados sugerem que os tributos 
estabelecidos nos orçamentos estavam longe da execução rígida. 
Existia uma margem de manobra do alto comércio através do re-
lacionamento direto com o poder Executivo, que podia decretar 
a redução ou a suspensão das taxas estipuladas. Não deve passar 
despercebido o fato da proteção oficial praticamente excluir a pro-
dução agrícola. Os benefícios geralmente dirigiam-se ao âmbito da 
comercialização ou das atividades industriais, em ambos os casos 
confluindo para o mesmo ponto: as grandes casas comerciais.

Na primeira metade da década de �9�0, a relação direta  
entre a corporação dos grandes comerciantes e os governos es-
tadual e federal tendeu a sobrepor-se à mediação exercida pe-
los políticos tradicionais. Dois fatores concorreram para isto: a 
extinção dos canais institucionais para a manifestação político-

�99 Idem. Ofício nº 85, de 0�/0�/�9�9.
�00 Idem. Ofício nº ��0, de 05/09/�9�9.
�0� Idem. Ofícios nº ��, de 07/0� e nº �5, de �5/0�/�9�9; Lei nº �.���, de ��/0�/�9�5, 

art. �º.
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partidária até a reconstitucionalização em �9�� e a reforma do 
aparelho do Estado no Brasil, principalmente a criação de órgãos 
encarregados da arbitragem das disputas setoriais envolvendo 
os agentes da produção e da comercialização. No entanto, pelo 
menos desde meados dos anos vinte é possível perceber que a 
crise de fragmentação interna da oligarquia existente no Mara-
nhão fortalecia a organização corporativa, dando-lhe importân-
cia como modelo de manifestação de interesses. Ocorreram, na 
verdade, dois processos: os grandes comerciantes, de um lado, 
ensaiaram tentativas de intervenção mais efetiva na política par-
tidária através da organização eleitoral; de outro, estimularam a 
relação direta com o governo, que desembocaria no apoio ao gol-
pe de �9�7. Os dois planos da ação indicavam o distanciamento 
entre os empresários e os agentes da representação política. Ve-
jamos como se desenvolveram os processos.

Na década de �9�0, a Associação Comercial passou a con-
tar com um delegado permanente na capital federal, o antigo co-
merciante e industrial de S. Luís, Alfredo José Tavares, transfor-
mado em representante do órgão maranhense junto à Federação 
das Associações Comerciais do Brasil.  Alfredo Tavares tornou-
se peça importante no velho jogo da resolução de demandas es-
pecíficas do setor comercial nos gabinetes da burocracia federal.  
A representação maranhense no Congresso Nacional continuou 
sendo acionada para exercer a pressão usual, mas o alto comércio 
estava abrindo novos canais. Em �9��, os diretores da Associa-
ção Comercial mostraram-se dispostos a influir na disputa dos 
postos políticos, dando início a uma campanha a favor da ex-
pansão do alistamento eleitoral e da instituição do voto secreto. 
Nas palavras do presidente da corporação, José João de Souza: 
“As classes ativas não podiam mais encarar com indiferentismo a 
organização dos poderes públicos, tornando-se uma necessidade 
sua aliança na escolha de representantes do povo, para que estes 
encarem com o máximo empenho os interesses vitais do Esta-
do”.�0�  O movimento chegou a aprovar os estatutos da Aliança 

�0� Revista da Associação Comercial, novembro de �9��, ano �, nº ��. Ata da sessão da 
diretoria de �0/�0/�9��.
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das Classes Conservadoras, congregando comerciantes, industriais 
e agricultores, além de representantes dos empregados no comér-
cio e dos caixeiros-viajantes.  Entre os objetivos da organização 
destacavam-se: �) a Aliança se formava “sem nenhuma preocu-
pação de personalismo” e não colocava “como regra” a reeleição 
de candidatos para cargos legislativos; 2) intensificar o alistamento 
eleitoral, “combatendo por meio de uma propaganda incessante, o 
indiferentismo geral pelas eleições”; �) empregar os seus esforços 
“pela adoção, no Estado e no País, de uma organização eleitoral 
mais ou menos perfeita”, onde deveriam constar o voto secreto e 
a divisão do Estado em distritos, acabando com o voto de “chapa 
completa”.�0�  A Aliança desapareceu do noticiário depois que o 
governador Magalhães de Almeida manifestou desejo de “colabo-
rar mais intimamente com a honrada e laboriosa classe comercial 
nos assuntos a que esta dizem respeito”, e propôs que fossem “in-
dicados dois nomes para vereador e dois para deputados, de mem-
bros da referida classe, a fim de representá-la na Câmara Municipal 
desta Capital e no seio do Congresso Legislativo”.�0�  A situação 
econômica não era boa, passados os anos da expansão comercial 
provocada pela Guerra, e a insatisfação estava se voltando contra 
as deficiências do sistema político, carente de maior representativi-
dade, com o estreito controle das posições de mando pelos líderes 
da oligarquia. “O mal principal, causa primordial desse estado de 
incertezas e desmandos, está, principalmente na falta de adoção do 
voto secreto, com a obrigação sistemática de alistamento eleitoral 
obrigatório, está, também, no desejo ardente que nutre a deputação 
brasileira, em geral, de voltar à Câmara, em legislaturas seguidas, 
fazendo dos seus lugares um meio de vida efetivo”.�05  Todos os as-
pectos enfatizados, como o personalismo, as constantes reeleições, 
a falta de liberdade do voto e a eleição feita por chapa completa, 
eram expressões do controle da organização política e do aparelho 
do Estado pela oligarquia.

�0� Idem, ano �, nº � e 5, abril e maio de �9�7. A Aliança das Classes Conservadoras, 
s/p.

�0� Idem, ano �, nº 8, agosto de �9�7. A Renovação do Congresso Legislativo e da 
Câmara Municipal.

�05 Idem, ano �, nº ��, dezembro de �9��. A Estabilização do Câmbio.
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A disposição de participação eleitoral voltaria à tona no fi-
nal de �9��, período em que cresciam as pressões para a recons-
titucionalização, e em �9��, quando se concretizou na formação 
da Ação Comercial Trabalhista, sigla organizada por grandes co-
merciantes para as eleições de deputados federais e deputados 
estaduais constituintes. No primeiro momento, tratava-se de uma 
articulação da Federação das Associações Comerciais, discutin-
do a viabilidade das corporações estaduais se constituírem em 
“força político-eleitoral”. A resposta afirmativa da diretoria local 
foi justificada com novas considerações sobre a “irresponsabili-
dade” dos setores políticos: “O mal do País, como bem disse o 
grande Rui, ‘resulta da cumplicidade involuntária das classes con-
servadoras, pela sua abstenção, pela sua frouxidão e pala sua de-
sorganização’ – dizemos nós: em não reclamar aquelas mesmas 
classes contra os abusos em geral dos governantes, consentindo 
que eles estabilizem pedindo dinheiro emprestado; que façam 
obras desnecessárias ou adiáveis sem concorrência pública e fora 
dos orçamentos, e aumentem exageradamente os impostos esta-
duais, federais e municipais, para fazer face aos esbanjamentos, 
como ainda se verifica no País”.�0�  No segundo momento indi-
cado, várias figuras expressivas da Associação Comercial, expor-
tadores, importadores, industriais e banqueiros, decidiram lançar 
uma chapa própria para as eleições de �9��, não participando da 
reorganização das siglas sob o controle das lideranças políticas, 
mas nenhum deles foi eleito.

A crise estadual de �9�5/��, o choque entre os poderes 
Executivo e Legislativo, mais um capítulo das dificuldades de 
recomposição do núcleo oligárquico, acelerou a definição dos 
grandes comerciantes pelo modelo de representação corporati-
va, a relação direta com as agências estatais, sem a mediação dos 
partidos. O novo governador, Paulo Ramos, indicado por Vargas 
para solucionar a crise, desenvolveu uma política de aproximação 
com a Associação Comercial, que, por sua vez, logo tratou de 
alçá-lo à condição de interlocutor privilegiado para a defesa de 

�0�  Diretoria da Associação Comercial. Ofício nº �7�, de �0/��/�9��.
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reivindicações frente ao governo central. Dois exemplos refe-
rentes aos produtos de maior importância da economia estadu-
al indicam que a representação política no Congresso Nacional 
estava perdendo espaço como veículo de pressão junto à buro-
cracia federal. O primeiro diz respeito à defesa das facilidades 
alfandegárias do babaçu no mercado norte-americano, incluídas 
no acordo comercial firmado em 1935 entre EUA e Brasil. Os 
produtores filipinos de copra, temendo uma forte concorrên-
cia no suprimento às fábricas de óleos vegetais, fizeram lobby no 
Congresso norte-americano pela aprovação de um projeto, em 
�9��, que estendia aos “similares do babaçu” procedentes das 
Filipinas as mesmas isenções desfrutadas pelo produto brasileiro. 
O projeto foi rejeitado, tendo a diretoria da Associação Comer-
cial do Maranhão se movimentado junto ao governador, o Con-
selho Federal do Comércio Exterior e a Embaixada do Brasil em 
Washington. No início de �9�7, frente às notícias de tramitação 
de uma nova proposta, desta vez criando um imposto interno 
sobre o consumo do óleo de babaçu, a Associação Comercial 
recorreu novamente ao governador, solicitando “uma atuação 
urgente junto aos srs. Presidente da República, Ministro das Re-
lações Exteriores e Embaixador Brasileiro em Washington, para 
que haja trabalho diplomático no sentido de obstar que se realize 
aquele plano”. A Associação Comercial propôs a Paulo Ramos 
que sugerisse “como medida conciliatória para que o Acordo não 
fosse de modo nenhum prejudicado uma limitação de quota de 
exportação”. O comércio maranhense satisfazia-se com o limi-
te de entrada de �5 a �0 mil toneladas usufruindo das isenções, 
pois “sendo esta a quantidade máxima que podemos exportar, 
atualmente, teríamos com a proposta acima satisfeito os receios 
dos nossos concorrentes e evitado uma situação de inferiori-
dade para o nosso futuroso produto”.�07  O outro caso foi em 
relação aos interesses do comércio algodoeiro na definição das 
quotas regionais de exportação que deveriam constar do acordo 
comercial entre Brasil e Alemanha. O governador Paulo Ramos 

�07 Idem. Ofício nº �7�, de 0�/0�/�9�7.
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encontrava-se na capital federal e recebeu o seguinte comunica-
do: “Tendo esta diretoria recebido da Associação Comercial de 
João Pessoa pedido de designação de um representante para, em 
conjunto com o deputado Pereira Lima, delegado do governo da 
Paraíba e daquela Associação no Rio de Janeiro, atuar junto aos 
Poderes Públicos na defesa dos interesses do comércio algodoei-
ro do Norte em face do convênio teuto-brasileiro, temos a honra 
de conferir a v.exc. amplos poderes para nos representar, na Ca-
pital Federal, pugnando pelos interesses do mercado algodoeiro 
desta região em face dos termos daquele convênio”.�08  Três me-
ses depois houve novo pedido ao governador para que exercesse 
pressão junto ao presidente da República e ao Ministro das Rela-
ções Exteriores no sentido de garantir uma quota de exportação 
de cinco mil toneladas anuais para o Maranhão. A garantia de 
mercados para os dois principais produtos da economia regio-
nal era de muita importância para o comércio exportador e em 
nenhum dos casos localizamos ofícios ou telegramas dirigidos 
aos representantes políticos no Congresso Nacional solicitando 
sua intervenção. Era um indício de que os grandes comerciantes 
atropelavam a mediação exercida pela oligarquia e apostavam no 
fortalecimento do Executivo e da burocracia federal.      

�08  Idem. Ofício nº �90, de ��/07/�9�7.



�0�



�0�

A ESTRUTURA OLIGÁRQUICA  EM PERSPECTIVA
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A análise da oligarquia enquanto grupo político que se 
apropria dos postos de mando e se fortalece na gestão da media-
ção entre instâncias de poder e entre interesses privados e Esta-
do, requer a discussão de uma noção corrente sobre a construção 
de estruturas políticas no Brasil: a identificação da “oligarquia” 
com grupos de interesses agrários.

O Estado oligárquico no Brasil tem sido tratado como a for-
ma política que teve vigência no período da República Velha, onde 
sobressaíam duas características: a) uma estreita vinculação com 
interesses agroexportadores, a ponto da denominação “oligarquia” 
vir geralmente acompanhada do qualificativo “agrária”; b) uma de-
terminada organização das instâncias de poder, cujo traço mais 
forte era a rede de favores envolvendo chefes municipais, governa-
dores estaduais e o governo federal. Neste tipo de Estado, as rela-
ções entre clientelas - entendidas genericamente como relações em 
que alguém colocado em condição econômica e/ou politicamente 
privilegiada concede favores a outros em troca da sua obediência 
(“gratidão”) - perpassam as principais formas de organização po-
lítica. Um sistema de dominação em que as relações pessoais são 
ainda muito fortes para a manutenção dos laços de subordinação.

Essas características gerais estão presentes nas duas gran-
des linhas de interpretação a que aludimos na introdução do tra-
balho: uma que entende a rede de favores como hierarquicamen-
te constituída dos coronéis locais ao presidente da República, por 
níveis sucessivos de agregação de interesses; outra que analisa o 
vetor das ligações como sendo do centro político para os chefes 
locais.�09 Em ambas as interpretações, e principalmente por in-

�09 Os exemplos mais significativos dos dois tipos de interpretação são , respectivamen-
te, Maria Isaura Pereira de Queiroz, O Mandonismo Local na Vida Política Brasileira e 
Outros Estudos e Raymundo Faoro, Os Donos do Poder.
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fluência do estudo clássico de Victor Nunes Leal, os “coronéis”, 
além da sua especificação enquanto atores, passam a indicar a 
existência de uma teia de compromissos, de um sistema. Na ver-
dade, a definição dos elementos e as atribuições básicas dadas 
a cada um não diferem nos dois tipos: sistema agroexportador, 
com grande concentração da riqueza, especialmente entre os 
proprietários rurais, tendo por organização política um sistema 
igualmente restrito, cuja abrangência limitava-se aos atores so-
ciais já incorporados no período imperial (fazendeiros, grandes 
comerciantes, classe média tradicional). Nesse tipo de organiza-
ção social haveria estreita relação entre poder econômico e poder 
político e pouco espaço para a discussão da autonomia do Esta-
do. Mesmo um autor como Faoro, que vê na linha centralista do 
patrimonialismo o vetor do processo político brasileiro, ao anali-
sar a Primeira República exita em identificar o “estamento buro-
crático”, tamanha a visibilidade da pujança de poderes privados. 
A questão passa diretamente pela percepção de que a propagação 
do clientelismo no aparelho estatal era determinada por grupos 
cujos interesses giravam em torno da grande propriedade rural e 
de suas formas de compadrio político.

As análises sobre autonomia do Estado no Brasil con-
centraram-se no pós-�0 e, posteriormente, no período imperial. 
Sérgio Buarque de Holanda, em sua excelente análise do funcio-
namento das instituições imperiais, concluiu: “A verdade é que o 
império dos fazendeiros, mas agora dos fazendeiros das áreas adiantadas, 
porque os outros vinham perdendo cada vez mais sua importância, só começa 
no Brasil, com a queda do Império”.��0  O que teria, então, acontecido 
nas áreas pouco desenvolvidas (a grande maioria), que não passa-
vam por um bom momento no conjunto dos sistemas regionais 
de exportação? A resposta mais comum, quase intuitiva, foi a 
provável existência de vínculos mais estreitos ainda entre famílias 
com poder econômico assentado na posse da terra e poder po-
lítico expresso na posse do aparelho do Estado, através do con-
trole da representação política até os níveis mais altos do plano 

��0 Sérgio Buarque de Holanda. Do Império à República, op. cit., p. �8�.
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nacional. Posteriormente, Simon Schwartzman chamou a aten-
ção para a necessidade de distinguir o padrão de relação que os 
principais atores sociais têm com o Estado e com a política nas 
regiões em desenvolvimento e nas regiões tradicionais. Enquanto 
nestas últimas “o cargo público era algo para ter e gerir, para aumentar 
o prestígio e a riqueza do político – uma espécie de patrimônio pessoal”, os 
outros “tinham seus próprios patrimônios e estavam interessados em con-
trolar mecanismos de decisão, em poder influenciar as ações governamentais 
no sentido de facilitar e ajudar na consecução de seus objetivos econômicos 
próprios e privados”.���  Esta observação abre a possibilidade de 
discutir a natureza dos vínculos entre representação política e 
sociedade na formação da estrutura oligárquica.

A argumentação aqui desenvolvida começou não encam-
pando a noção de predomínio dos setores agrários no âmbito 
da estrutura econômica. O setor do grande comércio e não o de 
proprietários rurais comandava um sistema econômico sustenta-
do pela combinação de atividades agrárias e urbanas. A diversi-
ficação de investimentos impediu que a crise econômica do final 
dos anos oitenta quebrasse o núcleo do empresariado comercial. 
Entre as duas últimas décadas do século XIX e o início do sé-
culo XX, os proprietários rurais arcaram com a maior parte do 
ônus da crise econômica. Em seguida, a análise voltou-se para o 
problema da formação dos atores políticos no contexto da cons-
trução do Estado Nacional. Neste aspecto, ressalta a observação 
de que a disputa política no Maranhão veio perdendo, ainda na 
segunda metade do século XIX, a característica de simples lutas 
entre famílias. Um setor político passou a controlar as instâncias 
de decisões, porém cada vez mais dependente do centro político 
nacional e submetido a suas pressões na regulagem das disputas. 
Apesar de atrelado socialmente aos grandes proprietários rurais, 
o seu locus de atuação, as relações com o aparelho do Estado e 
com o governo central, favoreceu a configuração de valores de 
identificação de grupo, sintetizados no interesse em manter o 
monopólio das funções de mando. Assim, é no espaço da me-

��� Simon Schwartzman. Bases do Autoritarismo Brasileiro, op. cit., p. �0�/�0�.
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diação entre instâncias do sistema de poder e entre interesses 
privados e Estado, que os grupos políticos se movimentam, se-
dimentam interesses próprios e comandam o processo de oligar-
quização da política.

Dois atores foram delimitados, a oligarquia política e a co-
munidade empresarial, e indicado como as relações entre eles se 
davam através de um modo de utilização do Estado, pois apesar 
deste não ter participação direta na exploração de atividades eco-
nômicas ou de serviços durante todo o período de meados do 
século XIX até a década de �9�0, o seu poder de interferência 
indireta podia ser considerável, através da regulamentação e das 
concessões de favores. Em contrapartida, a oligarquia encontra-
va no empresariado a principal fonte de sustentação financeira 
para o Tesouro, pela compra de títulos da dívida pública, em-
préstimos emergenciais ao governo e a própria carga tributária 
para as atividades comerciais. É possível afirmar que, enquanto 
grupo social, o empresariado mantinha relações de certa tensão 
com a oligarquia política, de encontros e desencontros. A distin-
ção entre setores economicamente dominantes e politicamente 
dirigentes acentua as possibilidades de atritos no exercício da me-
diação política. Em sua gênese, a distinção esteve presente desde 
a fase decisiva de construção da ordem imperial, no período da 
Conciliação. Os grandes proprietários não viam os homens que 
comandavam os partidos e tinham prestígio junto aos gabinetes 
ministeriais como representantes dos seus interesses. Eram rela-
tivamente constantes as queixas quanto ao posicionamento ado-
tado pelos parlamentares e líderes políticos, acusados de defen-
derem mais os próprios interesses que acorrerem às necessidades 
da lavoura e do comércio. Em termos de grupos sociais amplos, 
desde a configuração do setor de representação política nunca 
houve controle estreito sobre as decisões. Algumas questões vi-
tais, como a propriedade da terra, permaneceram intocáveis, mas 
os senhores rurais não detinham poder político coletivo baseado 
na posse de terras, como ocorreria numa situação tipicamente 
feudal. A independência frente aos poderes do Estado continuava 
a ser exercida, em processo de enfraquecimento, apenas no ní-
vel local, onde o padrão de liderança política praticamente não 
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mudou e os “coronéis” continuaram a ser a principal referência 
da estrutura de poder.���  A crise econômica do final do século 
XIX, particularmente aguda para os grandes plantadores, termi-
nou fortalecendo a percepção do Estado como “negócio”, traço 
enfatizado por Simon Schwartzman, mas o determinante para tal 
padrão de relacionamento com os poderes públicos não foi a crise 
econômica, como parece supor o autor, e sim a própria forma de 
gestação dos atores políticos. A oligarquização do Estado é fruto 
de um determinado tipo de mediação política, num contexto em 
que a utilização privada do poder público, o patrimonialismo, é 
característica que remonta à ocupação colonial. Em vez de uma 
situação onde existiria o controle monótono dos proprietários 
rurais sobre a economia e a política, encontramos uma situação 
de divisão de setores econômicos, com a supremacia de um em-
presariado urbano, e a organização de uma estrutura política em 
que as relações entre Estado e partidos são determinadas antes 
pelos interesses próprios da oligarquia política que pela vontade 
dos proprietários rurais ou dos grandes comerciantes da capital.

A compreensão da formação da oligarquia como resultan-
te das necessidades de organização da dominação política na-
cional e não meramente como prolongamento do poder local, 
permite a análise de crises definidas em seu próprio âmbito de 
atuação. A política oligárquica é comumente instável, sujeita a 
processos variados de acomodações e acordos pessoais, decor-
rentes seja do acirramento da disputa pelas posições de mando, 
seja pelas ressonâncias que as modificações no plano do governo 
central podem causar nas situações estaduais. A vinculação ge-
nética com o governo central propiciou que através dele fossem 
resolvidos muitos dos impasses das disputas intra-oligárquicas. 
O poder central para se fortalecer no processo de construção do 
Estado favoreceu a formação de um setor político a ele vincula-
do. No caso do Maranhão, a história política não foi determinada 

��� Esse aspecto da margem de independência do Estado imperial frente aos proprie-
tários rurais é destacado em Raymundo Faoro, Os Donos do Poder, op. cit.; Sérgio 
Buarque de Holanda, Do Império à República, op. cit.; José Murilo de Carvalho, A 
Construção da Ordem e Teatro de Sombras, op. cit.
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apenas a partir da disputa entre núcleos familiais, por mais que 
as redes de compadrio perpassando os grupos políticos ainda se 
mostrassem importantes na divisão dos cargos e nomeações e 
geralmente estivessem por trás das inúmeras cisões. Tampouco a 
oligarquia política pode ser considerada um mero prolongamen-
to do governo central. A oligarquia, constituída através de requi-
sitos políticos, viveu da mediação de interesses, do acesso aos 
benefícios do poder, guardando um âmbito de atuação que não 
acha explicação nem no domínio do localismo privatista, nem no 
domínio do estatismo burocrático.

As características da atuação da oligarquia estão marcadas 
pela utilização sem freios do clientelismo e de toda espécie de 
barganhas envolvendo os chefes políticos municipais, o empre-
sariado comercial e as próprias instâncias da administração do 
Estado. Sempre oferecendo em troca do apoio político ou da 
sustentação financeira o acesso aos benefícios que o Estado pode 
proporcionar, a oligarquia retém recursos de poder, o que explica 
sua margem de autonomia frente aos coronéis municipais, para 
o que muito contribuiu, sem dúvida, a característica de manter as 
decisões políticas e os recursos financeiros geridos centralizada-
mente. Na organização da dominação regional, a oligarquia sem-
pre defendeu posições de centralização política, nunca se deixan-
do levar por noções de descentralização de cunho municipalista. 
A subordinação do município, como Nunes Leal já demonstrou, 
tornou-se desde cedo um dos esteios da política brasileira. De-
pendentes do Estado, com escassos recursos financeiros, muitas 
Câmaras continuaram a viver à sombra de chefias locais. Entre-
tanto, eram chefes com pouca capacidade de agregação de inte-
resses, cujo raio de ação limitava-se mais ao plano municipal. Por 
outro lado, as relações de troca que se desenvolviam com o em-
presariado urbano também estavam marcadas pelo tratamento 
particularizado das questões. A maior capacidade de agregação 
de interesses do alto comércio em relação aos agricultores vem 
desde o século XIX e foi apontada pelo único periódico espe-
cializado mantido por produtores de açúcar na década de �870, 
mas as relações dos grandes comerciantes com o governo foram 
pontilhadas por momentos de desencontros, quando chegavam 
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às vezes a pedir a intervenção do poder central para anular leis, 
decretos e orçamentos. Os motivos dos atritos giravam em torno 
da divisão da carga tributária. Os problemas criados nas relações 
do Estado com os empresários, enquanto grupo social, eram re-
solvidos ou amortecidos com o tratamento particularizado aos 
focos de atrito. Assim, os grandes empresários ganhavam com-
pensações setorializadas, como aconteceu com os seus investi-
mentos industriais e com as inversões no setor de serviços, ou 
individualizadas, que perduravam por um largo período. A acu-
mulação se desenvolvia num sistema de dependência de favores 
e facilidades fiscais que eram conseguidos através da oligarquia. 
Apesar desse entrelaçamento, os empresários durante a Repúbli-
ca, a exemplo dos proprietários rurais no Império, e de manei-
ra ainda mais forte, não viam os políticos como representantes 
dos seus interesses. O modo de atuação dos políticos continuava 
mais vinculado ao Estado que à sociedade.

Torna-se necessário colocar, ainda que em perspectiva am-
pla, a problemática da Revolução de �0 no conjunto da estrutura 
oligárquica. O tratamento deve ser feito primeiro em relação à 
natureza do processo que está na base das modificações políticas 
da década de �9�0. Em seguida (e levando em conta a percep-
ção geral do que aconteceu após o Estado Novo), em relação 
ao problema das continuidades e descontinuidades geradas no 
processo de transformações com respeito à categoria política 
“oligarquia”.

Uma das dimensões da crise de �9�0, como visto no se-
gundo capítulo, é que ela contém uma crise intra-oligárquica. 
Esta última caracterizou-se inicialmente como um processo de 
renovação de lideranças e substituição de chefias dentro de um 
mesmo padrão de dominação. No entanto, a conjugação da re-
novação com outros ingredientes do quadro social e político, 
notadamente a insatisfação de camadas populares urbanas, pro-
piciou um viveiro para as facções sacrificadas no processo de 
fortalecimento de novas lideranças desenvolverem um discurso 
“anti-oligárquico”. Se o problema se resumisse a uma reorgani-
zação interna da oligarquia, a crise poderia, no máximo, com-
portar uma nova divisão de postos administrativos e de poder 
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de nomeação, ou seja, do acesso ao aparelho do Estado, com 
a mediação do governo central. A história mostrou que as cri-
ses internas foram decididas com a mediação do governo central 
(�909) ou por negociação entre líderes regionais (recomposição 
de �89�/97). O quadro geral das relações entre estados e go-
verno federal foi determinante para o desenrolar dos processos. 
O poder central apenas em momento crucial para a definição 
dos marcos de sustentação no início da República abdicou da 
interferência nos conflitos intra-oligárquicos. Em pouco tempo, 
a relação voltaria a ser de interferência, muitas vezes direta, nos 
estados econômica e politicamente mais fracos. A federação sur-
giu não por um acordo entre grupos oligárquicos regionais, e sim 
por um acordo entre grupos regionais e o poder central. Essa 
consideração parece chave para o entendimento do processo po-
lítico na República Velha.��� A crise do modelo e a Revolução de 
30 só podem ser compreendidas se fizermos referência tanto às 
questões postas na década de �9�0 quanto ao quadro em que 
elas encontram resolução, como observado por Luciano Martins. 
Na década de �9�0, provavelmente vários estados passavam por 
processos internos de renovação oligárquica, como indicam as 
dissidências e novas lideranças que surgem no período (Partido 
Democrático em S. Paulo, a “geração de �907” no Rio Grande 
do Sul etc.). O sistema oligárquico tinha pela frente o problema 
do aumento da competitividade, pois as dissidências e as pres-
sões dos setores urbanos confluíam no combate ao controle ma-
nipulatório das eleições pelos partidos situacionistas. O congela-
mento da competição oligárquica, ou sua compressão em siglas 
partidárias cujas máquinas de clientelismo se confundiam com a 
máquina do Estado, dava mostras de ter poucas condições de ab-
sorver as novas dissidências. Some-se a isto o descontentamento 
existente nos meios militares com o papel secundário das For-
ças Armadas no conjunto do Estado republicano e a insatisfação 

��� “Ao mesmo tempo em que depende das oligarquias regionais, é a última instância 
que as legitima, funcionando como árbitro nas áreas cujos interesses não representa 
de ‘maneira direta’. Isso se expressa nas freqüentes intervenções federais, ou nas 
pacificações alcançadas em momentos de crise aguda”. Boris Fausto. A Revolução de 
30: história e historiografia, p. ���/���.



���

popular existente nas capitais. Os três problemas estão na base 
das transformações aceleradas pelos desdobramentos da Revolu-
ção de �0, especialmente a ordem autoritária instalada em �9�7. 
No caso do Maranhão, o empresariado conheceu um período de 
fortalecimento dos interesses corporativos e, ao mesmo tempo, 
respondeu favoravelmente aos apelos feitos pelo governo, tanto 
federal quanto estadual, para um relacionamento direto mais in-
tenso. Ambos, governo central e empresariado urbano, pareciam 
almejar um pacto que prescindisse da mediação da oligarquia, dos 
líderes políticos tradicionais. Entretanto, logo no desencadear do 
episódio revolucionário aconteceram atritos entre os intervento-
res tenentes e o empresariado. Um problema antigo se recolocou 
como ponto central das divergências: a cobrança de impostos. 
Em período de redefinição do bolo tributário, os interventores 
queriam que o empresariado continuasse sustentando financei-
ramente o Estado.  A falta de acesso às decisões dos interven-
tores levou o empresariado a defender a reconstitucionalização 
do país, mas, dando novas evidências de que as desconfianças 
com o antigo setor político perduravam, eles não participaram 
da reorganização partidária junto aos líderes da oligarquia e ar-
ticularam uma chapa própria para a Constituinte estadual. Pos-
teriormente, em �9�5, estourou uma crise entre os partidos que 
davam sustentação ao governador eleito, vindo, em seqüência, a 
intervenção federal, a imposição por Vargas de um nome ligado 
ao governo central e a política que o novo chefe do Executivo 
estadual passou a imprimir no intuito de criar uma base de apoio. 
A sustentação foi buscada manobrando as correntes existentes, 
mas, principalmente, com a aproximação do empresariado da 
Associação Comercial e implementação da política social, que 
absorvia novas fontes de legitimidade para o poder político junto 
às camadas de trabalhadores urbanos.

Quanto à segunda questão, se a oligarquia se consolidou 
enquanto categoria política no exercício da mediação de interes-
ses e sempre teve no controle dos principais postos representati-
vos um dos seus eixos fundamentais de sustentação, o que acon-
teceria com o fechamento dos canais parlamentares? A oligarquia 
sucumbiria à corporativização da representação de interesses em 
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curso, sob o controle do governo central? A resposta para o pro-
blema deve levar em conta que a oligarquia, ao se entrincheirar 
no comando da política, lançou raízes no Judiciário e nas secre-
tarias do Executivo e também desenvolveu determinadas práti-
cas, modos de vinculação entre interesses particulares e o Estado. 
Uma questão sempre enfocada neste trabalho foi a utilização do 
clientelismo em proveito político da oligarquia. Na verdade, um 
jogo de trocas em que todos levavam alguma coisa, salvo a im-
portante ressalva que os chefes locais utilizavam muito dos seus 
bens particulares, enquanto a oligarquia utilizava os favores do 
Estado. O tratamento particularizado também contaminava as 
relações com os grupos empresariais, pois, indiretamente, através 
das concessões e benesses, o Estado tinha importância para a 
reprodução do padrão de acumulação. De forma geral, os traba-
lhadores urbanos também se mostraram interessados em trocar 
apoio por uma política setorial. As bases sociais do Estado no 
Brasil se alargaram, como indicado na clássica conceituação do 
“Estado de Compromisso”, deslocando a estrutura de represen-
tação de interesses para o corporativismo e o processo de rear-
ticulação partidária pós-Estado Novo surgiu ainda com maiores 
dificuldades para agenciar efetivamente interesses de grupos so-
ciais mais amplos e não da oligarquia política. Em suma, a oligar-
quia, que sempre guardou relações íntimas com o Estado, não 
era propriamente um impedimento para o seu fortalecimento, de 
maneira que estaria apta a ressurgir no comando ou, pelo menos, 
disputar a supremacia da influência política com as categorias 
vitoriosas no movimento de �0, especialmente as elites burocrá-
ticas e militares.   

  No Maranhão, Paulo Ramos, ao contrário de outros in-
terventores do Nordeste, não conseguiu comandar o processo 
eleitoral na saída do Estado Novo. Pediu demissão quando per-
cebeu que se desenhava a influência decisiva do pernambucano 
Victorino Freire na política estadual, devido a sua proximidade 
com Gaspar Dutra, o candidato indicado para a presidência por 
Vargas. Depois da derrota nas eleições de �9��, em que ajudou 
os magalhãesistas, Victorino continuou interessado em influir 
na política local, sendo de muita serventia o tempo que passou 
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como oficial de gabinete do ministro da Viação e Obras Públicas. 
De fato, com o apoio de Dutra, ele viria para organizar o PSD 
no Maranhão, travando uma luta ferrenha com Genésio Rego e 
Clodomir Cardoso pelo controle do partido e mesmo pela sigla.
O fortalecimento de Victorino Freire se deu entre �9�7 e �95�. 
O marco seria a vitória em mais uma situação de crise aberta, 
com os grupos políticos radicalizados numa disputa eleitoral só 
definida com o posicionamento do Superior Tribunal Eleitoral, 
dando fim a um movimento conhecido como a “Greve de 51”, 
puxado pelas oposições coligadas para impedir a posse de Eu-
genio Barros, o candidato vitorinista. O estouro da crise segue 
inicialmente roteiro conhecido. Victorino havia vencido o pri-
meiro round da batalha pelo controle político do Estado com a 
indicação de Sebastião Archer para o governo em �9�7, tendo 
como vice, Saturnino Belo, colocado como interventor ao final 
da ditadura de Vargas, após a renúncia de Paulo Ramos. Ambos 
eram comerciantes e industriais, com trânsito entre os próce-
res da Associação Comercial. Saturnino Belo era sócio da firma 
Francisco Aguiar & Cia, uma das maiores casas exportadoras, 
com negócios também na indústria de óleo de babaçu. Nestes 
anos de rearrumação do arranjo oligárquico, os setores políticos 
buscaram estreitar relações com figuras do alto comércio e vários 
apareceriam em cargos políticos e administrativos importantes. 
Preterido como candidato ao próximo período governamental 
na convenção do PST (a legenda adotada pelos vitorinistas quan-
do da perda da sigla do PSD para o grupo genesista), em favor da 
indicação de Eugenio Barros, um industrial da cidade de Caxias, 
Saturnino Belo rompeu com Victorino e concorreu apoiado por 
uma frente das correntes oposicionistas, incluindo os genesis-
tas, os marcelinistas (agora sob o comando de Lino Machado), 
os novos nomes do PSP, liderados por Clodomir Milet e Neiva 
Moreira, além de outras siglas menores. Com uma fraude escan-
carada, o candidato de Victorino foi eleito, mas o resultado con-
testado pelos oposicionistas, que requereram a anulação de várias 
secções e a realização de eleições suplementares. No decorrer do 
processo de contestação, Saturnino Belo morreu de enfarto e o 
Tribunal Regional confirmou a vitória de Eugênio Barros, decla-
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rando desnecessárias as eleições suplementares. A partir daí, com 
a recusa aguerrida das oposições em aceitarem a posse de Eugê-
nio Barros, o Maranhão viveu novamente a indefinição sobre o 
detentor do governo estadual, mas desta vez com a presença de 
camadas populares da capital envolvidas diretamente no enca-
minhamento do conflito, bastante insufladas pela morte de Satú 
Belo. Em todos esses momentos de disputa pelo controle do 
governo durante a República, os embates  anunciados nunca che-
garam efetivamente a se concretizar, e não seria muito diferente 
na “Greve de 5�”, apesar de toda a aura de resistência que cerca o 
movimento. O certo é que os grupos políticos envolvidos sabiam 
ser aquele um momento decisivo na definição dos contornos que 
o situacionismo tomaria no Maranhão. Não cabe entrar em deta-
lhes sobre o desenrolar do conflito, mas indicar que a natureza é 
a mesma das crises de �9�5 e �909. São crises intra-oligárquicas, 
com as variáveis específicas de cada momento. Se o encaminha-
mento final da crise de 1951 parece diferente, a narrativa das ne-
gociações políticas mostra que o governo federal tentou mediar 
uma solução de compromisso, com a participação da oposição 
no governo de Eugênio Barros, mas diante da radicalização de 
posições, decidiu manter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral 
e não decretou a intervenção, sustentando a posição da corrente 
liderada por Vitorino Freire, que usou de todas as relações na 
esfera federal, ponto onde efetivamente sustentava seu poder. 
No fundo, houve uma “intervenção branca” quando as tropas 
do general Edgardino Alves Pinto, da �0ª Região Militar, sediada 
em Fortaleza, ocuparam a capital e garantiram a situação, com o 
governo entregue a César Aboud, presidente da Assembléia Le-
gislativa, enquanto Eugênio Barros aguardava no Rio de Janeiro 
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Depois da legalidade 
da diplomação ter sido confirmada nas instâncias superiores, no-
vos conflitos se efetuaram, com o incêndio da sede do Tribunal 
Regional Eleitoral pela multidão enfurecida com o resultado, o 
que ocasionou a volta do general Edgardino, garantindo a posse 
de Eugênio Barros. O pedido de intervenção federal pelas opo-
sições, finalidade última do movimento grevista de 51, é apenas 
a confirmação de que as possibilidades de alteração do quadro 
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político continuavam atreladas à interferência do governo cen-
tral. Não era simplesmente uma “estratégia periférica”, fruto de 
grupos impossibilitados de chegar ao poder através do voto, por 
mais que assim fosse visto pelos agentes e mesmo pelos analistas, 
tanto os de ontem quanto os de hoje, mas derivava da própria 
constituição da oligarquia e das vias de resolução dos conflitos 
políticos na estrutura oligárquica.���

 A influência de políticos pernambucanos no encaminha-
mento das disputas locais foi verificada em vários momentos 
desde o final do Império, mas Victorino Freire não representava 
mais uma tentativa de satelitização a partir das oligarquias per-
nambucanas, como nos tempos de José Mariano e Rosa e Silva, 
seria antes a expressão cabal de uma característica formadora da 
estrutura política, a de que os vínculos com as esferas do governo 
federal, dos ministérios, dos tribunais, do Congresso Nacional, 
são decisivos para a definição da liderança regional, pois o que se 

��� Para uma ótima narrativa das disputas entre os grupos políticos na era vitorinista 
ver Benedito Buzar. O Vitorinismo: lutas políticas no Maranhão (1945 a 1965). São Luís: 
Lithograf, �99�. Sobre a “Greve de 5�” e o quadro político do Maranhão entre as 
décadas de �950 e �9�0 ver Neiva Moreira. O Pilão da Madrugada (depoimento a José 
Louzeiro). Rio de Janeiro: Terceiro Mundo, �989; Benedito Buzar. A Greve de 51: 
os trinta e quatro dias que abalaram São Luís. S. Luís: Editora Alcântara, �98�; José de 
Ribamar C. Caldeira. Estabilidade social e crise política: o caso do Maranhão In Revista 
Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte, separata nº ��, �978; Paulo Rios 
Ribeiro. “A Revolução Deu Marcha à Ré”. A Greve de 51: ruptura e continuidade do poder 
oligárquico no Maranhão. Dissertação de mestrado em História, UFPE, Recife, �00�; 
Wagner Cabral da Costa.  A Raposa e o Canguru: crises políticas e a “estratégia periférica” no 
Maranhão (1945/1970) In História do Maranhão: Novos Estudos. São Luís: Eduf-
ma, �00�. Idem. Sob o Signo da Morte: o poder oligárquico de Victorino a Sarney. São Luís: 
Edufma, �00�. Infelizmente, estes trabalhos passam ao largo da questão da relação 
entre o núcleo empresarial e a oligarquia. No início da década seguinte, a derrocada 
da Praia Grande e do modelo econômico analisado já é um fato, de forma que a re-
arrumação do situacionismo será permeada pelas articulações com agências estatais 
de financiamento e o surgimento de novos interesses econômicos. Rossini Corrêa, 
em importante e pouco explorado ensaio interpretativo, constitui ligeira exceção, ao 
tratar o vitorinismo como um “bonapartismo das classes dominantes”, garantindo 
sobrevida à “aliança mercantil-latifundiária” que sustentava o Estado e tinha como 
expressão política o domínio oligárquico. Na perspectiva aqui desenvolvida, entre-
tanto, o vitorinismo não é um momento excepcional e deve ser compreendido a 
partir da lógica da formação da estrutura oligárquica. Ver Rossini Correa. Formação 
Social do Maranhão: o presente de uma arqueologia. São Luís: Sioge, �99�, cap. V.  
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trata fundamentalmente é da capacidade de estabelecer a media-
ção política entre as instâncias de poder. Toda vez que este vazio 
se colocou, apareceu sobre a forma de crise intra-oligárquica e 
sua resolução passou pelos vínculos com o governo central. Foi 
assim com Urbano Santos, cujas ligações com Pinheiro Machado 
e a colocação como vice-presidente da República o qualificaram 
ao comando do compromisso que regeu a política maranhense 
após a crise de �909. Seria assim também com Victorino Freire, 
sucessivamente eleito senador, cujo cacife político residia todo 
no Rio de Janeiro. Depois da vitória em �95�, ele recuperou a 
sigla do PSD, montando uma máquina política famosa pelos atos 
de violência e manipulação das eleições, capaz de assegurar uma 
cadeira senatorial ao conhecido empresário das comunicações 
Assis Chateaubriand, derrotado na terra natal, a Paraíba, mas im-
prescindível para os políticos nacionais do PSD, às voltas com 
a costura da candidatura de Juscelino Kubitschek. Episódio, de 
resto, quase idêntico ao ocorrido na saída da crise de �909, quan-
do, devido à pressão de Pinheiro Machado, motivado pelas ne-
cessidades da articulação da candidatura presidencial de Hermes 
da Fonseca, foi garantida a senatoria a Fernando Mendes de Al-
meida, então diretor do Jornal do Brasil. O domínio de Victorino 
na política maranhense esteve marcado por uma sucessão de cri-
ses políticas, enfrentando constantes dissidências dentro do PSD 
e conseguindo contornar o cerco ao Palácio dos Leões graças 
a manobras quase inacreditáveis na Assembléia Legislativa e no 
Judiciário, sempre referendadas nos altos escalões da República. 
A conjunção do enfraquecimento no plano nacional, devido à 
crise do esquema de sustentação do PSD, e o rompimento com 
o governador Newton Bello, um dos vários que surgiram à sua 
sombra, formam o quadro de derrocada do vitorinismo. Nova-
mente os laços com o governo federal se mostrariam decisivos 
na ascensão de José Sarney, outra cria rebelde, pois não apenas 
sua vitória para o governo do Estado em �9�5 é indissociável 
do quadro político aberto com o golpe militar, como seu for-
talecimento e a definitiva configuração do situcionismo foi um 
processo paulatino que também esteve vinculado à maior pene-
tração do novo líder oligárquico nos círculos centrais da política 
brasileira.
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 1902 2.810 2.001:065$ 1921 2.260 2.763:707$

 1903 2.853 2.528:420$ 1922 - 4.567:230$

 1904 1.706 2.144:751$ 1923 - 5.950:530$

 1905 1.477    991:935$ 1924 - 5.074:492$

 1906 2.874 2.131:288$ 1925 - 1.340:772$

 1907 1.817    968:133$ 1926      18 552:104$

 1908    523    270:163$ 1927 2.450 6.418:401$

 1909    407    290:012$ 1928 2.352 6.977:521$

 1910      67      88:355$ 1929 3.133 8.363:019$

 1911    245    245:305$ 1930 4.419 7.940:477$

 1912    122    106:595$ 1931 4.710 10.088:749$

 1913    905    878:393$ 1932 4.193 12.866:077$

 1914    625    794:879$ 1933 4.856 13.646:180$

 1915    674    885:616$ 1934 6.599 16.375:749$

 1916 1.448 2.940:186$ 1935 6.496 20.553:354$

 1917 3.094 6.903:055$ 1936 5.491 16.897:047$

 1918    936 2.277:101$ 1937 7.099 17.644:815$

 1919 1.439 3.122:308$ 1938 5.272 12.454:981$

 1920 1.682 4.231:973$ 1939 4.196 10.009:215$

Fonte: Departamento Estadual de Estatística, Maranhão �9�8, p. ���; Propo-
sed Loan State of  Maranhão, National Archives/Banespa 8��5� M��; Hen-
rique Costa Fernandes, Administrações Maranhenses (1822/1929), p. �7�/�77; 
Mensagem do Governador Paulo Ramos, 9/09/�9�7; Relatórios do Inter-
ventor Federal, dr. Paulo Ramos ao Presidente da República, referentes às 
administrações de �9�8, �9�9 e �9�0. 

ANEXO I

QUADRO I -  EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO

	 ANOS	 VOLUME		 VALOR		 ANOS	 VOLUME	 VALOR	
	 	 (ton.)	 (mil	réis)	 	 (ton.)	 (mil	réis)
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 1902 - 2.211:438$ 1928 1.007,4 ton 8.257:409$

 1903 6.057.037 m 2.165:441$ 1929 1.087,2 ton 9.028:889$

 1914-15* 5.611.310 m 1.920:406$ 1930 786,6 ton 5.509:563$

 1915-16* 7.008.953 m 2.823:784$ 1931   874,9 ton 6.788:837$

 1916-17* 8.565.603 m 4.200:311$ 1932 1.272,7 ton 9.268:104$

 1917-18* 8.839.014 m 5.732:297$ 1933 8.796.278 m 8.717:518$

 1918-19* 4.215.936 m 3.884:028$ 1934 10.607.067m  9.763:249$

 1922 - 5.466:250$ 1935 11.196.605m 9.150:844$

 1923 - 6.734:772$ 1936  8.981.300m 6.786:627$

 1924 - 10.237:136$ 1937     972,6 ton 8.108:881$

 1925 - 11.220:849$  1938     805,3 ton 7.029:097$

 1926 1.003,1 ton   10.517:084$ 1939  1.120,0 ton 9.176:269$

 1927 1.187,9 ton   10.383:216$ 1940  1.098,0 ton 9.698:473$

 QUADRO II  -  EXPORTAÇÃO DE TECIDOS 
DE ALGODÃO

* ano financeiro- jul a jun

Fonte: Mensagem do �º Vice-governador, em exercício, Alexandre Collares 
Moreira Jr., �8/0�/�90�; Relatório Carneiro de Freitas, p. ��; Mensagem 
do Governador Paulo Ramos, 9/09/�9�7; Relatórios do Interventor 
Federal ao Presidente da República, referentes às administrações de �9�8, 
�9�9 e �9�0. 

	 ANOS	 VOLUME		 VALOR	 ANOS	 VOLUME	 VALOR
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 1897 362,0  - 1925 - 5.862:653$

 1898 612,0       - 1926 2.064,6 1.713:446$

 1899 208,6       - 1927 3.208,8 1.685:582$

 1900 247,5       - 1928 9.779,8 7.425:396$

 1901   27,8       - 1929 7.336,1 4.853:073$

 1902   32,2       - 1930 6.121,6 2.558:484$

 1903   67,4       - 1931 5.758,8 1.922:787$

 1914         5.120,0 1.685:125$ 1932 3.411,7 1.796:207$

 1915         6.449,1 2.551:784$ 1933 2.702,4 1.755:016$

 1917         3.154,5 1.239:523$ 1934 4.548,7 2.783:925$

 1918         5.275,0 2.872:751$ 1935 4.190,9 1.926:605$

 1919*         1.236,6    941:554$ 1936 3.729,7 2.826:336$

 1920         1.682,7 2.841:040$ 1937 6.985,9 5.673:502$

 1922 - 1.257:357$ 1938          10.303,6 7.291:419$

 1923 -    602:036$ 1939 5.890,1 3.281:370$

 1924 - 2.641:989$ 1940 4.413,0 2.484:409$

* Apenas seis meses.

Fonte: Departamento Estadual de Estatística, Maranhão �9�8; Proposed Loan 
State of  Maranhão, Archives/Banespa 8��5� M��; Henrique Costa Fernandes, 
Administrações Maranhenses (�8��-�9�9), p. �7�/�77; mensagem do Governador 
Paulo Ramos, 9/09/�9�7; Relatórios do Interventor Federal ao Presidente da 
República, referentes às administrações de �9�8, �9�9, �9�0.

QUADRO III - EXPORTAÇÃO DE ARROZ PILADO

	 ANOS	 VOLUME	 VALOR	 ANOS	 VOLUME	 VALOR
	 	 (ton)	 (mil	réis)	 	 (ton)	 (mil	réis)
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	 ANOS(1)	 VOLUME	 VALOR	 ANOS	 VOLUME	 VALOR
	 	 (ton)	 (mil	réis)	 	 (ton)	 (mil	réis)

(1) Anos duplos referem-se ao exercício financeiro de julho a junho.

Fonte: Mensagem do Governador Godofredo Viana, 5/0�/�9�5, p. �8; 
Henrique Costa Fernandes, Administrações Maranhenses (�8��-�9�9), p. 
�90; Mensagem do Governador Paulo Ramos, 9/09/�9�7; Departamento 
Estadual de Estatística, Maranhão �9�8, p. ��7.

 1913-14 15,4       4:257$ 1928 18.529,8 13.603:773$

 1914-15 1.774,3    429:177$ 1929 10.308,4   6.140:618$

 1915-16 2.462,8    690:384$ 1930 15.943,2   7.843:643$

 1916-17 2.163,8    853:307$ 1931 20.103,8   9.250:367$

 1917-18 5.553,7 2.848:080$ 1932 15.921,3   7.021:630$

 1918-19 5.809,9 2.835:894$ 1933   7.503,0   3.624:332$

 1919-20 4.385,7 2.684:967$ 1934   8.185,8   4.172:707$

 1920-21 2.257,1 1.215:257$ 1935 19.800,0 14.445:619$

 1921-22 7.338,0 4.483:988$ 1936 31.983,8 33.128:061$

 1922-23 18.485,8 14.025:260$ 1937 22.095,1 31.423:696$

 1923          28.279,5 21.740:328$ 1938 34.313,3 33.568:555$

 1924          13.700,9 10.400:854$ 1939 51.515,8 51.014:640$

 1925          10.616,0  8.250:000$ 1940 41.353,5 39.455:313$

 1926          18.967,3 11.781:215$ 1941 41.041,5 52.155:505$

 1927          21.283,1 14.512:324$ 1942 30.575,4 59.857:954$

QUADRO IV - EXPORTAÇÃO DE AMÊNDOA  
DE BABAÇU
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 1899 8.847:577$ 1918 20.414:879$ 1928* 48.828:756$

 1900  10.067:828$ 1919 29.810:203$ 1929* 40.534:605$

 1901 7.494:328$ 1920 30.605:902$ 1930* 31.954:468$

 1902 8.967:977$ 1921 18.523:105$ 1931* 38.035:812$

 1903 8.404:179$ 1922 26.476:131$ 1932* 46.023:895$

 1911  10.947:991$ 1923 34.907:121$ 1933* 40.962:164$ 

 1912  10.802:577$ 1924 29.222:359$ 1934* 43.546:542$

 1913 8.900:305$ 1925 30.905:458$ 1935* 63.252:971$

 1914  10.846:487$ 1926 27.890:169$ 1936* 82.872:800$

 1915  11.358:722$ 1927 32.432:120$ 1937* 87.942:664$

 1916  17.287:932$ 1928 37.330:225$ 1938* 82.211:888$

 1917  28.215:732$ 1927* 42.826:678$ 1939* 101.675:820$

* Incluindo a exportação direta pelos municípios.

Fonte: Relatório do Secretário de Fazenda, Carneiro de Freitas, exercício 
financeiro 1917-18, p.144; Proposed Loan State of  Maranhão, National 
Archives/Banespa 8��5� M��; Mensagem do Governador Godofredo Viana, 
em 5/0�/�9�5; Henrique Costa Fernandes, Administrações Maranhenses 
(�8��-�9�9); Mensagem do governador Paulo Ramos, em 9/09/�9�7; 
Relatórios do Interventor Federal ao Presidente da República, referente às 
administrações de �9�8, �9�9 e �9�0.

ANEXO II

EXPORTAÇÃO GERAL

(valor em mil réis)

	 ANO	 VALOR	 ANO	 VALOR	 ANO	 VALOR
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DEPUTADOS / LEGISL. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º
Costa Rodrigues x x   x x x
Custódio Alves x
Casimiro Dias Vieira x    x
Benedito Leite x    x
Luiz Domingues x x x x x x x  x x x
Christino Cruz x x  x x x x x
José Francisco de Viveiros    x
Antonio E. de Berredo   x x
Gustavo Collaço Veras   x x
Urbano Santos    x x x
Rodrigues Fernandes x  x x x
Guedelha Mourão    x x x
José Eusébio    x x x
Cunha Martins    x
Manuel I. Dias Vieira     x
Agripino Azevedo      x x x x x x x x
Cunha Machado      x x x x x x
Dunshee de Abranches       x x x x
Arthur Q. Collares Moreira        x x x x x
Coelho Neto       x x x
Luiz Carvalho         x
Herculano Parga          x
Marcelino Machado          x x x 
José Barreto          x x x
Magalhães de Almeida            x x
Raul da Cunha Machado            x x
Costa Fernandes             x
Clodomir Cardoso             x
Viriato Correia            x x
Domingos Barbosa            x x
Humberto de Campos             x

Fonte: Dunshee de Abranches. Governos e Congressos da República dos Estados 
Unidos do Brasil (1889/1917); Diário Oficial do Estado do Maranhão.

ANEXO  VI
DEPUTADOS FEDERAIS  �89�/�9�9
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