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Resumo 
Entre outros aspectos referentes à administração colonial, destaca-se a importância das câmaras municipais 
como instrumento privilegiado para se compreender as relações entre metrópole e colônia. Entende-se, assim, 
que o âmbito local torna possível perceber as dimensões das relações entre colônia e Estado Central Português. 
Nesse sentido, é imprescindível discutir como se realizava o processo de escolha dos membros das câmaras 
municipais, tratando da qualidade das pessoas que a compunham. Através da análise das eleições de barrete 
ocorridas em Curitiba, é possível verificar a aplicação da legislação portuguesa nas eleições municipais nas 
vilas dos sertões brasileiros, no século XVIII, determinando com que freqüência as eleições de barrete eram 
realizadas, definindo os motivos que levavam a tal procedimento e quem eram os indivíduos escolhidos nessa 
eleição para ocupar um cargo da governança local. Além dessas questões é possível discutir a hipótese de que 
o acesso aos cargos da governança local facilitava a aquisição de títulos de nobreza e agregava ao indivíduo 
prestígio social. A comunicação que pretendemos realizar irá apresentar os resultados finais de uma pesquisa que 
foi realizada no Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses, do Departamento 
de História/UFPR, vinculado ao Projeto Integrado de Pesquisa Formação da Sociedade Paranaense: população, 
administração e espaços de sociabilidade (1648-1853), depois transformada em monografia de conclusão de 
curso. 
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Abstract 
Among others referring aspects to the colonial administration, importance of the city councils is distinguished it 
as privileged instrument to understand the relations between metropolis and colony. It is understood, thus, that 
the local scope becomes possible to perceive the dimensions of the relations between colony and Portuguese 
Central State. In this direction, it is essential to argue as if it carried through the process of choice of the 
members of the city councils, treating to the quality of the people who composed it. Through the analysis of the 
occured elections of barrete in Curitiba, it is possible to verify the application of the Portuguese legislation in the 
municipal elections in the villages of the Brazilian hinterland, in 18th century, determining with that frequency 
the elections of barrete were carried through, defining the reasons that led to such procedure and who they were 
the individuals chosen in this election to occupy a position of the local governança. Beyond these questions 
it is possible to argue the hypothesis of that the access to the positions of the local governança facilitated the 
acquisition of nobility headings and added to the individual social prestige. The communication that we intend 
to carry through will go to present the final results of a research that was carried through in the Center of 
Documentation and Research of Portuguese domains History, of the Department of History/UFPR, tied with the 
Integrated Project of Research Formation of the Paranaense Society: population, administration and spaces of 
sociability (1648-1853), later transformed into monograph of course conclusion. 
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Legislação portuguesa e formação de elites políticas 
locais 
A Câmara Municipal de Curitiba no século XVIII 

Isis Messias da Silva 

A . vila de Curitiba, localizada acima da Serra do Mar, delimitada apenas ao norte por 
Sorocaba e a leste por Paranaguá, começou a formar-se em meados do século XVII, tendo como primeiros 
estabelecimentos os arraiais de mineradores. No ano de 1668, ocorreu a primeira concessão de sesmaria de 
terras na região de Curitiba. No mesmo ano temos a tomada de posse da povoação e a petição que resultou 
no levantamento do pelourinho pelo Capitão Gabriel de Lara.1 

Contudo, ocorreu um lapso de 25 anos entre o levantamento do pelourinho e a elevação do povoado à 
categoria de vila, com a instalação de uma câmara de vereadores A câmara estaria encarregada de dissociar 
o espaço urbano do rural, ordenando o território através da supervisão das construções, da elaboração de 
regras de habitação e higiene, da regulação dos hábitos dos moradores locais para garantir a convivência 
e a segurança. No dia 29 de março de 1693, ocorreu a instalação da vila de Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais, dos campos de Curitiba, e a eleição dos primeiros juizes ordinários, vereadores e procurador do 
Município. 

De acordo com Magnus Pereira e Antonio Cesar de Almeida Santos, Curitiba era uma localidade de 
fronteira, na "periferia da periferia". Contudo, nela é reproduzido todo o aparato político-administrativo 
próprio do município português, revelando, através desse aspecto da colonização portuguesa, a (pelo 
menos parcial) eficiência da Coroa em se fazer presente e atuante nos territórios conquistados.2 No entanto, 
a instância do poder local como extensão ou braço da Coroa e suas relações com o esse poder central, 
precisam ser discutidas. 

Nesse sentido, desde os anos 1980, o tema da administração civil, principalmente no que se refere 
à instância do poder municipal, vem sendo bastante abordado. Alguns autores abordados neste trabalho 
entendem que a administração civil da época do Antigo Regime não vinha recebendo a devida atenção, e 
observam que, a partir de então, surgem muitos trabalhos monográficos discutindo esta temática. Todavia, 
os mesmos autores afirmam que, no mais das vezes, estes trabalhos recentes estão voltados para si mesmos, 
sem a necessária inserção de seus objetos nos contextos históricos em que se situam. Muitos estudos 
foram produzidos por historiadores portugueses que estão, naturalmente, mais preocupados com questões 
diretamente relacionadas com o caso metropolitano do que com as explicitamente coloniais.3 No entanto, 
mesmo esses estudos mostram-se importantes para a compreensão da história colonial, pois possibilitam 
discussões acerca do funcionamento das instituições municipais, da qualidade das pessoas que delas 
participavam e de suas esferas de atuação.4 

Posteriormente à formação do Estado Nacional português, consolidado por volta de 1383-85, com a 
Revolução de Avis, a economia passou a reorganizar-se em torno dos interesses da burguesia comercial e 
dos centros urbanos, nos quais a administração era exercida por concelhos locais, espécie de assembléias 
que deliberavam sobre as necessidades da comunidade, como o conserto e construção de estradas, de igrejas, 
de praças, organização de feiras de comércio etc. 

Todavia, a Coroa também estava presente nas povoações. Desde a época medieval, os reis portugueses 
nomeavam um fidalgo para atuar junto aos concelhos. Este fidalgo ficava responsável pela defesa da praça, 
e recebia a designação de alcaide. Este tipo de nomeação evidenciava a necessidade de representantes do 
poder régio em cada localidade, pois se fazia necessário que, em todos os seus domínios, o poder régio 
estivesse simbolicamente presente, defendendo e ordenando territórios e populações. No entanto, o exercício 
de poderes cedidos a agentes acabaria por ser incorporado por estes às suas próprias pessoas, tendendo a 
administração local a concentrar-se nas mãos de clãs familiares que, cada vez mais, defendiam causas 
próprias em detrimento dos interesses da Coroa. No sentido contrário, a Coroa desenvolvia mecanismos 
para melhor fiscalizar e controlar seus agentes e as diversas instâncias de poder, como, por exemplo, as 
disposições contidas nas Ordenações Filipinas (1603), a partir das quais diversos aspectos da administração 
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municipal foram reorganizados e padronizados. 
Com relação à administração municipal, esta era organizada em câmaras municipais, seus responsáveis 

exerciam funções político-administrativas, fazendárias e policiais. Compunham-nas três vereadores, um 
procurador e dois juízes ordinários, um dos quais acumulava a função de presidente da câmara. Entre 
suas competências estavam a conservação dos serviços básicos prestados à população, a regulação do 
abastecimento de gêneros e de água, a definição e fiscalização dos preços e condições do comércio, a 
fiscalização da higiene pública, o zelo pelas condições de salubridade, a organização de festas religiosas. 
Além destas competências, os membros da câmara deveriam fiscalizar uns aos outros, advogar queixas 
populares, definir como se aplicaria a receita, verificar as contas do procurador anterior, nomear outros 
oficiais como os almotacés. 

No entanto, os municípios do mundo português não eram todos iguais, nem tinham todos a mesma 
autonomia em relação ao poder central. Existiam dezenas de modelos administrativos distintos, pois estes 
se adequavam às características econômicas, de formação, tamanho e população de cada região. 

E exatamente com relação à autonomia das câmaras municipais5 que os mais recorrentes questionamentos 
são levantados pelos historiadores que se dedicam ao estudo da administração local. Essa discussão deve-se, 
em parte, ao fato de que, nos séculos XVII e XVIII, a Coroa portuguesa intensificou a criação e aplicação de 
mecanismos fiscalizadores e controladores, buscando assim uma mais efetiva centralização do poder. Sobre 
esse aspecto é exemplar a criação dos juízes-de-fora, em 1696, que eram nomeados pelo rei para atuarem 
junto às câmaras municipais. 

Autores, como Luís Vidigal,6por exemplo, indicam que escritores do século XIX (citando explicitamente 
Alexandre Herculano) e autores do século XX incorreram em erro ao exagerarem no poder que cabia aos 
municípios, transformando-os em pequenos Estados "presos por amarras ao poder central". Obviamente, 
Vidigal reconhece que parte do poder acabava por ser delegado aos municípios e aos que os administravam, 
contudo isso sendo permitido pela Coroa, uma vez que não havia outra forma de governá-los. 

Segundo Vidigal, a legislação que determinava quem poderia exercer uma função administrativa local 
permitia a formação de uma "oligarquia camarária". Esta se constituía de uma nova classe, formada por 
meio de um processo político-ideológico de homogeneização, definindo uma identidade comum, de uma 
mescla dos baixos escalões da nobreza e da burguesia ascendente. A essa nova classe conferia-se o título de 
"nobreza camarária" ou "da terra". 

Os cargos das câmaras eram eletivos, definidos de forma indireta. No processo eleitoral, eram 
escolhidos pelo povo e pelos Homens bons seis eleitores dentre os Homens bons. Estes eleitores, separados 
em duplas, escolheriam, três grupos de seis homens que, pelos próximos três anos, estariam à frente da 
câmara, com mandatos de um ano cada. No caso de um dos membros não poder assumir seu posto, era 
realizada outra eleição, da qual participavam somente integrantes ou ex-integrantes da câmara, para suprir 
aquela ausência. 

Segundo as leis portuguesas, os únicos indivíduos aptos a representarem a Coroa, eram aqueles 
que, por sua posição social, dessem garantias de idoneidade e de comprometimento com a monarquia. A 
liderança local cabia às principais pessoas dos concelhos, aos membros das mais antigas, nobres e ricas 
famílias, pois estas disporiam de uma autoridade natural, além de garantirem isenção no exercício de seus 
oficios. Assim, os chamados Homens bons deveriam ser moradores locais e possuidores de bens de raiz, 
retirando da terra suas rendas. Legal e formalmente, portanto, estavam excluídos desta categoria judeus, 
oficiais mecânicos e, no caso da América Portuguesa, degredados. Entretanto, a riqueza foi um critério 
acrescido à hereditariedade para fazer-se parte da governança. 

De modo semelhante, José Viriato Capela afirma que as elites locais são as estruturadoras do poder 
local, da sociedade local, contribuindo assim para a formação do Estado e da sociedade administrativa 
como um todo. 

Ainda no que se refere ao exercício de cargos concelhios, apesar do rigor da legislação, nem sempre 
ela era observada. Segundo Azevedo e Silva, as particularidades de cada região, as características das 
populações coloniais e a distância do Reino foram fatores que possibilitaram ou fizeram necessário, no 
Brasil e em outros domínios ultramarinos, o descumprimento de normas gerais da legislação portuguesa.7 

Também do ponto de vista das populações concelhias, deve-se considerar que os indivíduos envolvidos 
com a administração local eram atraídos para o exercício dos cargos municipais pelos beneficios materiais e 
sociais que estes poderiam proporcionar. Contudo, nos municípios rurais de baixa renda, o ônus acarretado 
pelo exercício dos cargos afastava o interesse das elites dos mesmos." Maria de Fátima Silva Gouvêa 
destaca que a ocupação de um cargo na administração local facilitava o acesso a títulos militares, de 
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ordens religiosas e honoríficos, além de garantir o reconhecimento por parte da sociedade como homens 
de importância, passando a ocupar posições de destaque nas festas e atos públicos. Para nossa realidade, 
veremos que o conceito de Homens bons era adaptável e que em realidade não era um grupo tão pequeno 
assim.9 

Durante o Antigo Regime português, apesar dos esforços despendidos pela Coroa para a construção 
de um estado absoluto, os poderes locais mantiveram-se, em determinados aspectos, autônomos.10 A mais 
explícita manifestação da autonomia local era a legislação produzida nessa instância de poder, as posturas. 
Essas leis eram uma forma de adaptar a legislação geral do reino às necessidades e costumes locais. Somente 
as câmaras poderiam criá-las, suprimi-las ou aplicá-las. Todavia, eram submetidas ao poder central para 
que, verificada sua concordância com as normas gerais, tivessem a efetividade desejada." 

As câmaras municipais e o poder central não defendiam, entretanto, interesses absolutamente 
antagônicos. Ou seja, as câmaras, mais do que focos de resistência ao poder central, foram a instância na 
qual, por vezes, coexistiam interesses divergentes. O modelo administrativo colonial era "consensual", 
participando os poderes locais na formação e consolidação dos poderes ultramarinos.12 

As elites locais desenvolveram meios de fecharem-se e de restringirem o acesso a elas. Gouvêa, por 
exemplo, observa que os laços de parentesco recebiam maior destaque nos arrolamentos de elegíveis do 
que as ocupações materiais dos indivíduos.13 A família era a base do grupo social local e tornaram-se muito 
influentes fazendo da forte base familiar um sustentáculo do poder político.14 

Considerando esse entendimento, é necessário também levar em conta que, no que diz respeito às 
colônias, a supervisão do Estado Português dessas povoações também está inserida no quadro institucional 
de centralização do poder buscado pela Coroa após a Restauração. Segundo Monteiro, "as monarquias 
pretendiam mais fortalecer as dinastias e impor sua autoridade que efetivamente centralizar o poder".15 Um 
processo que ganha contornos mais nítidos no século XVIII, com os reinados de Dom João V (1706-1750) 
e Dom José I (1750-1777). Ou seja, nestes reinados, a Coroa dedicou máximo zelo ao funcionamento 
institucional das vilas existentes, procurando melhor adequá-las à legislação portuguesa.16 

Assim, com a reafirmação da importância dos poderes locais no contexto do Antigo Regime, a 
historiografia atual tem considerado que algumas intervenções do poder central nas normas que regulavam 
o preenchimento dos cargos municipais atuaram, ao mesmo tempo, no fortalecimento do Estado e das 
instituições locais.17 E nesse sentido, portanto, que o poder local - seu âmbito de atuação - apresenta-se 
como espaço privilegiado para o estudo das relações metrópole-colônia.IS 

Nesse sentido, discutir como se dava o processo de escolha dos membros das câmaras municipais, 
tratando também da qualidade das pessoas que as compunham, afigura-se como uma estratégia para nos 
aproximarmos do sentido, ou significado, das intervenções do poder central nas instâncias adjudicadas 
às câmaras municipais. Assim sendo, realizamos um estudo que possibilitou comparar práticas locais e 
as normas gerais instituídas pelo direito administrativo português no tocante ao processo das eleições 
municipais, procurando responder quem eram os Homens bons de uma pequena população interiorana do 
sul do Brasil e o que os diferenciava em relação aos demais moradores do local. 

No que se refere a estudos voltados à administração municipal metropolitana e à formação das elites 
locais, os estudiosos portugueses recorrem, sobretudo, às relações de elegíveis (ou livros de nobreza), 
documentos produzidos por juízes corregedores nos quais constam os nomes e as características dos homens 
aptos a exercerem a governança local, segundo a legislação pertinente.15 

Para este estudo, entretanto, foi utilizado outro tipo de documentação, não sendo encontrada qualquer 
menção à existência de relações de elegíveis semelhantes àquelas encontradas no reino. 

No tocante à realização das eleições da Câmara Municipal de Curitiba, o exame de sua documentação 
tornou possível detectar que elas seguiam o padrão geral recomendado pelas Ordenações, especialmente 
após 1721, quando ocorreu a visita de correição do ouvidor geral de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, que 
teve o intuito de regular e fiscalizar o bom funcionamento das instituições administrativas locais. 

Considerando-se que o exercício dos poderes locais está relacionado ao processo de estruturação das 
elites,2" torna-se imprescindível discutir o processo eleitoral e a escolha dos membros das câmaras, tratando 
da "qualidade" dos mesmos, como meio para a compreensão das relações entre metrópole e colônia no 
âmbito da administração local. Nesse sentido, procuramos, inicialmente, realizar um levantamento das atas 
de vereação, atas de eleição e termos de posse e juramento transcritos nos Boletins do Arquivo Municipal 
de Curitiba, volumes I a XLII. Nesses documentos procuramos identificar os indivíduos eleitos, tanto por 
pelouro quanto por barrete, e os respectivos cargos ocupados. 

Para facilitar o manejo da enorme quantidade de dados levantados pensamos ser bastante funcional 
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a construção de fichas nas quais apresentaríamos a composição da Câmara Municipal de Curitiba ano a 
ano. Elaboramos uma ficha que apresenta seis colunas. A primeira, denominada Código, diz respeito a um 
código que pretendemos organizar para tornar mais fácil a localização dos membros da Câmara em outros 
documentos, como as Listas Nominativas de Habitantes.21 Na segunda coluna, Indivíduo, elencamos os 
indivíduos que fizeram parte das vereanças da Câmara Municipal de Curitiba. Verificamos que, por vezes, 
esses não eram os eleitos para as funções municipais, mas substitutos, escolhidos pela Câmara devido à 
ausência ou impedimento dos primeiros. Na coluna Cargo, encontram-se as funções exercidas, para o ano 
a que a ficha diz respeito. Ocorre, muitas vezes, de não haver referência ao cargo ocupado, pois os mesmos 
não foram citados na documentação. A Coluna Data diz respeito às datas de posse dos oficiais, podendo 
ocorrer mais de uma, para o caso de um ou mais eleitos assumirem seus cargos em diferentes momentos. 
A coluna Obs. (observações) está reservada a informações acessórias. A ficha também traz um campo 
identificado como Fonte, utilizado para indicar o documento do qual foram extraídos os dados coligidos. 
Preenchemos um total de 135 fichas. 

Num momento seguinte, após termos visualizado as diversas composições da Câmara curitibana entre 
os anos de 1693 e 1828, passamos a investigar as eleições de barrete propriamente ditas. Partimos dos 
dados já coletados e somamos a estes os que conseguimos levantar nas transcrições dos Livros de Atas de 
Eleições.22 

Para o manejo desses dados utilizamos outra ficha, na qual registramos as eleições de barrete por 
data de realização. Esta ficha está dividida em duas partes, a primeira em seis campos, e a segunda, em 
quatro. Há um campo para o registro da Data da eleição, outro para o Local onde a mesma se realizou. Em 
seguida, temos quatro colunas, a primeira Código, a que já nos referimos; na segunda, Indivíduo, elencamos 
os indivíduos eleitos na correspondente eleição; em Cargo, constam os cargos para os quais os oficiais 
foram eleitos; e na coluna Em substituição a, constam os nomes dos indivíduos que, por um motivo ou 
por outro, não puderam assumir deixando os respectivos cargos em aberto e fazendo necessária uma nova 
eleição. Na segunda parte da ficha temos também as colunas Código, Indivíduo e Cargo, mas essas dizem 
respeito aos participantes da eleição como votantes, além da última, Observação, na qual constam dados 
que consideramos relevantes citar. 

Nessa primeira etapa da pesquisa defrontamo-nos com algumas dificuldades no que diz respeito à 
ausência de rigor na grafia dos nomes. Comum na época, a inexistência dos nomes de batismo na assinatura 
dos autos tornar-se-ia para nos uma dificuldade adicional, pois impossibilitava que identificássemos aqueles 
que participaram da governança e os cargos que ocuparam. 

Para um total de 338 indivíduos temos 103 que, em um primeiro momento, não conseguimos identificar 
com precisão, ocorrendo que uma mesma pessoa aparecia em nossas fontes com dois ou três nomes diferentes. 
No entanto, efetuamos uma comparação entre as Atas de Vereação e o Dicionário Histórico e Geográfico 
do Paraná no qual são encontradas referências à vida pública de muitos indivíduos.23 Conseguimos dessa 
forma reduzir o montante de 103 para 50 nomes. 

Decidimos consultar os originais das Atas de Vereação para, através da comparação das assinaturas, 
tentarmos definir quem e quantos eram os indivíduos que fizeram parte da Câmara Municipal de Curitiba. 
Após essa pesquisa, dos 50 indivíduos, restaram apenas 17 a serem identificados. 

Nosso último passo para definirmos as identidades dessas 17 pessoas foi recorrer a monografias de 
conclusão de curso realizadas por alunos do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná 
e que se atinham a questões de parentesco. Com essa ação, mais do que apenas o número de indivíduos que 
passaram pela Câmara de Curitiba, foi possível definir, para alguns deles, laços de parentesco com outros 
indivíduos que constam de nossa lista. 

Com esses dados passamos a construir pequenas "histórias da vida administrativa" de cada indivíduo,24 

acompanhando-os nas diferentes funções que ocuparam na Câmara Municipal de Curitiba. Como esta ficha 
foi organizada pela ordem alfabética do prenome dos indivíduos, a primeira coluna é um número de ordem, 
identificada por Indivíduo; na segunda, Título Militar ou Ocupação, consta, quando foi possível encontrar, 
a posição sócio-profissional ou patente do camarista; em Origem, indicamos o local de nascimento, para 
o caso de não-naturais do Brasil; na coluna seguinte, registramos as Relações de Parentesco e outras 
informações', a última, Nome e Cargos que ocupou, relaciona ao indivíduo em questão os diversos cargos 
que ocupou, em diferentes momentos, na governança curitibana. 

Depois de organizados todos esses dados, passamos a organizar uma relação dos indivíduos que 
participaram do poder local em Curitiba, tanto dos eleitos nos pelouros quanto dos eleitos por barretes. 
Para a operacionalização desta ação, construímos uma relação orientada pelo nome do indivíduo e pelos 
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cargos que ocupou. A partir dessa relação inicial, passamos a organizar uma relação da qual constariam os 
indivíduos que tivessem sido eleitos somente por barretes, por barretes e também nos pelouros, e excluímos 
aqueles que foram eleitos somente nos pelouros. A opção em privilegiarmos os eleitos na eleição de barrete 
deve-se ao fato de que tais indivíduos deveriam ser pessoas já conhecidas dos oficiais da câmara, ou seja, 
que mantinham relações sociais com o grupo que detinha os principais cargos da administração municipal. 
Lembremos que se tratava de uma eleição na qual participavam somente os membros ou ex-membros 
da câmara para a escolha direta de um substituto. As fichas 04 e 05 foram montadas de modo idêntico. 
Em Camaristas encontramos a coluna Nomes, referente à identificação do indivíduo, em Cargos, cinco 
outras colunas, Procurador, Vereador, Juiz, Sem Informação e Outros, sendo essas duas últimas preenchidas 
quando não foi encontrada menção ao cargo ocupado ou quando esse não era uma dessas três funções 
"principais" sendo comumente o cargo de Juiz de órfãos. 

A partir daí, trabalhando apenas com os indivíduos eleitos por barrete, passamos a descartar aqueles 
que tinham sido eleitos por barrete antes do ano de 1721, ano da correição do ouvidor Pardinho, pois 
entendemos que as eleições de barrete realizadas antes dessa data foram, de certo modo, realizadas pela 
"ignorância das normas". Contudo, o número de indivíduos não diminuiu muito: de 170 passou para 166. 
Compreendendo que não poderíamos trabalhar com tal montante de nomes, descartamos aqueles que 
haviam sido eleitos por barrete apenas uma vez - independente de quantas vezes o tinham sido nos pelouros 
- entretanto, mantivemos dois deles, pois mantinham relações de parentesco com Lourenço de Andrade, 
indivíduo de comprovada importância para a sociedade local. 

Contávamos, então, 42 indivíduos. Destes, excluímos aqueles que haviam sido eleitos nos pelouros 
quantidade Y a dez ezes, pois acreditamos que a quantidade de vezes que um indivíduo foi eleito nos 
pelouros pode ser um fator demonstrativo do prestígio de que gozaria entre seus iguais. Para fortalecer 
essa proposição, podemos salientar que, esses mesmos indivíduos teriam sido indicados para os cargos 
da câmara, maior número de vezes do que efetivamente os assumiram. Excluímos 31 indivíduos. Assim, 
tínhamos apenas 09 indivíduos, excetuando os 2 anteriormente selecionados com base em outro critério. 

Devido à drástica diminuição de nosso universo demonstrativo, resolvemos "resgatar" 20 indivíduos 
excluídos nessa última etapa com base em dois critérios, o primeiro diz respeito à naturalidade: re-
selecionamos 13 indivíduos naturais de outras partes do império colonial português que não o Brasil. Como 
a eleição para as funções administrativas era restrita aos naturais da terra, resolvemos analisar os motivos 
que levavam a esse descumprimento da legislação eleitoral. O segundo é, na verdade, a retomada de um 
critério já estabelecido anteriormente, reagrupamos 07 indivíduos sobre os quais conseguimos reunir dados 
biográficos que os ligavam aos outros anteriormente selecionados. Somam-se 31 indivíduos. 

a. .eleitos, por pelouro e barrete, mais de dez vezes para as funções da câmara (foram 9 os indivíduos 
inscritos nesta situação); 

b. sobre os quais conseguimos reunir dados que os ligavam aos anteriormente selecionados (tivemos 9 
casos nesta situação); 

c. que tinham como local de origem o reino ou outros domínios portugueses, visto que era proibido o acesso 
aos cargos da câmara para os que não eram naturais do lugar (encontramos 13 indivíduos). 

Assim, ficariam 31 indivíduos. Esta lista serve para ilustrar a "qualidade" das pessoas que partilharam 
o poder local curitibano. 

Com base nas leituras e nos resultados finais de nossa pesquisa, podemos dizer que, apesar de não 
serem recomendadas pela legislação portuguesa, as eleições de barrete ocorriam freqüentemente, em 
Curitiba. Constatamos que os oficiais da câmara ou ex-membros foram chamados a se reunir, entre 1693 
e 1828, (pelo menos) 225 vezes, e nessas reuniões, ocorreram 314 eleições de barrete, visto que em um 
mesmo dia poderiam ser realizadas mais de uma votação, para cargos distintos. Foi possível determinar a 
freqüência dessas eleições e identificar os participantes de algumas delas, especialmente seus responsáveis, 
bem como os cargos para os quais foram convocadas e os respectivos indivíduos eleitos. 

Sabendo também que o principal, e mais comum motivo da convocação de uma eleição de barrete 
eram as recusas, por parte dos eleitos nos pelouros (mas também nos barretes25), em exercerem as funções 
para as quais foram designados, conseguimos determinar, em muitos casos, os motivos dessas recusas. 
Havia todos os tipos de motivos, no entanto, as mais comuns relacionavam-se a isenções e privilégios, o 



que, no caso das vilas dos sertões brasileiros acabava por tornar-se um problema, pois culminava com a 
falta de pessoas aptas a ocupar as funções da governança local, uma vez que as "mais luzidas, abastadas 
e de maior instrução" achavam-se isentas de servir na govenança se estivessem integradas nas milícias.26 

Apesar de serem as recusas bastante comuns, existiam também casos de pessoas impedidas de exercerem 
tais funções, no mais das vezes, giravam em torno de processos a que respondiam os eleitos, viagens que 
estes estavam realizando ou viriam a realizar.27 

As recusas e impedimentos foram fatores facilitadores na repetição dos indivíduos nos cargos da câmara 
no período estudado. Para um período de 135 anos no qual deveriam exercer as funções da governança um 
número próximo de 816 pessoas, verificamos a constante reeleição de um montante de 338 indivíduos. 
Mais especificamente quanto às eleições de barrete, temos: para um total de 314 eleições, 170 indivíduos 
eleitos. Desses, 96 indivíduos o foram apenas uma vez; 40, duas vezes; 13, três vezes; 6, quatro vezes; 7, 
cinco vezes; 3, seis vezes; 1, sete vezes; e 4, oito vezes. 

Percebe-se também que, apesar de ser proibido pelas Ordenações Filipinas que um mesmo indivíduo 
ocupasse cargo na câmara em anos seguidos, a reduzida expressão dos grupos de elegíveis implicava que 
0 exercício dos cargos recaísse em quem já os desempenhara anteriormente. Os indicados nas eleições 
de barrete eram comumente os homens que ocuparam os cargos nos anos imediatamente anteriores ao 
da eleição em questão, sendo o intervalo determinado legalmente de três anos entre dois mandatos, nem 
sempre era respeitado.28 

Assim, sendo um de nossos objetivos definir a trajetória pública dos indivíduos, julgamos ter particular 
importância a determinação dos cargos ocupados pelos camaristas, em especial aquele para o qual foram 
eleitos pela primeira vez. Nesse sentido, constatamos que dos 31 indivíduos relacionados, 21 foram eleitos 
para vereador, 5 para procurador e 4 para juiz ordinário. Para um dos camaristas não foi possível determinar 
qual a primeira fúnção assumida. Dos 21 eleitos para vereador, 12 o foram nos pelouros e 9 por barrete; 
daqueles eleitos para procurador apenas 1 foi eleito nos pelouros, sendo os outros 4, por barrete; dos juizes 
ordinários, 1 saiu nos pelouros e 3 por barrete. 

Pudemos também observar a idade com que esses homens eram eleitos pela primeira vez. Foram 3 
os eleitos com idade entre 20 e 29 anos, sendo todos eleitos para a função de vereador e nos pelouros; 9 
entre 30 e 39 anos, sendo 6 para vereador (três nos pelouros e três por barrete), 2 para procurador, ambos 
por barrete e um para juiz ordinário, por barrete; 2 foram eleitos com idades entre 40 e 49 anos, ambos por 
barrete, um para vereador e outro para procurador; foram 2 também os eleitos entre 50 e 59 anos, ambos 
nos pelouros, um para vereador e outro por barrete. Contudo permaneceram 14 indivíduos para os quais não 
foi possível determinar a idade aproximada da primeira eleição e um para o qual não encontramos dados 
que nos revelassem idade ou cargo de sua primeira eleição. Desses 14 indivíduos, 10 foram eleitos para 
vereador, 5 nos pelouros e 5 por barrete; 1 eleito para procurador, por barrete e 3 eleitos para juiz ordinário, 
1 por pelouro e 2 por barrete. 

Com relação às funções exercidas, podemos dizer que a trajetória política dos indivíduos geralmente 
começava por volta dos 30 anos de idade com o cargo de vereador. No entanto, observamos que com a 
mesma idade era possível ser eleito para a função de juiz ordinário. Para exercer a função de procurador era 
necessário um certo cabedal, pois era preciso responder com os próprios bens, ou com os de um fiador, pela 
receita da câmara; por essa razão seria mais comum que os indivíduos com mais idade assumissem essa 
função, como é o caso do nosso único eleito nos pelouros. No entanto, é possível observar duas eleições por 
barrete de homens por volta dos 30 anos. Para exercer a função de procurador, de certa forma, arriscavam-
se os próprios bens, razão adicional de recusas ao cargo e conseqüentemente da eleição por barrete de 
indivíduos menos indicados, porém também aptos. 

Outras duas questões importantes dizem respeito à naturalidade do indivíduo e sua titulação militar. 
Quanto à naturalidade, apesar de a legislação eleitoral não permitir, devemos salientar a participação de 
portugueses nos processos eleitorais curitibanos, pois praticamente a metade dos indivíduos de nossa 
relação apresentam essa condição, ou seja, para um total de 31 relacionados, temos 15 portugueses e 16 
sem indicação de origem, que, por essa razão, acreditamos serem naturais do Brasil. Sobre a titulação dos 
envolvidos nos processos eleitorais municipais, temos a seguinte situação: 19 indivíduos são portadores 
de títulos militares e 1 é eclesiástico. Dos 19 titulados militarmente, 10 são portugueses e 9 brasileiros, 
dos 11 indivíduos sem títulos, 7 são brasileiros e apenas 4 portugueses; o eclesiástico é português. Entre 
os titulados, encontramos 5 Capitães (três portugueses e dois brasileiros), 3 Capitães-mores (um português 
e dois brasileiros), 3 Sargentos-mores (dois portugueses e um brasileiro), 3 Alferes (um português e dois 
brasileiros), 1 Comendador (um brasileiro), 1 Guarda-mor (português), 1 Sargento (brasileiro), 1 Tenente 
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(português) e 1 Cabo (português). Nota-se uma relativa importância na detenção de um título militar, como 
um definidor de status ou de aptidão. 

Outro ponto fundamental para o estabelecimento da qualidade dos indivíduos envolvidos na 
administração municipal é o estudo das relações de parentesco. Treze dos indivíduos de nossa relação 
apresentam laços de parentesco entre si, dos quais 9 eram brasileiros e 4 portugueses. Dos 9 brasileiros, 5 
eram titulados militarmente e 4 não, todos os 4 portugueses eram militares. Para os 18 indivíduos restantes 
não foi possível definir nenhum tipo de relação, contudo concluímos que a origem dos indivíduos seja 
fator decisivo e determinante dessa condição, pois dos 18 indivíduos para os quais não foram encontradas 
relações de parentesco, 11 eram portugueses e 7 brasileiros. Dentre os portugueses, 6 eram portadores de 
títulos militares, 4 não o eram, e 1 era padre; entre os brasileiros 4 eram portadores de títulos e 3 não o eram. 
Dessa forma, a naturalidade dos individuos que estabeleciam laços de parentesco entre si, se concebermos 
que esses laços eram formas de fortalecimento político, pode representar um certo protecionismo dos 
locais em relação aos indivíduos de origem portuguesa. No âmbito do poder municipal, através da não 
participação dos portugueses nas famílias locais, os mesmos eram afastados dos círculos de favorecimento 
e conseqüentemente das funções camarárias. 

Com relação aos indivíduos aparentados entre si, sabemos que 11 tinham laços familiares com 
Lourenço de Andrade. Dos outros dois, 1 era parente de Joaquim Mariano Ribeiro Ribas, e o outro de 
Francisco Xavier Pinto. Entre os aparentados de Lourenço de Andrade, 2 tinham ligações com outras 
famílias, um com a família de Francisco Xavier Pinto, e outro com a de Leão de Melo e Vasconcelos. 

Como exemplo de relações de parentesco podemos citar; primeiramente, com relação à 

família Lourenço de Andrade, 
• 1 filho do patriarca, Antônio Ribeiro de Andrade (Capitão-mor), casado com uma neta de Leão de Melo 
e Vasconcelos (Capitão-mor), 
• 2 genros, José Antônio de Faria Pinto Meneses e Miguel Rodrigues Ribas (Capitão), 
• 3 netos, Antônio José de Andrade, José de Andrade Pereira (Capitão-mor), Antônio Teixeira de 
Freitas (Alferes), 
• 1 bisneto Joaquim Mariano Ribeiro Ribas (Sargento-mor), casado com uma filha de Francisco Xavier 
Pinto (Sargento-mor), 
• 2 indivíduos casados com netas suas, Antônio Ferreira dos Santos e Antônio Guedes de Carvalho, e 
• outros 2 casados com bisnetas do patriarca, José Antônio Mendes Vieira (Capitão), João Antônio da 
Costa (Guarda-mor), ambos portugueses. 

Restam ainda 
• Francisco Xavier Pinto (Sargento Mor), natural de Portugal, sogro de Joaquim Mariano Ribeiro Ribas, 
e 
• Ignácio de Sá Souto Maior (Capitão), também português, genro de Francisco Xavier Pinto. 

Acreditamos que havia em Curitiba um número suficiente de pessoas aptas a exercerem as funções 
camarárias, contudo o que ocorria era um fechamento do acesso a esses cargos. Certamente, para isso 
contribuía a própria legislação portuguesa que, restringia o número de indivíduos aptos a ocuparem os 
cargos municipais por intermédio de várias interdições, às quais já nos referimos anteriormente. Com base 
nos dados por nós coletados corroboramos nossa formulação inicial de que há a formação de uma elite 
política local, e que esta se perpetua no poder por gerações, restringindo o acesso aos cargos da câmara, 
através da prática de casamentos intrafamiliares. 

Dessa forma, as famílias da elite, muito menos temerosas do poderia se supor, viam, umas nas outras, 
possíveis aliadas para "uma maior participação", manutenção e manipulação do poder político. Sendo 
muitos dos envolvidos na administração local portadores de títulos militares, concluímos pela existência 
de uma relação unívoca entre títulos honoríficos e militares e as elites políticas locais, ou seja, as principais 
famílias detinham o monopólio do poder local, na câmara e na administração militar das tropas auxiliares 
e de ordenanças,29 como muito bem exemplifica o caso da família de Lourenço de Andrade, com onze 
membros (sendo sete deles portadores de títulos militares) exercendo 51 vezes os cargos da câmara. 

Dessa forma, no que diz respeito à legislação eleitoral, esta era freqüentemente desrespeitada, de modo 
a permitir que os envolvidos na política local defendessem interesses pessoais e familiares. Essa situação, 
como já indicamos, não era necessariamente incompatível com os interesses da Coroa. 
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