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Pelouros e Barretes: juízes e vereadores da câmara municipal de Curitiba –
século XVII

Isis Messias da Silva1

O trabalho que vimos desenvolvendo tem como objeto a administração civil

portuguesa do século XVIII, mais especificamente a administração municipal na colônia

lusitana da América. Desde os anos 1980 o tema da administração civil vem sendo bastante

abordado, principalmente no que se refere à instância do poder municipal. Dentre vários

questionamentos levantados pelos historiadores que se dedicam ao estudo da administração

local, um dos mais recorrentes está relacionado à autonomia das câmaras municipais e à

qualidade dos homens que as compunham.Estes estudos mostram-se importantes para a

compreensão da história colonial2, pois possibilitam discussões acerca do funcionamento

das instituições e de suas esferas de atuação.

A política administrativa portuguesa no que concerne à organização municipal,

tanto na metrópole quanto na colônia brasileira, remonta ao modelo romano. Em Portugal,

posteriormente à formação do Estado Nacional, consolidado por volta de 1383-85, com a

Revolução de Avis, a economia passou a organizar-se em torno de centros urbanos, nos

quais a administração era exercida por conselhos locais. Concomitantemente, consolidava-

se a burguesia como grupo determinante na política e na economia3. Esses conselhos,

espécie de assembléias compostas majoritariamente por burgueses – visto que eram estes

que tinham interesses nas cidades –, eram reunidos para deliberarem sobre as necessidades

locais, como o conserto e construção de estradas, igrejas, praças, organização de feiras de

                                                
1 Bolsista de Iniciação Científica do CNPq - Projeto Formação da Sociedade Paranaense:
população, administração e espaços de sociabilidades (1648-1853). Centro de  Documentação e
Pesquisa de História dos Domínios Portugueses/Departamento de História/UFPR.
2 De acordo com  autores portugueses  referenciados na bibliografia deste projeto, a administração
civil não vinha recebendo a devida atenção. Todavia observam que vêm surgindo muitos trabalhos
monográficos, dissertações e teses de doutoramento discutindo esta temática. Porém, segundo
Luis Vidigal, são trabalhos no mais das vezes voltados para si mesmos, estudos sobre
especificidades; quando é preciso, para se chegar a resultados relevantes, serem feitas pesquisas
pensando-se o local como parte de algo maior. VIDIGAL, L. No microcosmo social português : uma
aproximação comparativa à anatomia das oligarquias camarárias do fim do Antigo Regime político
(1750 – 1830) In : VIEIRA, A. O Município no Mundo Português. Funchal : Centro de Estudos de
História do Atlântico, 1998.
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comércio, por exemplo. No entanto, os municípios não eram todos iguais, nem tinham

todos a mesma autonomia em relação ao poder central. Existiam dezenas de modelos

administrativos diferentes, pois estes se adequavam às características econômicas, de

formação, tamanho e população de cada região4.

A existência de uma poderosa e ambiciosa burguesia, que se desenvolveu em

Portugal em razão das transações comerciais intensamente ativas devido à sua privilegiada

posição, a meio caminho entre o Mediterrâneo e os mares Báltico e do Norte, juntamente

com o progresso náutico, proporcionou o expansionismo marítimo-comercial do Estado.

Esse expansionismo culminou com o deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo

para o Atlântico e, conseqüentemente, com a ocupação, colonização e exploração das ilhas

do norte do Atlântico e do Brasil.

A supervisão do Estado Português sobre os negócios administrativos das povoações

de suas colônias está inserida em um quadro institucional bastante particular: o processo de

centralização do poder buscado pela Coroa após a Restauração5. Esse processo ganha

contornos mais nítidos no século XVIII, com os reinados de Dom João V (1706–1750) e

Dom José I (1750–1777). Nesses reinados, a Coroa dedicou um maior cuidado ao

funcionamento institucional das vilas existentes, procurando melhor adequá-las à legislação

portuguesa. Dada esta ação da Coroa, o espaço da administração municipal possibilita

construir relações entre as realidades locais e o contexto mais amplo do Império Português6.

Quanto à presença da Coroa nas povoações, fazia-se necessário, que em todas as

partes do reino, o poder régio estivesse simbolicamente presente, defendendo e ordenando

territórios e populações. Desde a época medieval, os reis portugueses nomeavam um

fidalgo para atuar junto aos conselhos, este fidalgo ficava responsável pela defesa da praça

e recebia a designação de alcaide. O exercício de poderes cedidos a agentes acabaria por ser

                                                                                                                                                    
3 GUREVIČ, A .  El Mercador In : LE GOFF, J. El hombre medieval. [s/l] : Alianza Editorial, [s/d].
4 VIDIGAL, L. O Municipalismo em Portugal no século XVIII. Lisboa : Horizonte, 1989.
5 A União Ibérica decorreu de disputas sucessórias pelo trono português e durou sessenta anos
(1580-1640).
6 VIRIATO, J. C. e BORRALHEIRO, R. As elites do norte de Portugal na administração municipal
(1750 – 1834). In: VIEIRA, A. O Município no Mundo Português. Funchal : Centro de Estudos de
História do Atlântico, 1998.
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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 Coroa7. No sentido contrário, a Coroa desenvolvia

mecanismos para melhor fiscalizar e controlar seus agentes e as diversas instâncias de

poder, como, por exemplo, a reorganização das normas legislativas do Reino,

consubstanciada na edição de 1603 das Ordenações Filipinas, a partir das quais diversos

aspectos da administração municipal foram reorganizados8.

Com relação à administração municipal, ela estava organizada em câmaras

municipais, e seus responsáveis exerciam funções político-administrativas, fazendárias e

policiais. Compunham-na três vereadores, um procurador e dois juízes ordinários, um dos

quais acumulava a função de presidente da câmara9. 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 religiosas10. Além destas competências, os membros da câmara deveriam fiscalizar

uns aos outros, advogar queixas populares, definir como se aplicariam as receitas, verificar

as contas dos procuradores e nomear outros oficiais, como os almotacés.

Ser membro da câmara municipal era prestigioso para o indivíduo,11. e os cargos da

câmara eram eletivos, definidos de forma indireta. No processo eleitoral, eram escolhidos

pelo povo e pelos homens-bons12 seis eleitores dentre os homens-bons. Estes eleitores,

separados em duplas, escolheriam os indivíduos que ocupariam a câmara pelos próximos

                                                
7 VIDIGAL, op. cit. , 1989.
8 SALGADO, G. Fiscais e Meirinhos : a administração no Brasil colonial. Rio de janeiro : Nova
Fronteira, 1985.
9 Após 1696, algumas câmaras passaram a funcionar com a presença de um Juiz de Fora, o qual
era nomeado pelo rei e substituia os juízes ordinários.
10 GOUVÊA, M. F. S. Os homens da governança no Rio de Janeiro em fins do século XVIII e início
do XIX. In: VIEIRA, A., op. cit., 1998.
11 GOUVÊA, M. F. S., op. cit. , 1998.
12 Do povo  estavam excluídos degredados, judeus, artífices e trabalhadores mecânicos. Já os
homens bons seriam os moradores locais que possuíssem bens de raiz  no caso do Brasil, também
povoadores ou descendentes dos mesmos. ALVES, O. R. O Município : dos romanos à Nova
Republica. São Paulo : Companhia Editora Nacional, 1986.
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três anos, 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 os integrantes da

câmara. As primeiras eleições eram conhecidas como “de pelouro”, e as segundas como

“de barrete” 13.

Realizando mudanças na legislação que dispunha sobre a administração municipal,

a Coroa proporcionou a formação de diversas elites políticas locais. Isso ocorreu porque a

legislação determinava que a liderança local cabia às principais pessoas da região, aos

membros das mais antigas, nobres e ricas famílias, entendendo que essas dispunham de

autoridade natural e que agiriam isenção no exercício dos seus ofícios. Uma pequena

quantidade de indivíduos apta ao exercçicio das funções da municipalidade limitava a

rotatividade nos cargos, o que contribuía para o estabelecimento do que Nuno Monteiro

chama de “oligarquias camarárias”14. Segundo Luís Vidigal, essa “oligarquia camarária”

constitui uma nova classe que, através de um processo político-ideológico de

homogeneização, definiu uma identidade comum, compondo-se de uma mescla dos baixos

escalões da nobreza e da burguesia ascendente15. A essa nova classe conferia-se o título de

“nobreza camarária”, devido à definição das Ordenações Filipinas de titular-se

honorificamente aqueles que ocupassem cargos de vereador, de juiz ordinário e de

procurador16. Para José Viriato Capela, esses homens envolvidos com a administração local

eram atraídos para o exercício dos cargos pelos benefícios materiais e sociais que estes

proporcionavam17. Maria de Fátima Silva Gouvêa destaca ainda que a ocupação de um

cargo na administração local facilitava o acesso a títulos militares, de ordens religiosas e

                                                
13 Pelouro era o nome dado a uma pequena bola de cera que envolvia a lista com o nome dos
indivíduos que ocupariam os cargos na câmara; barrete era um pequeno gorro de tecido no qual os
votos eram depositados.
14 Ver MONTEIRO, N. G. Poderes Municipais e elites locais (séculos XVIII – XIX) : estado de uma
questão. In: VIEIRA, A. , op. cit. , 1998.
15 VIDIGAL, L. No microcosmo social português : uma aproximação comparativa à anatomia das
oligarquias camarárias do fim do Antigo Regime político (1750 – 1830) In : VIEIRA, A. op. cit. ,
1998.
16 Idem
17 CAPELA, J. V. e BORRALHEIRO, R. op. cit. , 1998.
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honoríficos, garantia o reconhecimento por parte da sociedade como homens de

importância, passando a ocupar posições de destaque nas festas e atos públicos18.

Apesar de rigorosa, o cumprimento da legislação eleitoral não era sempre

observado. 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 das

normas gerais19

Apesar dos esforços da Coroa Portuguesa para a construção de um estado absoluto e

atuante, os poderes locais mantiveram-se, em determinados aspectos, autônomos20. Isso não

significa que as câmaras municipais e o poder central defendessem interesses

absolutamente antagônicos. Para o caso brasileiro,Caio Prado Jr.entende que a ação das

câmaras era maior que a estabelecida nas leis, sendo o domínio da metrópole simplesmente

teórico, gozando as câmaras de autonomia considerável:

aqui, este aparato arcaico, inadequado e freqϋentemente emperrado não pôde fazer

face à realidade do dia-a-dia: como conseqϋência a realidade que a lei não cobria passou a

agir sobre a própria lei, determinando pequenas modificações que acabaram por se

constituir em diferenças ante o modelo transplantado21.

Segundo João Francisco Lisboa a autonomia conferida às coloônias, deve-se ao

“estado excepcional e irregular em que sempre estiveram as colônias (onde) acharemos a

explicação dessas pretensões, aliás, tantas vezes coroadas do êxito mais completo”22. Em

muitos momentos, as câmaras municipais bem adequavam as designações da Coroa aos

seus próprios interesses, em outros, simplesmente as ignoravam. Portanto, as câmaras, mais

                                                
18 GOUVÊA, M. F. S. op. cit. , 1998.
19  AZEVEDO e SILVA, J. M. O processo de municipalização na Amazónia. Aspectos particulares
da Vila de Vigia. In : VIEIRA, A. O Município no Mundo Português. Funchal: Centro de Estudos
de História do Atlântico, 1998.
20 SOARES, Sérgio Cunha. Aspectos da política municipal pombalina : A câmara de Viseu no
reinado de Dom José. Revista portuguesa de História. T. 21. Faculdade de Letras da
Universidadede Coimbra, 1984.
21 PRADO Júnior, Caio. Op. cit.
22 LISBOA, João Francisco. Crônica do Brasil colonial: apontamentos para a história do
Maranhão. Petrópolis: Editora Vozes, 1976. pág. 389
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do que focos de resistência ao poder central, foram a instância na qual, por vezes,

coexistiam interesses divergentes. A nobreza camarária, por vezes, em plena harmonia,

outras, na mais absoluta discórdia com as determinações régias, dependendo de como isso

afetava seus interesses.

Em sentido contrário temos autores como Capistrano de Abreu e Raymundo Faoro.

Para este último, a administração portuguesa era um “sistema coeso e racional em que o rei

a tudo provia, (e) reduzia o funcionário colonial à dimensão de mera sombra”. A autonomia

dos municípios era tolerada e medida, pois estes, dotados de efêmera dignidade, eram

simplesmente auxiliares do governo central, não tendo liberdade de ação23.  Capistrano de

Abreu por sua vez, afirma que, as câmaras municipais nunca deliberaram sobre questões

importantes, sendo

“(...), órgãos de administração local, cuja importância, então e sempre somenos,
nunca pesou decisivamente em lances momentosos, nem no Reino nem aqui, apesar
dos esforços de escritores nossos contemporâneos, iludidos pelas aparências fugazes
ou cegados por idéias pré-concebidas”24.

Não obstante os diversos pontos de vista, há um ponto essencial e no qual os autores

acima mencionados estão de acordo: as elites locais desenvolveram meios de fecharem-se e

de restringir o acesso a ela (como, por exemplo, pela prática de casamentos

endogâmicos25). Embora este entendimento seja aceito sem maiores questionamentos, é

necessária uma análise mais acurada; que responda, por exemplo, quem eram, então, os

homens bons de determinada comunidade, o que os diferenciava em relação aos demais

moradores desta ou daquela vila? Em outro viés, os autores portugueses acima

referenciados sugerem que a reorganização dos poderes locais, no século XVIII, contribuiu

                                                
23 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 7 ed. Porto
Alegre: Editora Globo, 1987. 2 v. pág. 164.
24 A crítica de Capistrano de Abreu a João Francisco Lisboa e a autores que, influenciados por
Alexandre Herculano, viam as câmaras como verdadeiros bastiões na luta contra a centralização
do poder e o absolutismo.
25 GOUVÊA observa em seu estudo que os laços de parentesco recebiam maior destaque nos
arrolamentos de elegíveis do que as ocupações materiais dos indivíduos.  op. cit. , 1998.
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para o fortalecimento do Estado.26. Nesse sentido, a importância do poder local apresenta-

se como um dos principais espaços da relação metrópole-colônia27.

Conciderando as câmaras como um instrumento privilegiado para a compreensão

das relações entre metrópole e colônia, e tendo em conta que, no Brasil, ocorreu uma

tradição de estudos sobre temática correlata porém de caráter generalizante28, estamos

realizando um estudo monográfico, que também traz preocupações com as configurações

sociais e políticas do Antigo Regime português.

Como pôde ser percebido, diversos estudiosos portugueses têm se dedicado a

elucidar questões referentes à administração municipal portuguesa e à formação das elites

locais, no território metropolitano29. Para a realização desses estudos, esses autores

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 local30.

No exame preliminar da documentação da Câmara Municipal de Curitiba, detectou-

se que as eleições 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 determinou que

“no fazer das Eleysões dos officiais que ham de servir no Conc.o Guardem o tto 67
do mesmo Lb.o, recomendando também que “não uzem mais Eleysam de hum anno
como athe agora se fez”, pois ja havia bastantes pessoas para a “Eleysam Trianal”.31

 não existiram aqui as mencionadas relações de elegíveis. Portanto para que seja

possível verificar o funcionamento do processo de eleição de barrete e a composição das

diversas vereanças, ocorridas entre os anos de 1693 e 1829, serão utilizadas as Atas de

                                                
26 CAPELA, J. V. e BORRALHEIRO, R. op. cit. , 1998.
27 GOUVÊA, M. F. S. op. cit. , 1998.
28 SALGADO, G. Fiscais e Meirinhos : a administração no Brasil colonial. Rio de janeiro : Nova
Fronteira, 1985.
29 Para autores e obras em questão ver referências bibliográficas.
30 Para o Brasil, não temos notícia de que esses livros de nobreza tenham existido.
31 Provimentos da vila de Curitiba, 1721. MONUMENTA. Curitiba, v.3, n.10, 2001 (Provimentos do
ouvidor Pardinho para Curitiba e Paranaguá, 1721), p.35
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Eleições de barrete, a maioria delas transcrita nos Boletins do Arquivo Municipal de

Curitiba, as Atas de Eleições, os Termos de Posse e Juramento e as Atas de Vereações do

período 1693 a 182932. Dessa forma será possível realizar uma discussão acerca dos

processos eleitorais curitibanos e pensá-los inseridos no contexto do Império Colonial

Português.
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