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Na capital São Luís, as ca-
madas populares não tem 

acesso aos serviços públicos, 
privilégio do consumo privado 
de sua elite, desde o século XIX. 
A água não aplacava a sede, 
eram águas sórdidas; alguns 
eram limpos e muitos sujos, o 
lixo era destinado ao mar (áreas 
civilizadas) ou aos terrenos va-
zios e ruas (áreas periféricas); a 
rua nunca foi o salão nobre do 
povo, apenas as grandes vias 

Este livro integra a Biblioteca Básica Maranhense, criada 
sob os auspícios da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SECTI) com o objetivo de encetar interpreta-

ções sobre nossa realidade, bem como, resgatar para novos 
públicos trabalhos meritórios que ousaram pensar e repensar 
o Maranhão, abrindo caminhos para a construção de um proje-
to de desenvolvimento com democracia e justiça social.
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e as da área nobre recebiam 
melhorias; a cidade era escura, 
vivia noites de breu; os burros 
venceram o progresso, só dei-
xaram de puxar os bondes em 
meados dos anos 1920. Logo 
depois, os bondes foram subs-
tituídos pelos ônibus, daí por 
diante um grupo imovível se 
aboletou do transporte público 
municipal.

Esta é a síntese do cenário de 
São Luís quanto aos serviços 
públicos, cenário desenhado 
com esmero pelas mãos de 
Raimundo Palhano em pesqui-
sa de fôlego, refinada ao máxi-
mo pela mente inquieta e moça 
do autor. O local fita o global, 
pois o caminho para enfrentar 
e superar o déficit gravíssimo 
de serviços públicos é a demo-
cracia, o empoderamento ci-
dadão que materializa a esfera 
pública e exige esses serviços 
como direitos. A democracia de 
par com a cidadania, a demo-
cracia cidadã, permanece de-
safio crucial para a construção 
de sociedade menos desigual e 
mais justa.

Espero que a coleção da BBM 
e este livro em especial propi-
ciem e estimulem esse deba-
te. As reflexões aqui impres-
sas só farão sentido se forem 
descobertas, redescobertas, 
reinventadas, criticadas ou re-
construídas pelos que desejam, 
acreditam’ e lutam por uma so-
ciedade inclusiva.  

Jhonatan Almada
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APRESENTAÇÃO À PRIMEIRA EDIÇÃO

Nos últimos anos, as políticas vêm constituindo objeto de es-
tudo privilegiado das Ciências Humanas no Brasil. Para em-
preendê-lo, o analista necessita apoiar-se em apreciável co-

nhecimento das diversas teorias daquelas Ciências e respaldar-se em 
pesquisa empírica razoavelmente exaustiva, uma vez que precisa abor-
dar as diversas facetas através das quais se apresentam às sociedades.

Assim, por exemplo, no estudo das políticas implementadas em 
determinado meio social, torna-se imprescindível evidenciar o modo 
como se realizam a acumulação do capital, o jogo político, os conflitos 
entre as diferentes classes, o exercício da cidadania, pois assim pro-
cedendo-se, revela-se a atuação do Estado, delimitam-se as ideologias 
in flux, na sociedade.

Sem dúvidas, o estudo das políticas evidencia dados em uma de-
terminada sociedade - seja em conjuntura específica ou período longo 
- requerendo do analista amplo conhecimento de seu objeto de estudo, 
tomado em dimensões diversas e método dialético rico. 

Foi com coragem intelectual que lhe é característica que o Pro-
fessor Raimundo Nonato Palhano Silva elaborou o trabalho ora editado 
pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), originalmente 
dissertação de mestrado apresentado à Universidade Federal Fluminen-
se - UFF, do Rio de Janeiro.

Apoiada na revisão das mais importantes contribuições de auto-
res clássicos e contemporâneos (o que confere alto grau de erudição ao 



seu trabalho), como também em pesquisa empírica em fontes primá-
rias, até o momento pouco utilizadas, pôde Raimundo Nonato Palhano 
Silva elaborar estudo pioneiro em nosso meio. 

Tomando objeto de estudo de políticas públicas implementadas 
na cidade de São Luís ao longo da Primeira República (1889 - 1930), 
realizou o autor análise aguda das relações sociais, econômicas e de 
poder em meio social no qual ao privado era concedida primazia sobre o 
público; o exercício da cidadania em privilégio de poucos; os “donos do 
poder” manipularam as massas em proveito político próprio e o Estado 
não se voltava para atender as reivindicações das maiorias subalternas. 

Em seu estudo, o autor evidencia os modos através dos quais 
relações diversas interagiam para preservar a existência de democracia 
restrita.

Por outro lado, através do trabalho de Raimundo Nonato Palhano 
Silva terão os estudiosos acesso a conhecimento de período histórico 
até então pouco investigado da sociedade sanluisense, por se inscrever 
o mesmo estudo dentre as importantes contribuições analítico-críticas 
já incorporadas à grande produção intelectual de nosso meio.

 

São Luís, Maio de 1988.
José de Ribamar Caldeira

Professor da UFMA



DISCURSO PROFERIDO EM 16.06.1989 PELO AUTOR 
NO DIA DO LANÇAMENTO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO 

LIVRO

Ao concluir a redação de minha dissertação de mestrado, da 
qual deriva o livro que ora está sendo lançado, confesso ter 
sentido muita indignação e vergonha. A despeito da sensação 

do dever cumprido, desvencilhando-me da carga pesada que fora os 
mais de trinta meses de cansativo trabalho de pesquisa, em fontes nem 
sempre abastecidas, não conseguia fazer vibrar inteiramente o meu 
coração. Até mesmo a pretensiosa emoção de me sentir responsável 
pela contribuição na elaboração de um conhecimento supostamente 
novo, mesmo que modesto, sobre a história urbana de minha cidade, 
tornara-se impotente para neutralizar o sentimento de compaixão que 
se apossara de mim. 

A realidade desvendada era absurdamente injusta para aqueles 
majoritários contingentes de excluídos da coisa pública. Olhando fixa-
mente a última palavra do texto, plenamente cheia de trabalho acu-
mulado e de energias consumidas, percebia então, parafraseando José 
Murilo de Carvalho, que a república dos Ludovicenses era a história do 
que não foi.

Transcorridos alguns meses da experiência, posso afirmar que a 
dramaticidade daquela frustração se deveu a uma profunda reversão de 
expectativas. 

Quando me decidi estudar o problema da produção da coisa pú-
blica, a partir da ação do Estado como alocador e distribuidor de servi-



ços públicos, o fiz movido por uma preocupação social e outra acadêmi-
ca, relacionadas tanto ao fenômeno da degradação da ecologia urbana 
de São Luís, como pela inadiável exigência contemporânea de que se 
estude, exaustivamente, as formas de relacionamento entre o Estado e 
a Cidadania nesta urbe singular e no Brasil. 

Fui às fontes na doce ilusão de que, pelo menos, em alguma épo-
ca da Cidade, a vida havia sido boa. Afinal, o vozerio de nossa História 
sempre fora pródigo em decantar as glórias do passado e os encantos 
da pequena cidade de porcelana. 

Indo às origens, esperava comprovar o que todos diziam, até 
mesmo respeitados intérpretes, que não se cansam de enaltecer as 
maravilhas que teriam sido os serviços urbanos nos dourados tempos 
da Ulen Company. 

Ao retornar, porém, daquela viagem, simbolizada no ponto final 
exausto, colocado no canto direito da última página do texto, por mais 
que eventualmente quisesse, já não podia repetir a velha estória de que 
“éramos felizes e não sabíamos”.

Esse trabalho, no entanto, não foi realizado com a intenção de 
fazer coro à onda pessimista. Inspira-se em Maquiavel apenas para 
lembrar que é preciso aprender com a História.  O seu horizonte é o 
futuro, o que me fez entrar no túnel do tempo e tentar compreender os 
primeiros passos, as lições do passado. 

O que temos pela frente é o problema ampliado da necessidade e 
da liberdade. Como iremos prover a Cidade e os Cidadãos de São Luís de 
serviços de água, esgoto, transporte, habitação, saúde e educação, de 
modo tal que o acesso aos mesmos não seja um privilégio de poucos? 



De que forma pretendemos construir um espaço público de convivência 
em que a forma do político não obstrua a ação e a palavra dos citadinos 
Ludovicenses?

O livro, que ora vem a público, propõe uma releitura da evolução 
histórica da urbanização de São Luís. Recusa a visão conservadora, ou 
melhor, incompleta, segundo a qual, a crise de serviços básicos é de 
origem recente, cujo marco inicial teria sido os anos 1950. 

Revela que o poder público tratou sempre com descaso as 
questões relativas ao acesso democrático da população aos serviços 
de consumo coletivo. As eventuais mobilizações dos governantes, em 
geral, decorriam do medo de que as moléstias e os surtos endêmicos 
atingissem também as elites.  

Este traço da forma de fazer política gerou uma concepção de 
coisa pública marcada por procedimentos aristocráticos e classistas na 
gestão do Estado, de cuja dinâmica emergiu um entendimento de coisa 
pública inacessível ao público, como no antigo regime, igual ao que era 
antes da Revolução Francesa.

Historicamente, grande parte dos Ludovicenses nunca teve aces-
so regular à água potável de boa qualidade, rede de esgotos, luz elé-
trica, transporte coletivo, logradouros públicos e higienização urbana. 
Mesmo ao longo dos anos 1920, período em que os governos Urbano-
-Godofredo-Magalhães realizaram a tardia reforma urbana de São Luís, 
por intermédio do projeto Ulen, a maioria dos habitantes da Cidade 
continuava sofrendo as mazelas oriundas da decadência dos serviços 
básicos, prisioneira de crônicos problemas ligados à contaminação da 
água, poluição de mananciais, precário sistema de saneamento, falta 
de luz, sujeira e doenças terríveis, como tifo e febre amarela. Na ver-



dade, malgrado o passar dos anos, o povo continuava sem beber água 
potável, privado de rede de esgotos, usando lamparinas e andando a pé.

Não ambiciono provar, obviamente, que a República Ludovicen-
se foi uma ficção política. Seria criminoso tentar apagá-la da História. 
Basta notar que, para certos cidadãos, não faltava a rua limpa e ar-
borizada, o bom calçamento com materiais importados da Europa, os 
jardins floridos e praças ensolaradas para o conforto e o lazer. 

Em suas torneiras, financiadas através de empréstimos franceses 
e norte-americanos, a água sempre jorrou abundante e limpa e os seus 
dejetos e matérias servidos igualmente acabavam tendo como fluir. 

O que pretendo deixar claro, na verdade, é que aquela foi, so-
bretudo, a realidade da “cidade de porcelana”. Para o povo simples, 
contudo, essa república jamais existiu. Viveu, isto sim, numa república 
de lama, respirando sempre um tempo de chumbo.

São Luís, evidentemente, não é um caso isolado de que não houve 
ainda nesse país a “res publica” tão reivindicada. Como disse alguém, 
no Brasil o espaço de privilégios que veio o Império continuou se am-
pliando com a inclusão dos privilegiados da República. 

Não é por outro motivo que a situação de excludência social se 
agrava de tal forma que parece termos chegado a um limite máximo de 
suportabilidade ética frente ao contrato social.

A cada momento me convenço mais de que o problema da pro-
dução da coisa pública nesse país é tão importante quanto os da dívida 
externa e da inflação. O processo histórico que excluía o povo da esfera 
pública nessa Cidade e nesse país oferece a pedagogia que precisamos 
para construir uma nova sociabilidade. 



Hoje, mais do que em qualquer época, o futuro dos povos do Tercei-
ro Mundo, dos “povos da lama”, depende da capacidade que precisamos 
ter para realizarmos o antigo desafio de Rousseau, o de organizarmos a 
sociedade de tal forma que os indivíduos venham a ser plenos cidadãos.

São Luís, por outro lado, está deixando rapidamente de ser pro-
vinciana. Suas velhas e tradicionais estruturas de convivência social 
estão explodindo, independentemente de nossas vontades. A força do 
capitalismo tende inexoravelmente a se apropriar da Cidade. Novas re-
lações políticas surgirão, sem dúvida. O futuro nos excita a lutar contra 
os nepotismos, clientelismos e corrupções da vida. Sem que isto venha 
a ocorrer, não se abrirão os espaços para o acesso democrático à coisa 
pública. Para tanto, os Ludovicenses terão que continuar reivindicando 
sempre o direito aos bens públicos e, primordialmente, tornar mais efe-
tivo o seu controle sobre a gestão desses bens pelo Estado.

Nesse país os serviços públicos se tornaram inacessíveis a gran-
des parcelas da população porque o Estado não utilizou a verba pública, 
prioritariamente, para a produção de serviços de consumo coletivo. 

Como acentua Victor Valla, é a partir do relacionamento da po-
pulação com a verba pública que emerge a cidadania em plenitude. 
Para que isso aconteça é necessário expandir o espaço público, através 
da garantia do diálogo entre todas as palavras e a certeza de ação em 
todos os sentidos. 

Para os gregos, o espaço público não significava domínio, tanto 
quanto não representava submissão. É mais do que inadiável que se 
substitua, em nossa sociedade, o controle estatal pelo controle político. 

Quando isso se efetivar nessa Cidade e nesse país seremos prota-
gonistas de uma revolução de onde nascerão as condições efetivas para 



uma nova esfera pública, no interior da qual o sentido da política será 
a dignidade e a essencialidade humanas, com liberdade e igualdade.

Antes de encerrar, gostaria de agradecer. 

Obrigado por vocês terem vindo e ouvido minhas palavras. Agra-
deço a todos que direta e indiretamente contribuíram para que esse 
livro viesse a público, tornando mais fácil o meu compromisso de de-
volver à sociedade o resultado desse trabalho por ela financiado. 

Obrigado ao generoso professor José Ribamar Caldeira. Seus co-
mentários dão o prestígio acadêmico que o trabalho tanto precisa.

Merecem o meu total apreço, igualmente, o invulgar interesse 
dos meus companheiros do Centro de Documentação e Informação do 
IPES, nas pessoas fantásticas de Paulinha Francinetti Araújo, Regina 
Corrêa, Marcos Matos, o artista da capa, Virginia Bittencout, Rosangela 
Galvão, Salvelina Cabral e Nonato Carvalho. 

Um grande abraço com muito obrigado também ao SIOGE, através 
do interesse decisivo de Mundinha, Moura e Sá Beto. 

Não poderia deixar de realçar o papel fundamental da Diretoria do 
IPES, responsável pela viabilização desse livro. Um caloroso agradeci-
mento ao infatigável João Evangelista da Costa Filho que, não perdendo 
a paciência e a tolerância, por mais de um ano não esmoreceu até ver 
esse trabalho impresso. 

Também muito obrigado à SEPLAN, nas pessoas de Paulo Mar-
chesini e de Liduína Rabêlo, que lutaram para propiciar as condições 
financeiras necessárias à edição do livro. Só espero que tenham feito 
um bom uso da verba pública. 

Um grande obrigado para todos. Um especial para Eliane e Dona 
Eva que organizaram esse evento.



APRESENTAÇÃO À SEGUNDA EDIÇÃO

Este livro integra a Biblioteca Básica Maranhense, criada sob os 
auspícios da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) 
com o objetivo de encetar interpretações sobre nossa realidade, 

bem como, resgatar para novos públicos trabalhos meritórios que ousa-
ram pensar e repensar o Maranhão, abrindo caminhos para a construção 
de um projeto de desenvolvimento com democracia e justiça social.

A coleção da BBM, conforme afirma Rossini Corrêa tem por ambi-
ção primeira “a reunião de cem títulos essenciais para o conhecimento 
da realidade estadual, de maneira a constituir uma autêntica enciclo-
pédia timbira”1. 

Temos uma lacuna importante na organização das interpretações 
sobre o Maranhão, bem como, das reflexões que buscam identificar 
seus problemas e apontar caminhos. A BBM irá contribuir para tal não 
para repetir tentativas anteriores, mas sim para resgatar e reapresentar 
livros e autorias que ficaram à margem, tendo como pano de fundo, 
estimular o debate sobre um projeto de país.

É ocasião de construímos um projeto de país fora do eixo Rio-São 
Paulo, explicitando de outro ponto quais são os desafios e caminhos 
para o desenvolvimento brasileiro. A última vez que os intelectuais deste 
quadrante propuseram e conduziram um projeto de país se deu no longo 

1  CORRÊA, Rossini. Termo de referência da Biblioteca Básica Maranhense. São Luís: 
SECTI, 2016.



ciclo de prosperidade observado entre os anos 1940 e 1960. Perdemos 
protagonismo para visões concentracionistas cujos imperativos categóri-
cos excluíram distribuir o desenvolvimento e estimular sua regionalização.  

A atual liderança política do Maranhão busca conciliar a agenda 
econômica com a agenda social em síntese que combina o acesso a 
direitos com o estímulo ao crescimento. O tempo dirá se a síntese está 
correta ou menos errada. Não abrimos mão de arrecadar de quem so-
negava impostos. Não abrimos mão da transparência na aplicação do 
recurso público arrecadado. 

Priorizamos o investimento em educação e saúde como vetores 
fundamentais para a conquista de novos futuros e a preservação da 
vida. Apostar na melhoria da infraestrutura e na qualificação dos traba-
lhadores como meios para atrair empresas ou fomentar sua criação e 
enfrentar a cultura instituída para fazer do serviço público algo eficien-
te e de qualidade tem sido pontos estratégicos para a sustentabilidade 
dessa síntese.

Economia, educação e ciência são três eixos capitais para cons-
truirmos um projeto crível e viável com capacidade de gerar consensos 
mobilizadores e resultados práticos que animem a caminhada. Nesse 
sentido a coleção da BBM constitui plataforma local para pensarmos o 
país e criar o elã necessário de ideias e ideais.

Este livro é a contribuição do economista e educador Raimun-
do Palhano, mestre de envergadura que me ensinou quase tudo sobre 
planejamento, desenvolvimento e Maranhão, atiçou a inquietação e 
estimulou-me a pensar com a própria cabeça, livre pensar, sempre. Se 
passaram 10 anos desde quando tentei publicar a segunda edição do 
livro ora em suas mãos.



Na capital São Luís, as camadas populares não tem acesso aos 
serviços públicos, privilégio do consumo privado de sua elite, desde o 
século XIX. A água não aplacava a sede, eram águas sórdidas; alguns 
eram limpos e muitos sujos, o lixo era destinado ao mar (áreas civiliza-
das) ou aos terrenos vazios e ruas (áreas periféricas); a rua nunca foi o 
salão nobre do povo, apenas as grandes vias e as da área nobre recebiam 
melhorias; a cidade era escura, vivia noites de breu; os burros venceram 
o progresso, só deixaram de puxar os bondes em meados dos anos 1920. 
Logo depois, os bondes foram substituídos pelos ônibus, daí por diante 
um grupo imovível se aboletou do transporte público municipal.

Esta é a síntese do cenário de São Luís quanto aos serviços públi-
cos, cenário desenhado com esmero pelas mãos de Raimundo Palhano 
em pesquisa de fôlego, refinada ao máximo pela mente inquieta e moça 
do autor. O local fita o global, pois o caminho para enfrentar e superar 
o déficit gravíssimo de serviços públicos é a democracia, o empodera-
mento cidadão que materializa a esfera pública e exige esses serviços 
como direitos. A democracia de par com a cidadania, a democracia ci-
dadã, permanece desafio crucial para a construção de sociedade menos 
desigual e mais justa.

Espero que a coleção da BBM e este livro em especial propiciem 
e estimulem esse debate. As reflexões aqui impressas só farão sentido 
se forem descobertas, redescobertas, reinventadas, criticadas ou re-
construídas pelos que desejam, acreditam’ e lutam por uma sociedade 
inclusiva.  

Jhonatan Almada
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
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O TEMA

Compreender a natureza da produção da coisa pública, seja atra-
vés dos serviços básicos, seja por meio da própria concepção 
de público é a questão maior desse trabalho. Um dos aspectos 

fundamentais da “produção do público” chama atenção de imediato. 
É uma espécie de percepção negativa do que seja o espaço público. 
Roberto da Matta chega a falar em certo “medo” do espaço público 
por parte da sociedade brasileira. A justificativa para isso estaria na 
forma peculiar assumida pelo jogo político no Brasil, caracterizado pela 
valorização do privado em relação ao público, o que tem sido reforçado 
pelo clientelismo, pelo nepotismo e pela inoperância do governo frente 
aos problemas sociais. Opondo a casa (esfera privada) à rua (esfera 
pública), Matta elabora uma série de antinomias entre ambas, como 
prova do medo que todos têm da rua (do público), seja do morrer na rua 
ou ao que ela representa como lugar de insegurança e de autoritarismo, 
prevalecendo ali a “linguagem da lei que, igualando, subordina e explo-
ra” (MATTA, 1985, p.50).

Para o seu quadro de conceitos, prioritariamente “coisa pública” 
significa a produção, manutenção e conservação, pelo poder público, 
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de serviços de infraestrutura coletiva básicos. Serão considerados, para 
tanto, os serviços de água e esgoto, transporte, iluminação, logradou-
ros, limpeza públicos e a própria “produção do público” no processo de 
urbanização, lugar onde são tomadas as decisões sobre a existência 
desses serviços. Compreende, portanto, uma investigação sobre os 
serviços básicos que o Estado tem a obrigação de suprir, seja produzin-
do-os diretamente, seja transferindo essa responsabilidade a terceiros.

É costume, por outro lado, utilizar-se da expressão “coisa pública” 
para designar, de um lado, tudo aquilo que esteja afeto ao poder público 
(o Estado) ou depende dele e, de outro, para exprimir a crença coletiva 
de que o “poder público” pertence ao público; seria patrimônio da 
coletividade. Nesta última categoria enquadra-se praticamente tudo 
que decorre da ação do poder público, seja a sede do Governo, um busto 
do fundador da cidade, a praça de um bairro rico, a implantação de um 
posto de saúde ou a manutenção de uma escola. Para as pretensões do 
nosso estudo, evidentemente, o termo “coisa pública” não possui essa 
abrangência, pois como vimos, refere-se, em primeira instância, aos 
serviços de infraestrutura social e à concepção de “público” que a sua 
produção traz embutida.

Com efeito, essa dupla maneira de traduzir a “coisa pública”- 
seja como produção de serviços básicos, seja como concepção de “pú-
blico”- possui também outra peculiaridade: parte e se “localiza” no 
poder público. Tem, portanto, a essência de uma mercadoria especial 
produzida pelo Estado, no momento em que exercita a sua atribuição de 
promotor do bem público e dos interesses da cidadania. Essa maneira 
de tratar a questão justifica-se, apenas, pelo fato de que o nosso inte-
resse principal é com a análise e interpretação das políticas públicas 
para o setor de serviços básicos. Como demonstraremos mais adiante, 
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especialmente no capítulo I, o lugar da “coisa pública”, em sua acepção 
política, não é o “poder público”, mas sim a esfera pública, o lugar 
por excelência do político. Em sua forma conceptual rigorosa, a “coi-
sa pública” é algo produzido e gerido pela cidadania, no sentido das 
formas que adota para garantir sua organização politica. Daí porque, o 
reconhecimento como produtor e gestor da “coisa pública” nada mais é 
do que uma maneira artificial de isolar uma parte do processo político 
e social maior, para examinar-lhe, em profundidade, apenas uma das 
engrenagens: as políticas públicas para os serviços de infraestrutura 
social. Nesse particular, o trabalho se fundamenta em Salisbury, para 
quem as políticas públicas se definem nas decisões que o governo toma 
ou sanciona. Seu foco de análise, portanto, valoriza mais o “lugar” das 
decisões que as ações políticas emanadas da sociedade, capazes de 
influir nas próprias políticas públicas (SALISBURY, 1968).

Dito de outra forma, com efeito, esse é um estudo que se atém, 
fundamentalmente, na investigação do comportamento político do po-
der público, no exercício de sua tarefa ordinária de promotor do bem 
público e dos interesses da cidadania, aqui enfocadas no âmbito de 
sua função de produtor e gestor da “coisa pública”. Esforço esse que se 
transforma na tarefa de aprender, pela trajetória que a produção desses 
serviços foi capaz de descrever, o que pôde ter sido uma espécie de 
“negociação” entre o poder público e a cidadania para a produção da 
“coisa pública”, e que se encontra projetada na forma do “público” que 
o Estado adotou ao produzi-la. É justamente, nesta forma do público 
que poderão ser encontradas as respostas ao por que e para quem o 
Estado produz a “coisa pública”. Uma resposta sobre o que representa 
para o poder, o capital e para o trabalho a própria produção do “público” 
em geral. Isso significa, no nosso caso, investigar quando e por que 
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mudam as políticas públicas para o setor de serviços básicos, o que nos 
induz, inexoravelmente, a estarmos referidos sempre aos parâmetros da 
acumulação e da cidadania. Cenário esse que, ainda no nosso caso, tem 
como horizonte o processo da urbanização, em cujo interior ocorre tam-
bém o fenômeno da reprodução do capital e do trabalho. É, sem dúvida, 
entre esses dois últimos, ou a favor de um ou de outro, que se coloca 
o poder público. É, pois no bojo desse processo que nos situamos para 
explicitar a produção da “coisa pública”, onde estamos centralizando o 
nosso interesse temático: afinal, qual o cidadão que o poder público 
re(des) conhece?

Nosso foco analítico, portanto, tem como angulação o estudo da 
cidadania no interior da ação do poder público enquanto produtor e ges-
tor da “coisa pública” na cidade, colocando, assim, o enfoque referido à 
municipalidade, à base da organização política. Não significa, entretan-
to, que essa forma de recortar o tema implique no não reconhecimento 
de que, em última instância, o sujeito para as questões da cidadania 
sejam os agentes sociais. Na verdade, como já adiantamos anterior-
mente, o lugar da cidadania é a esfera pública, que até aqui comporta 
traduzir-se por uma espécie de sociedade civil, e não o poder público, 
que é, evidentemente, expressão de uma força intermediária entre a 
esfera pública e a esfera privada.

Ao centralizar o nosso enfoque nos processos de reconhecimento 
da cidadania pelo Estado, concretizada quando ele produz e distribui 
a “coisa pública”, estamos, isto sim, privilegiando um dos dois fluxos 
básicos da cidadania, justamente aquele em que ela se movimenta do 
Estado para cidadão. Afinal, esse é um procedimento metodológico que 
não trará grandes dificuldades, pois, parafraseando GRAMSCI, o Estado 
é uma espécie de sociedade civil que se transformou em sociedade 
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política.  Por isso, não implicará como esperamos, na diminuição da 
relevância do outro fluxo, o que se movimenta do cidadão para o Estado. 
Na verdade, ele também se fará presente nesse processo de produção 
da coisa pública é uma resposta que o poder público oferece às “ne-
cessidades da sociedade”, mesmo que, no caso brasileiro, só consiga 
satisfazer uma parte privilegiada dela. 

Ademais, pode-se dizer, a “coisa pública” deixou de ser apenas 
o espaço do “domínio comunal”, aquilo que era público porque era 
para ser comum, o publicamente acessível na versão romana de “loci 
communes, loci publici”. A “coisa pública”, na verdade, deve ser, so-
bretudo, um direito que pertence à cidadania, pelo sentido que tem de 
repercutir na existência e na reprodução global da própria sociedade.

OS OBJETIVOS

Tendo como pano de fundo a cidade de São Luís, no período de 
1889-1930, são três os macro-objetivos deste trabalho:

(1) Investigar os fatores determinantes da produção da “coisa 
pública”; (2) investigar a concepção de cidadania que informou aquela 
produção; e (3) investigar os fatores políticos e econômicos que parti-
ciparam do processo de produção e desenvolvimento dos serviços bási-
cos. Têm ainda, como objetivos específicos, os que seguem:

a) Investigar, no interior da produção de serviços básicos e dos 
conteúdos das políticas públicas locais, a cidadania social reconhecida;
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b) Investigar o impacto do avanço da acumulação sobre a disponi-
bilidade de verbas públicas para o financiamento de serviços públicos;

c) Investigar as prioridades dos investimentos governamentais, 
estabelecendo os graus de preferência pelos serviços públicos e pela 
acumulação;

d) Investigar a repercussão da produção e expansão de serviços 
públicos no processo de urbanização da cidade;

e) Investigar o impacto da produção dos serviços públicos na am-
pliação e/ ou redução da desigualdade social na cidade;

f) Investigar o grau de relacionamento entre oferta de serviços 
públicos e movimentos sociais;

g) Fazer a caracterização geral dos serviços públicos produzindo 
dados e informação sobre dimensão e evolução das companhias, dos 
agentes e dos próprios serviços.

O CORTE TEMPORAL

No tocante ao corte temporal, optamos por estudar o problema 
no período inteiro da Primeira República, isto é, de 1889 a 1930. No caso 
específico desse trabalho, acrescentamos mais alguns anos em relação 
ao período principal, para nos permitir uma melhor abrangência his-
tórica da fase imediatamente pré-republicana, fase essa que coincide 
com as primeiras tentativas reais de implantação de alguns daqueles 
serviços urbanos essenciais.
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O motivo principal da escolha desse período prende-se à rele-
vância histórica do mesmo nos planos nacional e regional, pois foi o 
momento da primeira grande mudança política no país, responsável 
pelas chamas de esperança acesas com a Proclamação da República. 
Não custa lembrar que o fim do Império criou uma enorme expectati-
va no povo, onde se acenava para a participação efetiva da cidadania 
na gestão da coisa pública. Por outro lado, o regime monárquico e a 
escravidão, na fase anterior, desqualificaram quaisquer pretensões de 
estudar a cidadania coletiva, justamente pelo flagrante descompasso 
existente entre direitos civis e direitos políticos.

Aquela também foi uma fase em que a emergência do movimento 
operário e sindical, o ascenso progressivo das reivindicações dos gru-
pos de pressão dos setores médios urbanos e a demanda dos excluídos 
em geral por cidadania e melhores condições de vida, foram fatores 
que inequivocadamente criaram condições potenciais para uma nova 
dinâmica política.  O desnudamento das formas de controle político 
e social adotadas pelas elites dirigentes ou a revelação da existên-
cia de padrões democráticos burgueses constituídos integralmente, 
só foi possível pelo entrechoque de interesses prevalecentes naquela 
sociedade. O confronto entre democracia liberal formal e a prática não 
democrática real, obrigava governantes e governados a um embate em 
torno da questão democrática. Ainda que o poder falasse mais alto que 
as questões sociais, a estável estrutura social, política e econômica, 
constituída a partir do Segundo Reinado, já não tinha como manter-se e 
aos seus privilégios. A República modificou, sem dúvida, os elos dessa 
longa cadeia de dominação e, mesmo criando outra corrente, acabou 
produzindo um espaço público para a disputa dos diferentes segmentos 
sociais, seja pela eliminação de objetivos e privilégios cristalizados, 
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seja pela produção, ampliação ou distribuição de outros, redundando na 
constituição de novos padrões públicos de convivência social.

O confronto de interesses, portanto, imprimiu mudanças na 
orientação política do Estado, diferenciadas das práticas do Antigo Re-
gime, traduzidas na procura de definições do que deveria ser a coisa 
pública, o que se operava no interior das disputas entre o poder público, 
a esfera pública e a esfera privada. O ponto nodal dessa disputa estava 
localizado nas formas de conceber o relacionamento entre o Estado e a 
sociedade, cuja síntese encontra-se no percurso traçado pela presença 
do Estado no mercado, indo de um “laissez-faire” ortodoxo a um pau-
latino mecanismo regulatório das relações entre o trabalho e o capital.

Em seu aspecto puramente econômico essa foi uma conjuntura 
em que foram lançadas as bases do que mais tarde viria a se constituir 
no chamado mercado nacional. O que se observou ao longo desse pe-
ríodo foi um processo paulatino de articulação da economia nacional, 
onde o centro-sul da economia cafeeira funcionava como área de atra-
ção, na medida em que as diversas economias estaduais autárquicas,  
gravitantes em torno de um único produto de exportação, encontravam 
ali a sua sobrevivência, toda vez que se viam ameaçadas de crise pelo 
comércio externo.

Foi igualmente o período em que o capital estrangeiro aportou no 
Brasil com muita disposição, indo localizar-se nos setores mais rentá-
veis e estratégicos da economia (PRADO JUNIOR, 1974).

Em uma macro visão do desempenho econômico interno, pode-se 
dizer que o setor primário e a agroexportação, em especial, comanda-
vam a economia. A taxa de crescimento industrial pode ser classificada 
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como razoável entre 1911 e 1922, fraca entre 1920 e 1928 e de depres-
são aguda entre 1929-30 (VILELLA & SUZIGAN, 1973).

 Em nível regional, com efeito, foi o período em que ocorreram 
frequentes crises políticas na cidade de São Luís, onde, entre outras 
coisas, a população ressentia-se da pouca disponibilidade de serviços 
de infraestrutura, o que veio a se agravar com o processo de expansão 
urbana da capital. Foi o período em que o poder público, premido pela 
necessidade de suprir uma enorme carência de serviços urbanos, acu-
mulada ao longo de vários anos, obrigou-se a definir “novos” padrões 
públicos de convivência com a cidadania.

Foi uma fase de lenta reversão de expectativas, iniciada com a 
abolição e a consequente desarticulação da estrutura produtiva agrária 
maranhense, quando 70% dos engenhos e 305 das fazendas pararam 
(VIVEIROS, 1954). Aliás, já a partir de 1850, a economia maranhense 
sofreria um impacto grande com a proibição do tráfico negreiro, precipi-
tando a queda da produção algodoeira e trazendo, como consequência, 
a opção pela cana, graças à capitalização obtida com a venda contínua 
de braços liberados pelas lavouras de algodão. Com a abolição e o es-
gotamento do ciclo da cana, os empresários rurais e comerciais que 
escaparam da crise, observando o que se passava no centro econômico 
do país, resolveram investir na indústria, principalmente na têxtil, em 
especial entre os anos de 1888-1895, fato que VIVEIROS (1954) cha-
mou de “vertigem industrial”. As três primeiras décadas do século XX 
atual foram marcadas por uma maior reversão de expectativas, onde 
conviveram uma agricultura decadente e um parque industrial hiper-
trofiado para condições locais. Não havia um mercado interno forte, 
capaz de absorver a produção, levando o Estado a ficar dependente das 
demandas externas e das oscilações de política econômica do governo 
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central, consideradas fortemente comprometidas com os interesses do 
café, no sudeste. Naquele período houve apenas um rápido surto de 
prosperidade: o que se deu ao longo da Primeira Guerra, até 1922-23 
(TRIBUZZI, 1981). No mais, perdurarão fatores tais como, atraso tecno-
lógico, indústria desprotegida, mercado restrito, dependência externa, 
latifúndio e baixa migração, ao lado de uma dívida pública (interna e 
externa) perigosamente crescente.

O QUADRO TEÓRICO

O referencial teórico do trabalho gira em torno de uma questão 
central: afinal, por que os serviços básicos em geral não atraem tanto 
os interesses do capital?

A resposta, com efeito, cinge-se ao fato de que os serviços bási-
cos só intervêm no nível de reprodução do capital. Isto quer dizer que, 
para o capital, as despesas de consumo (e os serviços públicos são 
serviços de consumo coletivo) são despesas sem retorno. Não impli-
cam nem em redução direta do tempo de produção, nem no tempo de 
circulação do capital. Evidentemente que essa lógica não se aplica a 
todos os serviços de consumo coletivo. Há alguns mais rentáveis que 
outros e é justamente para os mais rentáveis que o capital se dirige, 
deixando os menos rentáveis para a administração do Estado. É desne-
cessário frisar que existe um nível crítico em que o comprometimento 
da reprodução da força de trabalho acaba prejudicando a reprodução 
ampliada do capital, daí por que essa é uma questão de várias faces, 
onde o equilíbrio é obtido a partir de uma espécie de zoneamento de 



39

SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA NA REPÚBLICA LUDOVICENSE

competências visando à sobrevivência coletiva, no interior da dinâmica 
do trabalho e do capital, no processo social de produção.

Especificamente sobre a questão da imposição de limites, deter-
minada pela acumulação, ao financiamento dos serviços básicos, no 
processo de urbanização, destaca-se a contribuição de LOJKINE (1981). 
Lojkine adota lógica análoga à da lei marxiana da tendência à baixa da 
taxa de lucro para explicar tais limites. A tese de MARX (1980), não é 
demais repetir, parte da premissa de que o incremento da produtividade 
incrementa a mais valia e a taxa de mais-valia. Contudo, tal incremento 
de produtividade, ao elevar a composição orgânica do capital, com o 
aumento do capital fixo constante (máquinas), provocaria tendencial-
mente uma nova baixa na taxa de lucro, uma vez que o emprego de 
máquinas economizaria mais trabalho do que custariam a construção e 
a manutenção das máquinas. Para Lojkine, então, as despesas urbanas 
com serviços de consumo coletivo desempenhariam, junto à composi-
ção orgânica do capital social, o mesmo papel que o emprego crescente 
de máquinas, na produção capitalista. Escreve:

“... enquanto os meios de circulação material 
(meios de comunicação) e social (bancos, 
créditos, etc.), são condições necessárias à 
reprodução  da força de trabalho: decerto, 
indiretamente, a reprodução  socializada, 
ampliada, da força de trabalho é um fator cada 
vez mais decisivo da elevação da produtividade 
do trabalho, mas é também verdade que, 
do ponto de vista do capital, as despesas de 
consumo, são despesas sem retorno. Que 
não permitem nem uma redução do tempo 
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de produção, nem uma redução do tempo de 
circulação do capital...”(LOJKINE, 1981, p. 61)

Destaca, ainda, que nem todos os meios de consumo coletivo 
terão caráter “supérfluo” para o capital. Nesta situação se encontram 
as despesas com educação (ensino técnico-profissional), com pesquisa 
e desenvolvimento, autoestradas e telecomunicações. Seriam, de outro 
modo, relegadas, as despesas com saúde, equipamentos sócio-cultu-
rais, estradas secundárias, transportes coletivos, etc.  Por essa razão 
é que a intervenção estatal, suprindo direta ou indiretamente esses 
serviços,  cumpre um papel fundamental, uma vez que a sua admi-
nistração, pelos agentes capitalistas individuais, não atenderia, satis-
fatoriamente, os interesses da acumulação. Lógica essa que também 
justifica a intervenção do poder público para resolver os problemas de 
coordenação dos agentes da urbanização e de uso do solo urbano. É 
Lojkine quem afirma:

“O financiamento público dos meios de 
comunicação e dos meios de consumo 
coletivos não rentáveis possibilitou ao 
capitalismo enfrentar- apesar da desproporção 
das quantias empregadas - o desenvolvimento 
de todas as condições gerais de produção; 
tanto os meios de consumo, como os meios de 
circulação” (LOJKINE, 1981, p. 169).

A existência de uma situação semelhante a essa faz com que os 
interesses da acumulação (representados, por exemplo, nas prioridades 
atribuídas pelas políticas públicas ao setor da infraestrutura econômi-
ca) e da cidadania (representados pela disponibilidade e acessibilidade 
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de serviços urbanos) estejam em permanente estado de tensão e que, 
ao longo do processo de urbanização, acumulação e os interesses pri-
vados imponham limites ao financiamento dos serviços básicos.

Marshall demonstra, por exemplo, que a cidadania, representada 
pelo acesso a um mais amplo consumo coletivo de serviços públicos, 
se tem transformado no “arcabouço da desigualdade social legitimiza-
da”, pela evidência de que o conflito de interesses entre acumulação e 
igualdade (leia-se cidadania) não ter sido ainda resolvido. Para tanto, 
apoia-se em evidências históricas que revelam a crescente necessida-
de da participação do Estado como gestor dos interesses da acumula-
ção e da cidadania, face à impossibilidade de sua realização plena pela 
via clássica do mercado competitivo. Dessa análise, faz parte também o 
pressuposto da convivência problemática entre aquelas duas forças, na 
medida em que reconhece a impossibilidade de expansão da cidadania 
sem haver interferência no mercado, logo, na acumulação. Em SANTOS 
(1979) e em WEFFORT (1981) também encontramos essa mesma ques-
tão, referida à realidade brasileira. O primeiro afirma que:

“os governantes deverão sempre enfrentar 
limitações impostas, por uma dada estrutura 
de carências sociais (que podem ou não 
transformar-se em demandas específicas) 
e, por outro lado, pela estrutura de recursos, 
disponíveis para tender, em intensidade variável 
e em função das preferências dos governantes, 
os dois objetivos polares: acumulação e 
equidade” (SANTOS, 1979, p. 127).
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O segundo, por sua vez, coloca que nas democracias há uma 
“guerra” entre o princípio da igualdade, ou da cidadania e o da desigual-
dade, provocado pela acumulação, fato esse inerente ao capitalismo e 
as sociedades de classe.

Por esses motivos, as esferas da cumulação e da cidadania, 
quando constituídas em sociedades de classe e organizadas nos mol-
des mercantis, tendem a entrar em rota de colisão. Essa tendência se 
agrava ainda mais por uma razão muito forte: o acesso democrático aos 
serviços básicos constitui um direito de cidadania social inalienável. 
Direito esse que, para MARSHALL (1967), significava participar inte-
gralmente da “herança social” e, ao mesmo tempo, o gozo de uma vida 
social em conformidade com os padrões civilizatórios prevalecentes na 
sociedade.

A essência desse direito está no trabalho socialmente desenvol-
vido, justamente por força de sua condição de fundamento da riqueza 
nacional, o que se aplica, igualmente, para a justificação dos demais 
direitos de cidadania. Além disso, para produzir e/ou administrar os 
serviços básicos, o Estado se utiliza dos fundos originados da tributa-
ção social, condição essa que transforma, naturalmente, em produtor e 
gestor da coisa pública e consequentemente, em uma das instâncias a 
ser interpelada para efetivação da cidadania (MOISÉS, 1978; 1982).  Em 
uma perspectiva estritamente econômica, LOJKINE (1981) e CASTELLS 
(1976) afirmam que o acesso aos serviços básicos se constitui em di-
reito de cidadania social em razão de ser uma condição para satisfação 
das necessidades básicas de sobrevivência, entendidas como meios de 
reprodução do trabalho. 
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Assim, o trabalho social, a verba pública (pois originada dos 
impostos pagos pela população) e o direito humano à sobrevivência 
justificam o consumo coletivo de serviços públicos como um “bem pú-
blico”, tornando desse modo imperativo o gasto da receita pública com 
a “coisa pública”, portanto a favor da cidadania. 

Por outro lado, esse referencial teórico trabalha também com 
a premissa de que a cidade, quando organizada segundo a lógica dos 
interesses privados e dos interesses mercantis, acaba sendo uma are-
na de tensão permanente entre interesses divergentes materializados, 
estabelece uma polaridade entre a acumulação e a cidadania. Por esse 
motivo, a concepção de “coisa pública”, nas cidades patrimonialistas, 
mais típicas da fase tratada nesse trabalho, em função das peculiarida-
des de sua estrutura social, política e econômica, tende a ser marcada 
por um forte traço autoritário e elitista, o que acarreta uma maior obs-
trução à livre cidadania.

Com efeito, a cidade, entre outras coisas, cumpre três funções 
essenciais em realidades como a descrita acima: de um lado reproduz 
os meios de produção, de outro reproduz a força de trabalho e, por fim, 
é uma forma especial de acumulação do capital.

O cerne dessa existência contraditória, com base em Castells, é 
sintetizado por Rezende da seguinte forma:

“Por um lado, nela se articulam os mecanismos 
de ordem econômica, jurídica e ideológica que 
visam manter e reproduzir os mecanismos 
de poder e a estrutura de classes; por outro 
lado, nela se processa a resistência a essa 
manutenção é reprodução. A apropriação e a 
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ocupação do espaço urbano refletirão essas 
contradições” (REZENDE, 1982, p. 19).

É esse o referencial utilizado por CASTELLS (1976) para demons-
trar que o espaço urbano reflete a estrutura social, o que determina 
apropriação diferencial do produto e consumo diferenciado por parte 
dos agentes sociais. Por este modo, a cidade acaba se transformando 
em mercadoria.  Do mesmo modo que as demais, o consumo dessa 
mercadoria se materializa mediante a disponibilidade de renda. A uma 
real incapacidade de consumo, corresponde a ocupação alternativa em 
locais periféricos da cidade. Gera-se, assim, um processo de segrega-
ção urbana, que tem na intervenção pública um dos seus detonadores, 
pelo fato de que, segundo SANTOS (1979), a dotação de infraestrutura 
no espaço urbano implica na elevação do valor da terra, o que acaba 
provocando o deslocamento dos ocupantes de renda baixa, que capi-
talizarão apenas o valor acrescido, deixando o consumo da melhoria 
para os de renda alta. Por outro lado, a cidade não é só um “lugar de 
mercado”. Ela é também uma relação política. Weber afirma que o mer-
cado e a autoridade político-administrativa que sujeitam os citadinos, 
asseguram, simultaneamente, a eles, o gozo de direitos relativos ao 
destino político da cidade. Marx, embora partindo de outra perspecti-
va também chega a essa conclusão. Admite que a ideia de igualdade 
formalizada pelo mercado, ainda que escamoteie o predomínio da pro-
priedade particular, reconhece a equalização como possível, através da 
generalização da “comunidade”, fato que em nível subjetivo, alimenta 
uma virtual perspectiva de igualdade (MARX apud CARDOSO, 1975).

Especificamente sobre as cidades patrimoniais, que recebem 
atenção especial nos estudos de MORSE (1971), as quais não se acham 
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subsumidas inteiramente ao modo de produção capitalista, o aspec-
to mais proeminente é sua forte subordinação à oligarquia agrária e 
aos grandes fazendeiros, traços esses herdados dos tempos coloniais. 
CARDOSO (1975) explicita assim o caráter patrimonialista das cidades 
latino-americanas:

“No mundo português e espanhol latino-
amaericano, a cidade foi muito mais uma 
cidade de funcionários que uma cidade de 
burgueses. 

Nem o mercado, nem as câmaras locais, tiveram 
força para contrapor-se ao tribunal do Rei, aos 
Regulamentos Coloniais, aos interesses da 
Coroa, numa palavra, à exploração colonial que 
fundia a Realeza e a Burguesia ibéricas nos 
rígidos canais do capitalismo mercantil (...). 
O funcionário e o senhor constituíam os tipos 
sociais que davam vida às cidades”.(CARDOSO, 
1975, p.146)

No caso brasileiro, Cardoso identifica dois tipos de sistemas oli-
gárquicos dominantes: o nordestino, de base latifundiário-patrimonia-
lista e o paulista, dominado pela burguesia agrário-mercantil. Essas 
duas formas políticas exerceram papel decisivo na formação histórica 
das cidades brasileiras.

Cabe notar, no caso brasileiro, uma espécie de viés histórico de 
suas políticas públicas para as áreas urbanas, caracterizado por uma 
situação em que a urbanização antecede a disponibilidade de serviços 
básicos, de tal forma que a distância entre ambas aumentará na pro-
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porção inversa do crescimento da primeira sobre a segunda. Os sinais 
dessa situação são visíveis a olho nu nas cidades brasileiras da atua-
lidade.

Não foi à toa, portanto, que um dos principais papéis desempe-
nhados pelo Estado foi o de “disciplinador” do urbano. Tal não se deveu 
apenas a um eventual interesse pelo equilíbrio entre urbanização e a 
disponibilidade de serviços. Por trás desse empreendimento é possível 
visualizar também uma política objetivando ampliar as condições de 
acumulação no setor urbano, principalmente porque o modelo econô-
mico já estava organizado para proteger a renda do setor primário e, 
logicamente, para garantir as condições de acumulação rural. De outro, 
é possível também reconhecer que essa ação disciplinadora, o Estado 
sobre o urbano, através das suas políticas para a produção de serviços 
públicos básicos, também considerava as necessidades de reprodução 
do trabalho para fins de garantia do processo de acumulação urbana.

METODOLOGIA E FONTES

O compromisso metodológico do trabalho é com a investigação 
de como o fenômeno da cidadania interfere na produção da “coisa pú-
blica”, representada pela produção, distribuição e consumo de serviços 
básicos. Parte-se do reconhecimento de que a engenharia de produção 
desses serviços define o “ethos” da cidadania, em cada momento.  O 
esforço metodológico-operacional cinge-se, pois à eleição de parâme-
tros e instrumentos que sejam os melhores preditores daquilo que nos 
leva a uma melhor apropriação desses objetos de estudo.
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Trata-se de uma investigação que tem como pano de fundo a 
questão da “produção do público”, tanto por força do seu entrelaça-
mento com a produção de serviços básicos, mas também, e justamente 
por causa disso, pelo fato de que o mesmo processo que é capaz de 
“materializar” a existência de um serviço qualquer, guarda, igualmente 
no seu interior, uma vasta constelação de razões ideológicas que reve-
lam tanto a concepção de um padrão econômico de reprodução social, 
como a de um padrão político de sociabilidade.

A rigor, perguntamos aos documentos relativos à produção de 
serviços públicos, sempre referidos ao fenômeno da cidadania, o que 
é que influi em que, como e por que influi e com que resultados. Cor-
responde, portanto, ao exame de diversos tipos de clivagens sociais, 
em especial políticas e econômicas, que participam desse processo. O 
interesse maior é, pois, compreender a tendência do fenômeno, longi-
tudinalmente. 

Por essa razão, tornou-se mais viável trabalhar o problema ao 
longo do corte temporal estabelecido. Eis porque a nossa estratégia 
de investigação foi combinar a reconstituição de um longo período his-
tórico, com o aprofundamento interpretativo de conjunturas especiais, 
representadas pelos momentos de transição e mudança de natureza 
do objeto de investigação. Isto significa investigar quando e por que 
mudam as políticas públicas para o setor de serviços básicos, referidos 
sempre aos parâmetros da acumulação e da cidadania.

Com efeito, para realizar a obra de engenharia, estivemos tam-
bém atentos à orientação metodológica presente na “Introdução à Crí-
tica da Economia Política”, de Marx, na qual estão presentes elementos 
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que previnem quanto aos inconvenientes de se perceber a realidade 
aparente como verdade.  

O real só começa a ser realidade concreta quando pensado se-
gundo sua inserção numa totalidade de relações e determinações. Isso 
apontou para a necessidade de investigar a produção de serviços bási-
cos inseridos numa cadeia de relações, para que se percebessem então 
os interesses determinantes.

Assim, um dos preditores fundamentais utilizados, para o tes-
te de hipóteses relacionadas à natureza da produção da coisa pública, 
relativamente à concepção de cidadania e à explicitação das relações 
de polaridade entre esta e a acumulação, cingiu-se a análise das priori-
dades dos investimentos públicos, com base nos orçamentos municipal 
e estadual. 

Através dessa análise, obteve-se melhor aproximação dos mon-
tantes de gastos governamentais em serviços básicos e em infraestru-
tura produtiva. Indicando, dentre outras coisas, os critérios econômicos 
e sociais que governam a cidade, o que tornou possível saber quem se 
apropriou de tais benefícios. 

A arqueologia dos investimentos públicos não está completa, 
evidentemente, apenas no estudo do orçamento. Ela se integraliza na 
medida em que também são considerados os planos, projetos espe-
ciais e a legislação para o desenvolvimento urbano em geral, e para 
a produção e expansão de serviços públicos, em particular. Implicou, 
portanto, na análise de Planos do Governo, Planos de Modernização 
da Cidade, Resoluções da Câmara Municipal, projetos dos Organismos 
Produtores de Serviço, etc., além de outros documentos e publicações 
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que possibilitaram inferir sobre os principais fatores que determinaram 
as decisões sobre a produção e expansão de serviços básicos. 

O estudo da dinâmica dos interesses que subsistiram no interior 
do aparelho estatal, aliado à identificação de como surgiram, como fo-
ram organizados e a quem atingiram os serviços, pôde permitir a carac-
terização do cidadão re (des) conhecido pelo Estado.

Para o teste das hipóteses utilizamos fontes como documentos e 
publicações oficiais oriundas do movimento associativo da comunidade 
local, para ver então as formas de relacionamento adotadas com o Es-
tado, face à questão dos serviços básicos. 

Paralelamente foram exploradas outras fontes capazes de contri-
buir para a sua elucidação, como imprensa diária, relatórios de viajan-
tes, bem como outras fontes da história regional que mesmo por vias 
indiretas, possibilitaram o seu acercamento.

O tratamento das hipóteses requereu, assim, uso de fontes origi-
nárias tanto do poder público, como da comunidade, ao lado de estatís-
ticas que dimensionaram a grandeza do processo. 

Centralizamos a investigação, todavia, em fontes que tratam da 
rede de água e esgoto e da eletricidade; do traçado das ruas e das linhas 
de transporte coletivo, especialmente de bondes; da política de urba-
nização, representada pela abertura e melhoramento de logradouros, 
como ruas e praças; e da própria criação e melhoramento de bairros.

Na verdade, compreender a “lógica” que o Estado utilizou para 
abrir uma rua, urbanizar um bairro ou realizar uma “grande obra” é 
também compreender o papel dos serviços básicos na delimitação do 
traçado urbanístico da cidade.
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O acesso às fontes, via de regra, não foi fácil. Além de dispersas e 
quase sempre não tratadas segundo o fim a que nos propusemos, ainda 
nos fizeram deparar com uma situação em que era comum, no Estado, 
a destruição de documentos relativos à administração municipal pelas 
próprias autoridades, quando substituídas em seus postos por repre-
sentantes de facções opositoras. 

Malgrado essas dificuldades, conseguimos classificar a tipologia 
e trabalhar as fontes como se segue:

a) Estudo de Documentos e Publicações Oficiais

Trabalhamos, exaustivamente, com toda a Coleção de Leis, De-
cretos e Regulamentos do Maranhão e do Município de São Luís refe-
rentes ao período de 1889- 1930, referida a serviços de infraestrutura 
urbana da Capital, o que igualmente foi feito para o período de 1850-
1888, com vistas ao exame da fase de implantação dos serviços. 

Utilizamos também, com bom proveito, toda a coleção do Diário 
Oficial do Maranhão, onde foi possível localizar muitos regulamentos 
e iniciativas sobre produção e gestão de serviços urbanos. 

De grande utilidade também foram os Relatórios de Presidentes 
de Província, de Governadores e Presidentes de Estado e igualmente de 
Intendentes, Prefeitos e da Câmara Municipal de São Luís. 

Para a análise das finanças públicas recorreu-se aos Orçamentos 
Estaduais e Municipais, publicados no Diário Oficial e nos Relatórios de 
Governo. 
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As Mensagens anuais de Presidentes e Governadores e de Inten-
dentes e de Prefeitos, vistas em seu conjunto, ajudaram bastante para 
o entendimento das finalidades das políticas para os serviços urbanos. 

Foram apreciados ainda Planos e Projetos de Reforma Urbana e 
Sanitária, Cartografia Urbana e Sanitária, cartografia Urbana, Iconogra-
fia de São Luís, Alocuções e Pronunciamentos de Parlamentares. 

Em especial, foram de grande utilidade para a avaliação dos pro-
blemas sanitários e de higiene da cidade, os Códigos Sanitários de 1904 
e 1916, bem como a Coleção de Posturas Municipais.

b) Estudo de Documentos, Publicações, Planos e 
Projetos das Companhias Produtoras e Distribuidoras dos 
Serviços Públicos.

A principal fonte para essa parte do estudo foram os Contratos, 
Aditivos de Contratos, Novações de Contrato e as Rescisões Contra-
tuais, de onde foi possível extrair elementos para a compreensão dos 
interesses em jogo. 

Essa documentação forneceu dados sobre os objetivos declara-
dos dos contratantes, as condições operacionais, as formas de finan-
ciamento, os investimentos previstos e, em muitos casos, os preços 
das tarifas. 

Outros documentos específicos foram também compulsados e os 
principais encontram-se relacionados ao longo do desenvolvimento do 
estudo.
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c) Estudo dos Documentos e Publicações de Associações 
de Trabalhadores e Proletários

Neste particular, tomamos como principal referência os Esta-
tutos e Regulamentos das associações rastreadas. O emprego dessa 
fonte foi de muita utilidade para compreender as formas de relacio-
namento entre governo e os setores organizados da sociedade civil. O 
fim esperado era identificar evidências que permitissem subsidiar os 
fatores explicativos da inexpressiva reação popular, sob a forma de gre-
ves, motins ou outras formas de protesto, contra a enorme deficiência 
e carência de serviços públicos urbanos. Para tanto, foram também 
utilizados jornais da situação e da oposição e, em pequena proporção, 
pela escassez, jornais operários.

d) Estudo da Imprensa Diária

Foram compulsados os principais jornais que circularam em 
São Luís, de 1889 a 1930. Sua relação consta na Bibliografia desta in-
vestigação. A finalidade essencial do levantamento foi mapear todo e 
qualquer tipo de manifestação individual ou coletiva a favor ou contra 
as políticas públicas relativas aos serviços públicos de infraestrutura 
urbana. 

Além disso, os jornais contribuíram para acompanhar os embates 
do jogo político na capital, de muita serventia para o entendimento das 
relações entre a cidadania, o governo e os interesses privados.
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e) Estudo da Historiografia Local

Trabalhou-se, principalmente, as “visões” e as explicações das 
fontes clássicas da historiografia maranhense acerca da formação 
social, econômica e política do Estado. Nesse percurso, o interesse 
principal foi procurar discutir com esses clássicos suas explicações 
para os problemas da cidade de São Luís, na perspectiva de identificar 
elementos sobre a natureza das políticas públicas.
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“Criar uma nova cultura não significa apenas fazer 
individualmente descobertas ‘originais’; significa 
também, e, sobretudo, difundir criticamente verdades 
já descobertas, ‘socializá-las’ por assim dizer (...) O 
fato de que uma multidão de homens seja conduzida 
a pensar coerentemente  e de maneira unitária  a 
realidade presente é um fato ‘filosófico’ bem mais 
importante e ‘original’ do que a descoberta, por parte 
de um ‘gênio filosófico’, de uma nova verdade que 
permaneça como patrimônio de pequenos grupos 
intelectuais”. (GRAMSCI, 1978, p. 13-14)

“Não há essa relação linear de causa e efeito entre 
o papel da estrutura das relações de produção e 
o comportamento no plano das opções sociais e 
políticas. Pensar a história desse ângulo é não pensar 
a  história como movimento, é não pensar que as 
determinações da estrutura passam, elas também, 
pelas determinações da própria história, isto é, pelo 
sucesso ou pelo fracasso dos atores para transformar 
a sua vontade particular em uma força social que 
modifica a própria estrutura”. (MOISÉS, 1978, p. 30)

(José Álvaro Moisés- Greve de massa e crise política. 
São Paulo, Polis, 1978, p. 30).
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Esfera Pública e Poder Público

ARENDT (1979), ao afirmar que a esfera pública é o “local ade-
quado para a excelência humana”, consegue transmitir, de for-
ma contundente, não só a sua concepção sobre a matéria, como 

também a própria síntese da importância atribuída ao tema pela filosofia 
política moderna. Contudo, a despeito desse reconhecimento dignificante, 
ou quem sabe, justamente por causa dele, a definição da essência do que 
venha a ser a “esfera pública”, no dizer de HABERMAS (1984), entra em 
um “turvo conúbio”. Isto ocorre, segundo ele, graças a certa disseminação 
do termo “público”, que vem, invariavelmente, “casado” a inúmeras tra-
duções e significados. Essa disseminação é atribuída, pelo menos, a dois 
fatores básicos: de um lado, aos vários significados do termo nas diversas 
fases da evolução histórica e, de outro, a um fenômeno mais contemporâ-
neo, que é a ascensão do Estado à condição de instância fundamental da 
sociedade, o que implicou no uso corrente da expressão “poder público” 
como seu designativo principal. Essa última acepção tem sido tão mar-
cante que é costume atribuir-se o caráter público das coisas em razão 
do seu relacionamento com o Estado. Em vista disto, categorias como 
“público”, “político”, “Estado” acabam não sendo recortadas em suas 
várias dimensões e especificidades, o que torna cada vez mais “turvo” o 
horizonte onde ocorrem seus inter-relacionamentos.

Quando Arendt afirma, com efeito, que a esfera pública é o lugar 
da “excelência humana”, ela está reconhecendo ali o lugar do político, 
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o lugar onde o homem é capaz de fazer política, capacidade essa que, 
em seu juízo, torna o ser humano diferente e distinto dos outros ani-
mais, pois fazer política implica em agir, discutir, formular projetos - o 
que nenhuma outra espécie faz ou foi capaz de empreender. A esfera 
pública, segundo seu entendimento, é o lugar da “ação e da palavra”, 
condição pela qual assume o papel de espaço privilegiado da liberdade. 
Ali, qualquer ato de arbitrariedade, representaria a morte do político, 
seja pela cassação da palavra, seja pela obstrução da ação.  A manifes-
tação de qualquer um desses atos seria um procedimento pré-político.

Com efeito, a excelência da esfera pública, em especial para au-
tores como Hannah Arendt, não retira a relevância da esfera privada. A 
“publicização” do privado - a hipertrofia da esfera pública - fenômeno 
especialmente contemporâneo, não levaria, por exemplo, necessaria-
mente ao avanço do político. Em suas reflexões, deixa antever que o 
avanço desproporcional de uma das esferas sobre a outra, tanto em 
um quanto em outro sentido, acabaria provocando o desaparecimento 
do político. A cidadania, conforme suas análises, não pode ter a sua 
existência assegurada em apenas uma das instâncias, mesmo que seja 
a esfera pública. No âmbito do privado muito menos ainda, pois, para 
Arendt, essa é a esfera que responde pela satisfação das necessida-
des, apenas. Fundamentalmente é o lugar onde as ações dos homens 
objetivam sua reprodução material e da sua existência. Isso porque, 
em seu modo de ver, o privado não deve ser confundido com a noção 
patrimonial ou capitalista de propriedade privada, mas, sobretudo, li-
gar-se à ideia de “privados de algo”, que nada mais é que a “privação” 
da esfera pública.

Na verdade, a existência da esfera pública, além de seus atribu-
tos específicos, cria a consciência da necessidade da ação política, que 
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é a condição para a ultrapassagem da própria situação de “privação” 
(ARENDT, 1981). Se, na esfera privada, o homem conquista a sua so-
brevivência enquanto ser individual, na esfera pública ele se reúne aos 
outros homens em busca de algo comum, na expectativa de construir 
alguma coisa que ultrapasse no tempo.

Ação e palavra, como signos de uma concepção de esfera públi-
ca, nada mais são que metamorfoses da vontade, do querer e do juízo, 
fatores que garantem o movimento da sociedade em sua face política. A 
intensidade desse movimento depende da existência da liberdade, que 
é a garantia de diálogo entre todas as palavras e a certeza da ação em 
todos os sentidos.

Podemos afirmar, observando Aristóteles, que a noção de esfe-
ra pública surgiu com o nascimento da cidade Estado, a “polis”, pois 
foi ali que o cidadão grego começou a desenvolver a sua capacidade 
de organização política. A vida natural em família, que se operava no 
interior da casa (oikia), possuía características completamente diferen-
tes e opostas. Foi por essa razão que Aristóteles atribui a “polis” uma 
substância extra, a de ter produzido o “bios politikos”, expressão que 
o estagirita utilizou para designar essa nova vida do homem. Foi nesse 
ponto que o pensamento grego estabeleceu a distinção formal entre as 
duas instâncias de atuação: uma esfera da vida privada, envolvendo a 
existência da família e da casa; e uma esfera da vida pública, envol-
vendo a existência da política. Estabelecia assim que tudo que dissesse 
respeito ao individual e a sua sobrevivência enquanto espécie não pos-
suía o atributo do político, apenas dizia respeito à esfera privada. Já a 
esfera pública, “segunda vida”, o lugar onde o homem se transformava 
em “zoon politikon”, em ser político. Expressão essa, aliás, conforme 
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chama atenção ARENDT (1981), que requer, para o seu exato entendi-
mento, outra expressão: ”zoon logon ekhon” (ser vivo dotado de fala)1.

O argumento de Hannah, por seu turno, deixa evidenciado que 
até o momento em que o indivíduo não esteja integrado à comunidade 
política, continuará prevalecendo entre as duas esferas uma rigorosa 
separação. Tal se dava pelo fato de que o cidadão grego só podia par-
ticipar da esfera pública, “polis”, se fosse dono de sua casa, pois “não 
podia participar dos negócios do mundo sem que tivesse um lugare que 
lhe pertencesse” (ARENDT, 1979, p. 39). Nesse ponto ela lembra que a 
“pólis”, ao considerar inviolável a esfera privada, não o fazia no sentido 
de proteger a propriedade privada, como a entendemos modernamente; 
fazia-o isto sim, no sentido de que era preciso ser “dono da casa” para 
garantir a vitória sobre necessidade, condição indispensável para par-
ticipar da esfera pública, onde todos eram livres e iguais. Desse modo, 
o pensamento grego estabelecia uma diferença radical entre a casa e 
a “pólis”; nesta última prevalecendo a igualdade integral; na primeira, 
residindo o oposto, a desigualdade, pois, para vencer a necessidade, era 
necessário que a casa estivesse organizada e rigidamente hierarquiza-
da. A esfera pública, como lugar do político, corresponderia, portanto, 
a uma situação em que o cidadão estava triplamente liberto: livre da 
necessidade, livre do comando de outro, livre para não comandar. Pois, 
na imagem grega, ser livre “não significava domínio como também não 
significava definição” (ARENDT, 1979, p. 41).

Vê-se, destarte, que a esfera pública, por sua condição de “locus” 
comum dos cidadaões livre, não se separava, em essência, da esfera 

1  Ao fazer este destaque, ela na verdade, pretende demonstrar que a tradução 
latina da palavra ”politica” como equivalente a “social” seria algo equivocado. Em seu livro “As 
origens do Totalitarismo”, a autora explicita sua posição a respeito da questão.
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privada, aquela inerente a cada indivíduo isoladamente, apenas pelo fato 
de cada uma das esferas estarem, formalmente restritas a um “local” 
específico. Como bem o demonstra HABERMAS (1984), em consonância 
com as ideias de Hannah, o caráter realmente definidor da esfera públi-
ca era a conversação (lexis) e a ação comunitária (praxis). Daí porque, 
sem autonomia privada, ficava vedada a participação na esfera pública, 
pois aquela só se definia a partir da superação da necessidade. Contudo, 
uma vez atingida a existência na “polis”, apagava-se a separação entre 
“público” e “privado”, pois ali passava a ser o lugar da ação coletiva por 
excelência. O Estado da República Romana, tal como na Grécia Helênica, 
também se confundia com a totalidade dos seus cidadãos. Pelo menos 
em termos de valorização da cidadania, pode-se afirmar que a “civitas” 
era o correspondente romano da “polis”. A “civitas” era o correspondente 
romano da “polis”. A “civitas” era a “res publica”, a coisa pública, a coisa 
comum. Ali, portanto, a cidadania foi entendida também como partici-
pação ativa na política. De sorte que, até antes do cesarismo, na fase 
pré-imperial, portanto, a república romana fundava a esfera pública no 
âmbito da liberdade política, onde também a igualdade era a condição 
básica para o exercício da cidadania (BELLO, 1985). 

Isso não significa, todavia, que as leis romanas não tenham intro-
duzido certas diferenças entre a tradição grega e a sua, em termos da 
relação entre as duas esferas, e mesmo sobre a importância de ambas. 
Uma maior separação entre a esfera privada e a esfera pública foi uma 
delas, sem dúvida, pois como se sabe, as leis romanas eram muito en-
fáticas na prescrição de direitos individuais. Enquanto a “polis” se sus-
tentava, sobretudo, na cidadania política, o “civitas” atribuía significado 
próprio e independente tanto “res pública”, como à “res privata”. As leis 
romanas, como se conhece, codificavam em instâncias distintas tanto os 
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direitos civis, como os direitos políticos. ABRANCHES (1985) não reluta 
em afirmar que a cidadania romana foi mais civil que política, portanto 
algo diferenciado do que se passava na “polis”, onde ela se confundia 
com a ação coletiva, logo espelhava a integração do indivíduo à comu-
nidade política. Esse motivo, Abranches admite uma maior proximidade 
entre a cidadania romana e a  cidadania liberal moderna, que se  carac-
teriza justamente por uma maior ênfase no individualismo. Igualmente 
localiza na lei romana uma espécie de embrião da contradição entre indi-
víduo e cidadão, o que é normalmente atribuído pela literatura às socie-
dades liberais, na medida em que a maior separação entre esfera pública 
e privada fornecia os elementos para que na “polis” o indivíduo fosse um 
cidadão e na “civitas” acabasse possuindo apenas direitos de cidadania. 
Contudo, isso não significa que as semelhanças entre a tradição clássica 
romana e o liberalismo moderno sejam realmente marcantes. Como o 
autor reconhece, tanto a “polis” como a “civitas”, a despeito de eventu-
ais semelhanças não se parecem com a sociedade civil individualista da 
época liberal, por uma razão fundamental: nas duas tradições clássicas, 
o individualismo, o “privado” traz em seu bojo uma natureza completa-
mente diferente da noção moderna, cujo sentido se estrutura na órbita 
dos valores burgueses e capitalistas.

Não obstante essas distinções conceituais, no âmbito exclusivo 
da esfera pública, a cidadania romana apresentava-se revestida dos 
mesmos atributos da cidadania grega.  Descrevendo-a, VIANNA (1978, 
p. 13) deixa claro que a república era a esfera da liberdade e da igual-
dade, o lugar da plena cidadania, a expressão da vitória sobre a neces-
sidade e, principalmente, o momento em que as instituições civis unem 
o indivíduo a comunidades, “desconhecendo-se (ali) o espaço vazio que 
separa público do privado”. Tal se dava, de acordo com Werneck, não 
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por uma eventual superioridade da esfera pública sobre a privada, mas 
pelo fato de que o “centro de gravidade” das duas esferas era a so-
ciedade civil, o que assegurava a não separação entre o individual e o 
cidadão. Esse mesmo autor, por seu turno, localiza, no reconhecimento 
da legitimidade do interesse particular, estabelecido pelas leis roma-
nas, o fator embrionário indutor da separação mais radical entre as 
esferas privada e pública. Simbolizava o momento, segundo ele, em que 
o cidadão transferia para o Estado os seus direitos de participante ativo 
da gestão de “coisa pública”.

A (Re) Construção da Esfera Pública

Se fosse possível sintetizar uma característica da evolução polí-
tica da sociedade, no longo tempo que vai do outono do feudalismo às 
últimas manhãs da sociedade moderna, esta seria a questão democrá-
tica, onde se inscreve o tema da (re) construção da esfera pública. Na 
verdade, por todos esses anos o desafio dos tempos modernos, sem 
dúvida, até a atualidade, tem sido o de como resolver o complexo pro-
blema da separação entre sociedade e Estado.

Não custa enfatizar, tentando situar melhor essa discussão, um 
perfil do contexto histórico em que emerge a sua importância política. 
Com efeito, no “antigo regime”, a coisa pública (ou esfera pública) era 
acessível apenas à aristocracia. À maioria do povo era algo vedado e 
inacessível. Prevalecia, de certo modo, uma espécie de “cidadania aris-
tocrática”. Até mesmo aos intelectuais e literatos o acesso à coisa pú-
blica era algo proibido. Não foi por outro motivo que a contribuição deles 
assumiu um papel muito importante na França e, em especial, para a sua 
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Revolução. Pois os intelectuais franceses do Iluminismo vão estar inseri-
dos na luta pelo acesso à coisa pública, o que vai acabar redundando na 
elaboração de uma proposta de “nova sociabilidade”, a se contrapor aos 
valores políticos do regime anterior. Uma nova sociabilidade, baseada 
numa concepção de sociedade que se estrutura a partir do indivíduo e se 
funda sobre o universo da opinião. Uma nova sociabilidade, conforme ar-
gumenta FURET (1978, p. 249) que foi, sobretudo, um produto da reação 
à proibição, imposta à sociedade, de acesso democrático à coisa pública, 
fenômeno esse que segundo o seu ponto de vista, representou uma das 
poucas novidades trazidas pela Revolução Francesa. 

Por outro lado, a preocupação sobre qual deve ser o limite da 
liberdade, entendida como o fundamento da esfera pública, tem sido 
um dos temas que acompanham os autores clássicos. É o que se ob-
serva de Locke a MILL ou de Constant a Tocqueville2, dentre outros. 
A rigor, todos foram intransigentes defensores da existência de uma 
região mínima que fosse, de liberdade pessoal, capaz de assegurar o 
livre-arbítrio. Mas nunca houve unanimidade de opinião. É notória a 
diferença entre Locke e Hobbes3, e entre seus seguidores, sobre os 
limites dessa fronteira. Locke defendia (tal qual vai acontecer com 
Smith4) a possibilidade de compatibilização do progresso social com a 
manutenção de ampla região para a liberdade privada, isenta completa-
mente de qualquer interferência, seja o Estado, seja de qualquer outra 
autoridade. Hobbes, ao contrário, batia-se pela ampliação do controle 
centralizado na sociedade, pois acreditava que, se tal não ocorresse, os 

2  A este respeito ver, LOCKE, John. O segundo tratado de governo; MILL, J. Stuart. 
Princípios de economia política CONSTANT, Benjamin. Princípios de política. TOCQUEVILLE, Ale-
xis de. A democracia na América.
3  Ver, HOBBES, Thomas. Leviatã.
4  Ver, SMITH, Adam. A riqueza das nações.
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homens seriam levados à destruição. Comentado essas duas vertentes 
do pensamento político, assim se exprime:

“A concepção hobbesiana dependia de uma 
sociedade civil absolutamente despolitizada, 
em que a cessão de direitos ao soberano 
expurgava a política do horizonte do indivíduo 
apetitivo. O sistema de representação, já 
constituído em Locke e ampliado pelos 
franceses, resgatará a política para a sociedade 
civil” (VIANNA, 1978, p. 16)

Com efeito, é no interior dessa disputa ideológica que Werne-
ck localiza o terreno onde se fertilizarão as ideias liberais, graças à 
vitória da concepção de uma sociedade civil pouco politizada, a qual 
tem sido. Por esse motivo, o lugar de “indivíduos isolados e apetitivos”, 
em permanente concorrência e luta pela superação das necessidades, 
processo esse representado pela competição em torno de “mercadorias 
escassas”. É, pois, na existência de uma sociedade civil não subordi-
nada a um direito público, pois essencialmente subordinada ao mer-
cado, que Weneck Vianna identifica o problema central do liberalismo 
e que sintetiza no dilema da compatibilização entre o indivíduo livre e 
a sociedade política. Problema esse cuja solução ele, judiciosamente, 
encontra na necessidade da “produção do público”, questão essa que o 
pensamento liberal não dá conta inteiramente.

Retornando ao debate entre os clássicos, tomemos o tema da 
ação privada versus ação política, sem dúvida bastante relevante para 
a compreensão de uma noção moderna de esfera pública. Tomando-se 
Hobbes, Locke e Smith como fontes, cedo encontraremos diferenças de 
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postura entre eles sobre esse tema. Só há um ponto em comum em suas 
formulações: a enorme atenção com que distinguem a ação privada. 
Como salienta Sérgio Abranches mesmo reconhecendo-se em Locke a 
valorização mínima que fosse da ação política, essa não deixava de ter:

“uma natureza essencialmente negativa... 
Sua noção de participação estava claramente 
vinculada à sua teoria do consentimento, na 
qual o consentimento dos governados não 
exige, antes limita a plena participação dos 
cidadãos no processo político” (ABRANCHES, 
1985, p. 68).

De Hobbes não se pode dizer a mesma coisa, obviamente, pois, 
como sabemos, ele faz a apologia da abdicação completa da ação, o 
que justificava como condição para um bom governo. Já Smith foi um 
competente defensor da ação privada, a ponto de reconhecer o seu grau 
de legitimidade em razão de um maior ou menor nível de identificação 
com os interesses próprios de cada indivíduo. Sergio Abranches é claro, 
ao localizar nesta “radicalização do individualismo”, a substância para 
o estabelecimento de contradição entre a sociedade e o Estado, que 
se tornará característico do regime liberal, onde o espaço do político é 
inexpressivamente restringido em beneficio da ampliação do mercado.

Dentre os enciclopedistas, na verdade, quem fez a crítica dessa 
sociedade civil predominante baseada na ação privada foi Rousseau. 
Com efeito, a contradição entre sociedade e Estado foi apontada por 
Jean Jacques no “Émile” e explicitado quando o pensador genebrino 
traçou as incoerências entre uma ordem constitucional que reconhecia 
direitos de cidadania, e uma ordem social de eficácia duvidosa para 
garanti-los, individualmente. Foi igualmente nesse contexto que a ideia 
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de contrato social assumiu relevância na elaboração rousseauniana, 
pois passou a ser encarada como a maneira mais eficaz de combater as 
ameaças à liberdade individual.

O que mais se destacava, portanto, nesse tipo de pensamento era 
a sua preocupação com a liberdade individual, principalmente em rela-
ção ao Estado. Como diz Ferreira Filho, “liberdade encarada como au-
tonomia da conduta humana”. Concepção essa que Benjamin Constant 
denominou de “liberdade dos modernos” e que Ferreira assim traduz:

“A liberdade dos modernos importaria em 
limitar o controle do Estado a apenas uma parte 
da vida do homem. Resultaria na separação 
entre uma esfera ‘pública’, traduzida ao mínimo 
indispensável ao convívio e colaboração 
humanas, e uma esfera’privada1’ vasta e ampla, 
onde um seria o único e próprio senhor de si 
mesmo. Esta esfera em que o Estado não se 
poderia imiscuir teria os seus limites traçados 
pelos direitos fundamentais do homem. 
Estes resguardariam a esfera da privacidade 
individual, a esfera da autonomia”(FERREIRA 
FILHO, 1984, p. 84).

Com efeito, um dos traços marcantes da contemporaneidade é o 
quase desaparecimento da esfera pública em seu sentido clássico-histó-
rico. A atualidade forjou a sua noção de esfera pública como algo típico de 
uma época, que HABERMAS (1984) resume em “esfera pública burguesa”.

Esse processo de redução progressiva da representatividade da 
esfera pública, na verdade, é algo antigo e tem praticamente o seu 
início no período feudal, quando essa esfera passou a sofrer a mediação 
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de outras instâncias mais poderosas, cujos desdobramentos vão gerar a 
mais importante de todas: a medição do Estado. Além disso, essa nova 
realidade acabou produzindo outra esfera, a esfera do poder público, 
que sem exagero, passou a ser a própria tradução contemporânea de 
esfera pública. A continuidade de suas atividades e a sua presença per-
manente na organização e direção da sociedade, acabaram propiciando, 
como argumenta Habermas, que, em sentido estrito, a esfera pública 
se tornasse “sinônimo de estatal”. De modo que, em função do atributo 
original de promotor do bem público e do interesse comum da cida-
dania - de onde é extraída sua natureza “pública” - o Estado passou a 
ser o “poder público”, para logo em seguida confundir-se com a esfera 
pública (HABERMAS, 1984, p. 31-33).

Não menos relevante na contemporaneidade são as novas bases 
de relacionamento que se estabeleceram entre a autoridade pública e 
a “sociedade civil burguesa”.  Uma dessas é a função de contrapeso 
ao papel do Estado, exercida pela sociedade civil, no desempenho de 
suas atividades econômicas privadas. Como afirma Habermas, o inter-
câmbio mercantil moderno é cada vez mais amplo e escapa aos seus 
próprios limites, “aos limites da própria casa”, e é, por isso mesmo, de 
interesses para toda a sociedade. Daí porque, as atividades mercantis 
privadas passam a ser algo que exige fiscalização e controle público. 
Mas não só isso, na verdade a magnitude e a expressão dessas ativi-
dades mercantis privadas acabam fazendo delas atividades “publica-
mente relevantes”.  Conforme salienta o mesmo autor, esse é um dos 
pontos centrais da diferenciação construída por Hannah Arendt, entre 
as noções de esferas pública e privada do passado e a noção contempo-
rânea. É justamente no interior dessa “esfera privada da sociedade que 
se tornou publicamente relevante”, que Arendt localiza a consequência 
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maior: a constituição de uma nova esfera - a esfera social (ARENDT 
apud HABERMAS, 1984, p. 33).

Para explicitar o lugar da esfera social, Habermas demarca algu-
mas diferenças em relação às esferas clássicas. De início deixa eviden-
ciado que não se pode entender o significado da esfera social sem que 
se compreenda a natureza da “esfera pública burguesa”, que ele traduz 
como “a esfera das pessoas privadas reunidas em um público”. Esfera 
essa, em cuja concepção ele identifica uma espécie de ambiguidade 
de papéis, pois o que as pessoas privadas, no caso, reivindicam é a 
regulamentação da esfera pública pela autoridade pública e, simulta-
neamente, que seja uma regulamentação que atua contra os próprios 
interesses da autoridade pública. Isso se deve, segundo o autor, ao fato 
de que as pessoas privadas necessitam discutir com a autoridade pú-
blica as “leis gerais da troca”, em seu duplo lugar: na esfera privada, 
enquanto esfera de origem, e na própria esfera pública, pela relevância 
“pública” do intercâmbio de mercadorias. A outra característica que 
destaca talvez a mais importante, da esfera pública burguesa interli-
gada à anterior e bastante elucidativa para a compreensão da esfera 
social, é justamente a sua falta de substância política, a sua “despoli-
tização”. Se pela noção antiga, o lugar do político era a esfera pública, 
representada pela comunidade de cidadãos atuando sobre a “coisa pú-
blica”, pela noção contemporânea as atividades políticas transformam-
-se em “tarefas civis” de uma sociedade que “debate publicamente” os 
seus problemas, com o objetivo fundamental de assegurar a “troca de 
mercadorias”. É Habermas quem diz: “A tarefa política da esfera pública 
burguesa é a regulamentação da sociedade civil (por oposição à res 
publica)” (HABERMAS, 1984, p. 65).
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ARENDT (1979), uma das fontes originárias para o estudo do tema 
da esfera social (para quem, aliás, essa esfera, em termos estritos, não 
é nem “privada” nem “pública”, mas, simplesmente, um produto do 
Estado nacional moderno) lança igualmente algumas reflexões sobre  
o significado da ascendência  do social sobre o político. Recorrendo a 
noções antigas de esfera pública, ela, de saída, enfatiza que em tempo 
algum a política se limitara apenas à “proteção da sociedade”, que é 
na verdade a noção que informa o conceito de esfera social na contem-
poraneidade. Com muita percuciência, Hannah tece sua análise para 
demonstrar, entre outras coisas, que a sobrevalorização do social acaba 
restringindo a importância e a autoridade do político, fazendo então 
com que o monopólio da violência e da força se instale no governo.

O que Arendt destaca em sua elaboração é o temor de certo 
retrocesso histórico, presente no fato de se fazer da política apenas 
uma função do “social”. Segundo ela, em tal processo, acabar-se-ia, 
inexoravelmente, impossibilitando o estabelecimento das reais distin-
ções que devem existir entre a esfera social e a esfera pública. À sua 
convicção de que essa não é uma questão nem ideológica, muito menos 
teórica, acrescenta a observação que:

“com a ascendência da sociedade, isto é, 
a elevação do lar doméstico (oikia) ou das 
atividades econômicas ao nível público, a 
administração doméstica e todas as questões 
antes pertinentes à esfera privada da família 
transformam-se em interesse  ‘coletivo’” 
(ARENDT, 1979, p. 42).

Nesse ponto, a autora também adverte sobre uma característica 
nova na concepção de esfera privada. Para ela, a privatividade moderna, 
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que se traduz como proteção da intimidade, não tem como contraface 
a esfera pública, a esfera do político, mas a própria esfera social, tanto 
pelo relacionamento estrito que mantêm, como pelo avanço da “publi-
cização” do privado. O pensamento arendtiano também não hesita em 
admitir que a imersão do social, que se inscreve no bojo do processo 
histórico em que o interesse individual pela propriedade privada trans-
forma-se em interesse público, pode acabar redundando na submersão, 
tanto da esfera pública, como da esfera privada, fazendo com que a 
antiga diferença entre ambas praticamente desapareça. 

“Logo que passou- (a esfera privada) - à esfera 
pública - com ela mesma escreve- a sociedade 
assumiu o disfarce de uma organização de 
proprietários que, ao invés de se arrogarem  
o acesso à esfera pública, em virtude de sua 
riqueza, exigiram dela proteção para o acúmulo 
de mais riqueza”(ARENDT, 1979, p. 78).

Habermas, sem subestimar essa questão específica da subsun-
ção da esfera pública pela esfera social, aponta, no entanto, para a 
natureza dialética desse processo, deixando de certo modo implícito, 
que o mesmo pode ter outros desdobramentos, além dos constatados 
e presumíveis. Sua argumentação indica que a não superação das ten-
sões entre sociedade e Estado, do mesmo modo que gerou a esfera 
pública burguesa como uma resposta (cuja característica é a sua trans-
formação em parte integrante da esfera privada) pode, igualmente, pro-
duzir outra, que venha a implodir suas próprias bases de equilíbrio. Para 
tanto, assevera que o contínuo avanço do mercado, de cujo processo 
emergiu a própria esfera social, pode exigir a contínua intervenção do 
Estado no “social”, o que implicaria numa certa publicização ampliada 
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do privado, pela contínua “transferência de competências públicas para 
entidades privadas”. Por outro lado, a possibilidade de que isso acon-
teça depende, fundamentalmente, da existência de uma força auxiliar 
decisiva, que ele não omite: a transformação do poder público em poder 
social. Eis o seu argumento completo:

“... à ampliação da autoridade pública a setores 
privados também está ligado o processo corre-
lato de uma substituição do poder público por 
um poder social. Somente esta dialética de uma 
socialização do Estado que se impõe simulta-
neamente com a estatização da sociedade, é que 
pouco a pouco destrói a base da esfera pública 
burguesa: a separação entre Estado e Sociedade. 
Entre ambos e, ao mesmo tempo, a partir de 
ambos, surge uma esfera social repolitizada, que 
escapa à distância entre ‘público‘ e ‘privado’” 
(HABERMAS, 1984, p. 169-171). 

 Como o próprio autor reconhece, do mesmo modo como a esfera 
social surge da necessidade de implodir os estreitos limites da denomi-
nação feudal, a “decomposição da esfera pública” aparece agora como 
requisito indispensável a que se estabeleçam mudanças estruturais 
nas relações entre a esfera pública e o setor privado, possíveis pela 
transformação das funções políticas da esfera pública.

A Questão da Nova Sociabilidade

 A esfera pública é o lugar do político. Político entendido como 
consentimento, como acordo, como contato com diferentes pontos de 
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vista. Como tudo que se assenta na diferenciação.  De outro modo, a es-
fera privada é o “lugar da necessidade”, que se traduz pelo espaço onde 
prevalecem às implicações da luta pela existência e pela reprodução.

 O processo histórico real, por outro, levou à construção, na con-
temporaneidade, de uma esfera pública associada, e fortemente con-
dicionada, ao desenvolvimento do mercado capitalista e à expansão do 
Estado. Esse processo tem raízes no fato das trocas mercantis terem 
adquirido importância que ultrapassa os interesses puramente priva-
dos, a ponto de ter chegado a uma crescente e “publicização do pri-
vado”, que redundou no desenvolvimento de uma nova esfera, a esfera 
social. De sorte que o crescimento da economia de mercado, ao passar 
a ter “relevância pública”, obrigou as forças sociais que disputam o seu 
controle a também buscarem exercer influências nas decisões do Es-
tado. Por tudo isso, o poder público acaba se transformando em esfera 
pública.

Por outro lado, o novo “espaço” criado pela subsunção do político 
pelo social, como se deduz de Arendt e Habermas, transforma-se em 
algo constitutivo da própria sociedade, inclusive, pois, o social passa a 
existir como uma necessidade “inconstitucional”, para conter o agrava-
mento das tensões entre a sociedade e o Estado. 

Habermas, por seu turno, vislumbra a possibilidade de “decom-
posição” da esfera pública burguesa pela transformação de suas fun-
ções políticas, o que se daria quando o poder público fosse substituído 
pelo poder social, uma espécie de estatização completa da sociedade. 
Surge então uma questão básica: como transformar o poder público em 
poder social, a ponto desta “repolitização” da esfera social conseguir 
resgatar o sentido mais legítimo do político, da esfera pública, portan-
to?  Um primeiro passo, naturalmente, seria se começar a inverter o 
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costume pelo qual o caráter político das coisas é definido em função 
do seu relacionamento com o Estado. Deve-se buscar definir o Estado 
em função das coisas políticas e do vasto horizonte de possibilidades 
que a liberdade e a igualdade permitem. Essa, no entanto, também é 
uma questão complexa e só se efetivará no interior do processo social. 
O Estado cresceu muito e cada vez mais perde a sua característica de 
um caso particular do processo político. O que amplia, sem dúvida, o 
trabalho democrático.

Além do mais, a repolitização do social passa fatalmente pela 
politização real da sociedade civil, sem o que, conforme atesta ABRAN-
CHES (1985, p. 12) jamais será possível “estabelecer limites” à presen-
ça e à interferência do Estado. Como o autor salienta, a substituição 
do controle estatal pelo controle político, que se inscreve na emersão 
da cidadania coletiva, apresenta-se como um dos caminhos mais efi-
cazes para a (re) produção da esfera pública, processo que se situa 
na ampla politização da sociedade, “o único caminho para realizar a 
essência humana na liberdade e na igualdade”. Um “padrão público de 
sociabilidade” que seja capaz de ultrapassar o individualismo inerente 
ao sistema em vigor, pela produção de uma esfera pública que preserve 
e enriqueça a individualidade, que despublitize o privado, republicizan-
do-o em favor da cidadania. GIANNOTTI (1984) reconhece que a questão 
da cidadania na contemporaneidade inscreve-se como ponto focal para 
a produção da democracia. Se for verdade, conforme ele demonstra, 
baseando-se na visão de Cícero em “De Res Publica”, que “res publica” 
é “res populi”, e não que “res publica” é “res privata”, como vem se 
evidenciando há tempos, fica mais evidente que essa é uma questão 
que está aí para ser enfrentada, pois continua ainda sem solução. Daí 
por que, a tarefa de produzir a cidadania que efetivamente participe da 
“coisa pública” é a questão básica que se coloca para o enfrentamento 
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da questão democrática, questões essas que igualmente se inscrevem 
na necessidade de (re)produção do político, da esfera pública.

O tema da produção do público na contemporaneidade, seja ela 
liberal ou neoliberal, é, portanto, algo que requer, além da ação políti-
ca, uma reflexão ampliada sobre o sentido novo que deve ser atribuído 
à política. Pois, como vimos, a esfera pública moderna encerra certa 
armadilha na medida em que não é uma esfera que se pode considerar 
como puro reflexo do privado, nem tampouco um lugar específico e 
autônomo, desligado da esfera privada. Mas, paradoxalmente, é o lugar 
onde o privado tende a se “publicizar”, justamente por sua capacidade 
de metamorfosear o privado em “público”. Marx, na “Questão Judai-
ca”, construiu uma judiciosa explicação da transformação do privado 
em público, onde o cerne de tudo era a apropriação do “público” pelo 
privado e a mistificação com que o processo era apresentado. Contudo, 
esse problema tem mais fôlego do que se imagina e a sua maior com-
plexidade tem muito a ver com o novo papel do Estado na sociedade. 
Por isso, o resgate do político na atualidade exige a construção de um 
novo padrão de sociabilidade, capaz de repensar o papel do Estado e a 
sua capacidade de legitimação da ampla cidadania.

 A tarefa de (re)produzir a esfera pública parece missão das mais 
ingratas. A política, de tão enredada na sua formulação, e de certo modo 
inócua na sua essência, tem merecido mais descrédito que confiança. 
Já não há mais grandeza. Se para os enciclopedistas, como Rousseau, 
foi fácil destacar as virtudes políticas do passado, nos exemplos da 
Esparta de Licurgo, da Atenas de Solon ou da Roma de Catão; para os 
coetâneos parece não ter sobrado nenhuma virtualidade que merecesse 
tal honraria. É preciso ir além, ultrapassar todas as heranças, vencer 
todos os exemplos.
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2O TEMA DA 
CIDADANIA
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Cidadania e Política

A cidadania pode ser traduzida com o “status” que o indivíduo 
possui na sociedade. É um “status” baseado na lei e na igual-
dade. Cidadão, em consequência, é alguém que desfruta de 

direitos (civis, políticos e sociais), na sociedade política, tendo, em con-
trapartida, também deveres para com essa mesma sociedade política. 

Não é demais lembrar que cidadania se difere de nacionalidade. 
Enquanto esta se baseia na qualidade de pertencer a uma nação, aquela 
se fundamenta na existência de um ser participante ativo do Estado, em 
condição de influir no desempenho de suas funções (OUVINTANA, 1986).  

Cidadão, assim, é a pessoa que retém plenos direitos civis, polí-
ticos e sociais junto ao corpo político do Estado, em sentido estrito; ou 
junto ao sistema sócio-político maior, em seu sentido geral.

HOBHOUSE (1950) chama atenção para o fato de que os direitos 
do cidadão são tão relevantes quanto seus deveres. Segundo ele, o tra-
ço básico do Estado que se funda na cidadania é o império da lei, que 
deve submeter a todos, inclusive os próprios funcionários do Estado. 
Daí por que os direitos de cidadania tanto são válidos contra o governo, 
como são contra os demais cidadãos. 
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Essa também é a posição trilhada por MARSHALL (1950), segui-
dor de Hobhouse, em texto bastante conhecido sobre a evolução da 
cidadania na Inglaterra, no qual estuda as mudanças das concepções 
de direitos e deveres que ali se processaram  até fins do século XIX, 
procurando revelar os mecanismos pelos quais os direitos da cidadania 
começaram pelos civis, prosseguiram com os políticos e se consolida-
ram com os direitos sociais.

Muito também se discute sobre o âmbito a que está afeto ao es-
tudo do indivíduo enquanto cidadão: se à ótica do direito público ou se à 
lente do direito privado. OUVINTANA (1986) julga muito difícil atualmen-
te separar-se essas duas esferas, justamente porque, por  mais  pública 
que seja a natureza das instituições, elas acabam sempre transcen-
dendo à esfera particular, do mesmo modo, nada há que se efetive no 
âmbito do direito privado  que não acabe ressoando na vida social.

Pode-se afirmar, por sua vez, que a materialização da cidadania 
em um corpo jurídico foi uma das consequências da luta entre a burgue-
sia emergente e o feudalismo. Cedo se transformou numa das principais 
instâncias de representação das exigências da burguesia em termos de 
participação política e das suas demandas por direitos na sociedade. 

A rigor, dela se utilizavam como instrumento de luta contra os 
privilégios feudais e suas formas de dominação, identificadas como 
arbitrárias e opressoras. Eis porque a introdução do conceito de cida-
dão na ciência jurídica, nas leis constitucionais e na própria cultura 
devemo-lo à Declaração do Homem e do Cidadão, de 1789, editada na 
França. 

A partir desse marco, as Cartas constitucionais dos países oci-
dentais passaram a reconhecer o povo como sujeito dotado de per-
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sonalidade jurídica e com capacidade de participar integralmente na 
sociedade, como ser político ativo (TCHKHIKVADZE, 1983).

A cidadania, por outro lado, não pode ser traduzida como uma 
instituição puramente burguesa. Sua origem precede a própria burgue-
sia. Vimos, no Capítulo I, as formas nas quais se manteve revestida na 
“polis” e na “civitas”, símbolos de uma concepção clássica onde a ci-
dadania fundava-se numa “espécie de ética e participação nos negócios 
públicos” (CARDOSO, 1985, p. 82). 

Tanto no passado, como no presente, o entendimento e o valor 
do seu significado têm sido verdadeiramente fundamentais para a vida 
política da sociedade. A razão para esta importância é simples. O cida-
dão, se não é, deveria ser o sujeito das relações políticas. Esse atributo 
confere-lhe o direito primordial de participar ativamente da formação 
e desenvolvimento da estrutura política da sociedade e, igualmente, 
participar da efetivação do poder do Estado. Por esse motivo é que a 
cidadania se materializa nos processos de interação entre o cidadão e o 
Estado. É desta interação que brotam os direitos e deveres que ambos 
devem respeitar. A tal ponto que, para Tchkhikvadze, “a cidadania mais 
democrática é aquela onde não existem contradições entre o indivíduo 
sob jurisdição dum poder estatal soberano, e os direitos e obrigações 
do cidadão” (TCHKHIKVADZE, 1983, p.87-88).

A cidadania, mesmo que em sua concepção ideal possa ser en-
tendida, sobretudo, como um valor universal, não é, entretanto, uma 
simples aspiração subjetiva. Os direitos de cidadania prevalecentes 
em cada sociedade refletem a estrutura social dessa sociedade. Isto 
porque, através de seu conteúdo real, é possível determinar o tipo de 
relação político-jurídica predominante entre o indivíduo e o Estado. É 
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esse fundamento jurídico que estabelece o estatuto legal do cidadão, o 
âmbito dos seus direitos, da liberdade e do conjunto de deveres de cada 
indivíduo. Daí por que a transformação do indivíduo em cidadão, portanto 
em sujeito dos direitos e obrigações prevalecentes, só é possível por 
intermédio de uma relação político-jurídica capaz de unir o indivíduo e o 
Estado, implicando na metamorfose do primeiro em cidadão (ZIVS, 1983).

Para a teoria marxista da cidadania, o grau de participação do 
cidadão, em termos de caráter, nível e volume, nos processos sócio-
-políticos, é determinado pela natureza do regime social prevalecente, 
refletido na estrutura de classes, nas tarefas e funções que executa, 
bem como do tipo de Estado, do nível da democracia, assim como de 
fatores psicológicos e culturais. A conformação que o Estado assume 
na história determina o perfil da cidadania. Justamente pelos estritos 
laços de ligação que mantém com a estrutura socioeconômica, política 
e de classes predominantes.  A rigor, “nela (na cidadania), como num 
espelho, se reflete o nível da democracia e a situação jurídica das pes-
soas na sociedade” (TCHKHIKVADE, 1983, p. 85-86).

MACPHERSON (1966) assegura, por outro lado, que a cidadania 
é a instituição fundamental para fazer a união do liberalismo com a 
democracia. Isso porque a ampliação da cidadania provocaria a amplia-
ção do espaço político, uma vez que cidadania ampliada implicaria em 
direito de participação política generalizada. No momento em que se 
garantisse direito à liberdade de associação, de reunião e de manifesta-
ção, o Estado deixaria de ser alvo da disputa exclusiva dos proprietários 
dos meios de produção e subsistência. 

Numa situação como essa, a disputa pelo Estado seria feita por 
todos os cidadãos, mesmo por aqueles que são donos apenas da sua 
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própria força de trabalho. O essencial nesse processo seria o grande 
peso que passaria a ter para a burguesia a questão democrática e a 
extensão da cidadania. A permanente pressão das demais classes faria 
com que a burguesia ficasse obrigada a ampliar a democracia, sob pena 
de pagar o mais alto de todos os preços: a sua própria capitulação 
enquanto classe dominante. 

Assim, o lugar da cidadania não se define em uma classe social 
específica, mas nas relações e nos processos políticos existentes. Ela é 
e sempre foi produto das várias formas de sociabilidade produzidas his-
toricamente. FURET (1978), tratando da cidadania moderna, demonstra 
como ela foi produto da nova sociabilidade engendrada pela Revolução 
Francesa, na medida em que ser cidadão no antigo regime era manter-
-se numa situação de total alheamento a respeito da coisa pública.  Sua 
existência se define, assim, em processos políticos complexos, como o 
demonstram, por exemplo, as contribuições clássicas de autores como 
John Locke, para quem a autonomia do homem livre era um imperativo 
categórico, só limitado pela sua própria capacidade; ou de Jean Jac-
ques Rousseau, para quem o retorno da cidadania à sociedade liberal 
só se daria pela supressão do homem apetitivo pela “vontade geral”.

De sorte que a maneira pela qual são definidos os papéis funda-
mentais do Estado e da sociedade, ou as noções de público e privado, 
acabam determinando as distintas acepções de cidadania que a socie-
dade engendra para existir enquanto tal, bem como para reproduzir-se.

Marx, como Rousseau, reconheceu a cidadania coletiva como 
expressão avançada do político. Ambos, por seu turno, acreditavam na 
existência enriquecida da cidadania a partir da politização da sociedade 
e da socialização do homem, formas estas julgadas essenciais para a 
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realização da liberdade e da igualdade. No bojo dessa concepção está 
a crítica ao individualismo dos liberais, onde a ênfase é na privatização 
e não na politização, o que favoreceu a ampliação da esfera privada em 
detrimento da esfera pública. Ao formularem tal crítica, os referidos 
autores se propunham a defender a constituição de novos padrões pú-
blicos de convivência e sociabilidade, baseados fundamentalmente na 
defesa da individualidade no social, como força essencial do político. 
Daí a crença na importância da politização da sociedade civil, para que 
a intervenção do Estado se efetivasse em níveis precisos e legítimos 
(ABRANCHES, 1985).

Por tudo isso, a questão da cidadania está no centro da constru-
ção democrática. Trata-se da questão que um dia Aristóteles formulou 
na “Política” e que até hoje se mantém atual: qual, enfim, o melhor 
modo de participar da construção e administração da justiça e, do mes-
mo modo, da distribuição do poder na sociedade?
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SEGUNDA 
PARTE

A QUESTÃO DA CIDADANIA 
E A PROBLEMÁTICA DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA 
NA PRIMEIRA REPÚBLICA
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3O PROCESSO 
REPUBLICANO 

BRASILEIRO
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“Na realidade, o que a população reivindica quando 
exige os serviços básicos é apenas sua sobrevivência, 
pois, não havendo esses serviços, muitas pessoas 
correm o risco de morrer. Então essa é uma cidadania 
de sobrevivência, uma cidadania de escassez, que 
pode ser assim colocada: ou o governo respeita 
os direitos da população e devolve seu dinheiro na 
forma de serviços, ou grandes parcelas da população 
continuarão a ter problemas muitos sérios de saúde”. 
(VALLA, 1987, p. 11).

“A crise urbana conhecida por experiência própria 
pelos habitantes das grandes cidades provém 
da crescente incapacidade da organização social 
capitalista para assegurar a produção, distribuição e 
gestão dos meios de consumo coletivo necessários 
à vida cotidiana, da moradia às escolas, passando 
pelos transportes, saúde, áreas verdes, etc.”. 
(CASTELLS, 1980, p. 20).
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Aspirações e Concepções

A aspiração republicana fez-se presente em vários movimentos 
políticos brasileiros anteriores a 1889. Em cada um deles, 
também presentes, várias concepções de república. Um largo 

espectro, que vai de Conjurações Mineira e Baiana, passando pelas Re-
voluções de 1817, em Pernambuco; pela Confederação do Equador; pela 
Sabinada e Balaiada, se prolongando até a Cabanagem, a Revolução 
Farroupilha e a Revolução Praieira. 

Detendo-nos apenas nas aspirações das manifestações repu-
blicanas dos anos 1870 é fácil perceber a presença de ambiguidades 
ideológicas. Com efeito, os dois segmentos civis que lideravam o mo-
vimento representavam uma combinação, no mínimo, esdrúxula: lado a 
lado, estavam levantando a mesma bandeira, dissidências oligárquicas, 
a cafeicultura avançada do oeste paulista e vasto grupo de intelectuais 
“progressistas”, também nada homogêneo; um verdadeiro “caleidoscó-
pio” (COSTA, 1984). Nele se faziam representar escritores, propagan-
distas, jornalistas, ligados a uma grande variedade de interesses, tendo 
apenas como identidade comum o fato de pertencerem aos setores 
médios urbanos.
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Contemporâneos à instauração da República ou aos dias que pas-
sam, concordam que muito pouco, ou quase nada ela produziu em ter-
mos de ideias e ideologias próprias. A influência de correntes europeias 
de pensamento foi marcante. Assim como exótica fora a combinação 
que delas ali fizeram. Com uma ponta de ironia, Evaristo de Moraes 
chamou isto de “porre ideológico” e CARVALHO (1985) de “maxixe do 
republicano doido”. Até mesmo as visões estéticas produzidas no final 
da Primeira República já são postas em dúvida, quanto à sua autenti-
cidade nacional, do que não escapa a própria Semana de Arte Moderna 
de 19225.

As origens das ideias que dominaram a Constituinte de 1891, por 
exemplo, de onde os princípios do federalismo republicano foram extra-
ídos, estavam firmemente identificadas com as já envelhecidas corren-
tes de pensamento de inícios do século XIX. Personalidades de peso, 
como Rui Barbosa, faziam suas pregações em defesa do federalismo 
republicano profundamente inspirado na ideia de federação procedente 
da realidade norte-americana. Eis porque o Decreto nº 1 da República 
tratou justamente da introdução do federalismo como a nova forma de 
governo. Questões relativas ao “atraso” ou a “alienação” da Constitui-
ção, por isso mesmo, alimentarão duas grandes vertentes do debate 
que se estabeleceu entre parlamentares, políticos e intelectuais. 

Contemporâneos da Carta de 1891, como Dunshee de Abranches, 
viram-na defasada em relação aos princípios liberais mais avançados 
da época. Outros, contemporâneos igualmente da República, como 
(VIANNA apud COSTA, 1967), definiram campos de interpretação da re-

5  Nicolau Sevcenko vem trabalhando esta linha de interpretação. Ver, do mesmo 
autor, Literatura como Missão. São Paulo, Brasiliense, 1985.
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alidade justamente na crítica contumaz à falta de sintonia entre aquela 
Carta e a índole e cultura brasileira.

Essa mesma reivindicação federalista, uma das principais aspi-
rações dos republicanos paulistas (ia de encontro aos interesses da 
cafeicultura, na medida em que poderia propiciar aos Estados reterem 
as tarifas de exportação - o principal tributo da época - e a contraírem 
empréstimos externos, sem o aval da União) também o fora da chamada 
“esquerda republicana”, nas figuras de Sílvio Romero, Tobias Barreto, 
Clóvis Bevilácqua, Graça Aranha, Raul Pompeia, Quintino Bocaiúva, Sil-
va Jardim, Lopes Trovão e também dos positivistas, sob a inspiração de 
Benjamin Constant.

A propalada unidade dos militares que proclamaram a República, 
por seu turno, também não foi absoluta. Na realidade, eram diversos 
grupos militares, com distintos objetivos, participando diretamente 
do processo. A rigor, os objetivos dos chamados oficiais “científicos”, 
aqueles oriundos dos Cursos das Escolas Militares, e dos oficiais “sem 
curso”, eram diferentes, para não dizer, antagônicos. Enquanto os pri-
meiros tomavam a causa republicana e a “questão militar” como mero 
pretexto visando a derrocada do regime monárquico, a grande maioria 
dos “sem curso” propugnava apenas “desagravar a honra da corpora-
ção” (COSTA, 1984, p. 8), face ao desprezo com que eram tratados pelas 
elites agrárias tradicionais da monarquia.

Por tudo isso, não exagera CARVALHO (1985) ao afirmar que o 
movimento republicano era uma espécie bem curiosa de “frente am-
pla”, pois nela convivia uma variada gama de interesses, englobando 
praticamente todos os atores da cena política da época - de abolicio-
nistas e escravocratas, de civilistas e militaristas, além de outros coad-
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juvantes não menos importantes, como profissionais liberais, pequenos 
comerciantes, fazendeiros e estudantes. Apenas uma coisa assegurava 
a união de tão heterogênea combinação política: a ideia de república, 
de povo e de pátria, mesmo que travestidas de múltiplas nuances e 
matizes.

Apesar da força e do poder de convencimento das pregações 
republicanas de homens como Rui Barbosa e Benjamin Constant, ou 
mesmo da veemência de propagandista inflamados como Silva Jardim 
e Lopes Trovão, fica evidenciado que a implantação da República não se 
deveu ao impacto das pregações ideológicas. Não foi a resultante desta 
pregação que trouxe a República ou, muito menos, uma “conspiração 
revolucionária”, evidentemente. Ela, como se sabe, chegou trazida, 
principalmente, pela inoperância e desgaste dos governos monárqui-
cos. Há uma boa síntese a esse respeito em COSTA (1967), quando, 
entre outras coisas, localiza na “inabilidade dos últimos governos da 
monarquia”, e no esgotamento da paciência militar, face aos desman-
dos, a causa primária determinante da derrubada do antigo regime.

Até mesmo o jacobinismo, por ter sido tão marcante nos primei-
ros dez anos da República e ter contribuído, ao seu modo, para sua 
consolidação, não pode ser identificado como uma corrente ideológica 
própria do movimento republicano, haja vista ter sido um movimento 
marcadamente influenciado pelos interesses da corporação militar. O 
republicanismo radical dos jacobinos refletiu, sobretudo, a exacerbação 
de ressentimentos históricos dos militares de patentes médias e infe-
riores, que reforçavam a mística do exército como salvador da República 
(COSTA, 1984, p. 15) e não um sentimento nascido do processo histórico 
da sociedade brasileira em termos amplos, onde estivesse presente a 
proposta de uma nova forma de gerir a coisa pública, por exemplo. 
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Afinal, a questão que estava em processo nos primeiros anos da 
República não era a do jacobinismo como proposta revolucionária para 
a sociedade, mas sim a disputa pela hegemonia civil da cafeicultura 
do oeste paulista, diante das várias facções e tendências em disputa.

Por outro lado, esse panorama relativo aos primeiros anos da Re-
pública sofrerá grandes modificações, já nos primeiros anos do século 
XX, quando novas tendências passam a dominar o pensamento intelec-
tual e político, urdidas em grande parte pela própria trajetória histórica 
da sociedade, tornando assim corações e mentes mais amadurecidas 
para compreender (e dominar) a realidade e sua dinâmica.

Com efeito, a fase de “importação ideológica”, já nos albores do 
século passado, começou a ceder lugar a um pretencioso pensamento 
intelectual, cuja marca característica foi uma espécie de ojeriza aos 
modelos interpretativos “importados”, então utilizados para explicar a 
realidade e os problemas nacionais.  Fase essa que se caracterizaria 
por um enorme esforço, muitas vezes fecunda, de reinterpretação da 
situação brasileira, com vistas a um objetivo verdadeiramente ambicio-
so: produzir um pensamento intelectual autônomo, capaz de identificar 
e solucionar os problemas relevantes do Brasil (DINIZ & LIMA,  1971). 

Essa nova postura deveu-se principalmente à introdução no país, 
à época, da análise sociológica, vinda de matizes europeias e norte-a-
mericanas, a qual ganhou logo adeptos muito dispostos, ao ponto de 
fazer sombra aos tradicionais padrões analíticos  em voga, baseados 
em critérios normativos e descritivos da realidade brasileira. 

Incluía-se nesse grupo o pensamento social de intelectuais como 
Sílvio Romero, Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha e outros ainda 
mais representativos desse “realismo sociológico” brasileiro, como 
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Alberto Torres e Oliveira Vianna. Estes dois últimos tiveram um peso 
muito grande na luta contra o dedutivismo do “pensamento jurídico”, 
tão marcante nas concepções políticas republicanas vitoriosas, cujo 
símbolo foi o festejado Rui Barbosa. Alberto Torres e Oliveira Vianna, 
como é sabido, colocavam-se radicalmente contra a “democracia libe-
ral anglo-saxônica”, defendida por Rui, tomando como ponto de partida 
a sua inadequação às realidades social e cultural brasileiras, ao mesmo 
tempo em que defendiam, com ardor, um Estado forte e centralizador, 
pois só assim viam ser possível o atendimento às carências da socie-
dade.

Essa busca da identidade nacional, com efeito, era que dava o 
tom ao novo posicionamento intelectual. Tanto para Torres e Vianna, 
como para Euclides da Cunha, Lima Barreto, Olavo Bilac, Barão do Rio 
Branco ou o polêmico Rui Barbosa, o que estava realmente em jogo, 
nas suas produções intelectuais, era uma proposta reformadora da re-
alidade nacional, que tomava pelo menos dois sentidos: primeiro, con-
ceber o Brasil como uma nação e, depois, dotar o Estado de uma nova 
imagem pública, livrando-o da herança passada, plena de iniquidade 
(SEVCENKO, 1985).

Não obstante a relevância histórica, política e cultural de toda 
essa contribuição, efetivamente, em sua quase totalidade, não residiu 
à pretensão xenofobista contra fontes europeias ou norte-americanas. 
Muito do seu colorido forte não passava de mais uma ilusão de ótica, 
pois as raízes desse realismo sociológico brasileiro continuavam plan-
tadas no além-mar. Não foi à toa que o seu reformadorismo dirigiu-se, 
sobretudo para a modernização do país, seja no âmbito da sociedade, 
seja em nível da política. Suas preocupações primordiais não se vin-
cularam, pois, à recusa dos padrões externos, mas sim com a “atuali-
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zação” do Brasil diante da Europa e da América do Norte (SEVCENKO, 
1985). 

Isso pode ser comprovado pelo intenso debate sobre a revisão da 
Constituição de 1981, que se prolongou por quase toda Primeira Repú-
blica, onde revisionistas e antirrevisionistas se digladiavam pela defesa 
de seus pontos de vista acerca do que deveria ser melhor para o Brasil. 
VIANNA (1930), um revisionista dos mais combativos, ao mesmo tempo 
em que exacerbava seu “radicalismo sociológico” (multifacetado em 
Comte, Spencer, Haeckel, Büchner, Le Play, Demolins ou no “nacional” 
Sílvio Romero), não escondia as simpatias pelos exemplos históricos 
das sociedades norte-americana e inglesa, como paradigmas de aná-
lise.

Nesse debate, como naquele dos primeiros anos da República, 
prevaleceu a visão de mundo das elites. Povo, pátria e “república”, ape-
sar das novas complexidades, continuavam sendo apenas argumentos 
para justificar a necessidade de regimes e governos fortes e centrali-
zados. Oliveira Vianna atacava a Carta de 1891, primordialmente, pelas 
suas presunções sobre as virtudes e capacidade política do povo brasi-
leiro, que para ele ainda não havia atingido consciência histórica de seu 
papel.  Por isso, defendia um regime voltado e sintonizado para o que 
imaginava ser o “tipo brasileiro”. 

Ao tecer críticas ao valor enorme atribuído pelo pensamento de 
esquerda, nas figuras de Bocaíuva, Constant, Jardim, entre outros, à 
superioridade das formas de governo, Vianna bania, completamente, 
do seu universo intelectual o papel dos movimentos da base social na 
gestão da coisa pública, por exemplo. No que, aliás, como bom discí-
pulo, repetia seu mestre Alberto Torres, para quem o Brasil era uma 
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espécie de sociedade amorfa, cujo principal vilão era o sistema republi-
cano, criador e estimulador daquilo que julgava, e com razão, a maior 
aberração do país: o poder regional das elites agrárias. Torres, como é 
sabido, defendia um governo forte, central e intervencionista. Não é de 
estranhar que acabe sendo, mais tarde, o autor preferido dos tenentes 
e mantivesse adeptos tanto da esquerda como da direita, embora essa 
tenha preferido mais a Oliveira Vianna. 

A despeito de suas críticas pertinentes às oligarquias e às elites 
dirigentes, o seu fundamento era uma visão de mundo elitista, centrada 
na defesa do Estado autoritário, em razão da formação cultural do povo, 
e na hegemonia das elites econômicas modernas, comprometidas com 
o avanço industrial, a quem deveria caber a hegemonia na condução dos 
negócios públicos. Tratava-se, sem dúvida, de um pensamento inovador 
para a época, pois, entre outras coisas, contrapunha-se à interpretação 
da vocação agrária, então hegemônica, legitimada por homens como 
Murtinho e, depois, Gudin, consagradoras da dominação burguesa agrá-
rio-mercantil. O que não apagava, todavia, seu traço específico de ter 
sido uma concepção política onde a coisa pública não pertencia à cida-
dania ampla, antes, e na melhor das hipóteses, o poder público é que 
deveria produzir os cidadãos.

O Liberalismo Oligárquico
 

A República produziu outro fenômeno exótico: uma curiosa forma 
de liberalismo, um caso especial de liberalismo oligárquico republi-
cano, que foi, na verdade, a forma real de “liberalismo” praticado na 
Primeira República. 
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Havia, entretanto, outro liberalismo, o erudito, o europeu, o ofi-
cial, que estabelecia com aquele uma simbiose das mais eficazes à 
manutenção da hegemonia oligárquica. Pode-se afirmar, igualmente, 
que o liberalismo da República brasileira também foi uma “importação 
ideológica”. Era muito grande o hiato separando os valores liberais con-
sagrados nos documentos constitucionais e o liberalismo efetivamente 
praticado, o que mereceu acendradas críticas do radicalismo sociológi-
co das primeiras décadas do século.

Com efeito, a Declaração Francesa de 1789 exerceu poderosa in-
fluência nos preceitos contidos na Declaração de Direitos da Carta de 
1891. No âmbito dos Direitos Individuais essa influência foi plena. Tal 
como a Declaração Francesa, a Carta republicana brasileira consigna, 
em seus artigos, direitos fundamentais de liberdade, segurança indi-
vidual, propriedade, liberdade de imprensa e de autenticidade da lei: 
valores estes, no entanto, muito pouco respeitados.  

Do mesmo modo, lá estavam presentes marcas das concepções 
anglo-americanas, através da defesa de valores como liberdade de reu-
nião, liberdade de domicílio, liberdade ampla de imprensa, inviolabili-
dade da correspondência e resguardo da liberdade pelo “habeas-cor-
pus” (HORTA, 1984). Só que constantemente desrespeitados. 

A resultante fundamental da ortodoxia liberal contida na Carta de 
1891 era o seu tom exageradamente individualista. Subsistia a presen-
ça de um “laissez-faire” levado às últimas consequências, no que re-
petia aprimoradamente, a Constituição Imperial de 1824 (BELLO, 1985). 
Esta falta de correspondência com a realidade, com efeito, não deve 
ser entendida apenas como consequência de certo mimetismo cultural, 
muito em moda no Brasil daquela época. Ele se exprimia, sobretudo, 
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pela não-instrumentalização dos valores constitucionais na prática  ju-
rídica adotada. 

O patrimonialismo e o autoritarismo do antigo regime continua-
ram enraizados por vários anos de vida republicana. As classes subal-
ternas e, principalmente, os seus setores com pouca organização, serão 
quase que excluídos da coisa pública e terão que lutar muito para ob-
terem o reconhecimento do Estado. Repressões às rebeliões regionais, 
degredos de presos políticos, violência contra greves operárias, eram as 
demonstrações cabais desse liberalismo que não dialogava com a sua 
prática (PAOLI, 1983). 

Apesar de ser formalmente liberal o regime, haja vista a supre-
macia dos direitos civis sobre os direitos políticos e, mais ainda, sobre 
os direitos sociais, o que sobressaía mesmo era a sua componente 
autoritária. Esse processo era, evidentemente, contraditório apenas 
na sua aparência. Sua dinâmica servia primorosamente aos interesses 
oligárquicos, em especial através do princípio federalista e da conse-
quente ideia de autonomia estadual. Escreve VIANNA (1978, p. 42) a 
esse respeito:

“Os estados onde se sediavam as atividades 
agroexportadoras necessitavam de uma 
concepção estritamente mercantil da vida 
social, a fim de organizarem o aparato estatal 
na medida dos seus interesses”

Segundo CARVALHO (1987), uma das causas da crise do Estado 
liberal brasileiro estaria no fato das reformas políticas terem se anteci-
pado às reformas sociais. Carvalho destaca que a formalização, de uma 
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só vez, de um conjunto de direitos civis e políticos parecidos aos da 
Inglaterra, tanto nas Constituições de 1824 como na de 1891 era a pro-
va eloquente do descompasso entre a ordem política e a ordem social 
vigentes.  Diferentemente do caso inglês, aqui a “conquista” daqueles 
direitos se daria sem as lutas que precederam a conquista dos de lá. 

A prevalência desta ordem de fatores dificultou bastante a com-
preensão da natureza e do conteúdo do Estado na dinâmica política 
brasileira. Basta examinar o cotidiano político da Primeira República 
para se perceber sinais evidentes desse descompasso. Normalmente 
a disponibilidade de direitos das camadas subalternas era mínima. 
Qualquer tentativa de manifestação política atuante recebia de pronto 
violenta repressão, pois “o Estado liberal sufocava a ferro e fogo as 
tentativas organizadas de expressão autônoma” (PAOLI, 1983, p. 28). 

De outro modo, tal formato liberal do regime, como já ficou pa-
tenteado, principalmente através do exacerbado “laissez-faire”, repre-
sentado por uma suposta autorregulação contratual operada no merca-
do, contribuiu decisivamente para a manutenção demorada do controle 
patrimonialista do poder pelas oligarquias. A atribuição supostamente 
não regulatória e não-intervencionista do Estado nas relações contra-
tuais estabelecidas no mercado contribuiu, eficazmente  para o adia-
mento dos direitos de cidadania ampla, deformando assim a produção e 
a gestão da coisa pública ao longo da República. 

Ainda sobre os desencontros da ordem política liberal republica-
na, basta olhar também a estruturação de seu sistema partidário.  Po-
de-se dizer como o já fizera Oliveira Vianna muitos anos antes, aquele 
fora um sistema tão artificial quanto o sistema partidário imperial. Do 
mesmo modo que as elites agrárias se agrupavam em torno do parti-
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do Conservador ou do Partido Liberal (os dois partidos existentes no 
Império), o sistema partidário republicano também operaria em cima 
dessa mesma lógica. Pois, a rigor, os vários partidos republicanos não 
passavam de agremiações de oligarcas e, a oposição eventual, não ia 
além de meras forças dissidentes. Não foi por menos que um dos pro-
dutos políticos básicos da República era o chefe político e sua vertente 
mais característica - o coronel. Apesar da forma liberal, a estrutura  
partidária, na verdade, continuaria sendo personalista, aprogramática 
e sem quase nenhuma coloração ideológica consistente (CERQUEIRA 
& LIMA, 1971).

O Estado Clientelista

O Estado Republicano funcionava sob influência do clientelismo, 
do nepotismo e do empreguismo, no que muito pouco se diferenciava 
do antigo Estado Imperial6. Hélio Jaguaribe (1969) elaborou o concei-
to de “Estado Cartorial”, uma das melhores expressões definidoras da 
verdadeira natureza do Estado brasileiro durante a Primeira República.

O traço básico do cartorialismo estatal era uma transgressão, 
desta vez da função pública do Estado. No estado cartorial a produção 
e a gestão do serviço público funcionavam basicamente como “um me-
canismo de manipulação das clientelas eleitorais destinado a perpetuar 
os privilégios de classe dominante” (JAGUARIBE, 1969, p. 41). O serviço 
público não se restringia ao atendimento das necessidades coletivas, 

6  *Um dos primeiros autores a se interessar em revelar o empreguismo do Estado 
brasileiro foi Joaquim Nabuco. Ver, a este respeito, O Abolicionismo e a Conferência.
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mas, sobretudo, ao atendimento de um “público” especial: “a clientela 
dos grupos dirigentes”. 

Nesse sistema não havia compromisso com a contrapartida de 
prestação de serviços a que o Estado estaria obrigado a se desincumbir, 
por força de sua natureza social. Ele se organizava e funcionava princi-
palmente para proporcionar empregos e favores à clientela.

O cartorialismo não foi um privilégio da República exclusivamente. 
Suas marcas já vinham gravadas desde o antigo regime e há mesmo 
quem acredite que ele de todo não morreu ainda. Excessos à parte 
pode-se adiantar que o estado cartorial foi a contrapartida, no plano 
superestrutural, da dominância de uma estrutura econômica fundada 
na agroexportação primária. Como o próprio Jaguaribe sintetizou, o 
cartorialismo foi a forma estatal adotada, até basicamente 1930, para 
servir de “instrumento de manutenção” daquela estrutura econômico-
-social e de seus privilégios, capitalizados pela burguesia latifúndio-
-mercantil.

O Estado Cartorial foi, pois, o Império das oligarquias republica-
nas. WEFFORT (1985) afirma que ele não passava de um apêndice dos 
latifúndios senhoriais e das grandes “plantations”. Um Estado onde, 
pela sua natureza mais profunda, a “coisa pública” e a questão social 
passaram ao largo de seus interesses primários.

Essas questões se tornavam mais complexas ainda em função 
do “laissez-faire” exagerado, praticado pelos interesses da burguesia 
agrária que se sentia orgulhosa pela ausência de leis do Estado em 
seus negócios.
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Hélio Jaguaribe encontra na situação de “semicolonialismo” e 
de “subdesenvolvimento” do Brasil a causa primeira dessa forma de 
concepção de Coisa Pública. No aspecto econômico identifica uma si-
tuação onde a “visão de mundo” das elites dirigentes acompanhava a 
situação real da economia agroexportadora: seus interesses maiores 
não estavam dentro, mas, sobretudo fora do Brasil. 

No plano social, o predomínio de uma situação de quase “servi-
dão da gleba” prevalecente nas relações de trabalho, e a presença de 
uma população marcadamente oriunda da escravidão, acabava propi-
ciando atitudes destinadas antes a perpetuar a situação de privilégio, 
que a de eliminá-la.  Eis porque, para Jaguaribe, a conduta das ca-
madas dirigentes estava pautada na “heteronomia e na exogenia” da 
realidade brasileira. A exogenia, por exemplo, não se definia apenas 
pela dependência das exportações ao mercado externo, mas, sobretudo, 
pelo fato de que era de lá que provinham não só os bens demandados 
pelas elites, como também as ideias com as quais se abasteciam (JA-
GUARIBE, 1969, p. 32-33).

O Estado oligárquico, com efeito, foi um tipo de particularismo do 
Estado, sendo, por isso, uma forma não desenvolvida do político, com-
prometida  visceralmente com a manutenção da  hegemonia burguesa 
agroexportadora. De tal forma esse Estado revestiu-se dessa função 
perpetuadora das relações de dominação oligárquicas, que até o seg-
mento relativo às atividades industriais mesmo incipientes, na maior 
parte da República, foi uma das vítimas do autoritarismo e da violência 
do Estado. Interesses da classe operária, como liberdade sindical, direi-
to de expressão e de greve, quando assumiam proporções intoleráveis, 
eram normalmente entendidos como “manobras conspirativas” (FAUS-
TO, 1983, p. 233-234).
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Não resta dúvida que a violência política foi uma das formas 
básicas da acumulação primitiva no Brasil. Seguramente a sua forma 
eficaz. Isto se deveu, em grande parte, como assevera VIANNA (1984), 
a um aspecto determinante da história do Estado brasileiro, bastante 
nítido na Primeira República, que foi justamente a constituição de um 
Estado definido pela disputa entre as elites. Essa disputa, ora sutil, ora 
feroz; ora parcimoniosa e às vezes intempestiva (entre o que Vianna 
denomina “elites burocráticas”), teria influenciado profundamente a 
concepção de Estado no Brasil, concepção essa marcada pelo forta-
lecimento dos valores que informam a separação entre o Estado e a 
sociedade, tornando inexorável a problemática da construção da cida-
dania no país.

Jogo Político

A hegemonia política das oligarquias senhoriais imperou, prati-
camente sem retoques, durante toda a Primeira República. Mesmo que 
se duvide de sua capacidade de impor um discurso próprio, principal-
mente nos anos 1920, não resta dúvida que essas oligarquias lograram 
impor a sua lógica de dominação até mesmo para setores adversários. 

Elas também conseguiram durante aqueles vários anos, definir 
o terreno e as armas da própria luta política. E tudo isso foi conse-
guido tendo como pano de fundo a defesa de uma ideia instrumental 
de democracia, onde a retórica liberal e a conquista do poder eram 
mais importantes que o exercício dos atributos básicos da democracia, 
como a supremacia da lei, a liberdade de participação e a liberdade 
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de organização, elementos realmente fundamentais para constituição 
legítima de poder.

A instauração da República pouco modificou a estrutura de poder 
predominante no Brasil. São evidências disso, fatos como a manutenção 
da máquina estatal em poder de uma restrita elite política, ou a própria 
deturpação do sistema federalista, que deixou de ser uma aspiração 
republicana para converter-se em um mero regionalismo, inteiramente 
ajustado aos interesses das oligarquias. 

O próprio presidencialismo, outra das armas da pregação repu-
blicana, cedo se transformou em típicas “ditaduras temporárias dos 
Presidentes da República” (BELLO, 1985, p. 138), entre outras coisas, 
por inexistirem partidos nacionais capazes de controlar aquele poder. 
Na verdade, esse sistema regional-federalista funcionou como ele-
mento de inibição ao surgimento de verdadeiros partidos nacionais, até 
mesmo ao nível dos partidos surgidos durante o Império, como sugere, 
também, o que, fatalmente, contribuiu pra conter ainda mais os tímidos 
passos da democracia na República.

Com efeito, era ainda evidência dessa forma de estruturação do 
poder naquela fase, a continuidade de processos fraudulentos cercando 
a vida eleitoral e a adoção de uma forma de coordenação da política 
financeira da União que propiciava a adoção de um sistema de descen-
tralização altamente reforçador do poder oligárquico estadual. Por as-
sim dizer, os fatos que se operavam na realidade concreta da República 
revelavam que os dois grandes trunfos de sua pregação original - a 
abolição e a democracia - permaneciam sem a mínima expressão real. 

A libertação dos escravos não ultrapassou o seu significado pu-
ramente legal, assim como aspirações democráticas, como igualdade 
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e liberdade, não iam além da retórica de um liberalismo formal. Para 
a grande maioria do povo, a República continuava sendo algo distante 
ou, realisticamente, o fim de um sonho onde a coisa pública pudesse 
tornar-se acessível à nação (BELLO, 1985).

Assim, o jogo político da República significou mais continuidade 
que ruptura em relação à estrutura de poder até então vigente. Tanto 
a transição como as crises de consolidação, por exemplo, foram, em 
grande parte, administradas por personagens altamente significativas 
no sistema político imperial. Quem foram Rui Barbosa, Rio Branco, 
Rodrigues Alves, Afonso Pena, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, senão 
esses homens, aqueles que, entre outras coisas, exerceram um papel 
decisivo no processo de estabilização do novo regime? 

Não é de se estranhar, portanto, que na primeira década do sécu-
lo, dois “conselheiros” do Império viessem a ocupar o mais alto posto 
republicano: Rodrigues Alves, de São Paulo, e Afonso Pena, de Minas 
Gerais, chegavam à Presidência.

O jogo político na República, por outro lado, gerou um fenômeno 
dos mais decisivos para sua existência e reprodução: o “coronelismo” 
republicano. Dificilmente compreende-se a estrutura de poder na Pri-
meira República sem que se considere a dinâmica do “coronelismo”. 
Dentre suas causas principais, duas eram realmente determinantes, 
segundo LEAL (1948): a “rarefação do poder público” e a “decadência 
do sistema rural”. 

No tocante ao primeiro aspecto, sobressaia-se a não generali-
zação das funções do Estado, principalmente no interior, onde, grosso 
modo, os “coronéis” substituíam as funções do poder público. A rigor, a 
máquina administrativa municipal era o verdadeiro protótipo do “estado 
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cartorial”, tanto pelo seu despreparo e anarquia administrativa, como 
pelo “filhotismo”, de que nos fala Leal, caracterizado pelo clientelismo 
e empreguismo, com o objetivo maior de garantir a utilização do dinhei-
ro, dos bens e dos serviços públicos para fins eleitorais. 

No que tange ao segundo aspecto, a explicação maior resumia-se 
na existência de um sistema rural extremamente frágil em termos polí-
ticos, graças à decadência econômica, onde a ignorância e a pobreza do 
trabalhador da roça eram os elementos mais determinantes.

O “coronelismo” foi desse modo, a forma particular de fazer po-
lítica no interior durante a República.  O seu ponto nuclear, na ótica de 
LEAL (1948) era a existência de uma “relação de compromisso” entre 
o setor privado, em decadência no interior, e o poder público em pro-
cesso de ampliação e fortalecimento. A prova encontrada para revelar a 
decadência do poder privado interiorano, representado pelos senhores 
rurais, residia no sacrifício que impunham à autonomia municipal, pois 
aquele era um sistema que se alimentava justamente daquela desau-
tonomia.  

Aparentemente era uma forma contraditória de fazer política, 
pois na República “o aparelhamento do Estado já se achava suficien-
temente desenvolvido, salvo em casos esporádicos, para conter qual-
quer rebeldia do poder privado” (LEAL, 1948, p. 184), o que, portanto, 
não justificaria tal “compromisso coronelista”. Victor Leal, igualmente 
apontava a superposição do regime representativo como causa básica 
para a continuidade do processo. Segundo ele, a progressiva incorpora-
ção da cidadania política ativa a um eleitorado incapacitado ao exercício 
consciente de seu papel político, em razão de uma atrasada estrutura 
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econômico-social, unia e sedimentava os interesses dos controladores 
do poder público e dos “coronéis-  os “condutores do rebanho eleitoral”. 

Eis porque as eleições sintetizavam o âmago desse compromis-
so: nelas trocavam-se votos dos dirigentes políticos do interior, em 
candidatos do governo, pela consolidação dessa forma de domínio dos 
coronéis nos municípios. Além disso, o sistema coronelista de poder 
cumpria outro papel realmente fundamental para a manutenção do 
poder oligárquico. Era a fonte onde aquele poder cumpria um papel 
realmente fundamental para a manutenção do poder oligárquico. Era a 
fonte onde aquele poder se municiava para enfrentar o setor urbano, em 
processo de crescimento. Era o setor urbano o único capaz de ameaçar 
a hegemonia oligárquica e onde se concentravam os grupos de pressão. 

Evidentemente que a dominação oligárquica não se fazia mansa 
e pacificamente. Grupos sociais urbanos de pressão já atuavam desde 
fins do século XIX. O jogo político das oligarquias não conseguia evitar 
que dissidências ocorressem, evidentemente. Alguns segmentos, como 
burocratas, militares, deputados, profissionais liberais, etc. sempre 
engrossaram as fileiras dos grupos de pressão da classe média urbana 
insatisfeita (CARDOSO & FALLETO, 1970).  No entanto, o “compromisso 
coronelista” fazia com que, nas eleições, o voto do setor rural apagas-
se quaisquer pretensões de mudança por parte dos grupos de pressão 
urbana. Isto sem levar em conta o fato de que, por muitos anos, vasta 
parcela da classe média urbana permaneceu parasitária do Estado Car-
torial, pois por ele era subvencionada através de empregos públicos e 
de outros favores (JAGUARIBE, 1969).

Na verdade, o propalado poder de pressão dos setores médios 
urbanos pouco ameaçou a hegemonia das oligarquias, pelo menos até 
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inícios dos anos 1920. Além de sua inexpressividade numérica, eram 
grupos muito heterogêneos, não só do ponto de vista ideológica, como 
também pelas diversas origens profissionais e raciais. FAUSTO (1983) e 
SAES (1973) classificam o seu comportamento político como “ambíguo 
e hesitante”. FAUSTO (1983) inclina-se a interpretar o papel político dos 
setores médios urbanos como de certo modo “vinculados” ao sistema 
oligárquico ou às suas dissidências. 

Era aquele um poder de longos tentáculos, que atingia não só o 
setor rural, mas que se espalhava por todas as latitudes da República. 
Seu cérebro, evidentemente, era o latifúndio; seu lugar privilegiado, 
o mundo agrário, com a sua baixa densidade de pequenos proprietá-
rios rurais e sob a inspiração permanente dos “coronéis”. Em alguns 
momentos aquele sistema se mostrava tão sólido que as oligarquias 
dominantes desprestigiavam o exército, reacendendo a velha “questão 
militar”, que estimulava setores mais ativos da corporação a se rebela-
rem contra as elites dominantes e o sistema oligárquico.

Outro fator de grande peso para a manutenção da hegemonia 
oligárquica foi a peculiaridade que teve o federalismo republicano de 
metamorfosear-se em poder regional. Com efeito, o núcleo da política 
brasileira em todo o período foi o poder estadual, simbolizado pelo Go-
verno Campos Sales, através de sua “política dos governadores”, que 
ele cautelosamente, preferia denominar de política dos Estados. 

O federalismo consagrado na Carta de 1891, ao estabelecer que a 
receita de exportação, a mais importante do período, caberia aos Esta-
dos e que a eles competiria organizar suas forças armadas, propiciava 
o instrumento jurídico de onde emanava a força estadualista (SOARES, 
1973). O poder tributário dos municípios, por seu turno, dependia total-
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mente do poder tributário estadual e federal, o que não deixava de ser 
um equívoco da Carta nesse aspecto. A receita municipal, em função 
disso, era inteiramente derivada dos tributos estaduais e estava sujeita 
às proibições constitucionais atribuídas ao tesouro estadual. Eis porque 
as rendas municipais foram consideradas irrisórias. 

Essa situação, sem dúvida, estreitava os laços do “compromisso 
coronelista”, ao mesmo tempo em que tornava extremamente relevan-
te o processo de partilha das receitas tributárias entre os municípios 
de cada Estado, de onde, evidentemente, não se excluía o governo da 
União.

Assim sendo, o federalismo republicano, ao ser operado dentro 
de uma realidade de profundas diferenças políticas, econômicas e so-
ciais, como demonstra LUZ (1975), acabou tornando o liberalismo da 
Primeira República inteiramente compatível com a dominação política 
oligárquica, na medida em que possibilitou, ao invés da descentrali-
zação administrativa e política, um maior incremento à autonomia do 
sistema oligárquico estadual. E não ficou só nisso, apenas. SAES (1973) 
também admite que o “federalismo”, ao reforçar o poder das oligar-
quias, também ampliou a sua capacidade de manobra para afastar do 
processo político os grupos não oligárquicos.

Uma cena política com tais atributos favoreceu sobremaneira a 
que o Estado Nacional viesse a ser apropriado pelas oligarquias es-
taduais das regiões mais poderosas. Os setores mais avançados da 
oligarquia, dentre eles os cafeicultores do oeste paulista (a sua fração 
hegemônica), apropriaram-se cedo do Estado, a ponto de em 1913, com 
a efetivação do Pacto de Ouro Fino, os Estados mais importantes da 
federação, São Paulo e Minas Gerais, terem consolidado a celebre polí-



108

A PRODUÇÃO DA COISA PÚBLICA

tica do “café com leite”, nome dado ao rodízio que ambos realizavam na 
condução dos destinos da República. 

Esse formato particular do Estado, essa maneira peculiar de 
apropriação do poder, funcionava decisivamente contra a emergência 
de novos atores políticos, capazes de se contraporem às diretrizes do 
sistema oligárquico. Esta “rarefação” do poder público, longe de ser 
obra da incompetência ou do acaso, na verdade, era a forma adotada 
pelo jogo político das elites senhoriais para garantir a sua dominação. 
Nela estavam presentes os três ingredientes fundamentais de sua do-
minação política: o empreguismo, o nepotismo e a corrupção eleitoral. 
Essa última, por exemplo, cumpria um papel basilar em todo o proces-
so, justamente porque era através da fraude e suas variantes – o “bico 
de pena”, a “degola” e a “depuração”- que as oligarquias estaduais se 
perpetuavam no poder. 

A fraude eleitoral, na verdade, foi tremendamente estimulada 
pelo sistema   “federalista”, porquanto a autonomia estadual preco-
nizada na Carta de 1891 atribuía, como prerrogativa dos Estados, a 
nomeação de juízes substitutos, o controle, distribuição e transporte 
de livros eleitorais. Isto sem falar no concurso da intimidação, quan-
do fosse necessário, para inibir a oposição, prática esta facilitada pela 
inexistência do voto secreto. Como bem descreve SOARES (1973, p. 24), 
a eleição na República “não era uma questão eleitoral, mas sim uma 
questão de poder (...). Era necessário que o jogo político fosse um jogo 
entre iguais e não um jogo entre opostos”.

O jogo político da República revelou, com muita eloquência, uma 
forma de fazer política onde o traço marcante era a transgressão dos 
preceitos constitucionais. Nesses cerca de 40 anos de vida republicana, 
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a democracia não foi assimilada pela burguesia como a sua forma pre-
ferida de dominação. Comentando essa característica da história polí-
tica brasileira, WEFFORT (1985, p. 39) escreve, jocosamente, que “se 
Marx fosse brasileiro, teria dito, certamente, que a ditadura é a forma, 
por excelência, da dominação burguesa. E talvez dissesse também que 
a democracia é a forma, por excelência, da rebeldia popular”. Basta 
ver que os motins e as greves serão as formas de luta mais frequentes 
dos setores excluídos, em defesa de seus direitos obstruídos, de onde, 
evidentemente, não escapou a Primeira República.

Vale, por outro lado, retomar uma colocação de Luciano MARTINS 
(1982). É ilusório acreditar que o sistema oligárquico tenha sido inteira-
mente homogêneo ou até mesmo retrógrado. É necessário não perder a 
perspectiva de que o jogo político republicano foi mais complexo do que 
em geral se imagina. O comportamento político da oligarquia paulista, 
sem dúvida, era bem diferente do comportamento das demais frações 
oligárquicas dominantes. Basta lembrar, como o faz Martins, que as oli-
garquias paulistas, vinculadas ao café, não só foram capazes de utilizar 
mão-de-obra assalariada, como também construíram estrada de ferro, 
organizaram a comercialização do café e, principalmente, engendraram 
relações políticas para viabilizar e garantir o sucesso de seus objetivos 
econômicos. 

Outro exemplo desta complexidade está no fato de que o sentido 
das reivindicações das novas elites urbanas, civis e militares, que mais 
tarde “derrubarão” a Primeira República, não foi, em nenhum momento, 
“revolucionário”, característica essa atribuída, no período, por Martins, 
apenas às reivindicações operárias e sindicais. O que de fato as novas 
elites urbanas demandavam era o seu acesso ao sistema político maior, 
através da imposição de seu domínio nas cidades.
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A Cidadania Restringida

A República pôs fim aos privilégios de raça e de casta, mas não foi 
capaz de proclamar a cidadania no Brasil. Ser cidadão na Primeira 

República era, na verdade, um privilégio. A não-cidadania acabou se 
tornando um dos seus traços mais característicos, a sua feição mais 
conhecida.

Na República predominou o uso da força e da obstrução, prati-
cadas por um poder público vestido em trajes liberais, de cujas vestes 
não intervencionista sempre retirava pretextos para o exercício legal 
da violência. 

Via-se repetir a tradição cultural brasileira de uma concepção 
política de cidadania baseada no paternalismo entre governantes e 
governados, de certo modo herdado da cultura ibérica, no que eviden-
temente, se distinguia, por exemplo, da noção de cidadania praticada 
nos Estados Unidos, onde as relações políticas se caracterizavam pelo 
exagerado autonomismo, o que muitos atribuem à influência calvinista.

Os novos ares democráticos que a República prometera soprar, 
representados pela expectativa de que o Estado seria governado pela 
maioria do povo, contra antigos privilégios minoritários, muito cedo 
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deixarão de amenizar as esperanças populares e frustrarão os sonhos 
de relações políticas onde o cidadão estivesse no centro do processo. 

Mais do que semelhantes seus, em outras partes do mundo, os 
liberais republicanos brasileiros queriam muito mais a politização da 
sociedade. Guiavam uma conduta, pelo menos até os anos 1920, pau-
tados na ideia eminentemente liberal de que a liberdade dos indivíduos 
em sociedade estaria ameaçada mais pelo governo, que pela “vontade 
geral”. 

Daí a crença em um radical não-intervencionismo nas relações 
de mercado, a ponto de deixar por muito tempo o processo de acumu-
lação inteiramente isento de qualquer regulamentação, o que acabou 
acelerando a reação dos trabalhadores e a sua luta pelo reconhecimen-
to da cidadania operária.

A prática republicana de restringir a cidadania às classes domi-
nantes e às elites teve nas ações das massas populares e do movimento 
operário a força delimitadora da arena política na qual a própria questão 
da cidadania buscava redefinir-se. Era nessa arena que se travavam 
as lutas a favor das transformações na política e nas estruturas da 
sociedade. Desde fins do século XIX que populares e operários vinham 
lutando pela aquisição de cidadania, encetando manifestações públicas 
e greves em defesa de melhores salários, de melhores condições de 
trabalho e de mais solidariedade de classe. 

Tais processos recebem atenção nos estudos de SIMÃO (1966), 
onde também é possível perceber as formas pelas quais o Estado li-
beral republicano contrapôs-se a esses novos atores da cena política, 
guiado por uma espécie de compromisso doentio com a eliminação de 
quaisquer vestígios da luta de classe no país. Em RODRIGUES (1972), 
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estão registrados alguns dos saldos mais expressivos de confrontos 
diretos, anteriores a 1922, entre a classe operária e o Estado oligár-
quico, envolvendo repressões violentas, fechamentos de sindicatos e 
afins, enforcamentos, mortes de trabalhadores, prisões por greve, de-
portações para regiões inóspitas e as famigeradas expulsões de líderes 
operários e sindicais do país. 

Por tudo isso, RODRIGUES (1972) reserva à classe operária um 
papel realmente significativo, não só na política, mas, igualmente, na 
vida cultural da República. Sobretudo porque o movimento anarquista 
e o movimento operário em geral ensejaram manifestações proletárias 
dotadas de capacidade para produzir um espaço ideológico próprio, di-
ferente do território definido pelas classes dominantes.

Se no aspecto das relações sociais o espaço no qual se definia 
o conteúdo político da cidadania era tenso e conflituoso, não muito di-
ferente era o que se passava no âmbito das conceptualizações. Mesmo 
que poucas dúvidas haja quanto ao fundamento liberal da noção de 
cidadania reconhecida pelo Estado, não se pode deixar de admitir que 
aquela fosse uma noção ainda ampla e geral e não dava conta inteira-
mente da complexidade da questão. 

Pode-se dizer, na verdade, que a República chegou sem trazer na 
sua bagagem uma concepção acabada de cidadania. Os primeiros anos 
da fase republicana foram marcados pela existência de várias noções 
de cidadania, as quais conflitavam com a noção liberal consagrada 
na Carta de 1891. CARVALHO (1987) atribui esse fato às expectativas 
criadas pelo movimento republicano vitorioso entre os setores mais 
representativos da sociedade civil. À medida que estes setores viam 
a não concretização da pregação republicana, em torno de uma maior 
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participação popular na condução do Estado, sentiam-se estimulados a 
encaminhar politicamente as suas próprias concepções. 

Assim, ao lado da noção liberal de cidadania dos republicanos 
vitoriosos, mais enfática nos direitos civis, despontavam outras acep-
ções, com pretensões hegemônicas, como a dos positivistas, dos anar-
quistas e dos socialistas. Os positivistas, com efeito, eram a favor do 
incremento dos direitos sociais, mas contrários à expansão dos direitos 
políticos; os anarquistas negavam legitimidade à ordem política, sendo 
avessos à ideia de cidadania; e os socialistas democráticos representa-
vam a exceção: defendiam a ampliação dos direitos políticos e sociais, 
dentro da ordem liberal.

A frustração de expectativas, com efeito, podia ser comprovada 
através de várias formas. Uma delas estava na contradição entre o ideal 
liberal democrático, que a Constituição prometia, e a prática jurídica 
adotada. Enquanto o primeiro comprometia-se a universalizar a cidada-
nia no Brasil, a segunda revelava, em toda a sua plenitude, a existência 
de uma real situação de não-cidadanização para a maioria do povo. É 
possível a visualização de toda essa problemática de excludência social 
quando se examina a situação dos direitos de cidadania política. A res-
trição constitucional ao voto do analfabeto e ao voto do estrangeiro, por 
exemplo, eliminava formalmente do jogo político a maioria esmagadora 
dos trabalhadores rurais e os operários urbanos. Em São Paulo, um dos 
grandes núcleos do movimento operário e sindical, onde a massa traba-
lhadora urbana era quase toda estrangeira, o impacto dessa obstrução 
política era enorme. 

Analisando o peso político da restrição ao voto dos analfabetos 
para a manutenção dos interesses políticos da oligarquia, SAES (1973) 
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chama atenção ao fato que nem mesmo os partidos dissidentes ou os 
grandes movimentos políticos (cita como exemplos a Campanha Civilis-
ta de 1910, as Ligas surgidas durante a Guerra, o Partido Democrático 
Paulista de 1926, e até mesmo a Aliança Liberal de 1930) foram capazes 
de incorporar em seus programas a universalização do direito de voto, 
portanto, o fim da restrição ao voto do analfabeto.

Não custa lembrar que a República não produziu nenhum autên-
tico partido nacional. O regime político-partidário funcionava de fato à 
base de apenas um só partido por Estado, os célebres Partidos Republi-
canos que, a rigor, representavam os interesses das frações oligárqui-
cas e senhoriais dominantes em cada região do país. De sorte que os 
mais importantes partidos de oposição surgidos, com exceção eviden-
temente de alguns bem poucos partidos operários, não passavam de 
agremiações representativas de dissidências no bloco oligárquico. Não 
seria, portanto, um exagero concordar com o fato de que “as dissidên-
cias oligárquicas procuravam democratizar o sistema político apenas 
na medida necessária à ampliação das suas possibilidades de ascensão 
ao Poder” (SAES, 1973, p. 65).

Esse formato tipicamente elitista de fazer e conceber a política 
conspirou o tempo todo contra uma maior extensão dos direitos polí-
ticos. Graças à sua dinâmica, o voto, símbolo grandiloquente da cida-
dania política, manteve-se distante, como direito, da maior parte da 
população. Não é demais relembrar que, como no Império, a República 
“cassou” o voto da maior parte dos pobres, em especial pelo requisito 
da alfabetização, deixando de fora do processo os mendigos, as mulhe-
res, as praças de pré, os religiosos e os menores de idade. 
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Ainda que a Constituição de 1891 tenha introduzido franquias 
eleitorais, como redução de 25 para 21 anos, o requisito de idade para 
votar; ou tenha eliminado o requisito de renda para aquele exercício; ou 
tenha mantido a forma direta de eleição, já estabelecida em 1881; con-
tinuará sendo extremamente insignificante o quociente de participação 
eleitoral, a ponto de só atingir um pouco mais de 5% da população em 
1930 (CARVALHO, 1985). Mesmo a manutenção do sufrágio amplo pela 
Carta constitucional não conseguiu ameaçar a sólida base de poder 
e dominação das oligarquias estaduais, que ainda dispunham de um 
aliado poderoso quando se viam ameaçadas, principalmente pelo cres-
cente peso da urbanização: o recurso à fraude eleitoral, o famoso “bico 
de pena”. Praticado por mesas eleitorais com funções de junta apu-
radora, incorriam nos mais insólitos procedimentos, como ressuscitar 
eleitores falecidos.  E ainda havia outros artifícios, como a “degola” e a 
“depuração”, praticados, a primeira, na elaboração das atas finais dos 
mesários ou, a segunda, pelas próprias câmaras legislativas, quando 
algum eleito indesejável, escapado dos mecanismos anteriores, acaba 
tendo seu diploma subtraído (LEAL, 1984).

Fica evidente, por esses exemplos, o quanto artificial era o re-
conhecimento da cidadania. O aparato constitucional- e neste caso 
incluía-se também a Carta de 1824- ao “reconhecer” de uma só vez o 
conjunto de direitos de cidadania, produziu, pelo menos, dois aspectos 
característicos do processo político republicano. De um lado, a não cor-
respondência com o exemplo histórico clássico - o caso inglês - onde 
tais direitos não só nasceram de lutas, mas foram adquiridos segundo 
outra cronologia, compreendendo, primeiro, os direitos civis, depois os 
políticos e por último os sociais (CARVALHO, 1985). 
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De outro, o Estado brasileiro, mesmo “reconhecendo-os” a um só 
golpe, acabou privilegiando os direitos sociais à custa do atrofiamen-
to dos direitos políticos, o que, sem dúvida, repercutiu decisivamente 
para o retraimento democrático do país (SANTOS, 1979). Até mesmo 
o aparato constitucional, que geralmente a literatura trata como algo 
ideal; pelas antinomias observadas entre o seu conteúdo e a prática 
jurídica real, não fez jus a muitas reverências, pois trazia embutido no 
seu “liberalismo” alguns sinais de atraso em relação às democracias 
modernas da época. 

Dentre aqueles símbolos, destacavam-se a inexistência do voto 
secreto, que alguns países já adotavam desde a segunda metade do 
século XIX (Bélgica, Inglaterra, Suécia, dentre outros) e, obviamente, a 
inexistência do voto universal, pelas razões já enumeradas7.

O Estado e a Emergência dos Direitos Sociais

A questão social na Primeira República não foi só uma questão 
de polícia; foi, sobretudo, uma questão de engenharia política, onde as 
relações entre o Estado e a cidadania também ocuparam a cena polí-
tica. O liberalismo séptico adotado pelo Estado recusou-se, o quanto 
pôde, a admitir a ideia de que setores representativos das camadas 
subalternas, ligados por algum objetivo específico, pudessem sentar à 
mesa para discutirem, legitimamente, sobre a problemática relativa às 
questões sociais. 

7  *Uma defasagem, aliás, que se manterá por vários anos, pois o voto secreto só 
foi adotado em 1933 e o voto universal apenas recentemente, com o fim da restrição ao voto do 
analfabeto.
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Para esse fim o Estado só reconhecia como interlocutores os 
segmentos privilegiados da sociedade. O processo pelo qual o Estado 
passou de uma atitude, embora pálida, de reconhecimento apenas das 
demandas individuais por direitos de cidadania a outra, de legitimação 
jurídica das reivindicações coletivas por aqueles mesmos direitos, além 
de exprimir as mudanças em sua tradicional atitude não-intervencio-
nista, expressou, igualmente, o resultado dos confrontos diretos entre 
a sociedade e o Estado, na arena de luta pelo reconhecimento ampliado 
da cidadania.

As mudanças na postura ortodoxa liberal serão lentas e só se 
farão mesmo sentir decisivamente já nos períodos finais dos anos 1920. 
Pode-se dizer que o começo do fim do não-intervencionismo estatal 
data de 1926, com a Emenda 34 à Constituição de 1891, portanto quase 
no final da Primeira República. 

O que realmente caracterizou aquele longo período foi uma 
concepção liberal, segundo a qual o Estado não deveria intervir nos 
processos de acumulação, deixando o mercado inteiramente livre de 
qualquer regulamentação, não ultrapassando, portanto, os limites de 
uma concepção fortemente “mercantil” da cidadania.  

O absenteísmo do Estado em relação aos interesses do mundo 
do trabalho obrigou, por exemplo, a classe operária a se arregimentar 
em torno de uma luta prolongada e sofrida pela aquisição de direitos de 
cidadania, em cujo processo ela, de certo modo, assumiu a liderança, 
ao refletir as aspirações das demais camadas subalternas, sem meios 
de canalizar suas necessidades e aspirações. Uma luta que, apesar das 
limitações do espaço político e dos inúmeros insucessos, talvez te-
nha sinalizado, já no final dos anos 1920, a única possibilidade real de 
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transformação das estruturas sociais e políticas do país. Diferentemen-
te do que ocorreria a partir de 1930, quando o Estado passou, de fato, a 
definir quem era e quem não era cidadão, durante a Primeira República 
a ampliação daqueles direitos deveu-se, sobretudo, à ação de setores 
organizados da sociedade civil, principalmente ao movimento dos tra-
balhadores e dos seus sindicatos.

Não queremos com isso afirmar uma eventual sobre relevância 
histórica do movimento operário e sindical ou das mobilizações coleti-
vas urbanas no período. Esta, além de ser ainda uma questão sem todas 
as respostas, é também um tema polêmico, o que se pode perceber 
nos principais trabalhos que tratam das lutas sociais e políticas das 
camadas subalternas no país, tanto nos pioneiros, como Aziz Simão, 
José Albertino Rodrigues, Juarez Brandão Lopes ou Leôncio Martins 
Rodrigues; como nas contribuições atuais de Boris Fausto, Francisco 
Weffort, Werneck Vianna, Paulo Sérgio  Pinheiro, Maria Hermínia Tava-
res de Almeida ou José Álvaro Moisés. 

Ainda que aquela realidade não seja inteiramente conhecida, não 
há como negar, até praticamente a I Guerra Mundial, certa “fraqueza” 
do movimento operário e sindical nos principais centros urbanos do 
Brasil, seja em termos de mobilizações, de representatividade ou de 
organização sindical. 

Os movimentos coletivos espontâneos, os motins, eram em gran-
de medida, a forma assumida pelas demandas das camadas populares, 
o que se deve muito à própria composição da classe operária e às di-
mensões do parque industrial à época (FAUSTO, 1983). Tal situação, no 
entanto, não pode ser empregada para minimizar a importância política 
dos processos responsáveis pela produção das correlações de força en-
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tre a classe dominante, a classe trabalhadora e os demais segmentos 
sociais. 

Afinal de contas, torna-se extremamente difícil se encontrar ou-
tras razões para as conquistas no campo dos direitos sociais, mesmo 
que precariamente institucionalizados, sem que se leve em conta os 
movimentos coletivos, de onde aqueles direitos foram “arrancados no 
combate direto classe a classe” (FAUSTO, 1983, p. 245). 

Não há, pois, como negar a importância de um movimento social 
que, situado numa realidade político-social de cidadania restringida, 
acabou se transformando em fator potencial de emergência da cida-
dania democrática, experiência realmente ímpar na evolução política 
do Brasil.

Com efeito, o posicionamento do Estado em relação à ampliação 
da cidadania na República dividiu-se em dois grandes momentos. Um 
primeiro, que foi de 1889 a I Guerra Mundial, caracterizado pela rigidez 
na observância dos padrões do não-intervencionismo; e um segundo, 
que foi daí até o fim do período, onde o Estado, face ao ascenso das 
mobilizações coletivas, redefiniu seu liberalismo ortodoxo e começou a 
assumir, embora lentamente, o papel de regulador das tensões sociais, 
favorecendo então a ampliação dos direitos de cidadania, em especial 
da cidadania social, materializados em um maior reconhecimento da 
cidadania operária.

Até praticamente 1920, a classe operária permaneceu quase que 
inteiramente fora do aparato legal do Estado, sendo, por isso mesmo, 
obrigada a enfrentar um “corpo a corpo” desvantajoso com os donos 
do capital. 
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Suas reivindicações econômicas tiveram, por isso mesmo, uma 
dupla direcionalidade, pois tanto eram encaminhadas aos donos dos 
meios de produção, seus empregadores, como também buscaram atin-
gir a ortodoxia não-intervencionista, pressionando o Estado a exercer, 
por menor que tenha sido, a condição de árbitro e disciplinador dos 
conflitos.

Mesmo com todo o poder de polícia de que dispunha o Estado não 
pôde continuar indiferente aos problemas dos trabalhadores o tempo 
todo, sendo por isso obrigado a tentar equacioná-los, ainda que pali-
damente, ou até mesmo para tirar proveito para a manutenção de sua 
própria força. 

Praticamente até 1919, mesmo que tenha havido certas conces-
sões, o Estado liberal oligárquico pouco cedeu em termos de reconhe-
cimento da cidadania social, pois continuava firmemente acreditando 
que o mercado seria capaz de resolver as tensões entre o trabalho e 
o capital. Basta lembrar que a Constituição de 1891 era omissa em 
relação a questões trabalhistas e sobre legislação social. Na verdade, 
só a Emenda Constitucional de 1926, através do artigo 26, número 28, 
incorporou essa preocupação, ao atribuir ao Congresso Nacional a res-
ponsabilidade de legislar sobre a matéria (GOMES, 1979).  

As questões referentes ao trabalho ficavam inteiramente sob a 
alçada dos Estados da Federação e, por isso mesmo, inteiramente su-
jeitas à tutela da “política dos governadores” (SILVA, 1977). A exceção, 
no que respeita à concessão de direitos sociais até aquela fase, foi a 
manutenção de alguns benefícios adquiridos, ainda no Império, pelos 
chamados operários do Estado, no tocante à proteção social do tra-
balho, revelando assim um tratamento privilegiado àquela fração da 
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classe trabalhadora. Provavelmente porque atuavam em setores estra-
tégicos para a economia, os quais eram, a rigor, controlados por em-
presas estatais. São exemplos dessa situação a Lei 3.397, de novembro 
de 1888, que criou a Caixa de Socorro aos empregados das estradas de 
ferro estatais (auxílio doença e auxílio funeral); o Decreto 10.269, de 
julho de 1889, que criou o Fundo de Pensões do Pessoal das Oficinas 
da Imprensa Nacional, e o Decreto 565, de julho de 1890, já no início da 
República, que criou um sistema de aposentadoria aos ferroviários do 
setor público. Ainda em 1889 foram reconhecidos os direitos de férias 
de 15 dias para os trabalhadores no serviço de abastecimento d´água 
do Rio de Janeiro, direito esse ampliado em seguida aos operários da 
Estrada de Ferro Central do Brasil. 

De 1890 a 1912, vários fundos de pensões foram também criados: 
o do pessoal do Ministério da Fazenda e do pessoal da Central (1890); o 
do pessoal do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (1892); o do pessoal 
da Casa da Moeda (1911) e o do pessoal da Capatazia dos Portos do Rio 
de Janeiro (1912) (SANTOS, 1979).

Há toda uma controvérsia sobre o papel político dos operários de 
Estado e suas organizações, onde são comuns acusações de “peleguis-
mo” e “amarelismo”, símbolos de sua captura pelo Estado, ao ponto 
de constituírem um divisor de águas entre as demais frações sindicais 
e operárias, ditas revolucionárias, como os anarco-sindicalistas, he-
gemônicos até 1920; e os socialistas. Não é aqui o lugar para tratar 
essa controvérsia, muito embora sejam evidentes alguns sinais daquela 
situação de privilégio. Outro exemplo disso pode ser o reconhecimento 
tardio (posto que só em 1903), pelo Estado “liberal”, das duas primeiras 
categorias sociais organizadas fora do âmbito dos operários e trabalha-
dores de Estado: a dos profissionais da agricultura e dos sindicatos, 
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o que também já era um privilégio, pois só cerca de quatro anos mais 
tarde a concessão daquele direito seria estendido às demais catego-
rias que se interessassem, conforme a legislação que vigorou em 1907 
(SANTOS, 1979).

Ao longo da fase que vai até o I Conflito Mundial, apenas um fato 
jurídico representou aquisição de direitos de cidadania: justamente a 
legislação de 1907, através de Decreto 1.637, que permitiu a forma-
ção de sindicatos profissionais e de sociedades cooperativas, iniciativa 
essa que representava a extensão do Decreto 979, de 1903, que auto-
rizou a formação de associações de profissionais da agricultura e da 
indústria rurais. 

Mesmo significando certo desvio na ortodoxia liberal, que até 
então só reconhecia a cidadania sob forma individual, a legislação dos 
sindicatos não conseguiu, todavia, modificar a tradicional postura não 
intervencionista do Estado, o que acabou sendo um paradoxo, na me-
dida em que estava legitimado o direito de associação, mas não havia 
qualquer instância para legitimar suas reivindicações (VIANNA, 1978).

Não se pode atribuir resultados tão insignificantes a uma eventu-
al falta de dinamismo nas mobilizações coletivas ou à omissão do mo-
vimento operário-sindical. Desde fins do século XIX que as populações 
urbano-industriais dos principais centros do país reivindicavam a regu-
lamentação da jornada de trabalho, a regulamentação das condições de 
trabalho, a regulamentação do repouso do trabalho e a regulamentação 
da participação da força de trabalho masculina e feminina no processo 
de acumulação (SANTOS, 1979). 

Mesmo que para alguns as manifestações operárias desta pri-
meira fase não espelhem fielmente o padrão clássico das lutas pe-
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los direitos de cidadania (teriam sido, sobretudo, de cunho econômi-
co), o que só seria atingido nos anos 1920, com a superação da luta 
meramente econômica pela luta política; não se pode negar o germe 
que elas carregavam naquela direção, bem como o seu impacto na re-
definição de um novo espaço público no interior da dinâmica social.

Não há como negar o dinamismo do ciclo de greves operárias 
ocorridas na virada do século, no Rio de Janeiro e em São Paulo; no 
Congresso Operário de 1906, dos dois Congressos seguintes, de 1913 
e 1920 e, no ponto máximo de tudo isso, a irrupção violenta de greves 
gerais, paralisações e motins no período de 1917 a 1920, momento que 
corporifica a transição entre as duas grandes fases definidoras das re-
lações entre o Estado e a cidadania na Primeira República. 

Além desses marcos, houve as tentativas operárias de fundar 
partidos políticos para a defesa de seus interesses. Em 1890, no Rio de 
Janeiro, foram criados três partidos operários; um fundado por Gustavo 
de Lacerda, um liderado por França e Silva e o Partido Operário, de 
tendência socialista, presidido pelo controvertido José Augusto Vinhaes 
(LOBO, s/d). 

Durante o Primeiro Congresso Socialista Brasileiro, realizado em 
1892 no Rio de Janeiro, foi fundado o primeiro partido socialista no país, 
ainda que não tenha sobrevivido por muito tempo. Em São Paulo, no ano 
de 1902, durante a realização do Segundo Congresso, outro partido foi 
fundado, com o nome de Partido Socialista Operário, mas que, igual-
mente, logo desaparecerá (SILVA, 1977).

Foram, na verdade, as greves, os motins e os Congressos as 
formas mais usadas pelas camadas urbano-industriais e pela classe 
trabalhadora, para reivindicarem seus direitos de cidadania. Eram mo-
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vimentos que atraíam as mais variadas categorias. No Rio de Janeiro, 
durante os ciclos grevistas de 1890, 1902 e 1916, onde predominavam 
ferroviários, portuários e trabalhadores de transportes, era possível 
encontrar também representantes vinculados a setores artesanais, ma-
nufatureiros e industriais (LOBO, s/d).

Dentre os marcos da mobilização da classe trabalhadora pela de-
fesa de seus direitos situa-se o I Congresso Operário Brasileiro de 1906, 
atestando o avanço do movimento operário e o predomínio das teses 
anarco-sindicalistas, dando sinais da emergência de um sindicalismo 
mais “revolucionário”. Mesmo que suas propostas e conclusões reve-
lem muitas ambiguidades ideológicas e programáticas, reconhece-se 
ali o germe de algo que ia além da pura luta econômica, pois apontava 
também na direção de questões sociais e políticas recorrentes (PINHEI-
RO & HALL, 1979).

A resposta ao ascenso da mobilização trabalhadora não demorou, 
todavia. Em 1907, ao mesmo tempo em que autorizava a formação de 
sindicatos, o Estado liberal promulgava a Lei Adolfo Gordo, que punia 
com expulsão aos “agitadores” de origem estrangeira. Sem dúvida ne-
nhuma medida de grande poder desmobilizador e de grande eficácia em 
centros como São Paulo, onde a maioria dos operários urbanos era de 
origem europeia. Tão forte fora aquela medida que, a partir daí, a pauta 
de reivindicações operárias passou a incorporar a resistência à lei de 
expulsão, ao lado de lutas antigas, como redução da jornada, aumento 
salarial e fim da carestia. O II Congresso, realizado em 1913, colocou 
fim da Lei Adolfo Gordo como um de seus principais temas (RODRIGUES, 
1969).
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Mesmo que advogados trabalhistas, como Evaristo de Moraes e 
Maurício de Lacerda, e alguns outros bem poucos parlamentares te-
nham contribuído para introduzir uma visão nova, ainda que reformista, 
a respeito da questão social, o que favoreceu a causa dos trabalhado-
res; não foi pequeno o esforço isolado com que tiveram de defender 
suas reivindicações, tendo, na verdade, ao longo desse primeiro mo-
mento, acumulado, sobretudo derrotas e frustrações.

A fase que se iniciou com o pós-guerra marcou uma mudança 
significativa no estatuto “liberal”. Aquela realidade nova passava a se 
caracterizar pela emergência política das camadas urbano-industriais 
e pelo ascenso do movimento operário-sindical. Seu ponto culminante 
foi a onda de greves, detonadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, no 
tenso período de 1917 a 1920.

Boris Fausto, com efeito, reconhece este período como o de maior 
intensidade dos movimentos coletivos de base operária em toda Pri-
meira República, tanto por reunir, até antão, o maior número de greves, 
como pelo peso das grandes manifestações de massa, pelo incremento 
do sindicalismo e pela efervescência de uma imprensa operária real-
mente importante. Tais atributos acabaram despertando no seio das 
camadas subalternas uma grande expectativa de mudanças radicais. 
FAUSTO (1983) chega a reconhecer que naquele momento o sindicato, 
além de passar a ser um dos instrumentos básicos da luta pela aqui-
sição de direitos de cidadania social, esboçava os primeiros passos no 
sentido de se constituir em um núcleo fundamental de organização e 
da cultura operária.

A Greve Geral de 1917, em São Paulo, de grande importância em 
todo o processo seguinte, assim como as greves de 1918, no Rio de 
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Janeiro, e a greve geral desse mesmo ano, bem como a grande greve 
de maio de 1919, em São Paulo, foram acontecimentos que colocaram, 
pela primeira vez, a questão social na arena política - com tamanha 
intensidade que a antiga convicção do Estado liberal de que o merca-
do seria capaz de solucionar os conflitos sociais, começaria a cair por 
terra, definitivamente. De tal monta fora aquele impacto, que muitos 
parlamentares e intelectuais aderiram à causa, engrossando as filei-
ras de Nicanor Nascimento, Maurício de Lacerda, Evaristo de Moraes, 
Everardo Dias, Joaquim Pimenta e Astrogildo Pereira, ao ponto deste 
último vir a ser um dos fundadores, em 1922, do Partido Comunista do 
Brasil - PCB. Antes, em 1921, Nicanor, Everardo e Pimenta fundariam o 
Partido Socialista Brasileiro.

A pauta de reivindicações também se alterou, tanto na manei-
ra mais contundente de defendê-la, como em termos de um conteú-
do mais complexo e amplo, indo da defesa da jornada semanal de 6 
dias, de salário mínimo regulamentado e de 8 horas de jornada diária 
à defesa da liberdade de pensamento plena. Isto sem contar outras 
reivindicações não menos importantes, que continuarão na ordem do 
dia ao longo dos anos 20, como liberdade sindical para todos os setores 
industriais e profissionais, lei de férias, proteção às mulheres e aos 
menores, entre outros.

 Tanto como em anos anteriores, o Estado não ficará passivo 
diante da efervescência das mobilizações coletivas. Ao longo da década 
de 1920 serão dados dois tipos de respostas à emergência dos setores 
subalternos.  Uma primeira, já familiar, variando apenas de intensidade, 
foi o recrudescer da violência e da repressão visando varrer a influência 
anarquista do movimento operário em geral. Uma segunda, realmente 
nova em relação a procedimentos anteriores, foi a concessão paulatina 
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de direitos sociais a parcelas mais amplas da sociedade, simultanea-
mente à assimilação de um novo papel junto ao mercado, caracterizado 
pelo exercício de funções normativas quanto a questões trabalhistas. 

Passou-se a viver, então, ao longo da década, uma situação real-
mente insólita. Ao mesmo tempo em que se ampliava a legislação so-
cial, ampliava-se também a violência e a repressão. Dois instrumentos 
foram poderosos para favorecer a repressão: a aprovação do Decreto 
4.247, de janeiro de 1921, permitindo a expulsão de estrangeiros e as 
decretações de estado de sítio, enfáticas em 1922, a ponto de levar o 
PCB, em pouco tempo, à ilegalidade.

No plano externo, um fato importante também influenciou a am-
pliação da cidadania social: foi o Tratado de Versailles, de 1919, que 
teve o Brasil como um dos signatários. Ao determinar que os governos 
deveriam ter posição ativa na regulação das condições de trabalho, o 
Tratado, como reconhece VIANNA (1978), teve parcela importante de in-
fluência na decisão governamental sobre a produção legislativa a partir 
de 1923 e, em especial, na  Emenda Constitucional de 1926.

Uma das primeiras conquistas da cidadania social nesta fase foi, 
entretanto, um pouco anterior aos anos 1920. Data de 1917, produzida 
no calor inicial do movimento grevista, quando se instalou na Câmara 
dos Deputados a Comissão de Legislação Social. Representou uma in-
flexão, mesmo pequena, na postura tradicional não-regulatória do Es-
tado em matéria trabalhista. De outro, representou também a resposta 
possível que o governo pôde dar à reivindicação dos trabalhadores (forte 
a partir de 1915) de que se instituísse no Brasil um Código de Trabalho, 
a qual, aliás, nunca se concretizou, pois o que se terá mais adiante nada 
mais será que uma simples reunião de leis trabalhistas (MARAM, 1979). 
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Daí em diante teve início a produção de leis trabalhistas que, 
de fato, contribuíram para o enriquecimento da cidadania social, ainda 
que muitas delas jamais tenham tido aplicação generalizada. Dentre as 
principais destacavam-se a Lei 3.724, de fevereiro de 1919, que am-
parou as vítimas de acidentes de trabalho; a Lei 4.682, de fevereiro de 
1923, a famosa Lei Elói Chaves, que instituiu as Caixas de Aposentado-
ria e Pensões – CAP`s; a Lei 16. 027, de abril de 1923, que instituiu o 
Conselho Nacional do Trabalho; o Decreto 17.496, de Outubro de 1926, 
que regulou as férias; o Decreto 5.083, de dezembro de 1926, que regu-
lamentou o Código de Menores; e algumas outras Leis de 1926/1927, 
recobrindo as condições de trabalho, com destaque para o seguro con-
tra doença, representativos dos primeiros sinais de um Direito do Tra-
balho no Brasil (VIANNA, 1978, Santos, 1979).  

Mesmo que aquelas conquistas só tenham chegado aos finais 
da década de 1920, ou até mesmo que sejam julgadas mais aparentes 
que reais, nada invalida que se deixe de reconhecer a emergência do 
movimento operário- sindical no cenário político da época e o papel de-
cisivo que jogou a causa operária no período de 1927 a 1929, quando se 
transformaria em ameaça mais que potencial à hegemonia da burgue-
sia agrária, seja través de sua participação ativa no processo eleitoral, 
seja através do papel político do Bloco Operário e Camponês - BOC, 
arregimentados em torno do PCB (DECCA, 1984).

Não podemos, na verdade, compreender inteiramente a existên-
cia da cidadania na Primeira República sem entender o processo de 
imposição do capitalismo no Brasil. 

Ali estavam nascendo os germes de um processo que vai ser 
característico de toda evolução do capitalismo brasileiro: o da via au-
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toritária de desenvolvimento, marcada por uma progressiva separação 
entre a nação e o Estado. 

Afinal, o Estado e seus detentores, ao estabelecerem lógicas 
distintas para a cidadania e para acumulação, deixavam às classes su-
balternas o penoso e único recurso da luta. 

Diferentemente da Europa Ocidental, onde a conquista amplia-
da da cidadania foi um recurso de valor gigantesco na luta contra os 
privilégios e hierarquias e, por isso mesmo, colocada pela burguesia 
como algo de valor universal, no Brasil republicano, entretanto, ela 
apresentava-se à burguesia como algo revolucionário, justamente por-
que a República não conseguiu, na verdade, extirpar os privilégios e as 
hierarquias.

O Problema do Consumo Coletivo dos Serviços Públicos

O advento da República no Brasil foi concomitante ao agrava-
mento da crise de serviços públicos de infraestrutura urbana e social. 
Nascida a República, eclodiram ondas epidêmicas em vários lugares, 
em especial, na sua capital, então a maior metrópole do país. A vaga 
epidêmica fez emergir a gravidade dos já crônicos problemas de abas-
tecimento d´água, de saneamento básico e de higienização. 

Ao lado das velhas conhecidas malária e tuberculose, começam 
a crescer epidemias de varíola e febre amarela, a ponto de em 1891 
estarem em níveis realmente inusitados e incomparáveis a épocas pas-
sadas. Evidentemente que a problemática da insalubridade urbana não 
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era exclusividade das cidades brasileiras. Tal situação se fez presente, 
por vários anos do século XIX, nas grandes cidades do mundo. 

O medo das epidemias tendeu a criar uma situação de quase pa-
ralisia nas formas tradicionais de governá-las, tornando patente a ne-
cessidade imperiosa de ordenar o urbano. A saída foi a busca de formas 
capazes de reverter as péssimas condições sanitárias a que estavam 
submetidos grandes contingentes populacionais, pela adoção de arro-
jadas reformas sanitárias. Ao eclodir, gigantescamente, no Brasil (em 
especial no ano de 1891) na última década do século retrasado, a crise 
de insalubridade urbana já estava, todavia, controlada nas principais 
cidades europeias. 

As cidades inglesas, em 1890, já viviam o apogeu de sua vitória 
sobre os problemas sanitários. Ali os governos das cidades garantiam 
as provisões de água e gás para toda a população, por exemplo (PE-
CHMAN & FRITSCH, 1984). No Brasil, como aqueles problemas não 
tinham sido solucionados, a questão acabou tomando um sentido con-
trário: na virada do século os problemas sanitários e infraestruturais 
urbanos estavam no auge de sua complexidade e intensidade.

Relatórios da Inspetoria Geral de Higiene, do ano da instauração 
da República, consideravam o sistema de esgotos do Rio de Janeiro 
um dos principais focos das infecções que atacavam seus habitantes 
(SIGER et ali, 1978; COSTA, 1984).

Um sistema de esgotamento que, na verdade desde 1862, com 
suas obras a cargo da empresa The Rio de Janeiro City Improvements, 
vinha de crises em crises. A tal ponto que acabaria suspendendo suas 
obras em 1890 (e assim ficando até 1900), em face de uma enorme 
crise financeira. 
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A situação também não era diferente no âmbito do abastecimen-
to de água. Havia enorme deficiência na disponibilidade de água dos 
mananciais canalizados, como nas vias de canalização. Nos períodos de 
estiagem a crise era maior ainda, a ponto de ser mínima a disponibili-
dade de água para fins domésticos e sanitários (PECHAMAN & FRITSCH, 
1984).

Mas não ficava só nisso a problemática dos serviços básicos no 
Rio de Janeiro de fins do século passado. Ao lado daqueles, outros, não 
menos graves, compunha um quadro urbano marcado pela deficiência 
de transportes públicos, de coleta de lixo (ruas e praias eram regular-
mente utilizadas para depósito de lixo), de logradouros públicos, além 
das terríveis ondas epidêmicas e do crônico “déficit” habitacional. 

Cedo ficou evidenciado, para as elites republicanas, que os pro-
blemas sanitários e infraestruturais de suas principais cidades pode-
riam se converter em desastre econômico e político. No caso específico 
da Capital, o problema era mais grave em razão do seu vertiginoso 
crescimento populacional, o que colocava em cheque a baixíssima dis-
ponibilidade de serviços essenciais. A estrutura urbana, predominante-
mente colonial, do Rio de Janeiro, precisava de uma imediata reforma. 
Já não podia adequar-se à pressão populacional e, principalmente, aos 
interesses da economia, que reclamavam, por exemplo, a ampliação do 
porto, então o maior do país, para o pleno atendimento de suas neces-
sidades. 

Um quadro urbano que se tornara, portanto inadequado à in-
tegração racional do porto aos outros sistemas de circulação, como 
o ferroviário, o de armazenagem e os centros comerciais atacadistas 
e varejistas. Além disso, as epidemias também afetavam fortemente 
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a economia, na medida em que, nos períodos de grandes surtos, os 
produtos embarcados no Porto do Rio de Janeiro sofriam restrições de 
outros países. Ainda no Império, durante a epidemia de febre amarela 
de 1872, o Uruguai e a Argentina realizavam rigoroso controle sobre as 
embarcações oriundas do Porto do Rio, levando, dois anos depois, à 
criação da Companhia de Melhoramentos da Cidade.

Se esses problemas afloraram nos primeiros anos da Repúbli-
ca, vieram, efetivamente, à tona de vez, em 1902, quando se iniciava 
o Governo Rodrigues Alves. A grande novidade era a afetiva mudança 
de posicionamento do Estado, decididamente voltado a extirpar o mal 
pela raiz. 

O paradigma dessa nova política passa a ser o Rio de Janeiro e 
os executores da obra restauradora o prefeito Pereira Passos e o sa-
nitarista Oswaldo Cruz. Objetivo fundamental: recuperar uma cidade 
doentia, pestilenta e epidêmica, cujos serviços básicos continuavam 
extremamente precários e insuficientes diante de uma população que 
crescia a grandes números. Na plataforma do Governo do Presidente 
Alves, o item principal era o da reforma urbana e das condições sani-
tárias e infraestruturais da Capital da República e dos centros urbanos 
principais do país. 

Em seu discurso de posse, Rodrigues Alves fala do impacto da-
quelas medidas como forma de atrair capitais e mão-de-obra estran-
geiros. Tanto o Presidente, quanto o seu Prefeito, em vários pronuncia-
mentos principais, ao longo de seu quadriênio de governo, destacaram a 
necessidade de bons serviços de água, de esgoto, de drenagem do solo, 
de limpeza pública e domiciliar.
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Passos iniciou uma inovação para o setor de serviços urbanos es-
senciais. Defendeu e praticou em sua administração, ações pelas quais 
o poder público produzia serviços e regulava usos e costumes, o que 
significava a transferência, para a esfera do poder público, de compe-
tências até então tradicionalmente pertencentes aos setores privados. 
Mesmo que o poder municipal não tenha tido condições de assumir 
diretamente o controle dos processos produtivos daqueles serviços, 
não há como negar a presença intervencionista efetiva do Estado na 
regulação dos mesmos. 

A legislação urbana de Passos foi extremamente severa, para 
não dizer autoritária - ia desde a defesa do meio ambiente e da saúde 
pública, passando pela defesa da estética e da moral, à obrigatoriedade 
de pintar as fachadas das casas, no mínimo, de dois anos - o que, em 
várias ocasiões, gerava atrito com as concessionárias, agravando a já 
precária situação de carências, ao ponto de estimular vários segmentos 
sociais a pedirem a intervenção do Estado e mesmo a municipalização 
dos serviços. 

Na verdade, as concessionárias de serviços urbanos, muitas 
delas de origem estrangeira, sempre tiveram muitos privilégios e um 
deles era desrespeitar constantemente as leis vigentes. Em 1895, por 
exemplo, há uma denúncia da Diretoria de Obras e Viação, do Distrito 
Federal, contra as empresas carroceiras de lixo, quando são acusadas 
de se congregarem de forma a que, no zoneamento da cidade, exerces-
sem monopólios absolutos nas áreas previamente eleitas (PECHMAN&-
FRITSCH, 1984).

Não se pode deixar de situar a reforma do Rio de Janeiro como 
núcleo de uma conjuntura política integrada ao processo de conso-
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lidação da República e de seus interesses econômicos e políticos. O 
ataque aos problemas sanitários e infraestruturais significa também 
incrementar a capacidade produtiva da força de trabalho urbana, para 
novos espaços econômicos que se abriam com o crescimento da eco-
nomia nacional e, em especial, das atividades urbano-industriais, muito 
mais que um eventual interesse na proteção da qualidade de vida da 
população em geral. 

Afinal, começavam a ficar patentes os primeiros sinais da racio-
nalidade capitalista na cena brasileira, em especial na vida das elites 
cariocas, já dominadas pelo arrivismo e pelos valores burgueses, o que 
implicava decisivamente na reformulação das políticas públicas, quan-
do passam então a se preocupar com a sobrevivência e reprodução da 
força de trabalho (COSTA, 1984). 

A rigor, as modernizações urbanísticas efetivadas no início do sé-
culo, não só no Rio de Janeiro, como igualmente em São Paulo e outros 
núcleos urbanos importantes, criaram as pré-condições para o desen-
volvimento do setor terciário da economia, ao mesmo tempo em que 
abriam espaço para a constituição de um proletariado fabril, visando 
atender aos interesses econômicos em curso (FAUSTO, 1983). 

Uma reforma que também se inseria em um momento decisivo da 
introdução acelerada de valores burgueses no Brasil, a ponto das elites 
do Rio de Janeiro recusarem quaisquer laços com o tradicional e o po-
pular, e, por isso mesmo, criarem uma imagem de civilização baseada 
nos padrões parisienses (SEVCENKO, 1985).

Ainda que a política de Rodrigues Alves e Pereira Passos tenha 
sido eficaz na consecução de seus objetivos, não se pode dizer que 
tenha sido capaz de solucionar a problemática dos serviços urbanos 
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essenciais do Rio de Janeiro, muito menos ainda da grande maioria das 
cidades brasileiras. O preço mais elevado do crescimento populacional 
do Rio de Janeiro, nos primeiros anos do século, foi pago na verdade 
pelos pobres e todos os segmentos da baixa renda, que estiveram sub-
metidos às gritantes deficiências sanitárias e infraestruturais e, por 
isso mesmo, se constituíram nas vítimas principais das epidemias e 
das moléstias. Um mal que, pelo seu contínuo agravamento, ao longo 
da vida urbana brasileira, permanecerá sempre crônico, a despeito de 
eventuais transfusões, como a de Pereira Passos8.

Com efeito, uma das primeiras formas de reação da população 
contra a precariedade dos serviços públicos de infraestrutura urbana 
foi o motim espontâneo. Para muitos, na verdade, nem era contra a 
precariedade que protestavam, mas, sobretudo contra a inexistência 
dos serviços. Até fins do século passado, os bairros pobres do Rio de 
Janeiro não tinham água e nem esgoto. Aluísio Azevedo descreve as 

8  Basta lembrar que, em termos nacionais, só em fins da década de 1960 o abas-
tecimento de água, através da rede geral, atingiu cerca de 50% dos domicílios urbanos. Na 
zona rural a situação continuou deplorável: um pouco mais de 1%. No tocante às instalações 
sanitárias, dados de 1980 revelam que apenas 3% dos domicílios urbanos eram servidos pela 
rede geral de esgotos e outros 20% por fossa séptica. No mesmo período, na zona rural, apenas 
1% dos domicílios eram servidos por rede geral de esgotos e apenas outros 5% servidos por 
fossa séptica. Não precisava dizer o quanto tem sido danoso para a saúde pública a prevalência 
de tais índices, pela forma cruel como ficam expostas as populações carentes às mais diversas 
moléstias infectocontagiosas e parasitárias, traduzidos nos elevados índices  de mortalidade 
infantil (ABRANCHES, 1985). A qualidade sanitária e habitacional dos domicílios das camadas 
de baixa renda têm se mantido péssimas. No fim dos anos 1970, esse índice de qualidade mal 
chegava a 18% dos domicílios. Mais de 80% das camadas baixas da população moravam em 
casas deficientes de água, de instalações sanitárias, de luz elétrica, de materiais de construção 
e sob elevados índices de densidade habitacional (CALSING, 1983). Não resta dúvida que o 
impacto dos serviços básicos sobre as condições de vida da grande maioria da população tem 
sido desastroso.
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precaríssimas condições de vida daqueles bairros, a ponto de em “O 
Cortiço”, ter cunhado a expressão “infernos sociais” para descrevê-los.   
Em cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo e Santos, os operários 
moravam em casas de cômodo complemente despojadas de meios para 
atendimento das necessidades essenciais de luz, água, esgoto, espaço, 
etc. constituindo-se em verdadeiros núcleos de disseminação de doen-
ças, como caxumba, tuberculose, varíola e coqueluche (MARAM, 1979).

O motim urbano e o quebra-quebra foram realmente as primitivas 
formas de protesto utilizadas nas principais cidades brasileiras. No Rio 
de Janeiro, em 1880, durante a Revolta do Vintém, a forma de protesto 
básica da multidão contra a sobretarifa do vintém extra deu-se pela 
destruição de bondes e trilhos. Em 1882, logo após a introdução do ser-
viço de iluminação pública à base de lampiões a gás e o consequente 
aumento da tarifa, a população também se rebelou e o seu protesto se 
fez através da destruição de vários combustores, ainda que só existisse 
um número reduzido deles em operação. Em 1902, não suportando mais 
o crônico problema da água na Cidade, o povo atacou ferozmente os 
registros localizados no largo da Carioca, Gamboa, Camerino e Senador 
Pompeu e em vários outros lugares. Durante a Revolta da Vacina, em 
1904, aquele estilo de protesto intensificou-se ainda mais, quando os 
principais alvos dos amotinados e revoltosos voltaram a ser os serviços 
públicos, com destaque para o quebra-quebra de combustores, bonde e 
trilhos (CARVALHO, 1984).

Um dos principais motins urbanos conhecidos, ligados a proble-
mas de serviços públicos de consumo coletivo, ocorreu no Rio de Janei-
ro. Foi a chamada Revolta do Vintém, que, durante o período de 1 a 4 de 
janeiro de 1880, revolucionou o cotidiano daquela Cidade. A população 
rebelou-se contra a criação de um imposto de trânsito sobre passagei-
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ros de ferro carris e de vias férreas do Governo Federal, o “vintém extra”, 
canalizando sua revolta contra os bondes, queimando-os e virando-os. 
Os choques contra a cavalaria da Polícia só serviam para acirrar os 
ânimos, a ponto de vários locais do centro terem se transformado em 
verdadeiros campos de batalha. Resumindo um daqueles embates, 
na Rua Uruguaiana, CARVALHO (1984, p. 49) descreve assim as suas 
consequências: “bondes foram virados, trilhos arrancados, cocheiros 
espancados, mulas esfaqueadas, paralelepípedos arrancados...”.

Esse estilo de protesto continuou em anos seguintes, sempre que 
as crises se agudizavam e assumiam proporções incontroláveis. A rigor, 
sempre foram protestos contra assuntos julgados exorbitantes, por for-
ça da qualidade dos serviços oferecidos. Em 1882 há o registro de uma 
forte ação de protesto no Rio contra o aumento da tarifa do gás utilizado 
na iluminação pública e particular, através de quebra de lampiões, de 
boicote ao consumo e ataque às residências não engajadas no movi-
mento.  Há registros também de ações de protesto no Rio, em 1901, por 
motivo de aumento da passagem de bonde. De tal sorte eram graves 
aqueles problemas, que o programa básico do partido Socialista, em 
1902, previa fornecimento gratuito de água e luz para toda a população 
(PECHMAN & FRITSCH, 1984).

Outro dado interessante no que tange aos motins urbanos em 
geral, diz respeito aos alvos principais da sanha dos revoltosos, que 
foram quase sempre os bens públicos do setor de serviços básicos. 
Mesmo que tenha sido uma forma eficaz de chamar a atenção das elites 
e dos demais segmentos sociais para os seus movimentos, não se pode 
também negar que naqueles ataques deixavam o registro da insatisfa-
ção coletiva diante de tais serviços. 
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Durante a Revolta da Vacina, em 1904, um dos maiores motins 
urbanos de toda a Primeira República, os alvos prediletos eram bondes, 
trilhos, chafarizes, lampiões, gasômetros, etc. reeditando-se um estilo 
inaugurado na transmissão de cargo de Presidente por Campos Sales, 
em 1902, quando a população, insatisfeita, resolveu iniciar um verda-
deiro quebra-lampiões na Capital. Sobre a motivação daqueles ataques, 
assim reporta CARVALHO:

“...o ataque a meios de transporte e a 
combustores, que consideramos como 
instrumentais em 1904, podiam ter ao mesmo 
tempo um caráter histórico de protesto 
contra o custo dos serviços públicos, que na 
época era de responsabilidade de empresas 
particulares. Falava, ao lado do cidadão 
ofendido, o consumidor de orçamento apertado” 
(CARVALHO, 1984, p. 31).

Serviços Públicos: Um Direito de Cidadania 

O elemento fundamental que faz dos serviços públicos de infra-
estrutura urbana um direito de cidadania social é o trabalho, justamen-
te porque é através dele que a sobrevivência humana é assegurada, 
bem como a riqueza social é produzida. O direito à água, ao esgoto, ao 
transporte, ou a qualquer outro serviço básico de consumo coletivo é 
algo vital porque sem eles fica comprometida a sobrevivência humana. 
O direito à sobrevivência, qualquer que seja o matiz do pensamento 
político, é uma garantia líquida e certa assegurada à sociedade. 
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Mesmo que a vida social não se realize pela via da igualdade 
e da justiça, não há como negar o direito a uma sobrevivência digna, 
que é, na verdade, o fator essencial de enriquecimento da cidadania. 
Daí porque o direito à cidadania, entendida como algo que se funda no 
direito à sobrevivência, conquista-se pelo trabalho, na medida em que é 
através dele que se constrói a riqueza, pela qual a sociedade sobrevive 
e se reproduz. 

Não é por menos que a cidadania se calca na justiça social, pois 
o seu enriquecimento está em razão direta da distribuição equitativa do 
produto do trabalho, principalmente em sua forma material. A expres-
são material, por excelência, de todo esse processo, se concretiza no 
momento da contrapartida tributária, quando praticamente toda a so-
ciedade, seja direta ou indiretamente, paga impostos, tributos ou taxas 
ao poder público. 

Este fato, em principio, deve assegurar a todos o direito de re-
ceber do gestor dos fundos públicos - no caso o Estado - os serviços 
necessários à sobrevivência e à reprodução. É neste ponto que se en-
contram as razões objetivas pelas quais é dever do Estado suprir as 
necessidades de serviços básicos de todos os cidadãos. 

Afinal, o Estado se autoapresenta como algo que se coloca a fa-
vor do interesse geral da sociedade, acima do jogo de interesses indi-
viduais e de classe e como responsável pela realização do bem público 
comum. Mesmo que historicamente o Estado tenha se distanciado dos 
seus objetivos declarados, não há como negar que a sua existência só 
tem sentido para viabilizar tal finalidade. 

Evidentemente que a incorporação, no conjunto das finalidades 
do Estado, do reconhecimento de que é seu dever suprir as neces-
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sidades básicas de todos os cidadãos é algo recente, só vindo a se 
consolidar em alguns países depois de 1945. 

Por outro lado, a luta pela conquista da cidadania plena e univer-
sal no capitalismo é bastante antiga. Uma luta que tem na classe tra-
balhadora o seu melhor exemplo, principalmente porque os seus direi-
tos estiveram, por muitos anos, restritos aos direitos civis. Eis porque 
as lutas pela conquista ampliada da cidadania dos trabalhadores foram 
sempre penosas e virem se desenrolando por mais de três séculos, as 
quais podem ser resumidas nas lutas pelo direito de organização, de 
sindicalização e de participação nos mecanismos de poder, além das 
batalhas pelo gozo pleno de direitos sociais e políticos.

Com efeito, no caso brasileiro, o desenvolvimento dos direitos de 
cidadania obedeceu a uma lógica diferente do modelo clássico. Em pri-
meiro lugar, na sua forma de existência, pois, de certo modo, os direitos 
sociais expandiram-se mais que os outros direitos, diferentemente do 
caso inglês, em que se consolidaram depois dos direitos civis e dos 
direitos políticos. 

Em segundo lugar, e o que é mais específico, o desenvolvimento 
dos direitos sociais deu-se à custa da obstrução dos direitos políticos. 
Mesmo reconhecendo-se a importância das mobilizações coletivas e 
principalmente das camadas trabalhadoras dos centros urbano-indus-
triais, não é possível entender o avanço daqueles direitos sem levar 
também em conta o projeto de dominação das elites, na medida em que 
tais avanços eram pagos com o preço elevado da restrição ao espaço 
político. 

Evidentemente que esse seria o cenário mais adequado para 
descrever o problema no pós-1930, quando o Estado intervencionista 
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corporativisava a cidadania operária e sindical, para atender ao seu ob-
jetivo da fragmentação da classe trabalhadora. Contudo, os resultados 
desse estudo indicam que essa lógica é mais antiga e suas raízes tem 
muito a ver com o sistema de dominação do Estado oligárquico, o que 
ficou mais visível já na última década da Primeira República. 

O não-intervencionismo estatal nas questões sociais  da Primeira 
República, através do “desinteresse” em punir o não cumprimento da 
legislação trabalhista relativa a jornada de trabalho, leis de acidente, 
férias, trabalho infantil e feminino, que, à primeira vista poderia contra-
dizer aquela especificidade dos direitos sociais no Brasil, foi compensa-
do pelo coronelismo, pela política de clientela e pelo nepotismo, frutos 
da política centralizadora e privatista da atuação do Estado oligárquico  
no tocante aos serviços de assistência social.

Por seu turno, deve ficar claro também outro ponto muito im-
portante. A crise infraestrutural urbana não deve ser vista como um 
produto da República. Na verdade, até fins do século XIX não havia um 
poder público central que cuidasse daquela questão. A higienização dos 
logradouros públicos, por exemplo, era de responsabilidade de autori-
dades locais que, por isso mesmo, cuidavam da sujeira dos logradouros 
públicos, como ruas e praças. A saúde pública também não era tratada 
globalmente por um poder público centralizado. Os pobres e necessi-
tados recebiam assistência médica das instituições filantrópicas, de 
instituições beneficentes vinculadas à Igreja Católica ou de personali-
dades de renome social e econômico. 

As camadas mais providas recorriam a médicos particulares, que 
eram em número reduzido, ou a outras formas menos ortodoxas, como 
“curiosos”, curandeiros, parteiros, entre outros (SINGER et alii, 1978). 
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Na República gestou-se, na verdade, a mudança das velhas concepções 
do papel do poder público no ordenamento da vida social urbana. Os crô-
nicos problemas sanitários e infraestruturais básicos, paulatinamente 
passaram a ocupar também a linha das preocupações governamentais, 
verificáveis, no caso do Rio de Janeiro, tanto nas novas práticas cien-
tíficas e administrativas adotadas para superar o atraso das condições 
sanitárias e de saúde pública, como na emergência de uma nova con-
cepção urbanística, a ser conduzida pelo Estado, de onde se destacaram 
Barata Ribeiro, nos primeiros anos da República, e Pereira Passos, no 
início do século. Este último, realmente, a expressão máxima.

Essa realidade, contudo, não impede que se reconheça ter sido 
a produção de serviços básicos, numa perspectiva de ampla cidadania, 
algo extraordinariamente problemático durante a Primeira República. 
Basta ver que esta tem sido uma questão que tem percorrido toda a 
história da sociedade brasileira. Mobilizações coletivas, movimentos de 
massa contra a insuficiência e deficiência desses serviços, são ainda 
tão frequentes e cada vez mais incisivos. 
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PÚBLICA”



145

SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA NA REPÚBLICA LUDOVICENSE

5SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE 

INFRAESTRUTURA 
URBANA: O 

CONSUMO 
COLETIVO NO 

SINGULAR



146

“Na República que não era, a cidade não tinha 
cidadãos.  Para a grande maioria dos fluminenses, 
o poder permanecia fora do alcance, do controle e 
mesmo da compreensão. Os acontecimentos políticos 
eram representações em que o povo comum parecia 
como expectador ou, no máximo, como figurante”. 
(CARVALHO, 1987, p. 162-163).

“Colocado no âmbito das lutas sociais, o processo de 
espoliação urbana, entendido enquanto uma  forma de 
extorquir as camadas populares do acesso aos serviços 
de consumo coletivo, assume seu pleno sentido: 
extorsão significa impedir ou tirar de alguém algo a 
que por alguma razão de caráter social, tem direito”. 
(KOWARICK, 1979, p. 73).
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Visão Geral 

A República Ludovicense9 é a fidalga cidade de La Ravardière, 
São Luís do Maranhão, “la petite ville aux palais de porce-
laine”, cuja fundação, em 8 de Setembro de 1612, se deveu 

ao apetite colonial francês. É esta, com efeito, a República, dentre as 
várias outras que surgem no Brasil entre 1889 e 1930, que vai merecer 
a atenção principal desta investigação histórica10. 

Preferimos iniciar por aquilo que resume o seu objetivo básico: 
a questão do consumo coletivo dos serviços públicos. Neste primeiro 
momento não ultrapassaremos os horizontes de uma visão geral do 
problema, o que faremos para demonstrar a profunda escassez de ser-
viços públicos que a República, ao nascer, recebeu como herança. Uma 
herança maldita, pois que, ao longo de toda sua existência, se consti-
tuirá em um problema, cuja solução será sempre maior que o engenho 
daqueles que tinham a obrigação de resolvê-lo.

9  *LUDOVICENSE- o mesmo que São-luisense.
10  **A ideia de “várias repúblicas” é trabalhada em CARVALHO, José Murilo de. Os 
bestializados – O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo, Cia das Letras, 1978.
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A disponibilidade de serviços públicos, anteriormente a 1889, na 
Capital do Estado do Maranhão, era mínima e as facilidades existentes 
estavam concentradas espacial, geográfica e socialmente. Serviços 
fundamentais, de enormes repercussões sanitárias para o conjunto da 
população, como abastecimento d´água, estabelecimento de esgotos e 
a remoção de lixo eram precaríssimos e, ao longo de muitos anos, quase 
inexistentes, recebendo do poder público um atendimento secundário.

Naquele período, mais do que em qualquer outro, era restrito o 
consumo coletivo dos serviços públicos existentes. O que havia eram 
privilégios das elites econômicas e políticas, aqueles que habitavam o 
local que hoje compreende o seu centro histórico e seus bairros cen-
trais, justamente o espaço que coincidia com a área de formação inicial 
da cidade. 

Essa situação, no entanto, não chegou a caracterizar uma crise 
de serviços, na medida em que não gerava, no interior da sociedade, 
qualquer processo contínuo de exacerbação das contradições de clas-
se. Afinal ainda estávamos sob o domínio da ordem escravocrata, onde, 
evidentemente, os direitos sociais permaneciam rigidamente concen-
trados e a dinâmica do poder era claramente excludente. 

Por essa razão, preferimos dizer que até 1889 a questão dos 
serviços públicos se resumia na sua enorme escassez, consequência 
de uma concepção de poder público, que não era apenas local, extra-
ordinariamente tênue quanto às responsabilidades do Estado no que 
tange à produção e à gestão de serviços urbanos essenciais. A situação 
seguinte, mais complexa, que só se evidenciou na República, corres-
pondeu ao momento em que a escassez de serviços se transformou 
em crise de serviços. De um lado, pela ameaça de acirramento das 
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contradições sociais provocada pela escassez de serviços e pelo con-
sumo privilegiado dos serviços existentes; e, de outro, pela própria ne-
cessidade do Estado de imprimir uma ação disciplinadora eficaz sobre 
o urbano, entre outras coisas, para criar as condições de acumulação e 
de domínio político na cidade. 

A nosso ver, foi no interior dessa realidade que a questão do con-
sumo coletivo dos serviços básicos surgiu como um problema.  A ques-
tão, para o Estado, passou a ser a de definir uma política para os servi-
ços públicos, pela qual a “escassez” da oferta não se transformasse em 
crise. Nesse caso, a principal estratégia da República Ludovicense para 
justificar a impossibilidade dos serviços públicos serem consumidos 
igualmente por toda a sociedade foi o emprego de uma argumentação 
economicista, segundo a qual os recursos disponíveis eram limitados 
para suprir a demanda global de serviços.  

Tudo leva a crer, no entanto, que essa justificativa não passava 
de uma argumentação eficaz para legitimar politicamente a concentra-
ção do consumo de serviços e escamotear o quadro de privilégio nele 
embutido. 

De acordo com Victor Vincent Valla, situações como essa não 
se explicam apenas por eventuais limitações de oferta. Diante de ca-
sos semelhantes, costuma interrogar se os “privilégios” de alguns não 
estariam levando a uma situação em que o “superconsumo” de poucos 
não estaria representando o “não-consumo” de muitos. A questão, as-
sim, não se esgotaria na falta de recursos, pois poderiam ser tentadas 
outras soluções, como o racionamento11, por exemplo.

11 *Embora em épocas distintas, Valla destaca o caso Manágua, capital da Nicará-
gua, que, em 1979, abastecia de água apenas 50% da sua população e que hoje atinge 100%, 
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Com efeito, no período anterior a 1889, a produção de serviços 
públicos urbanos ocupava um lugar muito distante no conjunto da ação 
do poder público. Não só pelo compromisso que este tinha com a con-
solidação das condições materiais para a cumulação no setor agrícola 
e agroexportador, mas também por motivações político-ideológicas e 
culturais, no bojo das quais, evidentemente, desfilava uma concepção 
de “coisa pública” inacessível ao “público” e uma concepção de po-
der público ainda fortemente marcada por um “laissez-faire” ortodoxo, 
aristocrático e, pior de tudo, escravista.

As condições de salubridade na Capital do Maranhão, por força de 
todo esse conjunto de agravantes, eram muito precárias, o que levava 
a cidade a crises endêmicas contínuas e a surtos epidêmicos cada vez 
mais regulares. 

Por isso não é exagero reconhecer que ao se inaugurar a Repú-
blica, a escassez de serviços e a questão sanitária já eram problemas 
velhos e crônicos na vida daquela cidade.

As vítimas preferenciais desse quadro de carências eram, sem 
nenhuma dúvida, as camadas populares, para quem o acesso à coisa 
pública (que neste caso traduz-se por serviços de infraestrutura) era e 
foi se tornando, em função não apenas da expansão demográfica, mas 
também do “descaso” com que eram tratados, cada vez mais dificul-
tados.

Não há como esconder que as moléstias contraídas pela popula-
ção da cidade, em épocas antigas, foram provocadas pela escassez de 
água potável, de esgotos, de remoção de lixo e pela pouca higienização.  

sem ter mudado a sua infraestrutura de abastecimento, recorrendo apenas ao racionamento. 
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A contínua falta e a permanente baixa disponibilidade de tais serviços 
urbanos, em condições de reverter os problemas de saneamento e de 
higienização, entre outras coisas, preservaram as condições naturais 
de insalubridade, ampliando tanto os índices das moléstias endêmi-
cas, como também das epidêmicas, aquelas que acometiam, ao mesmo 
tempo, e em um determinado lugar, grandes contingentes populacio-
nais.

Em seu “Dicionário Histórico-Geográfico da Província do Mara-
nhão”, publicado pela primeira vez em 1870, César Augusto Marques se 
deu ao trabalho de fazer um paciente inventário das epidemias. Seus 
dados são verdadeiramente interessantes para a compreensão das con-
dições sanitárias de São Luís até o início do último quartel do século 
XIX. 

A varíola era, segundo aquela fonte, uma das epidemias mais fre-
quentes. Em 1621, houve um surto tão forte de varíola que as camadas 
abastadas prometiam construir igrejas para aplacar o que supunham 
ser uma ira de Deus. Em 1695-1696 a cidade sofreu ataque das “enfer-
midades pestilentas”, levando a Câmara Municipal a pedir auxílio a Lis-
boa, pois a mortandade de escravos e forros aldeados, “e gente branca”, 
já tinha atingido a cifra de duas mil pessoas (MARQUES, 1970, p. 624). 

Outra epidemia, de grande poder dizimador, que atingiu a cida-
de, foi a de “Sarampão”, a partir de meados de maio de 1749, a qual, 
no começo desse mesmo ano, já havia ocorrido na cidade de Belém, 
do Pará e sertão da Província, tendo feito 36.000 vítimas (MARQUES, 
1970). Tão altos foram os óbitos registrados naquela epidemia que, ao 
atingirem, em 29 de maio daquele ano, 15 vítimas diárias, houve grande 
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celebração, pois aquela era uma cifra indicadora de melhoras sensíveis 
nos índices de mortalidade. 

Em 1766 foi novamente a vez da varíola ou bexiga como era co-
mumente chamada, causar novos estragos. Ao longo do período, entre 
1787 e 1799, as epidemias de varíola se tornaram muito frequentes.  
Em 1787-88, chegou tão violenta a epidemia que a Câmara recorreu 
ao Governador, solicitando um médico para a Capital, oferecendo-lhe a 
elevada soma de 400$000 réis por um ano de trabalho. 

O governador, vendo que o mal não se debelava, em 25 de abril de 
1788, pediu à Câmara Municipal que recorresse à misericórdia divina, 
através do bispo diocesano, a quem solicitava três dias de preces e 
uma procissão a São Sebastião. Mas nem a fé conseguia deter as ondas 
epidêmicas.  No final de 1799, as autoridades escreviam a Lisboa comu-
nicando que, nos últimos dois anos, mais de quatro mil pessoas haviam 
morrido por causa das epidemias (MARQUES, 1970).

Esse quadro lastimável de moléstias e doenças pestilentas con-
tinuou desafiando também ao longo de todo o século XIX. Os dados de 
César Augusto Marques indicam os anos de 1805, 1820-21, 1837-38, 
1854, 1868 e 1870 como representativos de epidemias mortíferas da 
varíola na Capital12. 

Em meados daquele século, começaram a proliferar, de forma 
também violenta, os surtos e epidemias de febre amarela. Em 1851, 
ocorreu em São Luís uma grande epidemia, inteiramente originada no 
centro da cidade, não sendo, portanto “importada” de outras províncias 

12  Ainda na fase pré-republicana, também, foi devastadora a epidemia de varíola 
que assolou a cidade em 1883, descrita no jornal “O País” como uma “peste de horrorosas 
proporções” (VIVEIROS, 1954, p. 359).
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(da Bahia, de Pernambuco ou do Pará), como havia sido o caso de sur-
tos anteriores, segundo a versão de MARQUES (1970). As causas dessa 
epidemia atestavam as precárias condições de salubridade da Capital: 
águas estagnadas em várias ruas do centro, mistura de água doce com 
água salgada, lixo e esterco de animais em todos os lugares. 

Em 13 de junho de 1851, pelas estimativas do Diretor-Geral da 
Polícia de Saúde, a epidemia de febre amarela havia atingido 27.000 
pessoas na província e dessas, 255 faleceram em consequência da mo-
léstia. Em 1856 São Luís sofreu com outra enfermidade: a desinteria, 
que fez também um elevado número de vítimas e provocou a morte 
de muitas pessoas, em especial da população escrava. Três anos mais 
tarde, precisamente em 1859, foi a vez de uma grande epidemia de “in-
fluenza”, ou gripe catarral, que desde então, com muita regularidade, 
não deixaria de fazer suas vítimas.

Era muito comum, em todo esse vasto período anterior a 1889, 
as autoridades justificarem sua impotência diante das epidemias, prin-
cipalmente as de varíola, afirmando serem aquelas moléstias “impor-
tadas”.  E as fontes do contágio, apontadas por todos, eram os negros 
escravos, portadores, principalmente, da “bexiga pele de lixa”. Não foi 
por outra razão que muitos homens pretos escravos ficavam em qua-
rentena, em locais como a Ilha do Boqueirão, o Bonfim e a Ilha do Medo. 
Apoiavam-se, no entanto, em argumentação frágil, entre eles a da po-
tência natural da terra maranhense, atributo que a tornava, por um dom 
talvez divino, imune em si mesma, aos males das doenças epidêmicas.

Observou-se, na verdade, ao longo deste período (isto até mais 
ou menos meados de século XIX, coincidindo com o momento em que o 
poder público iniciou, de forma até certo ponto ordenada, as primeiras 
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gestões para a produção de serviços públicos de infraestrutura urbana) 
o emprego generalizado da fé religiosa como recurso profilático por ex-
celência no enfrentamento da insalubridade pública. 

Não são poucos os registros históricos que revelam um povo afli-
to recorrendo sempre, durante as grandes epidemias, à “misericórdia 
divina”. Era muito comum, nos momentos de grandes surtos, o viático 
sair até 5 ou 6 vezes por dia, para socorrer vítimas de moléstias epidê-
micas, que depositavam suas esperanças na misericórdia dos santos. 

O povo, verdadeiramente, não via necessidade de recorrer ao 
poder público por uma razão também muito simples: é que o próprio 
poder público, via de regra, também se valia daquela mesma fonte sal-
vadora. Eram comuns os ofícios da Câmara Municipal aos Presiden-
tes de Província, e ora destes à Câmara, pedindo a bispos e às igrejas 
que rezassem missas e organizassem procissões para que os flagelos 
epidêmicos abandonassem a cidade. A rigor, por ironia da sorte, todos 
preferiam confiar muito mais nos milagres de São Sebastião, que na 
ação “laica” do poder público local.

Não é de todo verdadeiro o fato do poder público ter se mantido 
inoperante na luta contra as epidemias. Houve, na verdade, uma arma 
que as autoridades locais sempre usaram, na maioria das vezes: a vaci-
na. Não se pode dizer, por outro lado, que as autoridades recorreram à 
vacinação no devido tempo. Os dados evidenciam que só efetivamente 
no século XIX o poder público local iniciou, muito embora sem as mí-
nimas condições de aparelhamento, as primeiras experiências afetivas, 
como a inoculação da varíola. E iniciaram justamente porque as epi-
demias já estavam pondo em risco a própria sobrevivência física das 
camadas dominantes. Além, evidentemente, da própria ameaça aos in-
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teresses econômicos, na medida em que as principais vítimas eram os 
negros escravos, em função de suas péssimas condições de vida, uma 
das “mercadorias” de maior valor para a economia local.

Talvez a primeira providência efetiva para a introdução da vacina 
antivariólica em solo maranhense date de janeiro de 1805 (MARQUES, 
1970), quando o governador recebeu ordem da Metrópole para realizar 
tal iniciativa.  Pode-se dizer, por outro lado, que a prática da vacinação, 
em nível mais regular, só teve o seu início no ano de 1821, quando ficou, 
em grau maior, confirmada a eficácia da vacinação, durante a grande 
epidemia de 1820-21. 

Antes dessa data, porém, tentou-se a prática da inoculação da 
bexiga e, em menor proporção, a da inoculação da vacina. Uma das 
certezas da ineficácia da inoculação da bexiga pôde ser tirada em 1802, 
quando solicitaram recursos à Metrópole para a inoculação da vacina, 
pois o saldo das epidemias no Maranhão e Piauí, entre 1799 e 1802, já 
chegava a 20 mil pessoas, quase um quinto de suas populações13.

Entre 1805 e 1820, ocorreram várias tentativas visando à prática 
regular da vacinação na Capital. A rigor, todas marcadas pelo insuces-
so. Ainda no início de 1805, houve uma tentativa de vacinação com o 
pus vacínico, vindo da Inglaterra, mas fracassou, em função da pouca 
experiência e falta de conhecimentos com vistas à sua aplicação e à 
repugnância, desconfiança e, às vezes, a oposição da população.

13  Com efeito, as experiências mais importantes, realizadas na Europa, no campo da 
inoculação de varíola datam de 1774, através das pesquisas de Benjamin Jesty.  Um pouco mais 
tarde, mas também de igual importância, foram as pesquisas de Edward Jenner, que inoculou, 
em 1796, pela primeira vez, a vacina que recebeu o seu nome e foi muito usada, anos mais 
tarde, tanto em São Luís, como no restante do país.
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Essa situação perdurou até o início dos anos 1820, quando, en-
tão, por força de uma maior experiência no manejo da aplicação e da 
transmissão da vacina, e de uma maior aceitação pelo povo, teve início 
uma nova fase, caracterizada pela maior regularidade na vacinação, a 
ponto de ir se tornando uma prática cada vez mais impositiva por parte 
das autoridades. 

Já em 1834 surgiu a primeira postura da Câmara Municipal, tor-
nando obrigatória a vacina, e multando em 4$000 réis, na primeira vez, 
e em 8$000 na segunda, ao chefe da família que não mandasse vacinar 
seus filhos, fâmulos e escravos. 

Não temos notícia de qualquer protesto organizado contra a obri-
gatoriedade da vacina até então, no entanto alguns dados indicam ter 
ocorrido repulsa e desobediência aos avisos de obrigatoriedade.  Pelo 
que se depreende, a forma básica de protesto talvez tenha sido o insulto 
aos guardas e aos agentes da vacinação. Por outro lado, é também 
possível deduzir-se que a insatisfação da população tivesse muito a ver, 
sobretudo, com a pouca disponibilidade de atendimento dos serviços 
oferecidos pelo poder público, insuficientes para atender a uma popu-
lação que cada vez mais permanecia sujeita aos flagelos das epidemias 
e, por essa razão, se via compelida a recorrer a tudo que lhe prometesse 
minorar o sofrimento, desde charlatães, santos ou à ciência. 

Prova da pequena capacidade dos serviços está no fato de que 
até 1855, o serviço de vacinação funcionava apenas uma vez por sema-
na, e só a partir de 1836, começou a funcionar durante dois dias, o que 
era insuficiente para atender a presença crescente dos que compare-
ciam à vacina, fazendo então com que muitos saíssem sem atendimen-
to devido (MARQUES, 1970). Este serviço, por muito tempo, manteve-se 
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reduzido a um médico e um agente vacinador. Além disso, a incapaci-
dade de atendimento era afetada pela insuficiente disponibilidade local 
da própria vacina. 

Chega, enfim, a República e com ela um volume enorme de pro-
blemas de salubridade e de serviços públicos urbanos. O antigo regime 
realmente havia deixado uma herança maldita: as condições sanitárias 
das cidades brasileiras eram verdadeiramente precárias. As estatísti-
cas sobre mortalidade indicam, por exemplo, que no período entre 1860 
-1889 as pessoas morriam muito cedo nas principais cidades do Brasil. 

Não se pode dizer que a República tenha começado dando alguma 
prioridade a esse problema. Basta ver que a disseminação de vacinas só 
se iniciou efetivamente entre 1902- 1903 e isso graças, em grande par-
te, ao avanço das epidemias, que ameaçavam exterminar a população, 
pondo em risco inclusive as camadas mais aquinhoadas da sociedade. 

Pior ainda era a situação das moléstias endêmicas, aquelas que 
atingiam especialmente as camadas pobres, pois continuavam rece-
bendo atenção inteiramente insatisfatória. Seguramente, as crises 
políticas que precederam a consolidação do regime republicano contri-
buíram bastante para desfocar os problemas relativos a serviços públi-
cos urbanos. Do mesmo modo, os adiamentos de providências eficazes 
relativas ao seu enfretamento só vieram a ampliar-lhe os sintomas 
negativos. 

O certo é que, só depois de superados os impasses fundamentais 
à consolidação do novo regime, o que se deu por volta de 1902, prin-
cipalmente a partir do governo Rodrigues Alves (1902-1906), é que os 
crônicos problemas das condições de salubridade urbana e da escassez 
de serviços públicos começaram a despertar o interesse real do Estado 
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brasileiro.  Até então, não era só a Capital do Maranhão que estava 
pesteada; a Capital da República também o estava, o Brasil todo era um 
país pestilento. Eis porque o objetivo da política de Rodrigues Alves era 
o de “desinfetar” o Brasil. 

As razões para isso não foram poucas, muito especialmente as 
relativas ao impacto dessa política para a criação de condições à acu-
mulação no setor urbano. Além disso, há uma razão de fundo políti-
co que informa a emergência das campanhas sanitárias. Na verdade, 
quando as classes dominantes lançam mão de tais campanhas, visam 
sempre dois grandes objetivos. De um lado, para se auto protegerem e 
de outro, para proteger a força de trabalho de que necessitam para a 
continuidade do processo econômico.  

No caso de São Luís o quadro era dramático. Um relatório do Ins-
petor de Higiene, de 1889, aponta uma mortalidade infantil, considera-
da pela própria autoridade, “extraordinária e inquietadora”. O panorama 
da epidemia, pelo menos até os primeiros anos do século XX, continuou 
desafiante e muito mais aterrador, culminando com a terrível epidemia 
de peste bubônica que assolou a cidade entre fins de 1903 e meados 
de 1904. 

Ainda que o poder público realmente passasse a adotar ações 
muito mais decisivas no que diz respeito a essa problemática, apenas 
no âmbito das epidemias, ainda ocorreram surtos de grandes propor-
ções, como o de gripe espanhola, entre 1918-1922, ou as ameaças de 
varíola e febre amarela, por quase toda a década dos 1920, obrigando o 
Estado a implantar serviços permanentes de profilaxia urbana e rural. 

Em artigo publicado no jornal “Pacotilha”, o médico Cesário Veras 
estimava que, no ano de 1925, em São Luís, do total de óbitos, 52, 5% 
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eram crianças de até 10 anos, o que representava uma média, naquela 
data, cinco vezes superior à média brasileira (JOFFILY, 1983).

Relativamente ao que diz respeito à oferta dos serviços de infra-
estrutura que estamos considerando nesse trabalho, os dados apontam 
para uma situação de enorme carência para o conjunto da população. Já 
no início do século os problemas da falta de água potável de boa qua-
lidade, dos esgotos, que praticamente não existiam, ou aqueles ligados 
à falta de luz, de transporte coletivo, de existência de logradouros pú-
blicos e de higienização, dentre outros, davam sinais de um quadro de 
dificuldades e complexidades. 

Praticamente ao longo de quase toda a década de 1920, a maioria 
dos cerca de 60.000 habitantes de São Luís viviam uma situação de de-
cadência urbana e, por isso mesmo, continuavam prisioneiros de velhos 
problemas, como a contaminação da água, a poluição dos mananciais, 
o precário saneamento, a falta de luz, e sujeitos a doenças terríveis, 
como o tifo e a febre amarela. Com exceção de uma minoria, a maior 
parte da população da República Ludovicense não teve acesso pleno 
aos serviços públicos. Continuaram usando lamparinas e lampiões, não 
beberam água potável de boa qualidade e ficaram privadas de esgotos.

Se, por outro lado, à primeira vista, pode parecer que tais pro-
blemas se justificariam por um eventual “atraso” na existência local 
de tais serviços públicos, isto, todavia, não foi verdade. Seja por mera 
questão de imitação, seja para atender a certos interesses econômicos 
ou por um inesperado espírito visionário, o fato é que o poder público 
tomou a iniciativa de dotar São Luís daqueles serviços de infraestrutura 
urbana em datas bem próximas de iniciativas semelhantes ocorridas na 
Capital da República, por exemplo.
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Tal como nas principais cidades brasileiras, e em especial no Rio 
de Janeiro, a disposição de implantar aqueles serviços data de meados 
do século XIX.

A questão fundamental é saber por que na República Ludovicen-
se a produção e gestão de serviços públicos infraestruturais urbanos 
percorreram o caminho da reversão de expectativas, a ponto de trans-
formarem uma cidade que, no início, foi uma das primeiras dispostas a 
produzir tais serviços, mas que, melancolicamente, acabou sendo uma 
das últimas, ao longo da fase republicana, a buscar modernizar os seus 
obsoletos equipamentos de infraestrutura urbana14.

Pode-se afirmar, com efeito, que o período compreendido entre os 
anos de 1850 a 1870 caracterizou-se pelo surgimento e desenvolvimento 
inicial dos serviços públicos envolvidos nesse estudo. Começou o poder 
público a tomar as primeiras iniciativas para dotar a cidade de serviços 
organizados de água e esgotos (na verdade, as primeiras medidas relati-
vas a esgotos só se verificarão na virada do século), iluminação pública, 
transporte coletivo (bonde), arborização e criação de logradouros.  

A Lei 287, que autorizou o governo a constituir uma companhia 
para encanamento das águas do Rio Anil, foi de 1850.  O primeiro con-
trato para introduzir iluminação a gás hidrogênio na cidade, em substi-
tuição à iluminação a álcool terebentinado (que substituiu, por sua vez, 
a iluminação a azeite, de 1825), a data de 1861. 

A primeira proposta para o assentamento de “trilhos urbanos” 
em São Luís foi de 1870, expressa em um requerimento dirigido à As-

14  De acordo com os Censos Demográficos, a população recenseada de São Luís, até 
1930, era a seguinte: 1872-31.604; 1890- 29.308; 1910- não houve Censo; estimada, entretan-
to, em 44.268; 1920-52.929 e 1930-64.069.
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sembleia Provincial, que solicitava licença para a montagem de um 
serviço com veículos a vapor, pelo modelo “road steamer”, a qual aca-
bou sendo concedida em 1871, com a assinatura de contrato para fazer 
correr diligências em trilhos de ferro, puxadas por muares ou a vapor, 
empresa esta que recebeu o nome de Companhia Ferro-Carris.

Cabe aqui acrescentar alguns detalhes sobre estas primeiras ini-
ciativas. Não cabe aqui interpretá-los, mas seu registro é sem dúvida 
importante para a sequência da investigação.

À companhia encarregada de fornecer água encanada, concedeu-
se um privilégio de venda por um prazo de 60 anos, o que provocou muita 
controvérsia, não só pelo generoso incentivo (muito embora esta tenha 
sido a tônica de todos os contratos ao longo da Primeira República), 
mas também pela desconfiança com que era vista a idoneidade dos 
contratantes, principalmente depois dos ataques movidos por aqueles 
que possuíam interesses no “mercado” da água. 

A colocação de chafarizes na cidade, por seu turno, foi apontada 
como imitação do que se passava na Capital do Império, o que revelava 
a presença de algum grau de desconfiança em relação à utilidade pú-
blica de tais serviços. Sobre a questão da “imitação”, vale destacar, por 
exemplo, que o serviço de iluminação pública teve sua origem bem pró-
xima à da Corte: no começo de 1861 foi assinado um contrato para sua 
execução em São Luís, poucos meses após a inauguração do primeiro 
gasômetro do Rio de Janeiro. 

A Companhia Ferro-Carris, que explorava os serviços de bonde, 
foi quase contemporânea às primeiras empresas de bonde a se orga-
nizarem no Brasil. Apenas dois anos separam a sua inauguração do 
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surgimento da Companhia Vila Isabel, do Rio de Janeiro, que se esta-
beleceu em 1868.

A existência e desenvolvimento daqueles serviços mantiveram-se 
sempre sob muita controvérsia, principalmente no interior das elites 
dominantes, aquelas que tomavam as decisões sobre suas trajetórias, 
secundadas, eventualmente, por alguma reação de povo, principalmen-
te motivada por majorações de tarifas, como foi o caso da revolta à 
introdução da iluminação a gás hidrogênio, no ano de 1861 (MARQUES, 
1970). 

Praticamente de 1871 a 1910 o quadro de controvérsias sobre 
a melhor maneira de introduzir e gerir os serviços aumentou muito, 
principalmente porque foi uma fase marcada por boas (curtas) e más 
(longas) conjunturas, relativas ao desempenho e atuação das empresas 
e agentes de tais serviços, o que gerava constantes oscilações de po-
sicionamento dos principais atores políticos alojados na engrenagem 
governamental15.

O comum, na verdade, foi o crescente agravamento dos proble-
mas relacionados ao suprimento de serviços públicos de infraestrutura, 
a ponto de, no início do século XX, a cidade ter sofrido uma das mais 
terríveis epidemias de toda a sua história, a de peste bubônica, que 
dizimou um número elevado da população.

De tal forma o problema urbano e infraestrutural se agudizava, 
que a conjuntura seguinte, de 1910-1915, se caracterizou pelo recurso 
a empréstimo externo, o primeiro na história do Estado, como meio de 

15  A instabilidade política foi uma das características do Maranhão durante ao Se-
gundo Império. Ao longo dos 48 anos que vão de 1841 a 1889, estiveram à frente do governo, 
entre governadores e vices, quase 100 mandatários.
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captar recursos para o financiamento, dentre outras coisas, de obras 
para o saneamento básico da cidade. O agravamento dos problemas 
de saneamento da cidade, em função da falta de água, esgotos e pro-
filaxia, levou o governo a reservar parte daquele empréstimo externo, 
no valor de 20 milhões de francos franceses, contraído junto aos ban-
queiros Mayer Fréres & Cie, através do banco Argentino-Francês, para o 
melhoramento dos serviços urbanos. Em pouco tempo, também estas 
iniciativas não atingirão os objetivos colimados e não faltará a velha 
desculpa da justificação pela insuficiência de recursos. A análise de 
evidências, no entanto, aponta que a causa fundamental não foi esta. 
Na verdade, como se verá em seção própria, mais adiante, a questão 
não era falta de recursos, mas, sobretudo, a falta de prioridade com 
a democratização do acesso aos serviços públicos, o que acabava for-
talecendo a concentração do consumo privado de serviços “públicos”. 

Assim, fracassadas aquelas tentativas, que se confundem com 
o período de governo de Luís Domingues (1910-1914), os problemas 
continuarão a se avolumar, a ponto do período abrangido pelos anos 
de 1918 a 1921 se caracterizarem como de agudização e exacerbação 
da crise.  

A cidade viveu sérios problemas de suprimento de água, esgoto, 
de iluminação e transporte coletivo, com destaque para a obsolescên-
cia e deficiência do sistema de bondes a tração animal. Pressionado, o 
chefe da municipalidade, Clodomir Cardoso assinou contrato com A.L. 
Griffith Williams, representante da South American I General Syndicate 
Ltd, de Londres, que se obrigou a instalar luz e tração elétrica na cida-
de, o que já se constituía na maior aspiração de sua população. 
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Em poucos meses, contudo, Griffith Williams transferiu a respon-
sabilidade dos serviços à General Syndicate, que também malogrará em 
seus programas de eletrificação, não conseguindo, portanto, realizar o 
que prometera em contrato.  

Cresceram, mais uma vez, as insatisfações e as elites dirigentes 
se dividiram no trato do problema. A cidade vivia graves problemas ur-
banos. A partir de 1922, contudo, o poder público passa efetivamente a 
colocar a questão dos serviços públicos de infraestrutura urbana como 
uma política prioritária, processo este que se iniciou no governo Urba-
no Santos (1918-1922) e se consolidou nos governos Godofredo Viana 
(1922-1926) e Magalhães de Almeida (1926-1930). 

A novidade agora era a nova postura do governo, que passou a 
considerar inviável qualquer solução com recursos internos, fato que o 
levou a novos empréstimos externos e, principalmente, à contratação 
de concessionária estrangeira para a exploração daqueles serviços. 

De 1922 a 1927 se intensificaram e se efetivaram contrato e ne-
gócios com a empresa norte-americana Ulen Company, de Nova York, 
a qual, a partir de 1923, passou a deter a concessão para executar os 
serviços de água, luz, esgotos, tração e prensa de algodão, contrato 
este que vigorou até 1946. 

Os negócios com a Ulen irão envolver mais dois novos emprés-
timos externos, junto a Bankers Trust Company, também dos Estados 
Unidos, nos valores de US$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil 
dólares) no governo Godofredo Viana; e US$ 1.700.000,00 (Hum milhão 
e setecentos mil dólares), no governo Almeida. 
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Para a execução do empreendimento e dos negócios, institui-se a 
subsidiária Ulen Management Company.  Malgrado a expectativa mes-
siânica que as autoridades procuraram criar na cidade sobre o papel da 
Ulen, principalmente como redentora do seu anacronismo urbano, já a 
partir de 1928 começou a onda de insatisfação relativa aos serviços 
prestados pela subsidiária norte-americana, motivada, entre outros fa-
tores, pelo valor elevado das tarifas de seus principais serviços.  

Os nacionalistas locais, identificados com o movimento tenen-
tista, colocavam a luta anti-Ulen como uma de suas bandeiras contra 
o poder oligárquico. A imprensa oposicionista não poupou críticas à 
atuação do governo e aos seus negócios, julgados perniciosos aos inte-
resses locais e nacionais, com a referida empresa estrangeira. 

De tal forma avolumaram-se as críticas que, imediatamente após 
a vitória tenentista, os vencedores pediram e conseguiram a revisão do 
contrato com a Ulen Company. Só que por pouco tempo, todavia. Pres-
são norte-americana e do governo federal forçaram o restabelecimento 
do contrato, cancelado pelos tenentistas, os quais não tiveram força 
para manter aquela decisão por nada mais do que insignificantes quatro 
meses de duração.

Uma primeira leitura desses dados aponta para uma situação em 
que, na República Ludovicense, foi secundário, por quase toda sua exis-
tência, o interesse do poder público em resolver o problema do consu-
mo coletivo dos serviços de infraestrutura urbana. A reforma urbana ali 
foi extremamente retardatária, se é que houve, caso a localizemos em 
1924 e tomamos o Rio de Janeiro como referência, através da reforma 
de Pereira Passos, entre 1902-1904. 
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Na República Ludovicense, 1902 não passou de um simples au-
mento na sensibilidade das autoridades face aos problemas coletivos 
de serviços públicos e de salubridade pública. O flagelo das epidemias, 
a sua ameaça real, e a tremenda escassez de serviços urbanos, proble-
mas estes que já vinham perturbando mais fortemente a vida da cidade 
desde a segunda metade do século XIX, só naquela data começariam 
a despertar o poder público local para algumas providencias mais 
efetivas. Só então, muito provavelmente, o poder público despertaria 
talvez influenciado pela política de Rodrigues Alves e Pereira Passos, 
para aquilo que a ciência havia apontado muito antes: a necessidade 
de combinar uma maior oferta de serviços de infraestrutura coletiva, 
como abastecimento d´água, estabelecimento de esgotos e higieniza-
ção, como condição para o efetivo enfrentamento da questão sanitária, 
expressa nas péssimas condições de salubridade que a cidade oferecia 
à população. 

A comprovação disto encontra-se no Relatório apresentado ao 
governador João Gualberto Torreão da Costa, pelo engenheiro Palmério 
de Carvalho Cantanhede, em 1902, intitulado “Saneamento das Cidades 
e sua Aplicação à Capital do Maranhão”, fruto de estudos realizados na 
Europa, onde aquele engenheiro do Estado estivera licenciado. 

O Relatório Cantanhede, acreditamos, foi o primeiro a abordar, de 
forma técnica e científica, os problemas gerais da produção e gestão 
de serviços públicos urbanos em São Luís, tendo como perspectiva o 
enfrentamento dos problemas sanitários recorrentes. 

Acreditamos também que tenha sido o primeiro a chamar a aten-
ção do poder público local para a importância do disciplinamento do 
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urbano e para o efeito deletério da escassez de serviços infraestruturais 
para a saúde coletiva. 

Técnico e erudito ao mesmo tempo, além de ser surpreendente-
mente atualizado em relação às questões urbanas da época (trazia para 
São Luís a experiência das principais cidades europeias e norte-ameri-
canas), o Relatório também assumia a forma daquilo que talvez tenha 
sido o primeiro “plano diretor” da cidade, na perspectiva de pressupor 
a existência de um poder público realmente ordenador do desenvolvi-
mento urbano. 

As propostas do Relatório, todavia, não passarão de um lampe-
jo efêmero nas cogitações modernizadoras da República Ludovicense, 
pois ainda se passariam vários anos até que o poder público se deci-
disse a encarar os problemas de escassez de serviços urbanos como 
questão prioritária.

Concretamente, as iniciativas de João Gualberto e depois de Cola-
res Moreira, que se deram entre o início do século e 1905, não passaram 
de uma limitada conscientização do poder público sobre aqueles proble-
mas, não tendo, portanto, o compromisso de ampliar efetivamente a dis-
ponibilidade de serviços, inaugurados na segunda metade do século XIX. 

Tentativas reais ocorrerão entre 1910-1914, com Luís Domingues 
e entre 1918-1922, como Urbano Santos.  Ambas fracassarão, todavia.  
Na verdade, só em 1924, no governo Godofredo Viana, estariam criadas 
as condições para a “reforma urbana” da República Ludovicense.

Não há como deixar de reconhecer que Luís Domingues, em 1910, 
foi quem tentou a reforma urbana de São Luís, quando contraiu um 
empréstimo francês e usou parte dele para o saneamento da capital. 
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João Gualberto, no início do século, e seus seguidores imediatos, não 
puderam fazer nada, certamente premidos pela necessidade de superar 
a crise política que assaltou o Maranhão até 1910. 

Nem mesmo Benedito Leite, que dominou a politica estadual 
praticamente de 1889 até a primeira década do XX, tendo outras prio-
ridades em seu governo, nada pôde fazer. Na verdade, o próprio Luís 
Domingues, que tentou a reforma, não teve condições de concluir quase 
nada do que havia começado. 

Até Urbano Santos, o mais influente politico maranhense em toda 
a Primeira República, malgrado tentativas e iniciativas realmente de-
cisivas, também não foi inteiramente vitorioso. A modernização efetiva 
dos serviços públicos urbanos só se iniciou mesmo no governo Godofre-
do Viana, mais precisamente em 192416, quando a cidade transformou a 
sua maneira tradicional de produzir e gerir os serviços de infraestrutura 
coletiva.

A rigor, nas principais cidades brasileiras, por volta de 1913, a 
substituição do gás pela luz elétrica já era uma realidade. Na República 
Ludovicense, até 1924, a lamparina e a vela ainda disputavam com o 
gás, e venciam com muita folga. Passaram-se muitos anos, portanto, 
para que a lâmpada de Thomas Edson, que é de 1879, chegasse a São 
Luís!

Por outro lado, ao fazerem a revelação de uma República Ludovi-
cense de aparência caótica no que toca à sua infraestrutura de serviços 

16  Em 1918 foi inaugurada a luz elétrica e o bonde elétrico em São Luís, na gestão 
de Clodomir Cardoso. Na verdade, inaugurou-se apenas a celebração de um contrato para a 
produção daqueles serviços, pois os mesmos não foram efetivamente concluídos pela empresa 
contratada.
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urbanos, temos como referência primária a baixa disponibilidade des-
ses serviços ao conjunto da população. 

Na verdade, as camadas dominantes sempre mantiveram o mo-
nopólio do consumo pleno das facilidades infraestruturais existentes. 
Sempre essas camadas desfrutaram o acesso aos serviços locais de 
água encanada, esgotos, luz domiciliar, bondes, praças, parques e jar-
dins, coleta de lixo, ruas calçadas, higienização, etc. 

O problema crucial para o engenho político da República Ludovi-
cense cingiu-se a equilibrar uma situação em que os serviços disponí-
veis permaneceram sempre concentrados e, portanto, limitados no que 
concerne a um amplo consumo coletivo. 

O engenho dessa política ficou materializado nas propostas e a 
falta de arte nas respostas que o Estado ofereceu para que a “escas-
sez” de serviços não afetasse a legitimidade da dominação ou viesse a 
contribuir para a propiciação de uma crise de hegemonia.

O Contexto Sócio-Político da Capital do Maranhão

O Maranhão enquadrava-se, com efeito, entre as Províncias onde 
o movimento republicano fora inexpressivo, no que, aliás, não se di-
ferenciava da maior parte delas. Não passando aquele movimento de 
pequenas facções, a República recém- instaurada teve de aceitar ade-
sões, tanto de conservadores, como de liberais.    

No caso maranhense foi mais complexo ainda, pois a Junta 
Governativa que assumiu o poder reunia não só conservadores, mas, 
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igualmente, escravocratas. Por seus desatinos acabaria, inclusive, re-
cebendo apelidos desabonadores, como “Junta de Asnos e Borrachos” 
ou “Junta do Coice” (ABRANCHES, 1959).

Para o povo ludovicense, por seu turno, a República foi um pa-
radoxo. O Massacre de 17 de novembro, ocorrido dois dias após a Pro-
clamação, foi a comprovação histórica de que ali a população assistiria 
não só “bestializada”, mas estarrecida, a chegada do novo regime. Isso 
porque, ainda sem saber o que se passava no país, de 17 para 18 de 
novembro, um grupo numeroso de ex-escravos, quem sabe estimulado 
por pessoas do regime decaído, resolveu fazer uma manifestação, nas 
ruas e praças da cidade, saudando a Princesa Isabel e a Monarquia. 

Detendo-se na sede do jornal “O Globo”, a quem se atribuía ten-
dência republicana, os manifestantes resolveram vaiar os redatores da-
quele periódico. Embora pacíficas, aquelas manifestações não agrada-
ram ao jornal que resolveu, por isso, apelar à força policial. Valendo-se 
de suas carabinas, as tropas investiram contra aquelas pessoas desar-
madas e acabaram provocando um “terrível morticínio”, descrito com 
riqueza em “Memórias de um Histórico”, escrito em 1895, por Dunshee 
de Abranches.

Esse episódio repercutiu muito no seio da população ludovicen-
se, dificultando a sua compreensão e a sua adesão ao novo modo de 
organização política da sociedade, a ponto de a República Ludovicense 
ter sido um processo construído basicamente sem o povo ou contra ele. 
Isto porque, ali, as políticas públicas foram eminentemente classistas 
e, decorrentes disso, excludentes do povo.

A discussão sobre o papel das pressões populares, ou de seus 
movimentos e organizações, frente aos problemas de acessibilidade 



171

SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA NA REPÚBLICA LUDOVICENSE

dos serviços públicos merece atenção.  São duas premissas envolvidas 
nessa questão: uma, segundo a qual, as pressões a favor do aumento 
da disponibilidade dos serviços foi inexpressiva e só teria ocorrido tar-
diamente, justamente quando a degradação dos serviços era enorme, 
a ponto de esgotar a tolerância da população; e a outra, segundo a 
qual, supõe-se que as iniciativas do Estado sempre tiveram um cará-
ter antecipatório em relação à disponibilidade dos serviços, o que não 
teria se modificado nem mesmo com a presumível reação observada 
nos anos finais de 1920. Este último fato, teria, em última análise, con-
tribuído para neutralizar eventuais reações populares, uma vez que, ao 
se antecipar, oferecendo os serviços, ainda que mais adiante viessem 
a se confirmar insuficientes e deficientes, o Estado retirava o pretexto 
crítico dos opositores.

Com efeito, o estudo comprovará que a primeira premissa foi in-
teiramente verossímil. As fontes básicas que informaram o trabalho não 
permitiram reconhecer, no tom que seria esperado, a voz do povo e de 
seus movimentos como atores sociais de peso no encaminhamento da 
problemática dos serviços públicos.  

Por que seriam insignificantes as manifestações populares con-
tra a tremenda escassez de serviços básicos da República Ludovicense? 

Numa situação de carência crônica de serviços e de acintosas 
formas privilegiadas de acesso aos mesmos seria muito provável que a 
população, os proletários ou os trabalhadores em geral, em grande par-
te excluída da coisa pública, se mobilizassem para se autodefenderem, 
preservarem e conquistarem o direito aos serviços públicos.

Essa situação, diante do que foi o papel dos movimentos pelos 
direitos sociais, descritos por FAUSTO (1983) como intensos na Primeira 
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República, mui especialmente nos grandes centros urbanos, como Rio 
de Janeiro e São Paulo, parece algo difícil de compreensão. 

Com efeito, ao longo da Primeira República, naqueles grandes 
centros, assistiu-se ao ascenso do movimento operário e sindical, ao 
lado de outras manifestações coletivas, organizadas ou não, marcadas 
por lutas notáveis contra o custo de vida, os baixos salários e as péssi-
mas condições de sobrevivência das camadas proletárias e populares, 
tanto sob a forma de greves, como de sabotagens, motins e boicotes. 
Os anos 1910, por exemplo, foram marcados por grandes agitações 
sociais nas grandes cidades, cujo momento culminante deu-se entre 
1917-1920, quando, segundo dados de FAUSTO (1983) e CARONE (1970), 
teriam ocorrido no Brasil 204 greves. 

Os dados de Fausto (1983) indicam terem se efetivado, só no Rio 
de Janeiro, neste período, 63 paredes, sob a liderança de operários têx-
teis. Além disso, não foi menos significativo o período anterior, marcado 
também pela disposição à luta, onde se sobressaiu, em 1906, o Pri-
meiro Congresso Operário Brasileiro, oportunidade em que a influência 
socialista utópica cede lugar à hegemonia anarco-sindicalista e anar-
quista, eivadas das ideias libertárias de Bakunin, Kropotkin, Proudhon 
e Malatesta. 

Além do mais, a Primeira República foi expressiva também no 
plano político geral e cultural, onde se destacaram fatos históricos 
importantes, como o tenentismo; a fundação do Partido Comunista e 
a Semana da Arte Moderna, em 1922; o Levante de 1924 e a formação 
do Bloco Operário (depois Bloco Operário e Camponês - BOC) no final 
dos anos 1920. 
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Por que enfim, estes movimentos tiveram pouca repercussão na 
República Ludovicense, se as suas próprias condições eram terrenos 
potencialmente férteis para que fossem assimilados com todo vigor?

A nosso ver existem, pelo menos, duas explicações para esse 
caso. À primeira chamaríamos da explicação geral, que, pela sua ampli-
tude e generalização, apenas tangenciaria o problema. Estaria lastreada 
nas condições da própria evolução histórica da República Ludovicense, 
um lugar marcado pela exclusão do povo da esfera pública, povo este 
cujas manifestações culturais foram sempre recusadas graças aos for-
tes preconceitos raciais, sociais e econômicos. 

A condição de excluídos da coisa pública levou o maranhense, 
por exemplo, a ostentar, em 1920, um índice de analfabetismo igual a 
84, 2% de sua população total. Este índice colocava o Maranhão como 
o quarto Estado brasileiro em analfabetismo, só superado pelo Piauí 
(88%), Alagoas (85, 2%) e Goiás (84,7%). 

O curioso é que, em 1872, quando se fez o primeiro Censo, o 
Maranhão, embora tendo 80,9% de analfabetos (menos, portanto, que 
em 1920), era a quinta Província mais alfabetizada, na frente, inclusive, 
de São Paulo (83%), Minas Gerais (89%), Rio de Janeiro (85,3), Bahia 
(81,9) e Pernambuco (82,5). Evidentemente que não se pode negar o 
peso desses fatores como estimulantes à despolitização da sociedade 
civil e, consequentemente, impeditivos à criação de instâncias gerado-
ras de vontade política.

À segunda reflexão chamaríamos de explicação específica, pela 
relação direta que guarda com a dinâmica do processo político local, na 
conjuntura social da República Ludovicense. A nosso ver, aquele pro-
cesso criou formas eficazes de bloqueio das manifestações sociais que, 
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associadas àquelas causas estruturais, acabaram, seja pela coerção, 
seja pelo cooptação das lideranças populares e proletárias, obstruindo 
a expressão da vontade política do povo. 

No que toca ao uso da força e da violência é ocioso repetir o que 
foi a Primeira República. Basta lembrar que o Código Penal de 1890 
considerava a greve, ou qualquer outra manifestação coletiva, um cri-
me. Esse Código e outras Posturas funcionaram na República Ludovi-
cense como ameaças constantes às manifestações populares, impondo 
restrições severas aos aglomerados de ruas, por exemplo. 

Até os primeiros anos deste século era proibida a dança de Bum-
ba na área central da Capital. O Código Penal previa prisão de 1 a 3 
meses e multa de 200 a 500 mil réis a quem praticasse “desvios dos 
operários do trabalho”, os hoje conhecidos “piquetes”. 

Afinal, não foi por acaso que quase metade da verba pública era 
gasta, todo ano, em força e segurança. A Constituição de 1891, por 
seu turno, praticamente cassou os direitos políticos da grande maioria 
do povo, por suas restrições ao voto dos analfabetos, o que acabava 
excluindo os pobres da coisa pública. 

ERICKSON (1979) revela que as eleições de 1908, 1912 e 1933, o 
percentual de eleitores registrados, sobre a população brasileira, cor-
responderam a irrisórios 4,8%, 5,6 e 4,1%, respectivamente. Podería-
mos ainda citar a Lei Adolfo Gordo, de expulsão aos ativistas estrangei-
ros e o estado de repressão permanente contra qualquer manifestação 
de protesto.

O exame das formas de cooptação das lideranças populares 
e proletárias, principalmente ao longo dos anos 1920, revela que as 
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mesmas foram, seguramente, influenciadas pelo acirramento das con-
tradições urbanas, ligadas à falta de acesso democrático aos serviços 
públicos. 

Não resta dúvida que os anos 1920 criaram uma arena de disputa 
entre governistas e antigovernistas na Capital, a ponto de ameaçar a 
dominação oligárquica, na medida em que as oposições captaram as 
insatisfações dos habitantes da cidade diante da crise infraestrutural 
urbana e sanitária. 

Com efeito, um dos principais instrumentos utilizados pelos si-
tuacionistas para neutralizar e arrefecer a disposição de luta do povo 
ludovicense foi a Assistência Proletária, criada por Godofredo Viana em 
1925 (Lei 1.242), instituição subordinada à Procuradoria Geral do Es-
tado. 

Compreendendo assistência jurídica, médica, higiênica, terapêu-
tica, educacional e auxílio às caixas de socorro, a AP exigia, entretanto, 
uma contrapartida muito cara.   Pelo seu Artigo 13, a Lei de criação es-
tabelecia que “os estatutos de todas as sociedades (proletárias) serão 
submetidos à aprovação do Governo para que possam as mesmas fazer 
jus aos benefícios da presente lei”. 

Através deste dispositivo e da inclusão, no orçamento do Estado, 
de uma verba de Assistência ao Proletário, que passou a sintetizar a 
própria AP, entregando a sua direção a Ribamar Pereira, um professor e 
advogado de grande poder de persuasão e mesmo de aliciamento, junto 
às lideranças proletárias, para o controle dessas associações pelo go-
verno. Contaria ainda com igual talento do vereador João Procório, para 
as relações com o legislativo municipal e do deputado Valle Sobrinho, 
nos contatos com o legislativo estadual.



176

A PRODUÇÃO DA COISA PÚBLICA

A rigor, a partir de 1925, todas as associações proletárias esta-
vam enquadradas no sistema da AP e, a partir daí, começariam a pro-
liferar tais tipos de associações. Em sua quase totalidade associações 
mutualistas, herdeiras das primitivas associações de artesãos locais, 
no começo da República, aglutinadas em torno da Liga Operária Mara-
nhense, aquelas “uniões” justificavam sua existência para enfrentar o 
custo de vida e gerar a assistência financeira aos sócios necessitados. 

Assumindo o papel de ordenador principal do “associativismo 
operário”, como se autointitulava, a AP chegaria, naquele período, a 
tutelar, inteiramente, até mesmo as mais antigas associações, como 
a União Operária Maranhense, fundada sob os auspícios da Igreja, em 
1918, para “agrupar todos os operários em torno do ideal cristão”. Ou 
o Centro Artístico e Operário, associação antiga, que, desde 1913 já 
recebia consideráveis favores do governo, inclusive a sua própria sede, 
cedida pelo Governador Luís Domingues, depois permutada, em 1920, 
por Urbano Santos e finalmente doada, em 1927, por Magalhães de Al-
meida. Ou ainda a União dos Pequenos Mercadores de São Luís, fundada 
em 1922, lugar preferido para as solenidades de constituição das novas 
uniões proletárias incentivadas pelo Governo.

Na segunda metade dos anos 1920, rezavam pela cartilha da AP 
as principais associações proletárias da cidade. Além das citadas, in-
cluíam-se a União dos Pedreiros, dos Carroceiros, dos Carregadores, 
dos Foguistas, dos Trabalhadores da Capatazia, dos Pintores, dos Car-
pinteiros, dos Estivadores, dos Remadores, dos Marítimos, dos Barbei-
ros, dos Letreiros, ou ainda, a Associação dos Empregados do Comércio, 
a Bateria Fraternal de Glória e a União Fabril, em grande parte fundada 
na segunda metade dos anos 1920. 
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Praticamente sem exceção, os estatutos dessas associações 
preconizavam que as mesmas deveriam cumprir suas finalidades be-
neficentes e assistenciais, “dentro da ordem, da lei e do respeito aos 
poderes constituídos” (sic).

Era realmente impressionante o grau de “identidade” entre as 
“uniões” e o situacionismo. Os grandes eventos sociais e religiosos 
eram realizados com a mesma pompa com que eram comemorados em 
nível “oficial”.  

O “Natal do Proletariado”, de 1926, teve como ponto culminante 
uma missa na catedral, rezada pelo Arcebispo e contou com a presença 
do Presidente do Estado, do Prefeito Municipal, do Capitão dos Portos 
e do Comandante do 25º BC, além de outras autoridades constituídas.  

Em geral, todas as solenidades de fundação de novas associa-
ções eram presididas por uma alta patente do governo, seja o Prefeito 
ou, até mesmo, o Presidente do Estado. Geralmente tinham como pa-
trono Ribamar Pereira, que, naquelas sessões, invariavelmente, fazia 
uso da palavra, ao lado do vereador João Procório e do deputado esta-
dual Valle Sobrinho. 

Na verdade, eram poucos os operários que falavam naquelas 
solenidades; em geral eram os “doutores” que se expressavam. Os 
operários só falavam mesmo nas sessões para homenagear os aniver-
sários dos beneméritos e patronos, oportunidades em que era eleito um 
“orador dos operários” para a saudação oficial.

Até mesmo a União Fabril Maranhense, representativa dos ope-
rários de fábrica, aglutinado, portanto, os trabalhadores do segmento 
mais “moderno” da economia, não fugiam à regra. Em 1926 comemora-
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ram, em grande estilo, o aniversário de Valle Sobrinho, presenteado, na 
oportunidade, com um relógio se ouro, pelas mãos de um “interessante 
menino” (Diário Oficial, 24 de Maio). Essa mesma União realizaria, em 
1927, uma sessão solene, “repleta de operários”, para receber o de-
putado situacionista Raul Machado e o dirigente do PR situacionista 
Theodoro Rosa, com o objetivo de hipotecar solidariedade ao Presidente 
Magalhães de Almeida, então alvo predileto da oposição. 

Ainda em 1927, no dia 28 de julho, data da adesão do Maranhão 
à Independência, os operários de todas as Uniões realizaram a “Marche 
aux Flambeaux”, préstito em todas as ruas da cidade, que finalizou no 
Palácio do Governo, de onde, além de Valle Sobrinho e Ribamar Pereira, 
falaram as autoridades constituídas. 

Como se não bastasse esta rede de interesses, em 1929, o gover-
no reconheceria, como de utilidade pública (Lei 1.334), o Conselho Su-
perior de Proletários do Maranhão, o qual passaria a ser subvencionado 
com a importância de 1 conto e 800 mil réis por ano, sendo constituído 
pelos presidentes de todas as sociedades de trabalhadores do Estado.

Percebe-se, evidentemente, que na República Ludovicense os 
movimentos organizados de trabalhadores eram mais de artesãos e de 
proletários que de operários de fábrica, o que deve ter facilitado a coop-
tação das lideranças pelas oligarquias. Fato que também deve ter con-
tribuído para o inexpressivo número de greves. Inexperientes neste tipo 
de manifestação e sem a presença de trabalhadores portadores da base 
doutrinária trazida do exterior pelos operários europeus que lideravam 
a classe operária nos grandes centros, o movimento operário local teve 
que ficar subordinado à liderança do assistencialismo mutualista. 
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Os arremedos de greves reivindicatórias, ocorridos no inicio da 
República (1891), noticiadas no “Pacotilha”, envolvendo cigarreiros, 
oficiais da carpintaria e calafates, ou até mesmo cocheiros e conduto-
res de bonde(que ameaçaram, mas desistiram logo), contra os salários 
baixos e o custo de vida, não resistiam mais que 24 horas. 

A greve dos magarefes, naquele mesmo ano, apesar da reper-
cussão, não foi além de um dia, deixando, como saldo, a dispensa do 
magarefe Benedicto Belleza, um dos líderes do movimento, e mais dois 
outros grevistas (“Diário do Maranhão”, 16 de setembro de 1891). 

No tocante aos serviços públicos, um dos raros motins ocorreu 
em 1893, quanto Antônio Martins Machado, “à frente de um grupo su-
perior a 200 pessoas”, apedrejou um dos carros da Companhia Ferro- 
Carril Maranhense e colocou dormentes na linha Estação-Jordoa. No 
dia seguinte, aquele “agitador” estaria sendo processado   pelo oficial 
do Corpo de Infantaria do Estado (“Diário do Maranhão, 16 de julho de 
1893), tendo, provavelmente, recebido uma punição exemplar.

Fica evidente que nos movimentos sociais organizados, houve o 
predomínio de lideranças tipicamente pelegas, sustentadas pelo go-
verno ou, em alguns casos, pela Igreja. A rigor, eram agremiações que 
congregavam operários e setores de camadas médias, muito mais inte-
ressadas em defender princípios liberais e conservadores, que discutir 
ideias e posições sindicais autônomas. 

A exclusão do povo da vida pública, de tão poderosa que foi, im-
pediu assim que fossem criadas instituições onde a população pudesse 
exprimir uma vontade política própria. Por esse motivo, o povo, ou mes-
mo “seus” segmentos mais organizados, não conseguiram desenvolver, 
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na arena política, uma capacidade autônoma de enfrentamento da situ-
ação criada pela classe dominante.

Com efeito, passando agora à apreciação de um eventual papel 
do Estado como antecipador no que tange à disponibilidade de serviços 
públicos, objetivando neutralizar a reação popular, ficou inteiramente 
rejeitada à luz dos dados compulsados no trabalho. 

Mesmo que se reconheça o sentido “econômico” das decisões 
sobre a produção de serviços públicos, o que justificaria o caráter “an-
tecipatório” das ações do Estado, frente a uma sociedade civil desapa-
relhada e subordinada pelo autoritarismo oligárquico, ficou mais do que 
evidente que aquelas decisões foram, não só “retardatárias” (veja-se o 
processo de obsolescência dos serviços), mas, sobretudo, insuficientes 
para satisfazer o consumo coletivo. Daí porque, para ser considerado 
antecipador das reivindicações por mais e melhores serviços, o Estado 
deveria tê-los produzido e distribuído, de tal modo, que as condições de 
acesso aos mesmos fossem direitos de todos.

Nas próximas seções, ainda dentro deste capítulo, explicitaremos 
os processos econômicos e políticos que determinaram a produção dos 
serviços públicos. Tentaremos uma espécie de reconstituição histórica 
da trajetória de cada um deles, onde esperamos desenhar o seu perfil 
básico. 

Os passos seguintes do trabalho se encaminham para a análise 
da arqueologia histórica dos serviços, ao estudo da dinâmica dos inte-
resses que subsistiram no interior do aparelho estatal local, à análise 
das prioridades dos gastos púbicos e ao exame de uma eventual pres-
são da cidadania e seus movimentos, nos processos que determinaram 
a existência dos serviços. 
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A partir de agora uma questão central estará sempre presente:  
de que forma, na República Ludovicense, o processo de acumulação e o 
processo político impuseram limites ao desenvolvimento dos serviços 
básicos?

A Água Não Aplacava a Sede

“E nós com sede, nós o povo, nós a quem em 
vez de jorros d´água 

se dão catadupas de boas intenções”. (Leitor 
anônimo do “PACOTILHA”, 14.01.1920)

A primeira iniciativa do pode público objetivando disciplinar o for-
necimento de água potável, encanada, em São Luís, data de 1850. A lei 
provincial 287, de 4 de dezembro daquele ano, dava autorização à Pre-
sidência da Província a incorporar uma Companhia que se encarregasse 
do encanamento e da distribuição, na Capital, das águas do Rio Anil. 

Só em 1856, no entanto, assinou-se o contrato para a constitui-
ção da referida empresa, que se chamou Companhia do Anil. Represen-
tando a Província, assinou-a, em 3 de dezembro, o Presidente Antônio 
Cândido da Cruz Machado; representando a Companhia, foi signatário o 
tenente-coronel Raimundo de Brito Gomes de Souza17. Capital inicial: 

17  O comerciante e empreendedor João Gualberto da Costa, de origem portugue-
sa, disputou os serviços de abastecimento de água encanada na cidade, propondo ao Governo 
Provincial fazer uma rede de canos de ferro para conduzir as água do Apicum, proposta que 
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200:000$000, divididos em 2.000 ações de 100$000 cada. Cláusula es-
pecial: concedia-se à Companhia um privilégio de venda da água por 
60 anos. 

Depois de gastar 300:000$000 e se passarem mais 4 anos, a 
Companhia do Anil declarou, em 1º de janeiro de 1862, concluídas as 
obras.

Nesse ínterim, além de 6 chafarizes colocados em locais da cida-
de, a Anil conseguiu conquistar muitos opositores. Motivos principais: 
o privilégio de venda de água por 60 anos, o que desagradou potenciais 
interessados no “negócio”18; o quase certo aumento no preço da água, 
o que se chocava com as expectativas dos consumidores e agora, no 
ato da entrega da obra, uma elevação de gastos de cem contos de réis. 

Além disso, duas exigências finais da Companhia- a garantia do 
cumprimento do privilégio e o pagamento, pelo Estado, de juros sobre 
o capital investido no empreendimento19 - acabaram funcionando como 

foi derrotada pela de Raimundo de Brito Gomes de Souza e seu sócio, o engenheiro Raimundo 
Teixeira Mendes (Viveiros, 1954).
18  Na verdade, a campanha de oposição à Companhia do Anil foi comandada pela po-
derosa Donana Jansen (então a maior latifundiária e maior  proprietária de imóveis urbanos da  
Província) e seu sócio, José da Cunha Santos, um espanhol de nascimento, em razão da virtual 
ameaça aos bons negócios que aquela senhora obtinha com a venda d´água de seus poços do 
Apicum e do Vinhais . Antes de se tornarem sócios, José da Cunha Santos era o principal forne-
cedor de águas na cidade e para  os navios que ancoravam no porto, abastecendo-se das fontes 
de Donana Jansen, cujas águas gozavam a fama de serem de excelente qualidade. Até então, 
o acondicionamento da água era feito em pipas, que eram conduzidas para a cidade através de 
carros de boi ou em canoas. A vendagem era feita de porta em porte e o preço do caneco de 18 
litros girava em torno de dez réis. Eram também precárias as condições de higiene dos carros 
pipa onde vinha água, o que era atenuado pela decantada qualidade da mesma (Viveiros, 1954).
19  O juro contratado e reconfirmado pela Lei 525, de 8 de Julho de 1859, estendido 
a mais de 100 contos gastos na obra, era de 8% ao ano.
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estopim para que o Presidente Campos Melo negasse aqueles direitos, 
apoiando-se no fato de que as obras teriam fugido aos termos do con-
trato. 

Segue-se um intenso período de litígios entre ambos, culmi-
nando com a entrega, pela Companhia, das obras ao governo, em 22 
de dezembro de 1862, e a recusa imediata deste, que chegou a propor 
pleito judicial à Anil.

A crise se prolongou até 1867, quando o então Presidente da Pro-
víncia, Franklin Américo de Menezes Dória, consegue enfim um acordo 
com os Diretores da Anil, acertando a sua dissolução (Lei 782, de 11 de 
julho de1866 e 814, de 2 de julho de 1867) ao tempo em que combina-
ram a organização de uma nova empresa, desta feita com o inglês John 
Blount, cuja sede seria em Londres (MARQUES, 1870, PAXECO, 1922, 
MARQUES, 1867).

As iniciativas do poder público, a partir de 1850, visando o en-
canamento de água do Rio Anil, revelavam que o abastecimento de 
água da cidade já se constituía em um problema, senão grave, pelo 
menos em processo de agravamento. Não foi à toa, portanto, toda a 
controvérsia em torno de qual deveria ser a melhor maneira de fazer o 
encanamento das águas, que culminou com a organização e dissolução 
da primeira diretoria da Companhia do Anil, processo este que só se 
esgotaria, em sua primeira fase, em meados de 1867.                                                                       

Nestes cerca de 17 anos iniciais não se conseguiu mudar, basica-
mente em nada, o quadro existente, destacando-se apenas a colocação 
dos já citados 6 chafarizes em pontos estratégicos da cidade.  Ressal-
ta-se apenas, neste caso, um dado de inovação, que foi o da própria 
colocação de chafarizes e o prazo de exclusividade.
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Destacando-os, PAXECO (1922) identifica certo interesse das au-
toridades locais em acompanhar de perto o que se passava na Capital 
da República, pois justamente a partir da segunda metade do século 
passado foi quando se iniciou, no Rio de Janeiro, o sistema de abasteci-
mento d´água através de chafarizes e foi quando também ali surgiram 
projetos na Câmara autorizando o governo a conferir privilégios de ex-
clusividade por 60 anos, o que só se efetivou a partir de 1880.                                                                              

Retornemos, entretanto, a 1867. Inviabilizado o contrato Gomes 
de Souza, o Presidente Franklin Américo de Menezes Dória, em 28 de 
outubro de 1867, materializou um dos seus últimos atos administrati-
vos, o Contrato Blount, o qual, pela matéria envolvida, em especial a 
possibilidade de água potável encanada na cidade, foi julgado uma de 
suas “glórias administrativas”.  

Com efeito, para resolver a antiga situação litigiosa, o presidente 
Dória praticamente fez a Província dispender o valor equivalente a todo 
o capital gasto nas obras da extinta Anil, como forma de indenizar os 
particulares que tinham valores comprometidos na antiga Companhia. 
Foi esta a maneira encontrada para tornar possível o novo Contrato. 

O Contrato Blount tinha tudo para dar certo. Afinal, em sua di-
reção estariam o capital e a tecnologia de um engenheiro inglês; es-
tavam salvos os capitais locais utilizados na Companhia do Anil e a 
Província certamente livre das exigências e dos auxílios intempestivos 
à extinta organização. Contudo, o Contrato Blount fracassou, também. 
Obrigada, por exigência contratual, a incorporar a Anil em dez meses, a 
nova empresa não o conseguiu, tendo em seguida, de abdicar de suas 
pretensões.
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Com efeito, uma análise do Contrato Blount indica alguns aspec-
tos das negociações a que chegaram os interessados a respeito da pro-
dução e gestão dos serviços de água na cidade. Vejamos alguns pontos:

a) Garantia o respeito aos direitos e interesses dos antigos acio-
nistas da Anil;

b) Estipulava o prazo de dez meses para o empresário inglês in-
corporar uma nova companhia, reforçar e aperfeiçoar as obras de enca-
namento existentes e apresentar os estatutos da empresa;

c) Reduzia em 50% o valor nominal das ações em poder dos an-
tigos acionistas, tão logo fosse legalizada a incorporação, quando ativo 
e passivo da Anil passariam para sua propriedade;

d) Autorizava a emissão de novas ações, até o valor de 
150:000$000, cujas chamadas deste capital seriam realizadas à medida 
das necessidades de acabamento das obras;

e) Estabelecia um rendimento líquido anual de no mínimo 6% 
para todo o capital social efetivamente realizando e se tal não ocorres-
se, “permitia que fossem privilegiadas as ações que representassem 
o capital novamente chamado, na percepção do dito dividendo saído 
daqueles rendimentos”;

f) Previa a ampliação da canalização das 3 milhas inglesas exis-
tentes, para 9 milhas;  o suprimento, por meio de penas d´água, nas 
casas particulares e estabelecimentos públicos (proprietários e gover-
no fariam as obras para tal fim) e o aumento do número de torneiras, 
para venda de água ao público, nos 6 chafarizes existentes20, os quais 

20  Os chafarizes estavam localizados: na praça do Campo de Ourique, nas  praças do 
Mercado, Alegria e do Açougue, nos largos de Santo Antônio e do Carmo(Marques, 1867).
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deveriam ser “cercados de engradamento de ferro em distâncias de 8 a 
12 palmos, com tanques que se conservarão sempre cheios”;

g) Retirava o privilégio de exclusividade da venda da água, embo-
ra mantivesse o do abastecimento por meio de canalização;

h) Estabelecia como horário, para a venda da água, das 4 às 21 
horas, como exceção do Largo do Carmo21, onde seria vendida por toda 
noite;

i) Fixava o preço máximo do caneco da água, de doze frascos, em 
20 réis e estabelecia gratuidade para a água utilizada em incêndios e 
pelas repartições públicas;

jl) Mantinha o monopólio da exploração, por 60 anos, a partir da 
conclusão das obras, quando então a Companhia seria dissolvida e os 
seus bens e patrimônio passariam para a fazenda provincial;

k) Autorizava a Companhia a desapropriar, por utilidade pública, 
terrenos, fontes e regatos que fossem julgados úteis para ampliar o 
abastecimento d´água, ficando as despesas de desapropriação sob sua 
responsabilidade;

l) Prometia o governo provincial obter do governo geral isenção 
de direitos de importação para equipamentos e materiais que fossem 
necessários para a efetivação das obras;

m) Fixava o câmbio de 27 pennys por 1$000 para todos os valo-
res em moeda nacional que a Companhia recebesse do governo ou de 
particulares.

21  O Largo do Carmo era a área nobre e o coração da cidade.
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Afora algumas outras cláusulas, mais de cunho legal, fiscalizató-
rio e administrativo, estes foram os termos do Contrato Blount22.

As clausulas, a rigor, falam por si sós, dispensando assim maio-
res esclarecimentos. Alguns pontos, todavia, se destacam. Propunha-
-se, por exemplo, o cercamento dos chafarizes, o que atesta o inicio de 
ações mais efetivas no sentido mais da “privatização” que da “publici-
zação” do acesso ao serviço de água, além, evidentemente, de acirrar 
a “concorrência” entre as fontes (que, àquela altura, já davam amplos 
sinais de ruína), e os chafarizes, pois o acesso às primeiras era mais 
democrático e muito mais barato. 

No que respeita à exclusividade no abastecimento, houve mais 
realismo que no Contrato Gomes de Souza, pois se descartava a pos-
sibilidade de apenas uma empresa monopolizar o tradicional sistema 
de venda livre, o que pode revelar o poder de pressão daqueles que 
localmente exploravam aquela atividade23.  A melhor fatia do mercado, 
contudo, estava garantida para a nova Companhia, pois se mantinha o 
monopólio de venda de água encanada, pelo prazo de 60 anos, ao fim 
das obras. 

Outro aspecto relevante dessa nova negociação diz respeito à 
repercussão daquelas inovações no preço da água. Pelo Contrato, o ca-
neco de 12 frascos passaria a ser vendido a 20 réis, ou ao preço de 1,66 
(real e 66) o frasco. Se se compara com os preços cobrados por Donana 
Jansen, que deveriam ser os preços vigentes até então, de 0,55(real) 

22  Assinaram como Diretores da Cia. Anil, no ato de registro do Contrato, Raymundo 
Augusto de Sá, Filipe Joaquim Gomes de Macedo, Carlos de Brito Baima e Martinus Hoyer.
23  Na verdade, o paragrafo 1ª da lei 782, de 11 de Julho de 1866, que inova o Contra-
to da Companhia do Anil, já previa o fim do privilégio exclusivo da venda de água em São Luís, 
ao tempo em que mantinha o privilégio da venda por meio de canalização.
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por frasco d´água, nota-se uma acentuada elevação, de 201,8%, no 
preço do “produto”.

Mesmo que o Contrato Blount não tenha vigorado, o problema 
do preço da água, bem como o preço dos demais serviços públicos 
administrados por concessionárias, foi sempre uma questão recorrente, 
na medida em que, de um lado, era uma fonte de lucro e, de outro, um 
fator inibidor do amplo consumo. Essa questão permanecerá intensa-
mente viva durante todo o período de estudo.

O Contrato Blount, com efeito, representou uma tentativa de pe-
netração do capital inglês no setor de abastecimento d´água, em São 
Luís. Àquela época, o capital e a tecnologia britânicos, tanto para esse 
setor, como para os demais, relativos à infraestrutura urbana, eram os 
mais desenvolvidos mundialmente. Juntamente com os norte-america-
nos e canadenses, tiveram presença marcante no processo de moder-
nização urbana das cidades brasileiras. No caso da água canalizada, os 
ingleses, apesar de terem tentado chegar muito cedo, não conseguirão, 
de forma efetiva, organizar diretamente uma empresa para tal fim. O 
que não ocorreu em São Paulo, por exemplo, onde os ingleses implanta-
ram, em 1877, a Companhia Cantareira de Água e Esgotos, que captava 
água na Serra da Cantareira e a conduzia, encanada, para a cidade24.

24 Apesar do afamado prestígio inglês, a Companhia Cantareira não resolveu os pro-
blemas de abastecimento d´água em São Paulo e, por isso mesmo, era alvo das reclamações 
do povo e provocava muitos debates na Câmara. De tal forma se avolumaram os protestos, com 
o agravamento da crise de abastecimento, acelerada pelo crescimento populacional, que o 
Governo estadual se viu obrigado a encampar a “Cantareira” e implantar a Repartição de Águas 
e Esgotos, sendo, por este fato, uma das primeiras cidades a transferir para o setor público o 
serviço de águas. O que, na verdade, também não resolveu o problema, pois ao longo da Primei-
ra República este continuou sendo um setor extremamente vulnerável (Eletropaulo, 1986).



189

SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA NA REPÚBLICA LUDOVICENSE

Verificada, com efeito, a impossibilidade do Contrato Blount se 
efetivar, as esperanças de modernização logo se desfizeram. Novamen-
te o problema do abastecimento de água canalizada assoma integral. 

No cotidiano da cidade retornou-se à vendagem de água à base 
da livre concorrência, só que agora agravada pela paulatina degradação 
das fontes, o que tornava mais difícil o consumo de água. Não se sabe 
o tratamento dado pelo poder público aos chafarizes até 1874, que foi 
o ano em que o governo celebrou um novo contrato para a canalização 
da água. 

Na verdade, os dados são muito deficientes, ao longo dessa fase, 
a respeito de eventuais melhoramentos realizados no setor de abaste-
cimento de água.

Em 1874, portanto, materializou-se a terceira tentativa do poder 
público local de organizar uma empresa para explorar aquela atividade. 
Em 23 de setembro de 1874 fundou-se a “Companhia das Águas de São 
Luís”, de capital local, organizada pelos empresários Martinus Hoyer 
(ex-diretor da Companhia do Anil), José João Alves dos Santos, João 
Bento de Barros e Manoel José da Silva. Ainda que desse preferência 
pelas águas do Anil, este novo contrato previa também a utilização de 
outros mananciais, com ônus à Companhia, e mantinha as cláusulas 
anteriores relativas a desapropriação de terrenos, fontes e regatos25. 
Assinou o contrato com os referidos negociantes, o vice-Presidente da 
Província, José Francisco de Viveiros.

25  A Companhia das Águas manteve-se em funcionamento até os primeiros anos da 
década de 1920, quando desaparece com a criação da The Ulen Manegement, subsidiária ameri-
cana que concentrou os serviços de água, esgoto, eletricidade e tração, na cidade, até 1946. Ao 
longo de sua existência prolongada, a Companhia das Águas teve uma trajetória extremamente 
atormentada diante dos problemas, frequentes e insolúveis, de abastecimento regular de água.
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Cabe, antes de prosseguir, um esclarecimento sobre o significado 
social das fontes e dos chafarizes para o abastecimento da cidade. Do 
mesmo modo que nas demais cidades brasileiras o abastecimento de 
água em São Luís, até o surgimento da Companhia de Águas, era feito 
por duas formas principais: pela própria população, diretamente das 
fontes, poços, nascentes, etc.; e pela vendagem livre, através de “nego-
ciantes”, que exploravam aquele ramo, ou de “aguadeiros”, tipo social 
que vivia da venda de água. 

Não se pode dizer, por seu turno, que esta Companhia ou qual-
quer outra, até praticamente o término da Primeira República, tenha 
efetivamente eliminado aqueles sistemas “primitivos” de abastecimen-
to da água por meio de canalização. Pelo menos até 1921, quando a Anil 
dava sinais de que seu fim estaria próximo, a vendagem livre da água 
era ainda intensa na capital, especialmente às camadas mais pobres, 
para as quais o serviço de encanamento permaneceu inacessível. Mes-
mo o Projeto Ulen, iniciado entre 1922-23, que teve um papel decisivo 
na modernização daquele serviço, não eliminou a venda livre.

No caso de São Luís, por outro lado, houve uma peculiaridade no 
que diz respeito ao significado social das fontes e dos chafarizes, frente 
aos problemas do abastecimento d´água.  As primeiras, mesmo que em 
sua maioria, no início, fossem de propriedade privada, seja por bene-
plácito ou mera caridade (especificamente quanto às que pertenciam 
à Igreja), foram de fato muito mais acessíveis à população em geral. 

Com a aquisição paulatina das fontes pelo poder público este 
quadro também não se modificou substancialmente, mesmo que em 
alguns casos tenha implicado em cobrança de tarifa aos consumidores, 
que acabavam, na verdade, desaparecendo muito cedo. O que se justi-
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ficava, principalmente, pelo descaso com que o poder público tratava 
as fontes, ficando assim sem condições de maiores exigências quanto 
ao retorno tarifário. Já no caso dos chafarizes26, cuja difusão se deu a 
partir dos anos 1850-60, face a um maior volume de gastos em sua 
construção e pelo fato de sua grande  maioria ter sido produto de con-
cessionários privados, era cobrada, com muito maior rigor, a tarifa de 
consumo, o que elevava o preço da água e, consequentemente, restrin-
gia o consumo popular. Assim, longe de ser saudado como um evento 
benfazejo, a chegada dos chafarizes representou para o povo em geral 
algo, no mínimo, danoso, uma vez que a paulatina deterioração das 
fontes públicas acabava transformando a água em um produto escasso. 

No bojo desta situação se originou o “aguadeiro”, um tipo so-
cial dos mais representativos na vida da cidade por vários anos, sendo 
igualmente peculiar nas demais cidades brasileiras. Até meados do 
século XIX, por exemplo, o perfil do abastecimento era mais ou menos 
este: a população pobre se utilizava do autoabastecimento, segundo as 
formas tradicionais, principalmente nas bicas e fontes públicas, que já 
davam evidentes sinais de ruína; as famílias que não possuíam sítios 
com poços ou fontes, e não tinham escravos, se abasteciam recorrendo 
aos “aguadeiros” livres, que coletavam a água nos vários locais e a 

26  Não tivemos notícia sobre a época em que se construiu o primeiro chafariz públi-
co em São Luís. Desconfiamos que não tenha surgido antes dos construídos pela Companhia 
Anil. Em São Paulo, o primeiro foi construído em 1744, em um período em que a cidade era 
muito pobre e seguramente menor que São Luís. Ali, aquele primeiro chafariz, se supria da 
água que sobrava dos reservatórios dos Franciscanos e o abastecimento dependia muito mais 
da ação da própria população, que apanhava água nos rios, nascentes e poços. Só mais adiante 
se ampliou o número de fontes e os “aguadeiros” entraram em cena, como vendedores domi-
ciliares de potes de água. Este sistema., de tão importante que era, acabou consagrando uma 
contabilidade original, baseada na feitura de marcas de carvão na parede, que serviam como 
comprovante de fornecimento de água, a serem pagas mensalmente(ELETROPAULO, 1986).
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transportavam geralmente em pipas puxadas a burro (aguadeiros esses 
que se tornarão agentes de grande relevância para o abastecimento, 
ultrapassando até os limites da Primeira República); a fatia mais orga-
nizada e seletiva do “mercado”, aquela que oferecia a água de melhor 
qualidade, era controlada por Donana Jansen, que fazia da venda do-
miciliar de água potável um “negócio”; e, por último, havia o nascente 
interesse pela constituição de “companhias” para realizarem o abaste-
cimento através de água encanada. 

A era das companhias, por seu turno, inaugurou uma nova fase na 
história do abastecimento de água na cidade, ao mesmo tempo em que 
provocou a disputa pelo mercado entre as forças antigas, representadas 
por aqueles que exploravam, isolada ou organizadamente, a venda livre, e 
as novas forças, representadas na iniciativa do governo em organizar os 
serviços de forma concentrada e centralizada, via sistema de canalização.

Já as fontes públicas, a despeito da relevância que sempre tive-
ram para o abastecimento de água, foram, progressivamente, se dete-
riorando, principalmente pelo descaso com que eram tratadas, a ponto 
de, em 1867, as principais como as Fontes das Pedras, do Bispo, do Api-
cum, do Momoim e do Ribeirão, estarem em condições precaríssimas27. 

Em geral, as fontes pertenciam a particulares, localizavam-se em 
quintas ou sítios e só aos poucos foram sendo adquiridas pelo poder 
público. A Fonte do Marajá, ainda em 1828, era de propriedade particu-
lar e foi o seu dono que a tornou de serventia pública, oferecendo duas 
bicas ao consumo da população.  A Fonte das Pedras era uma das mais 
antigas, foi construída pelos holandeses e por causa da qualidade de 

27  César Marques inventaria, além das citadas, as seguintes Fontes em São Luís: a 
da Olaria (1723), a da Salina (1793), a do Gavião e a do Açougue (1809) e da do Marajá (1828).
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suas águas, uma das mais disputadas. Apesar disso, sempre foi tratada 
com descaso.  Em 1762 já dava os primeiros sinais de ruína. Em 1774 o 
governador Joaquim de Melo e Póvoas recomendava ao Senado da Câ-
mara da Capital que “se protegesse aquela Fonte” pois, cada vez mais, 
diminuía sua vazão, principalmente nos meses de verão, quando a água 
não dava para suprir as necessidades dos que o demandavam. Os regis-
tros indicam que, já nesse período, nos meses de verão, a disponibili-
dade de água nas cercanias da cidade era insuficiente para o conjunto 
da população, o que provocava desordens no momento de obtenção de 
água nas fontes e, para muitos, a obrigação de ir a lugares cada vez 
mais distantes para conseguir o “precioso líquido”. 

Um requerimento da Câmara de São Luís, de 1818, presumivel-
mente em função do agravamento dos problemas de abastecimento 
d´água, recomendava não fosse cortado o arvoredo das imediações da 
Fonte das Pedras, para que se garantisse mais água durante a seca, 
pois essa era praticamente a única e a de melhor qualidade, disponível 
ao público, além de ser também a única que servia para o que chama-
vam as “aguadas de navios”28.  

Pouco conseguiram fazer as autoridades, por todos os anos se-
guintes, além de meros reparos de rotina, a ponto de no período em que 

28  Assim denominavam ao suprimento de água que obtinham na cidade para satis-
fazer as necessidades de consumo e higiene das embarcações. Em geral, nas outras cidades, 
“aguadas” eram feitas em chafarizes próximos ao cais. No Rio de Janeiro havia um chafariz 
famoso, no Cais do Porto, a Praça 15 atual, inaugurado em 1789, que levava a assinatura de 
Mestre Valentim. Em São Luís, onde os chafarizes demoraram amis a chegara, as “aguadas” 
acabavam acontecendo nas Fontes, em especial na Fonte das Pedras. Realizava-se ali uma 
operação que não agradava, pois, as pipas cheias d´água voltavam rolando até os navios. Há 
uma queixa do Ouvidor da Capitania, de 1813, ao chanceler Antonio Roiz Velloso, que atesta, até 
então, inexistirem chafarizes na cidade (VIEIRA FILHO, 1971, p. 159).
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estamos situados, se encontrar a Fonte das Pedras em quase estado de 
destruição. Não diferente era a situação da Fonte do Bispo, que se via 
sujeita à invasão da água salgada nos dias de grandes marés, também 
graças a pouca atenção das autoridades. A da Fonte do Momoim, cujos 
paredões e carrancas, onde deveria correr a água, encontrava-se em 
avançado estado de deterioração, não merecendo do poder municipal 
a devida atenção. A Fonte do Apicum, que, a despeito de ser uma das 
mais novas, pois datava de 1827, já não tinha água correndo pelas suas 
seis bicas e, dos seus seis poços, dois já estavam abandonados. A Fonte 
do Ribeirão foi a que conseguiu ser melhor preservada do que qualquer 
uma das outras, pois ainda hoje subsiste, embora como monumento 
histórico, tendo sido construída por volta de 1796.  Mesmo assim, em 
1832 era considerada, pela Câmara, em estado de ruína. Em 1832 nela 
foram realizados alguns melhoramentos, mas em fins dos anos 1860 
encontrava-se novamente deteriorada (MARQUES, 1970).

Chegamos, enfim, a 1889. A República nasceu herdando o agra-
vamento do abastecimento de água potável.  A Companhia das Águas 
não conseguia se livrar de seus muitos tropeços, entre eles o de não ter 
logrado canalizar as águas do Anil para o abastecimento de São Luís. 
Em fins de 1892, quando tentou, finalmente, cumprir aquela cláusula, 
que era a principal do seu contrato com o Governo, eis que a Companhia 
de Fiação e Tecidos do Rio Anil, que se supria das águas daquele rio 
para fins industriais, resolveu embargar as obras, alegando ser aquele 
rio de sua propriedade29. 

29  Este litígio se prolongou até o inicio dos anos 1920, tendo como pano de fundo 
a contestação ao Anil da qualidade de rio público. Como houve necessidade de se recorrer aos 
seus afluentes para o abastecimento de água da Capital, a Rio Anil exigiu pagamento pela sua 
desapropriação e de seus afluentes. Em 1922 será a vez da Companhia das Águas, por ocasião 
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Em 1893, insatisfeitos com a atuação da Companhia, as auto-
ridades do governo, pela Lei 50, de 15 de maio, lhe impõem alguns 
ônus, retirando privilégios, tal qual já havia ocorrido em 1891, quando 
o contrato original foi prorrogado. Novamente em 1894 (Lei 89, de 4 de 
setembro), 1895 (Lei 110, de 27 de abril) e 1900 (Lei 264, de 16 de abril), 
o contrato sofreu modificações.

O exame da Lei 50 revela claramente a insatisfação dos primei-
ros governos republicanos em relação à Companhia das Águas, bem 
como realça os dois principais problemas ligados àquele serviço pú-
blico: o da falta d´água e o da elevação de preços. Percebe-se que o 
suprimento de água dependia do regime de chuvas, ocorrendo no verão 
cortes drásticos em sua disponibilidade. Pressionava então o governo 
no sentido de que o suprimento à população da Capital se fizesse de 
modo mais satisfatório durante todas as estações, ao mesmo tempo em 
que procurava induzir a Companhia a adquirir os mananciais que fossem 
necessários, bem como a reformar o sistema de canalização. 

Nos termos daquela Lei, a Companhia obrigava-se a fornecer, 
diariamente, pelo menos, um milhão de litros d´água potável de quali-
dade. Por outro lado, nota-se que a Companhia pressionava no sentido 
de elevar o preço da água (o que justificava alegando elevação de cus-
tos operacionais), não recebendo, todavia, a anuência do governo, que 
continuava proibindo a venda da água à população por preço maior que 
o em vigor, da ordem de 20 réis por caneco de 26 litros, ou 0,76 (real) 
por litro de água. 

do fim de sua concessão, fazer o mesmo, e exigir do Estado a indenização pela desapropriação 
do rio e de seus afluentes (Ver, a esse respeito, exposição do engenheiro Britto Passos, ao 
Secretário do Interior, datada de 4 de Março de 1920).
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Vetava ainda o governo qualquer iniciativa da Companhia que 
viesse a incorrer em ônus aos consumidores, como a venda ou aluguel 
de registros. Percebe-se também que os chafarizes já davam sinais de 
precariedade, pois que se concedia à Companhia a autorização para su-
primir aqueles, reconhecidamente inúteis, por torneiras, colocadas em 
lugares adequados.

A exigência imposta à Companhia de que fornecesse, no mínimo, 
um milhão de litros d´água diários atesta, entre outras coisas, a sua 
incapacidade de atendimento à população da cidade, além de demons-
trar que o acesso àquele serviço público, nos primeiros anos da Repú-
blica, continuava obstruído ao “público”. Elaborando para isso alguns 
cálculos simples, pode-se chegar à seguinte situação. Admitindo que 
a população de São Luís fosse de 30.000 habitantes em 1893(Censo de 
1890 atribuiu à cidade 29.308 habitantes), e que a capacidade de pro-
dução diária de água da Companhia correspondesse a 1.000.000 litros 
é fácil verificar que o consumo médio per-capita correspondia a 33, 3 
litros de água. Se, por outro lado, compararmos esse nível de consumo 
aos 100 litros diários por pessoa, considerados internacionalmente, à 
época, como padrão mínimo de consumo para uma pessoa suprir suas 
necessidades globais – em alguns países esse consumo chegava a 150 
e até 200 litros per-capita (CANTANHEDE, 1902) - logo perceberemos 
um “déficit” de 67 % na capacidade de atendimento do serviço, segun-
do o padrão médio mínimo, recomendado. 

Por outro lado, se tomarmos agora como número médio de ha-
bitantes por domicílio 6,57 pessoas (Censo de 1872), chega-se rapida-
mente a um consumo domiciliar médio diário de 218, 78 litros. Compa-
rando-se esse nível de consumo ao que corresponderia ao nível médio 
recomendado, da ordem de 657 litros, por uma simples subtração per-
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cebe-se um “déficit” de 438, 22 litros por domicílio, se, efetivamente, 
toda a população da cidade estivesse consumindo por igual a água 
produzida pela Companhia.

Do mesmo modo que esse exemplo serve pra demonstrar a bai-
xa capacidade de suprimento de água ao conjunto da população nos 
anos iniciais do novo regime, também é útil para demonstrar que eram 
praticados preços de comercialização da água realmente elevados, o 
que evidentemente tornava o consumo deste produto verdadeiramente 
proibitivo para largas camadas da população.  

Tome-se, para tanto, o próprio nível médio de consumo domiciliar 
diário, de 218,78 litros. Cotejando-o com o preço de 0,76 (real) por litro 
d´água, atinge-se um montante diário de gastos, por domicílio, equi-
valente a $166 réis. Mantendo-se essa mesma proporção, teríamos um 
montante de gastos mensais de 4$980, ou um montante de 60$590 por 
ano. Sem dúvida alguma, somas realmente elevada30. Se, por seu turno, 
esse mesmo cálculo fosse feito com base no consumo mínimo de 100 
litros per-capita, os gastos com água, por domicílio, seriam: por dia, 
$ 499; por mês, 14$970 e por ano 182$135. Indiscutivelmente, mais 
proibitivos ainda!

Ainda tomando-se como referência a obrigação dos 1.000.000 
litros de água diários, referidos ao índice dos 100 litros per-capita diá-
rios, pode-se admitir que apenas 33% da população à época poderiam 
satisfazer o referido patamar de consumo, ficando, portanto, excluí-
dos os 2/3 restantes. Esses números, transformados em domicílios, 
revelam que 3.059, de um total de 4.814 domicílios, estariam fora de 

30  Os vencimentos médios mensais de serventes e contínuos do setor público gira-
vam em torno de 60$000 à época.
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capacidade de abastecimento do serviço de água. Não há, portanto, 
como negar que só as camadas privilegiadas tinham condições de se 
suprirem deste serviço público fundamental, restando à maior parte da 
população o recurso aos “aguadeiros”, às fontes, bicas e nascentes.

Os primeiros dez anos da República Ludovicense são plenos de 
fracassos, quanto às tentativas de equacionamento do problema da 
produção de água na cidade. Seguramente a forte crise de transição 
que marcou, por todo esse período, a vida política do Maranhão, co-
locou o problema da água e dos serviços públicos em geral, em plano 
secundário. 

Pressionado pela crescente insuficiência de água, de tal ordem 
que uma pequena estiagem ou a simples chegada do verão provocavam 
um verdadeiro desastre no precário sistema de água existente; ou pela 
própria Companhia que, para debelar uma progressiva crise financeira 
que começou seriamente a aparecer por volta de 1892-3, tentava de to-
dos os modos elevar ainda mais o preço do consumo da água; o governo 
não conseguia ir além das frequentes “inovações” de contratos, que 
não passavam, na verdade, de tentativas de pressão, junto à concessio-
nária do serviço, visando atenuar a crise de abastecimento.

A “inovação” de 1894 (Lei 89) revelava nitidamente a ação do 
governo cedendo e, simultaneamente, tentando conter a elevação do 
preço da água. Ao mesmo tempo procurando também assegurar, e ago-
ra ampliar, o seu próprio abastecimento, que desde o contrato original 
era gratuito31. 

31  A Lei 89 estendia o fornecimento gratuito de água, além dos estabelecimentos 
públicos constantes do contrato original, aos seguintes: Congresso do Estado, Liceu, Santa 
Casa de Misericórdia, Asilo de Santa Tereza, Seminários de Santo Antônio e Nossa Senhora das 



199

SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA NA REPÚBLICA LUDOVICENSE

 No caso do preço da água, autorizava um aumento de 31% em 
relação ao preço em vigor em 1893, fazendo com que o preço do consu-
mo d´água passasse a ser de 20 réis por vinte litros, ou 1 (real) por litro 
d´água. Ainda como ajuda à Companhia, cuja crise parecia iminente, 
o Governo estabelecia que a indenização de 40 contos, que a mesma 
devia ao Tesouro, ficasse reduzida em 50%, isto é, em 20 contos, pa-
gáveis em moeda corrente ou em apólices da dívida pública do Estado, 
a juros de 5%. 

Pressionado pela falta d´água, o governo também incentivou a 
empresa, pela referida Lei, a descobrir novos mananciais, prometendo 
dispensar do imposto predial todos os seus reservatórios d´água; esta-
belecia a obrigatoriedade de fornecimento, a cada domicílio particular, 
de, pelo menos, dois mil litros de água por mês e determinava que a dis-
tribuição da água aos organismos beneficiados fosse de 864.750 litros.

Com efeito, esses últimos dados são realmente dados elucida-
tivos da situação crítica do sistema de abastecimento d´água. Supon-
do-se, por exemplo, que todos os aproximadamente 4.900 domicílios 
(Censo Demográfico) à época estivessem ligados ao sistema de água 
e se os cotejássemos aos 2.000 litros mensais estabelecidos em lei, 
chegaríamos ao total de 9.800.000 litros ofertados ao mês. 

Este, sem dúvida, seria um número realmente diminuto, até 
mesmo se comparado ao consumo domiciliar de 218, 78, já criticado 
anteriormente. Isto porque, esse nível de consumo domiciliar diário, 
durante 30 dias, corresponderia a uma necessidade de 6.563 litros por 
mês para cada domicílio. 

Mercês, Secretaria de Polícia, Quartel de São João, Intendência Municipal, Relação do Estado 
e Junta Comercial.
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Tomando-se este nível de necessidade pelos 4.900 existentes, 
precisaríamos de, nada menos, que 32.158.700 litros de água para sa-
tisfazer à demanda mensal. Os novos patamares de produção de água 
estabelecidos pela Lei 89 representavam, assim, uma diminuição de 30, 
47% na capacidade de oferta de água na cidade. Basta ver que os 2.000 
litros mensais, por domicílio, definiam um consumo médio domiciliar 
diário de apenas 66,6 litros, contra os 218,78 (já reduzidos em relação 
ao consumo mínimo estabelecido) da lei de 1893; ou o minúsculo con-
sumo de 10,1 litros diários, por pessoa, muito mais distante, que os 
33,3 litros de então, dos 100 litros recomendados internacionalmente 
pelas normas da higiene e da saúde. 

Chama também a atenção, nessa nova regulamentação, a previsão 
elevada para consumo, gratuito, dos estabelecimentos isentados pelo 
governo: 864.750 litros anuais, o que daria um consumo médio men-
sal de 72.062 litros, ou diário de 2.402 litros de água.  Basta ver que o 
consumo diário médio, daqueles estabelecimentos, correspondia a, nada 
menos, que o volume médio mensal do consumo domiciliar previsto.

Em 27 de Abril de 1895 o governo e a Companhia chegaram a um 
novo acordo para o enfrentamento dos problemas de abastecimento 
d´água. O ano de 1895 detonou mais um momento de agravamento na 
situação financeira da empresa. O acordo de abril, expresso na Lei 110, 
foi, sobretudo, uma tentativa a mais para superar a crise da Companhia, 
não para suplantar a crise social da água. Agora, entretanto, não mais 
recorria a uma simples “inovação”, mas a uma modificação no próprio 
Contrato original, celebrado em 23 de setembro de 1874. 

Destacamos, pelo menos, três pontos neste novo estágio das 
negociações. O primeiro, que reflete a intenção do setor público em 
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buscar novas modalidades de gestão do abastecimento d´água, trata 
de retirar da Câmara Municipal, como era até então, a atribuição de 
instância reguladora do serviço de abastecimento d´água e preserva-
dora dos mananciais, fontes, chafarizes e aquedutos32.  O segundo, que 
certamente foi o mais significativo, trata do estabelecimento de novos 
preços para o consumo domiciliar e público da água. Aqui se pode no-
tar mais uma tentativa do Estado visando superar a crise financeira da 
Campanha através do aumento da tarifa de consumo. Estabeleceu-se 
então que o litro da água encanada domiciliar passaria a ser de 1, 5 
real.  Tomando-se o preço estabelecido em setembro de 1894, o qual 
já havia sofrido uma majoração acentuada, vê-se, de saída, que o novo 
preço da água, em cerca de sete meses, elevara-se em mais 50%. 

Ao mesmo tempo, ficava estabelecido também que o preço por 
caneco de 26 litros de água, captada em chafarizes e torneiras públi-
cas, passaria para 30 réis, o que significava 1, 15 real por litro. Não há 
dúvida que novamente se está diante de valores elevadíssimos para os 
padrões daquela população. Chama a atenção, por exemplo, a diferen-
ça, de apenas 30%, entre o preço do litro domiciliar de água e o litro 
captado nos chafarizes e torneiras, onde, evidentemente, as facilidades 
e condições de obtenção do produto eram muito mais difíceis. 

Tomando-se, por outro lado, o índice mínimo de consumo diário 
per-capita de 100 litros, chegaríamos a uma despesa domiciliar diária 
de $985, ou mensal de 29$550, ou anual de 354$600, o que era real-
mente proibitivo para largas faixas da população local. De tal forma os 

32  Embora esta lei não indique a quem caberá esta função, presume-se que tenha 
ficado no Executivo estadual, Deixa explícito, por outro lado, que competirá à Inspetoria de 
Higiene o exame dos reservatórios e mananciais da Companhia.
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interesses privados sobrepujavam os interesses públicos que esta mes-
ma Lei, com a maior sem-cerimônia, estabelecia que aqueles preços, a 
pós cinco anos, caso a Companhia obtivesse lucro líquido que permitis-
se pagar aos seus acionistas dividendos de 10$ ao ano, poderiam cair 
para 1, 0 real por caneco, respectivamente.  O terceiro ponto reflete, 
sem dúvida, o próprio interesse do governo em garantir o seu supri-
mento de água. Elevou para 4.000.000 de litros anuais o fornecimento 
gratuito de água aos seus estabelecimentos e daqueles que recebiam 
seu auxílio, com a novidade de que o excedente desse limite seria pago. 
Só que, nesse caso, se auto impôs um patamar extremamente elástico, 
nada, nada mais que 362%  superior ao limite estabelecido em Setem-
bro passado, de 864.750 litros anuais, o que já era muito elevado.

As demais cláusulas da Lei 110 em pouco modificaram o espírito 
dos Contratos anteriores. Houve a novidade de abolir-se o pagamento de 
aluguel, conservação ou colocação de registros ou penas d´água, ca-
bendo apenas às despesas com a derivação do cano geral para o interior 
das casas. Manteve-se o privilégio de 60 anos para o suprimento através 
de encanamento e tentou-se obrigar a Companhia a “fornecer toda a 
água de que carecer o consumidor e de boa qualidade” (Art. 2º, cláusula 
9ª). Por outro lado, percebe-se claramente a tentativa do governo de, 
ao mesmo tempo em que procurava oferecer mais subsídios à empresa, 
como exoneração de qualquer débito ou indenização da mesma ao Estado 
(Art. 2º, clausula 8ª), buscava também pressioná-la no sentido de que 
reformasse o sistema de encanamento, que regularizasse o fornecimen-
to de água e que cuidasse da boa qualidade do produto. Ao que é dado 
perceber, as precariedades do sistema de encanamento provocavam 
irregularidades no fornecimento da água e eram apontadas como obstá-
culos que precisavam ser removidos. De tal forma eram relevantes, que 
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a citada Lei ameaçava rescindir o Contrato da Companhia, caso aqueles 
problemas não fossem resolvidos dentro dos próximos cinco anos.

A desordenada história do abastecimento de água na cidade se 
tornou ainda mais complexa nos últimos cinco anos do século passado. 
Já em agosto de 1895, nada mais que quatro meses depois do novo 
contrato com a Companhia das Águas, majorava-se o preço do produto 
em dobro, alegando-se causas relacionadas à elevação das despesas 
da referida empresa (PAXECO, 1922). 

A partir de 1896, pela primeira vez, o governo, sentindo a deterio-
ração ameaçadora da salubridade urbana, levantaria o que vai ser outro 
problema, e de grandes dimensões: o da implantação de um sistema 
de coleta de esgotos, problema esse que, por sua importância, será 
tratado de per si, mais adiante. 

Daquele ano, até 1898, que foi o ano em que se deu o pico da 
crise, o poder público subordina-se ainda mais aos interesses privados, 
fazendo vista grossa às elevações frequentes de preços na tarifa de 
consumo d´água, sem que obtivessem qualquer resultado positivo real, 
a ponto de evitar que, em 1898, a empresa deixasse, pela primeira vez, 
de distribuir dividendos para os seus acionistas. Os seus gastos atingi-
ram praticamente o dobro, em relação às despesas anuais de 1894, que 
vinham compreendendo aos gastos médios anuais observados desde 
1878, conforme se observa na tabela a seguir:
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Não tivemos acesso a dados consistentes que nos permitissem, 
com precisão, identificar as causas da elevação acentuada nas despesas 
da Companhia, tanto com toros de mangue, “importância do mangue”, 
custeio das máquinas ou nos seus gastos gerais, a partir de 1892 até 
1898. Tomando-se, por exemplo, os gastos desses itens de despesa 
em 1892 verificam-se acentuados aumentos, tais como, 221, 18% em 
toros de mangue; 303,89% em “importância do mangue”; 280,98% em 
custeio das máquinas; 108,31% em gastos gerais. Esse mesmo com-
parativo, se feito em relação à receita com venda de água, não passará 
de 110,06% de aumento, o que revela uma elevação desproporcional da 
despesa, em relação à receita da empresa.

No governo de João Gualberto Torreão da Costa, que teve o mérito 
de encomendar estudos técnicos, até então inéditos, sobre questões 
urbanas e de saneamento básico da Capital, procurou-se também en-
contrar uma solução para os problemas do abastecimento d’água. Em 
16 de abril de 1890 promulgou-se a Lei 264, que modificou o Contrato 
de 1895, onde se puderam verificar as novas posições dos principais 
atores envolvidos na questão. Deve-se dizer, de antemão, que, efetiva-
mente, quem tirou novamente a Companhia das Águas do vermelho foi 
o Estado. Na verdade, só em momentos de alta densidade de conflito, 
como em 1898, face aos problemas da Companhia, o Estado aplicava 
alguns ônus contratuais, punindo-a pelas omissões; no entanto, esse 
mesmo Estado, encontrava justificativa para relevá-los, como pode ser 
comprovado pela Lei 237, de 17 de março de 1900.

Com efeito, a Lei 264, que modificou o Contrato anterior, repre-
sentava como dissemos uma nova forma de apoio estatal aos problemas 
da Companhia das Águas. Se, de um lado, ao estabelecer, em relação ao 
Contrato anterior, uma redução de 20% no preço do litro domiciliar de 
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água (baixando-o para 1,20 real) e, de outro, uma redução de 17% no 
litro obtido em chafarizes e torneiras públicas (passando-o para 25 réis 
o caneco de 26 litros, ou 0,96 real por litro) pode parecer que o governo, 
finalmente, estaria atendendo aos interesses sociais; isto, entretan-
to, logo se atenuaria ao se examinar o conjunto de medidas adotadas 
para maior controle e disciplinamento sobre o pagamento da tarifa de 
consumo. Exonerava, por exemplo, todo e qualquer débito ou obrigação 
anterior da empresa com o Tesouro Estadual e abolia a gratuidade de 
abastecimento para os organismos públicos e seus auxiliados.

Perscrutando-se com mais atenção o rebaixamento do preço da 
tarifa, verifica-se que esse não foi realmente substancial, a ponto de 
modificar o perfil do consumo ao longo dos últimos anos. Ademais, os 
novos valores, ao invés de ampliar, diminuíram a diferença entre o preço 
pago pelo consumo domiciliar e o preço cobrado nos locais públicos 
de obtenção. Aquela diferença, que era de 30% no Contrato passado, 
diminui para 25% no Contrato atual.

No que tange às medidas tendentes a garantir uma maior receita 
para a Companhia, destacava-se, por exemplo, a tentativa de discipli-
namento e ordenação do pagamento da tarifa de consumo, com des-
taque para o caso das residências fechadas por prazo superior a três 
meses, as quais ficavam obrigadas a pagar, mensalmente, o aluguel, 
no valor de mil réis, do registro de água (Art.1º, cláusula 3ª). Neste 
particular, também foi representativo o estabelecimento de uma data 
para o pagamento do montante consumido, que passou a ser o último 
dia do mês seguinte ao consumo efetivado. 

Convém lembrar que há indícios de que, até então, esse tipo de 
pagamento era feito de 6 em 6 meses, o que foi comum em outras 
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cidades brasileiras até fins do século XIX. A partir de agora, tornava-se 
mais efetiva a possibilidade do corte no fornecimento de água a quem 
não pagasse a conta dentro dos novos prazos. 

Além disso, outra medida, das mais importantes, para assegurar 
a viabilidade das receitas da empresa, foi o fim das gratuidades ao 
consumo do setor público e de seus auxiliados. Ampliando agora o seu 
limite médio anual de consumo em apenas 50%, ou seja, em 6.000.000 
de litros (o aumento anterior, quando o abastecimento era gratuito, foi 
quase 400%), o setor público estabeleceu a sua tarifa de consumo na 
base de 0,2 real por litro consumido, até aquele limite, e ao mesmo 
tempo, predeterminou que o volume que excedesse àquele limite seria 
pago à razão da metade do preço pago pelos consumidores domicilia-
res, que, no caso, correspondia a 0,6 real por litro. 

Ainda merecem destaque nesse novo Contrato: a manutenção da 
gratuidade de fornecimento d´água para a extinção de incêndios, que 
vigorava desde o Contrato original; o fim do privilégio de exclusividade 
no fornecimento de água encanada, sem que o governo, contudo, pu-
desse concedê-lo a mais ninguém; o incentivo a desapropriações de 
terrenos, fontes e regatos, que seriam julgados de utilidade pública, 
caso implicassem na melhoria do abastecimento d´água da Capital e 
dos subúrbios; a isenção dos direitos de importação a todos os equipa-
mentos que a Companhia necessitasse para aperfeiçoar o seu serviço; a 
isenção de todos os débitos anteriores da empresa para com o Tesouro 
Estadual e, por último, a possibilidade, em caso de inoperância real da 
empresa, do governo assumir diretamente a responsabilidade daquele 
serviço.
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Como frisamos anteriormente, o governador João Gualberto, 
pressionado pelos problemas de salubridade pública da Capital no 
início do século (o que também se passava nas demais cidades brasi-
leiras), interessou-se em propor algumas saídas. Um dos estudos dos 
mais fecundos surgidos à época foi o que já denominamos de Relatório 
Cantanhede. As observações do engenheiro Palmério Cantanhede33 nos 
permitem visualizar a problemática da água, com muita nitidez, no iní-
cio de 1902.

Sua descrição a respeito do abastecimento de água revela uma 
situação ainda muito precária. Os chafarizes e, mais ainda, as fontes 
tradicionais estavam em grande parte substituídos por torneiras públi-
cas de consumo pago, as quais se integravam a uma rede de canaliza-
ção, construída no século passado, que levava o líquido precioso aos 
domicílios privilegiados. 

O consumo domiciliar não era obrigatório e mais da metade das 
casas não tinham canalização.  O preço de 1,20 reais por litro, ou 1$200 
por 1.000 litros, era considerado exorbitante, obrigando muitos domicí-
lios a adotarem um consumo parcimonioso e abaixo dos limites míni-
mos de higiene. Uma casa servida de esgotos e de aparelhos sanitários 
e habitada por uma família de 10 pessoas, segundo exemplo hipotético 
dado por Cantanhede, que consumisse 100 litros de água per-capita 
(que também era a capacidade máxima dos mananciais disponíveis) 
acabaria dispendendo a elevada quantia de 1$200 diários: 36$000 men-
sais ou nada menos que 438$000 réis anuais34.  Nesse mesmo ano e 

33 Palmério Cantanhede bacharelou-se em Matemática, em Genebra, e era formado 
em Engenharia Civil pelo Rennslaer Polytechnic Institute of Troy, Nova York.
34  Para que se tenha uma ideia do peso deste hipotético gasto mensal com o con-
sumo de água nos rendimentos dos assalariados de baixa qualificação, basta confrontá-lo com 



210

A PRODUÇÃO DA COISA PÚBLICA

nessas mesmas condições, o preço do consumo de água em São Luís 
ficava 8 vezes mais caro do que o preço cobrado no Rio de Janeiro 
(CANTANHEDE, 1902). 

Não resta dúvida que o preço exorbitante inibia o consumo da 
água de melhor qualidade, ao mesmo tempo em que estimulava a pouca 
oferta do produto e comprometia a regularidade do abastecimento, a 
ponto de desestimular qualquer iniciativa mais concreta no sentido do 
estabelecimento de uma rede geral de esgotos, até então inexistente, 
pois se corria o risco de não dispor da própria água para a remoção das 
matérias fecais e demais resíduos domiciliares.

Efetivamente só em 1902 a Companhia começou a captar as 
águas do Rio Anil, face à incapacidade do seu manancial tradicional, 
o que demonstra um longo tempo se passando até que se cumprisse 
a cláusula fundamental do primeiro Contrato  de organização da Com-
panhia das Águas, então chamada “do Anil”. O Relatório Cantanhede, 
nesse aspecto, reconhecia a importância dessa iniciativa para a regu-
larização do abastecimento da cidade, mas fazia restrições ao diminu-
to diâmetro (0,15 m) do encanamento geral, caso se viesse a adotar 
o consumo obrigatório de água. Defensor do consumo obrigatório, o 
referido engenheiro defendia ainda a seguinte fórmula para o abaste-
cimento: “Consumo obrigatório, torneira franca, suprimento contínuo, 
pagamento semestral, conjuntamente cobrado com a décima urbana” 
(CANTANHEDE, 1902, p. 9).

os vencimentos aproximados de categorias como contínuos  e serventes no setor público, que 
girava em torno de 80$000 mensais. A um nível de rendimento como este, o gasto com o con-
sumo mensal de água comprometia 45% dos salários.
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A situação dos mananciais potencialmente disponíveis também 
era péssima. A marca registrada era o abandono em que se encon-
travam. A destruição da vegetação das margens e os roçados que ali 
se faziam, contribuíram decididamente para a paulatina diminuição do 
volume de água. Na região do Anil e do Cutim, potencialmente muito 
importantes para o abastecimento futuro, observava-se uma continua 
diminuição das águas.

O Relatório Cantanhede, por seu turno, defendia a necessidade 
de se proteger os mananciais da ação predatória, com o que se poderia 
garantir um suprimento total de 7.500.000 litros diários, suficientes 
para atender a uma cidade de 50.000 habitantes (o que só seria atin-
gido por São Luís em 1920), consumindo 150 litros diários per-capita, 
incluindo-se todo o uso particular e público35.

A qualidade da água e a sua potabilidade também eram ques-
tionadas. A ação predatória e o descaso com que os mananciais eram 
tratados ameaçavam cada vez mais a qualidade das águas. As águas 
do Ingaúra eram mais puras justamente porque corriam em uma região 
ainda pouco habitada. As águas do Anil e do Barreto também eram apro-
veitáveis em qualquer tipo de consumo (alimento ou serviço), embora as 
primeiras, cada vez mais, se vissem ameaçadas pelo crescimento popu-
lacional da região do Anil. As do Cutim só tinham qualidade aproveitável 
se obtidas junto às suas nascentes, pois já não mais serviriam como 
alimento, se obtidas em lugares mais distantes. As do Apicum, que no 
passado foram elogiadas pela sua excelência, àquela época já eram 

35  O potencial estimado para cada manancial encontrado, em litros e em 24 horas, 
foi o seguinte: Anil- sobras disponíveis, incluindo o Cutim Mirim, 2.350.000; Ingaúra, 1.500.000; 
Cutim, 1.500.000; Angelim (um dos braços),300.000;Barreto (Contingente), 650.000; Reservató-
rio da Companhia, retiradas do Anil, 700,000; o que totalizava cerca de 7.000.000 litros de água.
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julgadas de qualidade inferior a qualquer outra, pois atravessavam um 
terreno cheio de capinzais, utilizados para o pasto de animais, o qual 
acabava sendo adubado por todo tipo de esterco, o que comprometia 
seu teor de potabilidade (CANTANHEDE, 1902).

Pior, no entanto, era a qualidade da água que jorrava nas fontes 
publicas. Produzindo um volume considerável de água, pois segura-
mente era delas que a população pobre se servia, aquela água era in-
teiramente imprópria à alimentação. Por suas características, serviriam 
apenas para irrigação de jardins públicos, em época de estiagem. Para 
esse tipo de “consumidor” cumpria um grande papel os moinhos de 
vento, principalmente no verão, quando, aproveitando-se dos ventos 
gerais, produzia-se água que era muito utilizada no “mercado” da livre 
concorrência.

O Relatório Cantanhede procurou demonstrar que efetivamente 
o volume de água era muito pequeno, caso não fossem tomadas medi-
das visando à recuperação e a conservação dos mananciais. Só àquela 
altura, demonstrava-se que era necessário reverter o curso dos aconte-
cimentos no setor do abastecimento de água, pois era inexorável a ten-
dência a um constante empobrecimento dos mananciais conhecidos, 
principalmente em razão do avanço da roçagem sobre suas margens e a 
crescente devastação das matas. Além destes, ainda despontava outro 
realmente ameaçador: o da contaminação do solo pela população ribei-
rinha, cada vez mais numerosa. Propõe então a necessidade de uma lei 
de proteção ambiental para coibir os abusos36.

36  Como não existia, de fato, uma lei de proteção do meio ambiente, era comum 
animais vagueando nas margens dos mananciais e a acumulação de detritos nos quintais das 
habitações ribeirinhas que, de ordinário, eram lançadas nos riachos ou levadas, pela chuva, 
para lá.
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Lembrando a “Rivers Pollution Prevention Act”, da Inglaterra (sur-
gida em 1876, para, efetivamente, proteger os rios ingleses da crescen-
te poluição, ao estabelecer a proibição terminante de qualquer lança-
mento de águas dos esgotos e águas residuais em tais cursos d´água), 
o Relatório, entretanto, não podia nem mesmo chegar a propor algo 
idêntico. Afinal, São Luís ainda não dispunha de águas de esgoto (não 
havia rede de esgoto), para despejar no Anil e no Barreto. Bastaria então 
uma lei que determinasse um perímetro de proteção, onde ficassem 
proibidas todas as práticas poluidoras e ameaçadoras dos mananciais e 
da qualidade da água, tais como licenças para construções, para soltas 
de animais, ou quaisquer outras, prejudiciais à potabilidade das águas.

A despeito das ideias e propostas do Relatório Cantanhede, ainda 
se passarão vários anos, no mínimo 20, para a cidade de São Luís en-
contrar uma alternativa global para os problemas de gestão e produção 
de serviços urbanos. A República Ludovicense, ainda que eventualmente 
atenta e influenciada, passará incólume frente à reforma urbana de Pe-
reira Passos na Capital e à política sanitária de Rodrigues Alves, pois até 
à deflagração do Projeto Ulen, já na última década da Primeira Repúbli-
ca, não logrou êxito ao buscar também realizar a sua própria reforma.  

Talvez um dos méritos de toda essa discussão tenha sido o fato 
de que, a partir daí, não mais se dissociou o problema da água ao dos 
esgotos. As novas fórmulas que se tentarão nas duas décadas seguin-
tes não separaram um problema do outro, não só porque a própria tec-
nologia para a produção daquele tipo de serviço assim o exigia, mas, 
igualmente, pelo fato de se ter ampliado a convicção de que ambos 
funcionariam como armas poderosas face à crise de salubridade e de 
saneamento urbano.



214

A PRODUÇÃO DA COISA PÚBLICA

A nova fase que se inaugurou, de 1902 a inícios dos anos 192037, 
será de exacerbação dos problemas de suprimento de água na cidade. 
A epidemia de peste bubônica que se deu em 1903-4 será uma espécie 
de antevisão de um processo continuo de degradação sanitária para a 
vida das camadas pobres. Os constantes colapsos no abastecimento 
de água encanada, a pequena quantidade de domicílios ligados àquele 
serviço e a inexistência de um sistema central de esgotos, por mínimo 
que fosse, agravaram a crise de salubridade pública na Capital. 

Aliado a isso, talvez o pior de todos os males, a confirmação dos 
temores expressos no relatório Cantanhede: o inexorável processo de 
degradação da qualidade da água oferecida à população, a ponto de 
atingir, no início dos anos 20, elevado grau de contaminação e de se 
constituir numa ameaça perigosa à saúde pública. Basta notar que já a 
partir de 1918 a febre tifoide, entre outras doenças perniciosas à vida 
humana, atingia cada vez mais pessoas e se alastrava impiedosamente. 

Por todos esses longos 20 anos, houve apenas uma iniciativa 
concreta do poder público visando o saneamento urbano de São Luís: a 
que se deu no governo Luís Domingues (1910-1914), quando o Estado 
contraiu o primeiro empréstimo externo a fim de obter recursos para o 
financiamento de obras consideradas importantes para o seu desen-
volvimento, entre elas o saneamento da Capital, onde se inseriram as 
iniciativas visando dotar a cidade de um sistema de esgotos38. Tudo faz 

37  Só em 1º de Janeiro de 1925 se inaugurou o sistema de abastecimento d´água 
a cargo de The Ulen Management Co. O sistema de esgotos, implantado também por aquela 
Companhia norte-americana, foi o último a ser inaugurado, dentre todos os serviços públicos 
urbanos sob sua responsabilidade, isto em 1926.
38  A outra iniciativa importante que ocorreu, ainda nesta fase, se deu no governo 
Urbano Santos (1918-1922), o qual tentou retomar as iniciativas de Luís Domingues e quando 
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supor que a justificativa principal para a continuidade dessa situação, 
a ponto de atingir sua exaustão e obrigar o governo das oligarquias, 
nos anos 20, a mudar de tática, se encontre nas próprias contradições 
e ambiguidades de um sistema de poder político e de poder econômico 
baseado em privilégios e sem a mínima sensibilidade ou o menor com-
promisso com a democratização da “coisa pública”. Sistema esse que 
sempre teve como cenário de fundo a crescente crise econômica do 
Estado, o que provavelmente estimulava procedimentos políticos ten-
dentes a preservar os privilégios das elites e menosprezar, ainda que de 
forma não explícita, os interesses populares e comunitários.

Retornemos, todavia, ao início do século e examinemos mais de-
talhadamente alguns aspectos fundamentais de toda essa vasta fase. 
Certamente influenciado pelas reformas urbanas que se operavam na 
capital Federal, a partir de 1902, e, principalmente, compelido pela cri-
se sanitária que ocorreu entre 1903-1904 em São Luís; a administração 
do vice-governador Alexandre Colares Moreira Junior  (1902-1906), o 
qual realizou quase todo o mandato que era de Lopes da Cunha, como 
o seu antecessor João Gualberto Costa, também tomou iniciativas vi-
sando dotar a cidade de um sistema de águas e esgotos, a despeito 
de continuar vigorando plenamente o Contrato com a Companhia das 
Águas, aquele que fora assinado em 9 de julho de 1895. Indo mais além 
que o governo anterior, o qual praticamente se limitara a desenvolver 
estudos sobre a reforma urbana e sanitária, Colares Moreira Junior au-
torizou, pela Lei 348, de 17 de maio de 1904, a abertura de um crédito 

também se iniciaram as negociações com The Ulen Company, mas que só se efetivarão no 
governo seguinte.
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especial de 20:000$000 a ser empregado nos estudos necessários ao 
estabelecimento de um serviço de águas e esgotos. 

Para a implementação dos estudos e projetos foi contratado, no 
Rio de Janeiro, o Engenheiro Álvaro de Menezes. Sua primeira iniciativa 
foi constituir uma Comissão de Engenharia para o levantamento deta-
lhado da planta da cidade.  No início de 1905 o governo abriu um novo 
crédito, no valor de 35:000$000, para o prosseguimento dos estudos. Em 
sua mensagem encaminhada ao Congresso do Estado, Colares reforçava 
o pedido de nova verba, alegando os “benefícios que daí adviriam muito 
principalmente para a salubridade pública” (MENSAGEM, 1905).

Pouco de concreto redundaram os estudos autorizados pelo go-
verno. Outros interesses e necessidades falaram mais alto. Apenas para 
citar os problemas ocorridos na cidade, a crise provocada na higiene 
pública, pela eclosão da onda epidêmica, obrigou o poder público a me-
didas de emergência, que acabaram inviabilizando qualquer iniciativa 
de vulto, no sentido da criação de uma infraestrutura de serviços ur-
banos básicos. Os relatos, por exemplo, sobre a epidemia de bubônica 
revelam um setor público completamente desaparelhado para enfrentar 
qualquer epidemia, por insignificante que fosse. 

No ano específico da peste, a cidade não dispunha, sequer, de um 
bacteriologista e, muito menos, de um laboratório capaz de identificar 
a própria natureza do mal que grassava. Para tanto, teve o governo 
que contratar, no Rio de Janeiro, um profissional, antes que a crise 
se agravasse mais ainda. Contratou-se, então, no Rio, um profissional 
habilitado, cuja primeira providência foi montar um laboratório para o 
exame do líquido extraído dos “bubões” que os doentes apresentavam. 
Tão avassaladora era a moléstia que o próprio bacteriologista acabou 
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também acometido, obrigando a contratação de novos médicos no Rio 
de Janeiro e em São Paulo e à implantação de um serviço extraordinário 
de higiene (MENSAGEM, 1904).

Em plena batalha contra o mal levantino, aonde os sanitaristas 
vindos de outros estados, engajados na luta contra o inimigo feroz, 
procuravam aplicar as determinações do Código Sanitário, pode-se ob-
servar também quão difícil era na República Ludovicense fazer valer o 
interesse público frente ao interesse privado. Isso porque houve uma 
forte reação dos proprietários imobiliários contra as exigências do Ser-
viço Sanitário de que fossem procedidas reformas e até demolições, em 
prédios cujas condições de higiene ameaçavam a saúde pública. 

Ao que parece, tentou-se aqui uma espécie de reedição do “Bota 
Abaixo” do Prefeito Passos, só que sem o mesmo sucesso da experi-
ência transcorrida na Capital Federal. De tal forma eficaz foi a pressão 
dos proprietários imobiliários, que o governador Colares Moreira Junior, 
em 31 de maio de 1905, encaminhou um ofício ao Diretor do Serviço 
Sanitário solicitando que “moderasse” sua exigências. 

Naquela correspondência ficava bem claro o interesse do Gover-
nador em não provocar qualquer atrito com os proprietários, fazendo 
lembrar, para tanto, um acordo prévio entre o Diretor do Serviço e o 
governo, de que procurariam “conciliar os interesses do serviço público 
com os dos reclamantes”. 

Nesse mesmo documento, Colares recomendava: 

1) a suspensão imediata de todas as intimações expedidas para 
reformas e consertos de prédios, de modo a que novas e mais “preci-
sas” averiguações pudessem se proceder: 
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2) a suspensão, e a consideração como não feita, de toda e qual-
quer intimação para demolição de prédios, transferindo para a esfera 
do governador esta decisão e, nos casos em que foram efetivamente 
necessárias as demolições, que se dessem todas as garantias   de uma 
justa indenização e todas as garantias aos proprietários; 

3) dilatação do prazo a que os proprietários de imóveis, realmente 
condenados pelo Código Sanitário, pudessem providenciar as eventuais 
correções daquilo que não satisfizesse às normas higiênicas e sanitá-
rias (MENSAGEM, 1905).

Se, de um lado, o governo pressionava contra uma aplicação mais 
efetiva do Código Sanitário, de outro, o Serviço Sanitário acabava per-
dendo aliados, justamente porque os recursos de que dispunha para 
enfrentar a epidemia acabavam sendo de eficácia duvidosa. O trabalho 
de desinfecção domiciliar, por exemplo, ficou sendo mal visto porque 
o ácido fênico disponível, utilizado nas desinfecções, não se dissolvia 
na água, nem mesmo adicionando-se álcool, fazendo com que, quando 
aplicado, acabasse manchando o assoalho das casas. O mesmo aconte-
cia com a vacina antivariólica, sempre em falta, obrigando a frequentes 
importações do Rio de Janeiro, que só chegavam a São Luís com prazo 
mínimo de quinze dias.

Diante de tantas dificuldades, os problemas da água e dos esgo-
tos não puderam ser resolvidos satisfatoriamente. A cidade, como diria 
o governador em 1905, “continua a braços com a falta de água potável”. 
O dado novo agora eram as marés altas, que ocorriam com frequência, 
fazendo com que o curso de água doce não chegasse facilmente à cos-
ta, prejudicando assim a utilização das águas dos rios. A saída então era 
a construção de cacimbas e poços, que em pouco tempo, entretanto, 
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acabavam se transformando em viveiros de pragas. Temeroso de que a 
deterioração dos mananciais se ampliasse e preocupado em evitar o co-
lapso no abastecimento, o governo promulgou a Lei 346, de 28 de abril 
de 1904, que autorizava o poder público a adquirir qualquer manancial 
para abastecer de água a Capital.

Finalmente, em 9 de abril de 1907, o engenheiro Álvaro de Me-
nezes, por intermédio de um procurador, fez a entrega ao governo dos 
estudos e projetos  para o serviço  de abastecimento de água e esgo-
tos. Integravam o projeto os seguintes documentos: quatro cadernos 
contendo o relatório e o orçamento, designados pelas letras A (com 16 
folhas), B (com 15 folhas), M (com 28 folhas), N (com 17 folhas); cinco 
plantas gerais, designadas pelas letras C, D, E, F, G; dois álbuns de de-
senhos, sendo um, designado pela letra H, referente ao abastecimento 
de água (com 10 folhas, sendo uma de índice), e outro, designado pela 
letra J, referente ao serviço de esgotos (com 23 folhas, sendo uma de 
índice). 

Recebeu-os o novo governador, Benedito Leite (1906-1910), o ho-
mem que praticamente dominou a política maranhense desde o início 
da República até a sua morte, ocorrida em 1909. Em 19 de abril, o go-
vernador encaminhou toda documentação relativa ao projeto ao sena-
dor maranhense Urbano Santos da Costa Araújo, no Rio de Janeiro, soli-
citando ao citado representante que submetesse o projeto a um ou mais 
engenheiros especialistas, a fim de que dessem um parecer técnico 
sobre sua viabilidade. Quatro dias antes, Leite já havia promulgado a Lei 
467, pela qual mandava continuar afeto ao Estado, o serviço de esgotos 
na Capital, realçando uma tendência que vigorará até mais ou menos 
meados dos anos 1920, que foi a de o próprio Estado tentar chamar a 
si, diretamente, a produção e gestão dos serviços públicos urbanos, 
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muito especialmente os de água e esgotos.  Graças, evidentemente, 
a um processo contínuo de descrédito da Companhia das Águas, fato 
que a descredenciava a assumir a responsabilidade pela implantação 
do serviço de esgotos. Mesmo que efetivamente o Estado jamais tenha 
assumido, ao longo do período, esse tipo de responsabilidade, não resta 
dúvida que, nos tempos de crise, aquela possibilidade deve ter sido 
utilizada como meio de pressão e barganha junto às concessionárias 
privadas de serviços.

Nada de efetivo, na verdade, fez o governo Leite para superar a 
crise de abastecimento d´água e, consequentemente, para implantação 
de uma rede geral de esgotos. O interesse que parecia existir no início 
do governo em enfrentar o problema sanitário, seguramente estimu-
lados pelos danos provocados pelas ondas epidêmicas do começo do 
século (comprovado pela Lei 437, de 13 de outubro de 1906, que auto-
rizava o governo a fazer operações de crédito, dentro ou fora do país, 
de até 9.000:000$000 para o estabelecimento dos serviços  de águas 
e esgotos e outros melhoramentos), jamais chegou a ser efetivada e 
nenhuma operação de crédito autorizada por ele ocorreu39. 

Apesar de ter feito administração decantada pelos admiradores, 
o governo Leite tinha efetivamente como prioridade os investimentos 
na infraestrutura econômica e produtiva, o que se pode comprovar pela 
extraordinária ênfase dada à construção da estrada de ferro São Luís 
- Caxias, ou o interesse com que via os melhoramentos do Porto e da 
infraestrutura para o escoamento da produção agropastoril. Paralela-

39  A ideia de captar recursos do exterior para o financiamento dos serviços de águas 
e esgotos só se materializou no governo seguinte, quando o Estado realiza o seu primeiro em-
préstimo externo.
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mente a isso, Leite enfrentou o apogeu de uma crise econômico-finan-
ceira iniciada em 1895, caracterizada por um crescente endividamento 
do setor público estadual, reforçado pela debilidade progressiva de uma 
economia que já não oferecia alternativas de receita para o Tesouro. E 
não parava apenas nisto a crise. Se eram minguantes a receita fiscal e o 
preço dos produtos da atividade econômica, na esfera política o quadro 
não será menos dramático. 

Tendo que deixar o governo em 25 de maio de 1908, para trata-
mento de enfermidade grave na França, de onde não mais retornaria 
com vida, o afastamento de Leite acabou provocando uma grave crise, 
caracterizada pela disputa da direção política entre as forças lideradas 
pelo senador Urbano Santos, pelo chefe partidário José Eusébio e pelo 
ex-governador Colares Moreira. 

No início de 1909 deu-se o lance final dessa disputa, quando o 
cargo de governador passou a ser reivindicado pelo vice, Artur Moreira, 
que se ausentara para articular sua candidatura para o período seguin-
te, e pelo presidente do Congresso, Mariano Martins Lisboa Neto, que 
se julgara o legítimo dono do cargo, face ao abandono do cargo pelo 
seu ocupante40.

Diante de todos esses episódios, com a morte de Leite, o governo 
apenas contemporizava diante dos problemas de infraestrutura urba-
na na Capital e procurava, no máximo, fórmulas paliativas para evitar 
problemas mais graves no abastecimento de água. Dentre essas, a que 
já vinha sendo comum, a de procurar formas disfarçadas de subsidiar 

40  A esta crise chamou-se de “Dualidade”. Ainda naquele período, outra crise, de-
nominada “Guerra dos Leda”, eclodiu no alto sertão, envolvendo familiares de coronéis que 
disputavam o controle da política regional.
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a Companhia das Águas para assegurar os dividendos anuais de seus 
acionistas. 

Os orçamentos de 1908 e 1909, por exemplo, estipulavam um 
dispêndio mensal de 1:200$000 para o pagamento do consumo de água 
das repartições públicas. Sem dúvida uma soma realmente expressiva, 
paga por alguém que até bem pouco tempo mantivera-se completa-
mente isento de tal encargo.

Inviabilizado o prosseguimento do Contrato com o engenheiro ca-
rioca Álvaro de Menezes, provavelmente por razões de ordem financeira, 
a nova tentativa do poder público em dotar a cidade de um sistema 
geral de águas e esgotos data de 8 de agosto de 1911. 

Deu-se no governo Luís Domingues (1910-1914) e, para tal, foi 
contratado o engenheiro civil pela Escola de Ponts et Chaussés, de 
Paris, Luiz Betim Paes Leme, engenheiro-chefe da Comissão de Sa-
neamento e Abastecimento d´Água da Capital de São Paulo. Previa o 
Contrato a construção de uma rede de esgotos, com 3.000 instalações 
domiciliares41, e do respectivo serviço de água, voltado a ampliar a ofer-
ta do produto na cidade. O prazo para o término das obras era de dois 
anos, provavelmente em função da existência dos estudos e projetos já 
elaborados pela Comissão Álvaro de Menezes.  

O Contrato Paes Leme, com efeito, inseriu-se em um contexto 
político e econômico diferente do anterior. O novo Governo situava-se 
em quadro de reconciliação das forças políticas, obtendo credibilidade 
para desenvolver os projetos que as elites políticas e econômicas jul-

41  Este valor, ao câmbio de 25 francos a libra, correspondia, à época, a §s.800.000. 
Em mil réis correspondia a, aproximadamente, 12.000:000$000.
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gavam importantes para o soerguimento do Maranhão.  O grande trunfo 
obtido pelo governador era o empréstimo externo realizado junto aos 
banqueiros franceses Mayer, Frères et C., através do Banque Argentine 
et Française, no valor de 20.000.000 francos42, pelo prazo de 25 anos, 
ao tipo de 82, aos juros de 5% ao ano e amortização de 2%, a contar de 
1916. Foi com esse dinheiro que o Contrato Paes Leme pode efetivar-se.

Para a execução das obras de saneamento da Capital foram apre-
sentadas três propostas. Saiu-se vitoriosa a proposta de Paes Leme, 
por duas razões principais: era 500 contos mais barata e trazia o abono 
de um trabalho semelhante realizado na cidade de São Paulo.  Ademais, 
ainda oferecia a vantagem de fornecer a água de lavagem ao esgoto, em 
abundância, além de oferecer o maior número de ligações domiciliares: 
três mil.

Tudo, aparentemente, parecia indo bem em relação às obras de 
água e esgotos, iniciadas em 1911. Até o início de 1913 já haviam sido 
pagas as duas primeiras parcelas do Contrato, no valor de 1.000:000$000 
cada uma.  Em 1º de junho de 1913, o engenheiro Paes Leme declarou 
praticamente concluídas as redes de água e esgotos, faltando, para isso, 
apenas as obras dos ramais domiciliares, cujos materiais já estavam 
sendo providenciados no exterior. Por essa razão se julgava no direito de 
receber a terceira parcela do Contrato, no valor de 1.500 contos. 

Visando regularizar a situação, em 23 de agosto de 1913, o gover-
no e o engenheiro Paes Leme firmavam um novo contrato, modificando 
e substituindo termos do Contrato primitivo. Pela novação, o Contratan-

42  Este número de instalações domiciliares, provavelmente, correspondia à metade 
dos domicílios existentes á época. O censo de 1920 apurou para São Luís um total de 7.894 
domicílios.
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te passava a ser credor do Estado em 1.500:000$000, referente à ter-
ceira parcela do Contrato anterior e ainda de oito mil obrigações de 500 
francos, cada uma, do empréstimo externo de 20 milhões de francos o 
que correspondia à volumosa soma de 4.000:000$000. 

Inicia-se então reação ao Projeto Paes Leme, que passou a re-
ceber críticas veementes da oposição, pelo seu elevado custo, princi-
palmente face aos resultados efetivamente obtidos até então. De tal 
forma a tensão foi aumentando que, em pouco tempo, o próprio governo 
entraria em rota de colisão com o Projeto. 

Em 18 de maio de 1914, pelo Decreto 1, já no Governo de Hercu-
lano Nina Parga (1914-1918), o Estado julgava sem  efeito a emissão 
das oito mil obrigações do empréstimo externo, entregues ao referido 
engenheiro por ocasião do novo Contrato. Entre os argumentos utiliza-
dos pelo Decreto 1, referentes à anulação, podem ser destacados os 
seguintes:

a) a  falta de autorização legislativa, pois a novação pactuada em 
23 de Agosto de 1913 não recebera autorização do poder Legislativo, o 
que a tornava inconstitucional , portanto nula e sem efeito;

b) a novação estava fundamentada em uma premissa falsa, que 
era a conclusão da obra contratada, o que daria, se  verdadeira fosse, 
o direito à terceira parcela, no valor de 1.500:000$000. O próprio enge-
nheiro, ao reconhecer que ainda faltava iniciar as obras de instalações 
domiciliares, argumentava o Decreto, oferecia evidências para a justifi-
cativa das medidas cancelatórias.

Este segundo ponto foi o que, de fato, forneceu a substância para 
as medidas tomadas pelo novo governo. Sua comissão de sindicância 



225

SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA NA REPÚBLICA LUDOVICENSE

concluiu, por exemplo, que não só o serviço de instalações domicilia-
res não havia sido comprado. O mais grave: os serviços, já declarados 
concluídos, apresentavam várias falhas técnicas. A rede de esgotos, 
efetivamente, não estava completa e apresentava-se fora das dimen-
sões exigidas. 

Além disso, talvez em função de um interesse maior no lucro, o 
Contratante eliminara o tanque e a bomba que deveriam ficar na extre-
midade do emissário para lançamentos. Não era outra a situação nas 
obras da rede de abastecimento da água: a ligação entre o Cutim e o 
reservatório e bomba ainda não havia sido realizada.

A expressão financeira dessa questão era não menos embaraçosa. 
Dois engenheiros43 contratados pelo governo para avaliarem as obras, 
até então executadas (até 18 de maio de 1914), tanto na rede de esgo-
tos, quanto na rede de abastecimento d´água, chegaram à importância 
de 1.553:054$100. Um valor, portanto, muito inferior (446:945$900) aos 
dois mil contos de réis já recebidos por Paes Leme anteriormente. De-
monstravam, assim, o contrário do que reivindicava o Contratado. Longe 
de credor do Estado, o Engenheiro era, de fato, devedor. E não ficava 
só nisso a questão. O Contrato previa o pagamento, por Paes Leme, de 
juros de 5% ao ano, sobre mil contos, desde 22 de novembro de 1911, 
quantia essa jamais paga. Além disso, não previa isenção de impostos 
do Estado, o que ele obtivera por todo aquele tempo. Como justificar, 
então, os mil e quinhentos francos e as oito mil obrigações de quinhen-
tos francos cada uma, que foram entregues a Luiz Betim Paes Leme? 
Era o que indagava o governo, para reforçar suas iniciativas. 

43  Um dos avaliadores foi o engenheiro Getúlio Nóbrega.  Não foi possível identificar 
o nome do engenheiro do Estado que também avaliou as obras.
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Na verdade, com a inovação contratual de 23 de agosto de 1913 
(época em que, pelo Contrato de 1911, as obras deveriam estar con-
cluídas) não surtiu o efeito esperado pelo Contratante, que era o de 
possibilitar a liberação da parcela de mil e quinhentos contos, o projeto 
entrou, de fato, em quase paralisação, a ponto de, em 16 de dezembro 
de 1913, o representante, no Estado, do engenheiro Leme, abandonar as 
obras e se retirar da cidade.

Não há dúvida que Luís Domingues, apesar do final infeliz do 
Contrato Paes Leme, foi quem tomou a iniciativa mais decisiva no sen-
tido de dotar a cidade de uma rede geral de água e esgoto. Mesmo que 
tenha fracassado, a ponto do governo Parga cancelar, praticamente, 
todas as inovações contratuais estabelecidas; ou mesmo não ter, efe-
tivamente, chegado a entrar em operação (pois a Companhia das Águas 
continuou controlando a abastecimento de água encanada até o fim do 
seu Contrato, até a assinatura do Contrato Ulen, nos anos 1920), não 
se pode deixar de reconhecer que o sistema construído por Domingues 
foi a base para o sistema que o Projeto da empresa americana Ulen 
implantou na Capital. 

De tal forma foram importantes aquelas obras que gerariam 
muitos embates entre defensores e opositores do Projeto Ulen anos 
mais adiante. A polêmica, transcorrida no Congresso Nacional, entre os 
deputados Raul Machado, a favor, e M. Rodrigues Machado, contra, foi 
um exemplo daquela influência. O segundo parlamentar sempre procu-
rou demonstrar a utilização, pela empresa norte-americana, da rede de 
abastecimento d´água construída entre 1911-1912, por Domingues, a 
ponto daquele projeto, segundo M. Rodrigues Machado, ter se limitado 
a construir menos da metade da rede que chegou a implantar (DIÁRIO 
OFICIAL, 1925).
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Ao governo Luís Domingues não se pode, todavia, como parece 
ser a tendência tradicional, atribuir uma postura realmente inovadora 
no que concerne à orientação dos investimentos públicos na República 
Ludovicense. Concretamente, as inversões do setor público nas obras 
de saneamento da cidade não corresponderam à prioridade do governo 
e nem, por isso mesmo, representaram o maior volume de dispêndios.  
Os 2 mil contos repassados a Paes Leme, por exemplo, significavam 
apenas 16,6% do montante do empréstimo externo. Como se pode de-
duzir da Mensagem do Governador, de 1911, o empréstimo tinha des-
tinação prioritária ao “socorro às fontes de produção”. Basta lembrar 
que o sentido de sua política de investimentos públicos foi o de criar 
condições de relançamento da economia estadual e das finanças públi-
cas, que até então estavam extremamente debilitadas. 

Não escondia em sua análise dos problemas estaduais a priorida-
de que deveria ser dada à limpeza e abertura de estradas, desobstrução 
de rios e portos e à relevância da navegação costeira e fluvial, como fa-
tores de barateamento das mercadorias e estimuladores do incremento 
da receita tributária.

Recebendo um tesouro exaurido e um Estado já bastante endivi-
dado, Domingues buscou, no empréstimo externo, a maneira de obter 
recursos para fazer o aparelho governamental voltar a operar e, ao mes-
mo tempo, criar os mecanismos de propulsão da atividade econômica. 
Daí por que dele se utilizou, de imediato, de um lado, para pagar quase 
toda a dívida flutuante, de cerca de 2.500:000$000, e, de outro, para 
apoiar empresas de navegação fluvial, endividadas, como a “Navegação 
a Vapor do Maranhão”; as obras nas vias de transporte, ou às indústrias 
pastoris e de açúcar (MENSAGEM, 1911). Isso sem levar em conta que, 
até para a atualização dos vencimentos dos funcionários públicos, que 
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em alguns casos chegava a três anos de atraso, os recursos do emprés-
timo foram igualmente empregados.

Não há como negar, portanto, as críticas que aparecerão anos de-
pois de que, pelo menos, dois fatores contribuíram decisivamente para 
o fracasso do Projeto Domingues – Paes Leme: a omissão do governo, 
o que ficou fácil de comprovar a partir das irregularidades apontadas 
em 1914 e a não aquisição de novos mananciais que assegurassem o 
suprimento de água.

Além das medidas visando corrigir as flagrantes distorções no 
Projeto Leme, quase nada se pode dizer do governo que sucedeu ao de 
Domingues. Herculano Parga praticamente abandonou os projetos de 
saneamento de seu sucessor. Provavelmente o seu desinteresse pelas 
obras de saneamento e melhoramento da Capital tenha a ver com os 
desentendimentos frequentes entre ele e o Prefeito Clodomir Cardoso, 
vinculado à oposição. Sua obstinação, na verdade, foi o saneamento 
financeiro do Estado, a ponto de receber a sugestiva alcunha de “O 
Economizador”. 

Parga contou para isso com a ajuda decisiva de aliados inespe-
rados, como a I Guerra, responsável pelo incremento das exportações 
maranhenses em níveis satisfatórios e o surgimento do babaçu como 
produto de peso na pauta de exportações, a partir de 1916, fatores es-
ses que elevaram, enormemente, a arrecadação tributária. 

Quando o primeiro Vice-governador Brício de Araújo, que concluiu 
o seu mandato, passou o governo ao seu substituto, a dívida flutuante 
estava realmente paga, a consolidada chegava a 2.600 contos, a exter-
na caíra para 18.000.000 de francos e o Estado tinha em caixa quase 
2.500 contos de réis (MEIRELES, 1980).
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O último governo a tentar resolver o problema da água e do es-
goto, na perspectiva de o Estado chamar a si aquela responsabilidade, 
foi o de Urbano Santos (1918-1922), o outro grande chefe da política 
local na Primeira República. Este mesmo governo, já no final de sua 
gestão, ao propiciar as condições, que se consolidarão no próximo, para 
a transferência daquela responsabilidade para uma concessionária es-
trangeira, reconheceria, no entanto, a impossibilidade de sustentar tal 
política de produção e gestão dos serviços públicos.

Urbano Santos ainda tentou seguir a política de seus antecesso-
res. Principalmente porque o período compreendido entre o final dos 
anos 1910 e o início dos anos 1920 se caracterizou pela ampliação da 
crise de infraestrutura urbana na capital, aonde, aos já obsoletos servi-
ços de água, de iluminação, de bonde e de higienização iriam se juntar 
ameaças reais de epidemias provocadas pela insalubridade urbana.

A providência principal tomada pelo governo para enfrentar os 
problemas foi autorizar a conclusão das obras de água e esgotos da 
capital (Lei 829, de 15 de março de 1919), lei essa assinada por Raul 
Machado, 2º Vice de Urbano Santos.  Pelo Decreto 296, de 4 de maio de 
1920, Urbano aprovou os planos e as plantas executados pelo diretor da 
Repartição de Obras Públicas para o serviço de abastecimento de água 
da Capital. Pelo citado decreto, o Presidente do Estado também desa-
propriava, por utilidade ao serviço de água, os rios Batatã, Maracanã, 
Matafome, Grande, Maruaí, Santa Barbara e seu afluente Barra, e o Ca-
jupé, compreendendo também a zona de proteção aos mesmos rios e 
uma zona igual, nos vales dos rios Ingaúra e Angelim, afluentes do Anil.

Aquele Decreto reacendeu o litígio sobre se se deveria ou não 
desapropriar o Rio Anil à Companhia de Fiação e Tecidos do Rio Anil, 
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fábrica de tecidos que reivindicava a propriedade do Rio Anil e não o 
reconhecia como de domínio público. Iniciaram-se também aqui as 
primeiras manifestações a favor do fim do Contrato com a Companhia 
das Águas, processo esse que se arrastará por algum tempo motiva-
do, principalmente, pela impossibilidade de acordo entre o governo e 
a Companhia sobre o valor da indenização a ser paga à empresa no ato 
de sua liquidação.

Naquela época, a Companhia das Águas se utilizava dos ma-
nanciais do Sacavém, do Anil e do Barreto. No Sacavém existiam duas 
bombas a vapor, uma vertical, tipo Cameron, e outra horizontal, tipo 
Worthinton, com capacidade de fornecimento de 1.000.000 a 1.200.000 
litros, cada uma. 

No Anil existiam também duas: uma Worthinton e outra, movida 
a petróleo, fabricada pela Gasmotoren Fabrik, podendo ambas elevar, 
aproximadamente, 500.000 litros.  No Barreto as instalações eram 
iguais as do Anil, embora com capacidade elevatória menor: 300.000 
litros. Em média, aquelas três instalações tinham capacidade de pro-
duzir 2.000.000 litros diariamente (levando em conta paradas obrigató-
rias, reparos e consertos juntos). Arredondando para 60 mil habitantes 
a população da cidade, obtinha-se fornecimento médio de 33,3 litros 
per-capita, o que era extremamente baixo para os padrões de consumo 
d´água estabelecidos. 

Se, por outro lado, se elevasse para 120 litros por habitante, para 
todos os serviços, o fornecimento de água, verificar-se-ia uma neces-
sidade mínima, diária, de 7.200.000 litros. Com isso chegava-se então 
a um “déficit” de nada menos que 5.200.000 litros, quase três vezes 
maior que a oferta da época. 
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Pior seria o quadro, se se adicionasse a necessidade de abaste-
cimento d´água das instâncias não domiciliares, como fábricas, hos-
pitais, quartéis, etc. Considerando que a estimativa daqueles gastos 
girava em torno de 40% do consumo domiciliar, segue-se a necessidade 
de, a mais ou menos, 3.000.000 litros, o que equivaleria a uma necessi-
dade total de 10.200.000 litros diários (Relatório  Britto Passos, 1920).

Por esses números ficava provada a inutilidade da Companhia 
das Águas. Nada mais compreensível que o Estado procurasse uma fór-
mula para chamar a si aquele serviço e, ao mesmo tempo, indenizasse a 
Companhia, pela decretação de seu fim. Em seu Relatório, o engenheiro 
Passos resumia o então problema da água em três pontos: o de iden-
tificação do volume necessário ao abastecimento; o da localização dos 
mananciais com capacidade de atender a demanda encontrada e o da 
execução, com maior grau de perfeição, das obras de instalação para o 
serviço de distribuição aos consumidores.

Os estudos técnicos sobre a potencialidade dos mananciais de-
sapropriados indicavam a possibilidade de atendimento daquele nível 
de necessidade de água. Os rios Batatã e Maracanã poderiam fornecer 
4.100.000 litros diários, mesmo no verão. Os mananciais do Cajupé, 
Santa Bárbara e Barra, ainda bem conservados, mesmo que distantes 
aproximadamente 15 quilômetros da Capital tinham capacidade sufi-
ciente para atender aquela demanda: Santa Barbara e Barra - 6.400.000 
litros; Cajupé - 4.100.000. Total: 10.500.000 litros diários (PASSOS, 
1920). 

Isso sem levar em conta os dois afluentes do Anil, o Ingaúra e o 
Angelim, que poderiam fornecer, no mínimo, 2.000.000 litros diários. A 
questão, por esse motivo, passou a ser colocada pelo governo em ter-
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mos mais complexos: teria o Estado os recursos e a capacidade técnica 
para realizar tamanho empreendimento?

Em 1921 Urbano Santos mandou fazer a desapropriação judicial 
dos rios Cajupé e Santa Barbara, com seu afluente Barra, de suas zonas 
de proteção, assim como das zonas de proteção do Angelim e Ingaúra, 
afluentes do Anil. A surpresa maior, contudo, operava-se no âmbito da 
Companhia das Águas, proprietária do Santa Bárbara, ao se recusar a 
entrar em acordo com o governo sobre a desapropriação do rio. À parte 
este novo litígio, o Estado já dispunha de todos os mananciais neces-
sários ao abastecimento. Sentindo, porém, o crescente envolvimento 
do governo no abastecimento de água, os acionistas da Companhia das 
Águas resolveram fazer uma proposta de cessão de seus bens emprega-
dos no abastecimento, estimados por eles em 1.200:000$000. 

Para examinar a proposta, o governo nomeou um especialis-
ta44, que avaliou os bens oferecidos em 495:455$290, aconselhando o 
governo a adquiri-los por 400:000$000. Urbano, por seu turno, fez à 
Companhia uma oferta de 500:000$000, que foi recusada de imediato 
(MENSAGEM, 1921).

Em 1922, Urbano concluiu que o Estado não teria como empre-
ender, às suas custas, os serviços de água e esgoto exigidos pela ci-
dade, o que estendia para os demais serviços. Efetivamente tomava 
vulto o projeto Ulen Company. Parecia, enfim, ao governo, que, por ali, 
finalmente, se enxergaria a luz no fim do túnel. Afinal, a situação dos 
serviços urbanos se agravava dia-a-dia. Pode-se afirmar que, àquela 
época, São Luís, além de não ter esgotos, possuía péssimos serviços 

44  O especialista encarregado da avaliação foi o engenheiro José Niepce da Silva
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de luz, de bondes, de limpeza pública e a água consumida era, além de 
insuficiente, portadora de elevado grau de contaminação, a ponto de ser 
um dos agentes poderosos da febre tifoide na cidade. 

No final de 1921, São Luís se viu outra vez ameaçada pela peste 
bubônica. Em artigo publicado no “Diário de São Luiz”, de 10 de no-
vembro daquele ano, intitulado “A Peste Bubônica. Meios de Evitá-la. 
Conselhos à População”, o médico Achilles Lisboa assim iniciava sua 
argumentação: “Vai-nos, pouco a pouco, a peste bubônica invadindo a 
capital...” O mesmo jornal, dois dias depois, notificava mais um caso de 
peste, sendo, desta feita vítima, um trabalhador da Prensa. Arrematava 
o periódico: “A despeito dos cuidados de higiene, vai o mal levantino 
ganhando terreno; e mais ainda avançará se uma providência enérgica 
não vier ao seu encontro, interceptando-lhe a marcha fatídica” (DIÁRIO 
DE SÃO LUIZ, 12.11.1921).

Durante todo aquele período de redefinição das atribuições rela-
tivas aos serviços de água e esgotos, em que o governo e a Companhia 
das Águas não se entendiam e o próprio governo titubeava em suas 
decisões, quem mais saiu prejudicado foi a população pobre da cidade, 
que não possuía meios de se proteger contra a escassez e a contami-
nação da água. 

A Companhia, como sempre fora a sua prática, para atenuar suas 
dificuldades financeiras recorria ao aumento do preço da água. Os seg-
mentos mais pobres reclamavam e muitas vezes eram punidos com 
cortes no fornecimento. Um leitor anônimo do “Pacotilha”, de 16 de 
janeiro de 1920, denunciava o gerente da Companhia de ter mandado 
cortar a água do chafariz utilizado pela população do Caminho da Boia-
da, só por que aquela gente havia reclamado o aumento, para 60 réis, do 
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preço da lata d´água. Não satisfeito, o referido gerente ainda mandara 
colocar um registro a mais “para dificultar que o seu caneco encha”.

Ao lado desse clima de tensão permanente, avolumava-se a cer-
teza de que, na cidade, a ingestão de água pura era uma verdadeira rari-
dade para o povo simples. O médico Barbosa Vianna, no artigo “Higiene 
para todos”, demonstrando a péssima qualidade da água utilizada, di-
zia: “Apesar de sermos a terra da cachaça, não é o alcoolismo o nosso 
maior problema social, e sim o ‘aqualismo” (PACOTILHA, 16.01.1920).

“Ágoas Sórdidas da Cidade”, o Que Fazer Com Elas?

Provavelmente o primeiro estudo a relacionar a importância de 
um sistema de esgotos para o saneamento de São Luís tenha sido o 
programa elaborado pelo médico Almir Nina, em 1891, ocupante do 
cargo de inspetor da Higiene do Maranhão. O trabalho foi encaminha-
do ao então ex-governador Belfort Vieira, com a recomendação de que 
fosse levado ao conhecimento do Congresso Estadual. O citado estudo 
recomendava a adoção de medidas efetivas e indispensáveis à salubri-
dade urbana, como abastecimento de água, remoção e incineração do 
lixo, calçamento das ruas e vias públicas, arborização de praças e ruas, 
drenagem dos pântanos, entre as principais (DIÁRIO DO MARANHÃO, 
14.03.1891).

Seguramente a proposta do médico Nina era uma tentativa de 
resposta às péssimas condições sanitárias da cidade, onde se desta-
cavam as epidemias de varíola, em cujo combate, aliás, a Inspetoria de 
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Higiene vinha, até então, se engajando. Contudo, pouco podia fazer a 
Inspetoria, pois penava pela falta de verba. 

As constantes ameaças de epidemias levariam o Maranhão 
a criar, em 1896, (Lei 159, de 16 de maio), o seu próprio serviço de 
higiene. Até então havia um único serviço, que operava na Capital. O 
novo serviço, no entanto, padecerá das necessidades anteriores: sem 
recursos e desaparelhado, pouco podia realizar para reverter o avanço 
da degradação sanitária. Em 1903, quando estourou a peste bubônica, 
o Serviço estava completamente impotente, obrigando o Estado a criar 
um Serviço Extraordinário e recorrer à ajuda externa.

Precedendo aquele estudo, houve em fevereiro de 1889, uma 
iniciativa, tendo à frente José Maria Bernes, visando construir uma em-
presa para implantar uma canalização de esgotos em São Luís. Naquela 
data, Bernes propôs à Assembleia Provincial, através da petição, a ob-
tenção de privilégio, por 40 anos, à empresa que organizasse, dentro ou 
fora da Província, com a finalidade de “canalizar esta (A Capital) e a ci-
dade de Caxias, para dar fácil saída às matérias fecais e águas pluviais 
(...) melhoramentos esses há tanto provado e falhado entre nós”. Quem 
sabe na expectativa de que aquele viesse a ser um bom “negócio”, nada 
menos que mais outros três interessados também requereram o mesmo 
à Assembleia: Henry Airlie, M. da S.  Sardinha e Ignácio do Lago (DIÁRIO 
DO MARANHÃO, 25.02.1889).

No início do século a situação dos esgotos era a pior possível. 
Quase nada havia sido feito na cidade nesta área, o mesmo podendo-
-se dizer quanto aos serviços de drenagem. O que existia, até então, 
eram algumas obras originárias do período colonial, quer em termos 
de adução de águas, quer no que respeita a esgotos. As primeiras eram 
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representadas pelas fontes públicas, localizadas em sítios, as quais, 
embora mal conservadas, eram importantes para aquela cidade pouco 
abastecida de água. As segundas não passavam de diminutas galerias 
de águas pluviais e alguns encanamentos, que atingiam a um número 
restrito de privilegiados. 

Obras muito antigas e, em geral, mal conservadas, tais melho-
ramentos, além de incompletos, encontravam-se defeituosos, portanto 
incapazes de atender às necessidades de uma cidade que se via ame-
açada pela insalubridade pública. O que efetivamente atenuava tais 
insuficiências e deficiências de serviços sanitários era a topografia da 
cidade, capaz de garantir o escoamento das águas meteóricas. 

Em geral as galerias, que foram destinadas, originalmente, às 
águas pluviais, serviam de escoamento de fezes e águas residuais, por 
insuficiência ou inexistência de encanamentos especiais. Quando as 
chuvas escasseavam, motivando diminuição no volume de água dos 
esgotos, os detritos e matérias fecais acabavam acumulados ao longo 
do coletor, representando mais perigos para a saúde pública. Como, a 
rigor, as galerias eram construídas por materiais permeáveis e atra-
vessavam áreas edificadas, os riscos de contaminação e a infração das 
normas de higiene eram evidentes (CANTANHEDE, 1902).

Esse cenário não era muito diferente de outras cidades brasi-
leiras, na virada do século. Em São Paulo a situação era descrita com 
traços dramáticos.   Recipientes de fezes, como urinóis e tinas, quan-
do não despejados na própria rua, eram lançados em terrenos baldios 
ou córregos. Uma chuva mais copiosa provocava uma grande conta-
minação ambiental, acarretando, entre outras coisas, um mau cheiro 
insuportável na cidade. Data de 1893 a execução da obra que realizou 
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a primeira coleta de esgotos naquela Capital, embora só atendesse a 
71 residências privilegiadas, no não menos privilegiado bairro da Luz. 
Naquele ano, a crise de abastecimento de água e coleta de esgotos foi 
tão intensa, a ponto de estimular protestos da população e das for-
ças políticas, levando o governo a encampar a Companhia Cantareira 
de Águas e Esgotos, organizada pelos ingleses, e chamar a si aquela 
responsabilidade, criando a Repartição de Águas e Esgotos. Já em fins 
de 1893, as ligações de esgotos giravam em torno de mil ligações. Ao 
mesmo tempo constroem-se vários reservatórios de água, dentre eles, 
os da Avenida Paulista; ampliam-se o da Consolação e outros, como o 
Taquari  e o Araçá, esses já nas proximidades de 1903 (ELETROPAULO, 
1986).

Segundo BERTOLLI FILHO (1986), o Relatório de 1894, da Se-
cretaria de Agricultura de São Paulo, calculava em 9.654 o número de 
prédios ligados à rede de coleta de esgotos, o que já representava um 
grande avanço, comparando-se com os anos anteriores, muito embora 
permanecesse o caráter seletivo de ligações, em sua quase totalidade, 
localizadas nas áreas habitadas pelas elites da cidade45. 

Mesmo crescendo, aqueles eram números realmente pequenos 
para atender às necessidades de uma cidade que, à época, exibia as ta-
xas de incremento demográfico mais altas do país (13.96% entre 1890-
1900)46. Por outro lado, não menos contrastante será o fato de São Luís 

45  O autor revela dados que demonstram o contraste entre a realidade dos núcleos 
habitados pela elite e os bairros habitados pelos demais segmentos no que tange ao número 
de ligações à rede de esgotos. Naqueles onde havia maior concentração urbana, o serviço de 
esgoto era limitado e parcial.
46  De tal forma se acentuou a crise de abastecimento de água e coleta de esgotos 
em São Paulo que, em 1910, a cidade viveu uma verdadeira calamidade pública. A oferta de 
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ter passado, praticamente, apenas os quatro últimos anos, dos 40 anos 
de República, servida por uma rede geral de esgotos!

Com efeito, uma das discussões que se tratavam em São Luís, 
nos anos iniciais do século XX, era sobre a obrigatoriedade de ligar as 
habitações à rede de esgotos que se viesse a implantar. Nesse caso, os 
relatórios técnicos, como o do engenheiro Palmério Cantanhede, eram 
inteiramente a favor. Apoiavam-se no que se chamava então de “des-
potismo sanitário”, traduzido por Cantanhede como um “conjunto de 
disposições que a higiene, em nome do bem público, impõe ao próprio 
público”. 

Não exige esforço compreender os benefícios ambientais que 
adviriam para um lugar onde todas as habitações estivessem ligadas 
à rede de coleta de esgotos e de água. Fica mais difícil, no entanto, 
entender a suposta resistência dos moradores, como preconizavam os 
planos, a um beneficio como aquele, que, entre outras coisas, poderia 
eliminar os perigos da contaminação do solo e do ar. Era, sem dúvida, 
a manifestação de uma forma de apreender a realidade baseada na as-
similação de um tipo de visão elitista da cultura popular, utilizada, no 
início do século, para realizar, autoritariamente, a reforma sanitária do 
país. 

Foi ilustrativo o que ocorreu, neste particular, durante a refor-
ma urbana e, especialmente, durante a chamada Revolta da Vacina, no 
Rio de Janeiro, quando as autoridades desrespeitavam inteiramente os 
direitos de cidadania, em nome do “despotismo sanitário”, para realiza-
rem seus objetivos modernizadores.

água, por exemplo, correspondia a, aproximadamente, metade das necessidades estimadas, de 
cerca de 100 milhões de litros por dia (ELETROPAULO, 1986).
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No caso específico dos esgotos, na cidade de São Paulo, a Re-
partição de Águas e Esgotos, criada na última década do século XIX, 
responsável pelo impulso dado àquele serviço, por algum tempo justi-
ficava o limitado número de ligações, alegando a recusa da população 
em utilizá-lo, preferindo, por isso, recorrer ao emprego de cloacas ou 
fossas. Enquanto isso, a rede de esgotos continuava se expandindo, 
bem como a de água, nas áreas ocupadas pelas camadas privilegiadas 
locais (BERTOLLI FILHO, 1984). 

Não se pode, evidentemente, afirmar que o conteúdo dessa dis-
cussão sobre a obrigatoriedade das ligações, travada em São Luís, es-
condesse a intenção de reforçar os privilégios de acesso dos serviços 
públicos, pois a rede, realmente, não chegou a ser implantada àquela 
época. O que não impede, todavia, que se perceba a sua utilidade para 
justificar omissões e descasos no enfrentamento real do problema, pe-
las autoridades. 

Ainda que a topografia do terreno, a existência de dois estuários 
(que facilitavam os lançamentos no oceano) e o regime de chuvas (de 
considerável pluviosidade) contribuíssem para o escoamento fácil das 
águas meteóricas e da carga de impurezas que essas levavam aos es-
coadouros naturais; não há como negar a propensão à obsolescência 
daquele “sistema de esgotos”, já nos primeiros anos do século XX, re-
velada no agravamento dos problemas sanitários na cidade. 

Embora não reconhecendo, de imediato, a necessidade de cana-
lização das águas pluviais, o Relatório Cantanhede, de 1902, admitia 
ser preferível que se fizesse o escoamento subterrâneo das enxurradas, 
com o que se evitaria o perigo dos poluentes e contaminadores, muito 
embora deixasse bem claro o elevado custo que tal empreendimento 
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acarretaria. Eis porque acabaria recomendando que se adotasse, preli-
minarmente, o chamado “Separate System”47 como solução ao problema 
de encanamento dos esgotos.

Por todos esses motivos, crescia a convicção entre os segmentos 
sociais dirigentes de que era preciso fazer alguma coisa para reverter 
a ameaça da insalubridade e que, para tanto, seria necessário não só 
um sistema de água e esgotos eficaz, mas, também, bons serviços de 
limpeza pública, de higienização e conservação das ruas, praças, jar-
dins e parques.

O Relatório Cantanhede oferecia, por outro lado, o ponto de vista 
das elites quando tratava sobre o papel do povo frente aos problemas 
sanitários. A rigor, inclinava-se a vê-lo muito mais propenso a exigir 
que a contribuir para o bem público. Partindo da premissa de que não 
haveria quem não tivesse, vivendo numa cidade, o mínimo que fosse 
para reclamar dos serviços públicos “da rua em que mora, da sujeira 
do bairro ou de eventuais faltas d´água”, concluía, por outro lado, que 
poucos seriam aqueles que estariam dispostos a qualquer sacrifício 
pessoal para melhorá-los. Certamente exprimindo seu juízo de valor 
sobre os moradores de São Luís, o Relatório, sarcasticamente, arre-
matava:

“Se se trata da obrigatoriedade do consumo 
de água, ele (o individuo achará um atentado 
a sua liberdade; se o impelirem a remover uma 
fossa que infecciona a sua casa, dirá que no 

47  Consistia o “separate system”, ou sistema sepado, na adoção do esgoto superfi-
cial para as águas pluviais e no esgotamento subterrâneo para as águas servidas (Cantanhede, 
1902)
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seu domicílio só ele manda: se se preceder a 
um novo nivelamento em uma rua onde tenha 
casas suas que devem ser rebaixadas, dirá que 
o plano não presta, que a obra é desnecessária, 
que se deveria cuidar de outra coisa, ou então 
propõe planos que aterrem e escavem as casas 
dos outros, menos a sua”(CANTANHEDE, 1902, 
p. 180).

O Relatório dizia também que os mesmos que protestavam contra 
a falta de serviços de água, de calçamento ou das latrinas dos vizinhos, 
eram os mesmos que protestavam contra qualquer iniciativa que se 
adotasse para sanar as carências e que implicasse em qualquer grau 
de responsabilidade. Como, em geral, não estava convencido de que sua 
falta de higiene prejudicasse a saúde pública, dizia o Relatório, o povo 
não reclamava da latrina que tinha em casa, do lixo que despejava no 
quintal ou na rua, achando então que só a falta de higiene dos outros 
era prejudicial. 

Para atenuar seu senso crítico, o Relatório tentava demonstrar 
que aquele tipo de atitude era característico de quase todos os lugares 
que passaram por reformas urbanas e estiveram, portanto, submetidos 
ao “despotismo sanitário”48. Julgava, por exemplo, as reformas urbanas 
da Inglaterra e da França como obras de grandes homens, que vence-
ram a resistência da população. O mesmo povo que protestava contra a 
poluição dos rios, na Inglaterra, era o mesmo que dos rios se utilizava 
para lançar suas águas servidas, argumentava o Relatório.

48  Isentava apenas os Estados Unidos, onde a reforma sanitária se deu por consen-
so, “onde a perspectiva geral parece ter inoculado, em cada indivíduo, o mesmo modo de pensar 
sobre o assunto” (CANTANHEDE, 1902, p. 181).
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Não há dúvida que, nesse aspecto, o Relatório Cantanhede, além 
de sintonizado com o ponto de vista clássico das elites políticas quanto 
à melhor maneira de fazer as reformas urbana e sanitária (a dos pro-
cedimentos autoritários, sem a menor consideração aos direitos indi-
viduais das camadas não-abastadas), acabava se  transformando em 
fonte de confirmação do descaso dos poderes públicos locais face ao 
desenvolvimento dos serviços públicos essenciais, na medida em que 
imputava à população um peso que ela, efetivamente, jamais tivera, 
como responsável pelo atraso de tais empreendimentos na Capital. Ao 
relacionar, por exemplo, higiene e educação, retirava inteiramente do 
poder público a responsabilidade pela degradação sanitária, atribuindo-
-a, por seu turno, à ignorância da população frente ás regras básicas de 
higiene. Afirmava: “É preciso imprimir na massa popular a necessidade 
inadiável de se conformar às exigências da higiene e mostrar que a 
insubordinação a esses reclamos se converte em moléstias que 
definham, quando não vinham” (CANTANHEDE, 1902, p. 183).  

Certamente que esta argumentação, além de toda sua potencia-
lidade como justificativa ideológica à adoção de formas autoritárias de 
tratamento da questão sanitária, representava também uma fonte de 
justificação poderosa para os efetivos privilégios que as elites locais 
gozavam, em termos de uma maior e melhor disponibilidade de serviços 
públicos, já que pertenciam a um grupo cultural distinto daquele das 
camadas populares.

Assim, não é difícil compreender porque o Relatório atribuía às 
habitações populares e suas condições de higiene uma das causas fun-
damentais da insalubridade pública em São Luís. Não que estivesse 
falseando a verdade ao fazer tal diagnóstico, pois, efetivamente, as 
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latrinas, os “baixos de sobrado” e os cortiços, eram focos perniciosos 
de insalubridade. 

Na verdade, ao formular o diagnóstico naqueles termos, o Rela-
tório estava transformando o que não passava de um efeito, em uma 
causa determinante.  A promiscuidade das habitações populares e suas 
condições de higiene não se explicavam pelo fato de seus moradores 
não conhecerem as regras sanitárias, mas em razão de serem pobres e 
de estarem privados de serviços de higiene. 

No caso das latrinas, por motivo das péssimas condições em que 
eram construídas, acabavam se transformando em focos de contami-
nação, principalmente quando construídas próximas a poços de onde se 
retirava água para o consumo ou para os serviços domésticos. Geral-
mente habitados pelas camadas mais pobres, os “baixos de sobrados”49 
(pavimentos térreos, alugados às camadas inferiores, de onde os pro-
prietários extraíam renda), além da falta de higiene, padeciam da falta 
de ventilação. Asseverava o Relatório:

“Sem esgotos, sem espaço e sem conforto, os 
moradores transformam muitas vezes um único 
quarto em cozinha e dormitório e nele deixam 
permanecer, durante muito tempo, as matérias 
fecais e o lixo que, a certas horas da noite, vão 
atirar às praias, quando não o fazem às portas 
da vizinhança”(CANTANHEDE, 1902, p. 187).

49  O Relatório, para “não compelir essa gente a ficar sem piso e não privar o proprie-
tário da renda do seu imóvel” não propunha a demolição dos “baixos de sobrado”. Recomendava 
apenas que a Higiene exigisse o saneamento daqueles prédios, o que revelava o interesse em 
não confrontar proprietários imobiliários e governos.
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Quanto aos cortiços, o quadro era pior ainda. Construídos se-
gundo o princípio, comum à época (não apenas localmente), de que se 
tornava necessário construir alojamentos baratos e mais confortáveis 
às classes operárias, os cortiços existentes em São Luís estavam bem 
longe daquelas finalidades, a ponto de não passarem de habitações 
completamente desprovidas de qualquer higiene e conforto, o que não 
foi também um privilégio local.

Pode-se afirmar, por outro lado, que àquela época eram apenas 
dois os elementos principais da salubridade nas habitações- o supri-
mento de água através do sistema de esgoto contínuo e a ligação de 
“water closets” (w.c) ao limitado sistema de esgoto contínuo. Ambos 
benefícios acessíveis a um pequeno número de domicílios, representa-
tivos da elite local.

A República Ludovicense, com efeito, ainda ficaria desprovida 
de uma rede de esgotos por muitos anos. Dentre os serviços públicos 
considerados neste trabalho, o da coleta de esgotos foi o último a ser 
implantado, o que só ocorreria na segunda metade dos anos 1920. Pro-
vavelmente São Luís tenha sido a última capital brasileira a estabelecer 
uma rede de esgotos. Não há como dissociar esse prolongado retarda-
mento na adoção daquele serviço, como uma das causas da progressiva 
degradação sanitária da cidade.

A questão dos esgotos nos anos vinte será apreciada na seção 
sobre o Projeto Ulen, mais adiante. Como vimos anteriormente, água 
e esgotos, a partir do começo do século, passaram a ser vistos indis-
sociavelmente. Os lances principais da trajetória de uma e de outro 
já foram, portanto, explicitados até o fim dos anos 1910. O fato de o 
primeiro ter sido organizado pela iniciativa privada local e as gestões 
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para a produção do segundo terem sido da alçada estatal, em nada 
impediram o fracasso de ambos como “serviços públicos”. Uma espe-
cificidade desse processo foi, sem dúvida, a decisiva importância do 
Estado como instância realmente determinante quanto à existência e 
manutenção daqueles serviços. 

A Companhia de Águas, por vários anos, teve no Estado a fonte de 
garantia de lucros, pois não lhe faltaram incentivos quando entrava em 
dificuldades financeiras. Do poder público só perdeu o apoio quando já 
entrara em franco descrédito na sociedade, pela sua incapacidade de 
assegurar o abastecimento quantitativo e qualitativo do líquido precio-
so, justamente às camadas dominantes. Os projetos para a execução da 
rede de esgotos, ainda que realizados por particulares, como no governo 
Luís Domingues, acabaram sendo reflexos mais intensos das linhas po-
líticas da administração governamental.

As inversões em sistema de água e esgotos jamais foram priori-
tárias e, portanto, receberam dotações financeiras suficientes. O pouco 
que foi realizado nos dois segmentos, atesta a condição de classe das 
elites governamentais, materializada na implantação dos serviços nas 
chamadas “áreas nobres” e no interesse com a estética urbana, em vez 
da preocupação com as necessidades das populações não-abastadas, 
que habitavam bairros e áreas de grande densidade populacional.  

Por seu turno, não se pode imputar a fatores puramente finan-
ceiros a imposição de limites ao financiamento dos serviços de água e 
esgoto. A prova disto está, por exemplo, no emprego dado aos recursos 
do empréstimo externo de 1910, o qual reafirmou a tendência histórica 
de privilegiar os setores de infraestrutura econômica. Ou no uso dado 
às verbas públicas, no período interno e imediatamente posterior a I 
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Guerra, quando o Tesouro Estadual esteve equilibrado, novamente con-
firmando aquela tendência. 

Nos dois casos, como nos anteriores, a prioridade foi estimular 
os “setores produtivos” agropastoris, com o que esperavam reverter à 
tendência declinante do desenvolvimento maranhense. Esses exemplos 
sugerem, na verdade, que o modelo de desenvolvimento, que desfavore-
ce a existência material de grandes contingentes da população, através 
da falta de provisão de serviços públicos de infraestrutura sanitária, é 
muito mais antigo no Brasil do que se pensa, chegando mesmo a ante-
ceder a fase de implantação das indústrias de bens de produção e de 
consumo duráveis comumente responsabilizado por aquela distorção. 

Limpeza Pública: Alguns Limpos, Todos Sujos

“Os garis da época eram o ´vento amigo´, 
que Oliveira Lima chamou acertadamente 

de ´grande higienista da cidade´
e a água das grossas chuvas 

que lavam as ruas de São Luís...”
(Domingos Vieira Filho).

A remoção do lixo, ao lado do abastecimento d´água e do esta-
belecimento de esgotos, representa um dos melhoramentos sanitários 
fundamentais para as cidades. Talvez por nunca ter merecido do Esta-
do a atenção devida, esse serviço permaneceu, ao longo da Primeira 
República, sem “status” no rol das prioridades urbanas do governo e, 
mais do que qualquer outro serviço público, continuou flagrantemente 
restrito às áreas nobres. 
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Na República Ludovicense, com certeza, a coleta democrática do 
lixo foi um luxo. O lixo sempre representou uma ameaça real à sa-
lubridade pública de São Luís e, sem dúvida, foi uma das fontes de 
contaminação do meio ambiente, inscrevendo-se entre aquelas que es-
timularam os frequentes surtos de doenças parasitárias e infecciosas.  

A ação do calor, principalmente do calor úmido da estação das 
chuvas, favorecia um processo de rápida putrefação dos resíduos de co-
zinha, que se dava em menos de 24 horas e exigia, a bem da saúde pú-
blica, um eficaz sistema de coleta de lixo. O que jamais houve, todavia. 
Conspirava ainda contra essa realidade, o fato dos resíduos de grande 
parte dos alimentos ali normalmente consumidos serem volumosos e 
de fermentação extremamente fácil. 

Examinando esta situação no início do século, o Relatório Can-
tanhede destaca, neste particular, os resíduos de bacuri, buriti, juçara, 
ananás, melancia e outras frutas regionais, além dos restos de peixes 
e camarões, que, além da facílima decomposição, exalam um odor in-
suportável. Juntando-se a estes, ainda contribuíram para aumentar o 
volume do lixo a grande quantidade de resíduos vegetais, frequentes 
nos quintais da grande maioria das casas.

Em geral, usava-se o cofo de palha para depositar o lixo, que era, 
nas áreas onde se fazia a coleta, colocado nas portas das habitações. 
Nas zonas mais afastadas, eles eram lançados em chãos vazios, na 
própria rua, em igarapés, ou no mar. De certo modo, até o início do sé-
culo, esse serviço era realizado precariamente pelo poder público, não 
existindo ainda nenhum procedimento administrativo que integrasse as 
operações básicas de qualquer que fosse o destino do lixo, tais como, 
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a coleta nas habitações, o depósito nas vias públicas ou o transporte 
e o destino.

Na verdade, o interesse em estabelecer sistemas eficazes de lim-
peza pública urbana não era tão antigo até o início do século XX.  As 
principais cidades europeias e norte-americanas só há poucas décadas 
realmente conseguiram modernizar definitivamente seus serviços de 
coleta de lixo. Paris, então a cidade que dispunha do melhor serviço 
de limpeza pública, só em 1884 estabeleceu uma postura municipal 
que tornava obrigatória a entrega diária dos resíduos. Àquela altura, no 
entanto, a capital francesa já dispunha de uma indústria de processa-
mento dos resíduos, de relativa importância, que se abastecia de um 
volume aproximado de 600 mil toneladas anuais de resíduos. A cidade 
gastava cerca de 2 milhões de francos só com a remoção de tais ma-
teriais. Tão avançada se encontrava a tecnologia de tratamento do lixo 
na França que, em menos de 24 horas, o sistema fazia as operações de 
coleta, de tratamento e de transporte. Com leves modificações, mais 
de processamento operacional que de eficácia, essa era a situação em 
cidades como Berlim, Amsterdã, Haia, Bruxelas, Bradford, Edimburgo ou 
Oldham (CANTANHEDE, 1902).

Nos Estados Unidos, onde se usava muito pouco o processo de 
incineração do lixo; mais do que nas cidades europeias, crescia o in-
teresse com o aproveitamento do lixo para fins industriais.  A rigor, a 
matéria servida acabava transformada em estrume, de larga utilização 
na agricultura, ou em gorduras, vendidas para fábricas de sabão. Em 
Nova York, Brooklin, Buffalo, Saint Louis e Detroit existiam empresas 
organizadas para tal fim, de cujas operações extraiam bons lucros 
(CANTANHEDE, 1902).
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Na República Ludovicense nem o serviço de remoção estava 
ainda organizado. Os seus arredores, os chãos vazios dos quintais ou 
até mesmo certas ruas, pouco habitadas, eram depósitos comumente 
utilizados pela população para se livrarem do peso morto que eram os 
detritos animais e vegetais. Não foram poucas, ali, as áreas aterradas 
com lixo. Ficaram conhecidos, nos primeiros anos do século, os aterros 
das áreas ao redor do Campo de Ourique, do Gasômetro e até de ruas, 
como a Jacintho Maia. O serviço de remoção, mantido pela Intendência, 
à base do uso de algumas carroças, às vezes auxiliado por particulares 
interessados em usar os detritos como estrume, era limitado e insufi-
ciente para atender a toda a cidade. Descrevendo aquela situação, o 
engenheiro Palmério assim se reportava: “O que é incontestável é a 
extraordinária quantidade de matéria orgânica em decomposição, es-
palhada pelo litoral e outros lugares, dentro e fora da cidade” (CANTA-
NHEDE, 1902, p. 127).

Não menos deficiente e insuficiente era também o serviço de 
remoção dos resíduos das ruas. As artérias da Capital eram comumen-
te invadidas por lamas, excrementos de animais, restos de vegetais e 
de sobras de todas as espécies, lançadas pela população. A remoção 
desses resíduos não era rápida. Nos locais onde era feita, em geral não 
se respeitavam certos procedimentos higiênicos, necessários a neutra-
lizar ameaças de insalubridade. Como muitas ruas não eram calçadas, 
uma norma de higiene básica era fazer a varredura precedida de uma 
irrigação que evitasse, no momento daquela operação, a suspensão de 
poeiras que poderiam ser perniciosas à saúde pública. Essa regra, no 
entanto, era pouco respeitada. Outras não menos importantes eram 
também negligenciadas, como, por exemplo, a cobertura dos carros 
de transportes do lixo das casas e dos detritos de rua, que acabavam 



250

A PRODUÇÃO DA COISA PÚBLICA

prejudicando os transeuntes com poeira e emanações, sem as mínimas 
condições de controle. Ou ainda, o próprio horário de coleta, geralmente 
feito pela manhã, após uma espera de mais de dez horas entre a coloca-
ção dos depósitos de resíduos nos locais apropriados e a sua remoção, 
justamente no horário em que as casas recebiam novos mantimentos 
para o seu abastecimento (CANTANHEDE, 1902).

Os problemas com o lixo antecederam a República. Uma lei de 
1850 (Lei 289, de 7 de dezembro) aprovando várias posturas da Câmara 
Municipal de São Luís, punia com multa de 10$000, com a obrigação de 
tudo removerem à sua custa, aqueles que lançassem nas ruas, becos, 
praças, cais ou estradas, qualquer tipo de entulhos, lixos, ferros, vidros, 
ossos, animais mortos, ou qualquer imundície, pois tais detritos deve-
riam ser jogados no mar50. Nos casos em que era impossível identificar 
o contraventor, o punido seria morador do prédio, em cuja testada os 
detritos fossem encontrados. O artigo 10, da citada lei, punia também 
em 5$000 a quem despejasse no mar matérias fecais e outras imundí-
cies, fora do horário entre 10 horas da noite e 3 horas da madrugada.

Nada, na verdade, adiantavam as posturas, se o poder público 
não podia dar conta do serviço de remoção do lixo na totalidade das 
ruas e praças da Capital. Daí porque as transgressões se faziam pre-
sentes, sempre. Por esta época, um personagem insólito começou a 
se tornar famoso na vida da cidade, dela não se afastando tão cedo: 
o malcheiroso “tigre”, onde se acomodavam matérias fecais e outras 
sujeiras, frequentemente despejados na própria via pública. Os fiscais 

50  A rigor, era feita uma seleção prévia quanto ao destino desse material: os vidros, 
ferros, ossos e animais mortos deveriam ser usados como aterro nos cais em construção, ou 
ainda lançados fora da cidade, ou também em locais indicados pela Câmara, (Lei 289).
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da limpeza recebiam constantes reclamações sobre este tipo de práti-
ca, publicadas nos jornais da cidade. Vieira Filho destaca duas edições 
do “Publicador Maranhense” (30 e 31 de janeiro de 1861), onde era 
possível comprovar o lançamento de “tigres” à rua: “Pede-se ao Snr. 
fiscal da freguesia de N. S. da Conceição que dê um passeio até a Rua 
do Mocambo, ao desembocar na Praça da Fonte das Pedras51, a fim 
de evitar que ali sejam lançados tigres noturnos” (VIEIRA FILHO, 1971, 
p. 20). Ou nesta outra: “Por quem é, meu sr, lance suas vistas sobre 
o chão vazio, que há no princípio da rua das Violas, defronte do Sr. 
Ziegler, que, por não ser cercado, contra uma postura da Câmara, é o 
receptáculo de todo o lixo, cães, gatos mortos e até ´tigres52 (VIEIRA 
FILHO, 1971, p. 21). 

Mesmo não atribuindo à sujeira uma relação direta de causa e 
efeito, no que tange às epidemias, não foram poucos os que viram nesse 
problema a causa de uma série de moléstias, entre as quais, catarros, 
inflamações de garganta e defluxos, como o médico José da Silva Maya 
que, apavorado com a invasão de moscas na cidade, resolveu alertar as 
autoridades e a população sobre os perigos de tal situação, em matéria 
publicada no “Jornal da Sociedade Philomática Maranhense” (VIEIRA 
FILHO, 1971).

51  Uma das Fontes públicas de grande serventia para o consumo popular de água.
52  A atual Rua 28 de Setembro já se chamou de “Beco da Bosta”. Era o trânsito 
obrigatório de escravos carregando tinas de excremento (os “tigres”) das casas dos senhores, 
para serem lançados na maré, pois as casas geralmente não possuíam fossas. Os moradores 
que não dispunham de força de trabalho escreva, lançavam diretamente no referido Beco mui-
tas imundícies (VIEIRA FILHO, 1971). Por ironia do destino, foi aquela a rua que a República 
Ludovicense escolheu para homenagear o 28 de Setembro de 1871, data em que foi sancionada 
a “Lei do Ventre Livre”, 
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O Código de Posturas de 1866 (Lei 775, de 4 de julho), conside-
rado por VIEIRA FILHO (1978) um dos melhores a vigorar em São Luís 
como disciplinador de sua vida urbana, pouco acrescentou no que res-
peita à questão da limpeza pública. Na verdade, mais preocupado em 
coibir qualquer manifestação de escravos ou evitar motins urbanos, 
este Código, no máximo, conseguia transferir para o campo da limpeza 
urbana seu conteúdo autoritário. No que tange a uma ação mais efetiva 
do poder público no combate à sujeira, nada acrescentava, reservando, 
por exemplo, apenas o último artigo (063) do Título I – “Regularidade 
e Aformoseamento”, para frisar que ficava a cargo da Câmara, através 
de seu procurador, a incumbência de prover a limpeza das praças. Man-
tinha a multa de 10 mil réis para os que reincidissem no ato de sujar 
as ruas e logradouros e prometia dois dias de cadeia para os infratores 
que não possuíssem os meios de remover a sujeira às suas expensas. 

O mar, pelo referido Código, continuava sendo o lugar de despejo 
das matérias fecais, no horário anteriormente estabelecido, com a di-
ferença de que acenava para uma punição mais rigorosa aos infratores: 
cinco mil réis e quatro dias de prisão (Art. 127). Se os documentos ante-
riores a 1879 indicavam existirem mais de um fiscal de limpeza, talvez 
um para cada freguesia da cidade, uma matéria publicada no jornal 
“A Flecha”, de sátira aos costumes e às autoridades locais, apontava 
para a existência de apenas um fiscal encarregado da limpeza públi-
ca. Recebendo por ano algo em torno de dois contos de réis, o autor 
do texto, que escrevia sob o pseudônimo do Catucaba, não hesitava 
em considerar extravagante tal remuneração para quem, efetivamente, 
“não removia o lixo das ruas”. Com fina ironia, Catucaba descrevia as-
sim a sua indignação:
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   “O serviço de remoção do lixo das ruas, do 
modo porque é feito, não satisfaz o fim para 
que foi contratado. Quando muito, as carretas 
poderão recolher o lixo de duas ou três ruas 
durante a noite. Na seguinte, vão a outras ruas 
e, no entanto, sujam-se as que foram limpas 
na véspera. Além disso, só o lixo de maior 
volume é recebido nas carretas; o resto, isto 
é, as palhas, os cascos, os trapos, os papéis, 
ficam, porque não  é possível ao condutor catar 
no escuro, à beira dos passeios, o lixo miúdo. E 
a rua continua suja”(CATUCABA, p. 11).

A matéria do “Flecha” também deixava claro que não havia opera-
ção de varredura das ruas. Sua proposta para resolver aquele problema 
era, no mínimo, curiosa: que a edilidade contratasse de dois a três mo-
radores pobres de cada rua e, por modesta remuneração, estabelecesse 
que cada um se encarregasse de varrer, todas as manhãs, o espaço que 
lhes fosse previamente estabelecido. A partir daí, então, as carroças 
viriam para recolher todos os detritos, depositados em locais especiais.

Em 1882, o Presidente da Província José Manoel de Freitas, atra-
vés de Carta de Lei, mandou executar o Decreto da Assembleia Legisla-
tiva Provincial que autorizava a Câmara Municipal a aplicar a importân-
cia de um conto de réis para a limpeza das ruas, praças e praias de São 
Luís, verba essa deduzida dos 20 contos destinados ao calçamento da 
Rua do Passeio, uma das áreas nobres da cidade53.

53  Parte daquela verba também se destinava ao calçamento das ruas de Sant’Ana, 
da Palma e do Mocambo, que irão compor o perímetro urbano principal da cidade e uma das 
áreas onde moravam representantes das elites locais.
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Ainda que diminuta frente às verbas para o calçamento de ruas, 
esta decisão das autoridades revelava, entre outras coisas, o caráter 
emergencial da medida, o que provavelmente se justificava em razão 
dos problemas de limpeza pública urbana.

O Código de Posturas de 20 de julho de 1893, já na fase repu-
blicana, também não estabeleceu um grau maior de responsabilidade 
direta do Estado no tratamento do lixo. Uma das novidades apresen-
tadas por aquele Código foi a preocupação em evitar que o lixo viesse 
a contaminar os mananciais de água, provavelmente pelo fato de que 
aquele já era um problema que exigia alguma atenção.  Como os ante-
riores, as posturas do Código tentavam, sobretudo, disciplinar a ação 
dos moradores e, por essa razão, a eles deixavam reservadas as maio-
res responsabilidades. 

Além disso, apresentava algumas inovações, como a designação 
de locais na cidade para o depósito do lixo e dos entulhos54 e aumen-
tava, para 20 mil réis, a multa a ser aplicada a quem lançasse lixo e 
imundícies em ruas, praças, praias e estradas (Arts. 69 e 70).  Ficavam 
também proibidos o emprego do lixo e imundícies em qualquer tipo de 
aterro, sob pena de 20 mil réis de multa (Art. 71).

Já no século XX, no governo de Alexandre Colares Moreira Ju-
nior, passou a vigorar o Código Sanitário de 9 de junho de 1904 que, 
ao lado da Lei 358, da mesma data, responsável pela organização do 
serviço sanitário do Estado, revelam um posicionamento mais efetivo 

54  “Os locais indicados para depósito do lixo e dos entulhos eram: as escavações 
existentes a Rua do Mamoim, lado direito, por cima da Fonte do mesmo nome, junto ao paredão 
do campo de Ourique; as escavações da Rua do Norte, lado esquerdo, entre os cemitérios velho 
e novo e as escavações em que finda a Rua da Madre de Deus, por cima da Fonte do Bispo” 
(Código de Posturas, 1893, art. 10).
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do Estado diante dos problemas de saúde pública. Por serem documen-
tos produzidos sob o impacto de uma terrível epidemia – a de peste 
bubônica – que assolou a Capital entre julho de 1903 e julho de 1904 
e, ao mesmo tempo, se inseriram numa época em que o saneamento 
das cidades brasileiras era um objetivo político do Estado, exprimiam 
o temor do poder público frente aos perigos das insalubridade urbana, 
que ameaçava a todos, caso não se adotassem providências  eficazes 
para reverter-lhe o curso. 

O Código em apreço acabou sendo mais uma bela carta de in-
tenções, pois suas determinações não puderam ser implementadas, 
seguramente por estarem muito além da capacidade administrativa e 
técnica dos governos que se sucederam e, principalmente, muito na 
frente de sua própria vontade política. Determinava, por exemplo, que 
todas as ruas e praças da cidade deveriam ser calçadas, arborizadas, 
ajardinadas e bem iluminadas, de preferência com luz elétrica, o que, 
na realidade, só viria a acontecer para um pequeno grupo de privilegia-
dos locais. 

No tocante à limpeza pública, o Código procurou avançar alguns 
passos, incorporando algumas medidas que se faziam necessárias 
desde alguns anos atrás, como a irrigação das ruas e praças (Art.15), 
o rigor na limpeza dos logradouros (Art. 16), o transporte, em carros 
fechados, do lixo e da lama (Art. 19) e a proibição, dentro do perímetro 
urbano, de terrenos incultos para depósito do lixo (Art.23). 

Além disso, estabelecia a varredura das ruas, até então um ser-
viço completamente deficiente, que deveria ser executado entre as 11 
horas da noite e às 5 horas da manhã, e determinava que a remoção 
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do lixo deveria finalizar às 9 horas da manhã e começar a partir das 11 
horas da noite (Arts. 17 e 18). 

Avançava mais ainda, o referido Código Sanitário, ao determinar, 
em seu artigo 20, que todos os resíduos deveriam ser incinerados, exce-
tuando-se apenas os casos em que alguém pretendesse retirar do lixo 
trapos para o fabrico de papel (para o que precisaria de uma concessão 
do Estado e obrigar-se a fazer passar, os objetos cartados, por estufas 
de vapor, para desinfetá-los). Nos artigos 77 a 91 determinava-se uma 
série de procedimentos visando proteger a qualidade dos mananciais e 
da água potável, bem como formas de remover resíduos e águas servi-
das, com a finalidade de evitar que esses tipos de matérias viessem a 
sujar e poluir as ruas e logradouros públicos. 

A Lei 358, por seu turno, dava a exata dimensão da pouca ex-
periência do Estado no trato das questões sanitárias, pois as medidas 
propostas revelavam, com maior grau de precisão, o irrealismo das 
determinações legais, bastando que se tomasse em conta o seu de-
saparelhamento efetivo, comprovado no passado e depois confirmado 
no futuro, pois aquele serviço cedo entraria em descrédito diante da 
opinião pública. Um exemplo daquelas pretensões desmesuradas pode-
-se extrair do artigo 3º, que tratava do que seria abrangido pelo Serviço 
Sanitário Municipal. Dizia:

“1-O saneamento local em seus detalhes, como 
canalização de esgotos e águas pluviais, enxugo 
de solo, abastecimento d´água, iluminação 
pública, calçamento, arborização, conservação, 
asseio e irrigação da via pública, latrinas e 
mictórios públicos, remoção e incineração do 
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lixo, higiene dos prédios e tudo quanto possa 
constituir causa de insalubridade”.

O efetivo da Diretoria do Serviço Sanitário, com efeito, não ul-
trapassava a dez integrantes, entre diretor, inspetores sanitários e 
funcionários de apoio administrativo, o que se constituía em evidência 
cabal de sua incapacidade para arcar com todo aquele vasto rol de res-
ponsabilidades. Diante de tantos encargos, os problemas do lixo urbano 
acabavam não merecendo nada mais do que o estabelecido no Código 
Sanitário, ficando, portanto, a sua operacionalização e disciplinamento 
numa posição enormemente secundária no conjunto dos artigos que 
integravam a citada Lei 358. 

Na verdade, o seu interesse maior era com a adoção de medidas 
de higiene em hospitais de isolamento, fiscalização de farmácias, de-
sinfecção, de policiamento sanitário, as habitações coletivas e com todo 
o procedimento legal das notificações de moléstias que ameaçavam a 
cidade, como febre amarela, peste, cólera e moléstias coleriformes, 
varíola, difteria, tifo e febre tifoide, lepra, tuberculose, impaludismo, 
escarlatina, sarampo e beribéri.

No Relatório apresentado à Câmara pelo então Intendente Muni-
cipal, Alexandre Colares Moreira Junior, em 27 de abril de 1909, pode-se 
verificar a continuidade dos velhos problemas de limpeza pública. Na-
quela época, apenas quatro fiscais dirigiam o serviço, nos quatro dis-
tritos em que se dividia a cidade. Conservando o velho estilo de atribuir 
à falta de colaboração da população a responsabilidade pela falta de 
asseio das ruas e praças, o Intendente se defendia acusando os habi-
tantes de não colaborarem, não colocando, por exemplo, os depósitos 
de lixo nas portas de suas casas para a remoção. 
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Assim, mantinha-se a tradição de isentar o poder público de 
maiores responsabilidades diante do lixo mal removido ou da sujeira 
dos logradouros público, ao mesmo tempo em que se oferecia a jus-
tificativa ideológica para aquele serviço se tornar acessível apenas às 
regiões habitadas pela elite, supostamente portadoras de uma cultura 
superior.

Em 1912 houve uma tentativa na Intendência em transferir, atra-
vés de concessão, à firma Domingos Barros & Cia; a responsabilidade 
pelo serviço de limpeza pública e particular em São Luís. Contratada 
para executar os serviços de luz e viação, acertara-se também que, 
oportunamente, aquele serviço ficaria a cargo daquela firma (Relató-
rio do Intendente Mariano Lisboa, 1912).  Como nem um nem outro 
contrato deu certo, o serviço de limpeza continuou a ser feito sob as 
responsabilidades do poder público. 

No Relatório de Mariano Lisboa (1912) aparecia como justificativa 
para a deficiência do serviço de limpeza a falta de verba. Os munícipes, 
neste particular, ficavam de certo modo perplexos, pois já vinham pa-
gando, desde algum tempo, uma taxa que deveria, em principio, ampliar 
os fundos públicos para o serviço urbano de limpeza. 

Por outro lado, a frota utilizada para aquele serviço (remoção do 
lixo das vias pública e das habitações particulares) compreendia 46 
carros e 46 burros e 2 zebus pertencentes ao Estado. O Departamento 
de Limpeza da Intendência assim distribuía os referido veículos:

Em limpeza .................................................................21

Em obras......................................................................6

Em arborização (3) e irrigação das ruas (2) ....................5
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Em reserva para substituição.......................................14

Total............................................................................46

 (Fonte: Relatório Mariano Martins Lisboa, 17.04. 1912)

A reorganização do Serviço Sanitário do Estado, operada pelo go-
vernador Herculano Parga, através da Lei 736, de 11 de abril de 1916, 
inscrita na deflagração de um conjunto de procedimentos visando à 
profilaxia urbana e rural, repetiu a tradição dos serviços anteriores, ao 
dedicar uma pequena atenção aos problemas de limpeza urbana. Con-
cretamente, apenas um (Art. 32), dentre os seus 251 artigos, tratava 
mais especificamente da questão da limpeza pública. E, ao fazê-lo, 
repetia, praticamente, todas as incumbências constantes no Código 
Sanitário de 1904 e na Lei que, àquela época, organizou o Serviço Sa-
nitário Estadual. 

Nada além de uma boa intenção, aquele artigo fica inteiramente 
perdido diante da pletora de normas e determinações sobre as funções 
da polícia sanitária, sobre as normas de higiene a serem seguidas pelos 
estabelecimentos comerciais, palas fábricas e oficinas, pelas cocheiras 
e estábulos. Mais do que em qualquer outro, nele eram enfáticas as 
questões ligadas à profilaxia das moléstias contagiosas, onde, além 
daquelas que figuravam nos códigos passados, incorporaram-se ou-
tras, como infecção puerperal, oftalmia de recém-nascido, moléstias 
filáricas (dracontíase, filariose Loa, febre filariósica, elefantíase dos 
árabes, o kra-kra, diarreia chilosa, etc), a meningite cérebro-espinhal 
epidêmica, o tracoma e a paralisia infantil. Para tanto, estabelecia cri-
térios e normas de isolamento, desinfecções, vigilância médica e os 
procedimentos profiláticos e sanitários para cada moléstia.
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É inútil tentar encontrar na República Ludovicense uma 
iniciativa qualquer que tenha concretamente modificado este quadro 
de deficiências, no que diz respeito aos serviços de limpeza pública 
urbana. Um edital (nº 40) da Prefeitura publicado no Diário Oficial de 1º 
de julho de 1927, revelava a convivência da cidade com os antigos pro-
blemas de limpeza. Através dele, o Prefeito comunicava a prorrogação 
por trinta dias, do prazo (estabelecido no edital nº 39, de 12 de maio de 
1927) para que se deixasse de usar latas abertas, cofos, caixões, etc. 
para depósito do lixo a ser recolhido pelos caminhões da limpeza. 

Apoiado em um dispositivo da Lei 156, de 1911, que proibia tal 
forma de depositar os resíduos domiciliares, a Prefeitura insistia na 
tentativa de persuadir os ludovicenses a se munirem de depósitos higi-
ênicos e fechados hermeticamente. 

Com efeito, não há nada que justifique esta aparente má vontade 
da população, por tantos e tantos anos, no seu trato com o lixo, que não 
seja, na verdade, a sua secular indignação frente a tanta inoperância e 
negligência no enfrentamento dos problemas do lixo urbano.

Descrevendo as péssimas condições de higiene das ruas de São 
Luís, um ano antes, o jornal “Pacotilha”, entre outras coisas, confirma-
va a velha  questão da existência de formas diferenciadas de acesso da 
população àquele serviço, deixando bem claro que os moradores dos 
bairros e localidades menos afortunados eram aqueles que de fato mais 
se ressentiam do referido beneficio. 

Um trecho daquela matéria nada tem a dever às antigas descri-
ções sobre as deficiências da limpeza pública na Capital:
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“Na cidade toda, principalmente nos bairros 
mais afastados, onde a ação da policia e dos 
fiscais da prefeitura é pouco sensível, as ruas 
apresentam aspecto profundamente desolador, 
contrastando flagrantemente, com os nossos 
foros de centro civilizado. Não nos referimos 
aqui somente ao seu mau estado material, aos 
defeitos do seu calçamento, sensivelmente 
estragado; de altos e baixos de que se acham 
cheias mas, sobretudo, à clamorosa falta de 
higiene de que se ressentem quase todas, 
devido a estagnação da água das sarjetas e 
ao acúmulo de lixo às margens dos passeios, 
exalando dia e noite, gases pútridos que 
incomodam os transeuntes, com sua intolerável 
fedentina e representam um foco perigoso 
de micróbios de todas as múltiplas infecções 
endêmicas de que se acham neste momento 
assaltada a nossa cidade” (PACOTILHA, 
2.10.1926.p.1).

Ao sujar a rua, o povo demonstrava, provavelmente, a sua forma 
possível de protesto contara o acesso privilegiado àquele serviço públi-
co, ao mesmo tempo em que estava utilizando a arma de que dispunha 
para denunciar sua existência, mesmo que eventualmente viesse a pa-
gar o elevado preço de sua própria destruição biológica.
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Quando a Rua Deixa de Ser “Salão Nobre do Povo”
  

Um livro didático que circulou em São Luís, nos anos finais da 
Primeira República, afirmava: “a rua é o salão nobre do povo”55.  Aos 
leitores ludovicenses, no entanto, aquela seria mais uma lição dentre 
as que nunca aprenderam na prática. Afinal, foram bem poucas as ruas 
daquela cidade que mereceram tal atributo.

Para compreendermos melhor como a República Ludovicense es-
tabeleceu a sua política para os logradouros públicos, faz-se necessá-
rio uma rápida referência ao processo histórico da configuração urbana 
de São Luís.  

Com efeito, a mais antiga planta da cidade refere-se a 1642, época 
da invasão holandesa (Fig. 1). Está na obra “Istoria dele guerre del Regno 
del Brasile” da carmelita Gioseppe de Santa Thereza, publicada em Roma 
no ano de 1698 (MARQUES, 1970; PACHECO, 1922; MOURA, 1943). 

Nela estão configuradas as primeiras ruas da cidade e seus pri-
mitivos monumentos: 

“Notam-se as Igrejas de São Jorge, Nossa 
Senhora do Carmo, São João, Convento dos 
Jesuítas e de São Francisco, Castelo de São 
Felipe, diversas fortificações e baterias. Há 
várias ruas e estradas, sendo consideradas 
principais as que ficavam nos alinhamentos 
onde estão hoje as ruas Nina Rodrigues, 

55  Extraído do jornal “PACOTILHA”, edição de 2.10.1926.
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Osvaldo Cruz, Antônio Raiol e Afonso Pena” 
(MOURA, 1943, p. 35)

Vê-se que eram cerca de dez as ruas principais. As três paralelas 
ao mar, compreendendo as áreas que iam das que se conhece como Rua 
Grande à Rua da Palma, e as sete perpendiculares, que iam da atual 
Sé (Colégio dos Jesuítas) ao Desterro (Igreja de São Jorge). Em segui-
da, mais três ruas tinham também importância, e serão mais tarde tão 
nobres quanto à região de ocupação inicial. Estavam situadas na área 
compreendida entre as Igrejas do Carmo e a de São João e mais tarde 
se chamariam de ruas do Sol, da Paz e Grande. 

A rigor, esse permanecerá sendo, e por vários anos, o núcleo cen-
tral a partir de onde a cidade irá expandir o seu espaço urbano. Também 
será lugar geográfico para onde se destinarão a maior parte dos melho-
ramentos urbanísticos e sanitários, levando a crescentes processos de 
concentração ampliada do espaço. 

Ainda sobre as plantas mais importantes a respeito da Capital, 
MOURA (1943) destaca uma de 1844, de autor desconhecido, nela ha-
vendo ainda grandes áreas dominadas pelas águas do Bacanga e do 
Anil; uma de 1858, levantada por J. Veiga, com base na qual se projetou 
o serviço de iluminação a gás, onde se vê uma cidade mais urbanizada; 
uma de 1912, de Justo Jansen, relativa às comemorações do tricente-
nário da cidade; uma elaborada pela Comissão do Serviço de Esgotos, 
considerada por Moura a melhor de todas, embora não informe o ano 
de sua elaboração, mas que, certamente, deve ter sido a levantada no 
governo de Luís Domingues (1910-1914) e aperfeiçoada no de Urbano 
Santos (1918-1922) sob a qual foram projetadas as redes de viação 
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elétrica e dos serviços de luz; e uma organizada em 1926, pelo próprio 
Abranches de Moura. 

Só no final de século XIX (1892) e no começo do XX (1901) foi 
que apareceram as primeiras plantas do Caminho Grande56, até a ponte 
sobre o rio Cutim (a primeira) e até o Anil (a segunda) elaboradas, res-
pectivamente, por Francisco Antônio Brandão e Manfredo Cantanhede.

As descrições e relatos antigos sobre a situação das ruas de São 
Luís demonstram muito maltrato e desconforto. Uma “Informação” do 
início do século XIX, de Bernardo José da Gama, ao chanceler Velo-
so de Oliveira, retratava um quadro “pavoroso”. Reportando-se a essa 
“Informação”, PAXECO (1922) sintetizou da seguinte maneira o perfil 
urbanístico da Capital naquela época:

“A cidade é fúnebre. As subidas íngremes, 
nenhum acesso dão aos carros e ás seges. 
Com ´um pequeno artificio´, suavizar-se-ia a 
aspereza da rua dos Sapateiros, que se eleva 
para o largo do Carmo, e a das que ascendiam da 
Praia Grande para a Praça da Sé. Presenciavam-
se covas de três braços e `precipícios tão 
horríveis` que impeliam os habitantes a especar 
os alicerces das propriedades. As enxurradas 
aluíam-se e entupiam o fondeadouro” (PAXECO, 
1922, p. 469)

56  Estrada que ligava a cidade à Vila do Paço. Seu primeiro contrato de construção 
data de 1867. Passou por vários contratantes. Praticamente até o final do século XIX apresen-
tava muitas imperfeições e transitar por ela era muito difícil.  (cf. MARQUES, 1970).
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Contribuía, por outro lado, para o feio aspecto da cidade e a dis-
simetria dos arruados. Isto porque, principalmente nas áreas ocupa-
das pelas famílias pobres, geralmente afastadas do núcleo central, as 
edificações não obedeciam a nenhum critério de alinhamento e eram 
feitas ao gosto de cada um. A área que ia do Desterro a São Pantaleão, 
a primeira a povoar-se na cidade, era um típico exemplo disso. De tal 
forma essa assimetria era determinante, que os lançamentos das con-
tribuições imobiliárias revelavam diversas ruas que recebiam, em seus 
vários trechos, nomes distintos57.

A Rua de Santana, em determinados pontos, era também chama-
da de Rua da Relação e, em outro, dos Covões; a dos Afogados, também 
se chamava das Violas (AMARAL, 1896). Ainda no início do século XIX, 
somava-se ao desconforto das artérias públicas o fato de a quase tota-
lidade das mesmas não possuir iluminação e as poucas que a possuíam 
eram mal iluminadas. Para se livrarem dos ataques de meliantes era 
comum as pessoas saírem à noite levando archotes, com o que também 
tentavam se proteger dos covões e dos buracos.

Praticamente desde o Período Colonial ao início da República, os 
melhoramentos urbanos que a cidade recebeu resumiram-se no calça-
mento e regularização de artérias públicas, principalmente em seu nú-

57  As ruas de antigamente não tinham nome. Na Capital eram conhecidas pelos 
designativos dos lugares a que conduziam. Quando começam aparecer os primeiro, estes eram 
de Santos. Isto se deu por volta de 1756 (MOURA, 1943) ou 1734 (VIEIRA FILHO, 1971) ou 1757 
(PAXECO, 1922). Fran Paxeco afirma que até 1733as ruas ainda não tinham nomes. Identificou 
em atas da sessão camarária de 8.1.1757 referentes a ruas ou bairros do Desterro, Carmo, San-
to Antonio, São João e Praia Grande. Ao aparecerem os primeiros nomes das ruas, aconteceram 
em grande profusão e mutabilidade, o que provoca muita confusão. Vieira Filho, referindo-se a 
Antonio Lopes, afirma que este dizia que “as ruas de São Luís mudavam de nome com a rapidez 
com que os edis mudavam de camisa”.  
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cleo central (habitado pela elite), cuja constituição se iniciou no fim do 
século XVIII, consequência do processo de expansão urbana da cidade, 
que teve os seus primórdios no século XVII (cf. LOPES, 1916). 

Provavelmente a primeira iniciativa de fôlego para o calçamento 
das ruas de São Luís date de 1804. Naquele ano, o governador Saldanha 
Gama, em 31 de julho, oficiou à Câmara, solicitando a efetivação de tal 
empreendimento. Pela proposta daquela autoridade, os proprietários 
deveriam fornecer as pedras necessárias às obras, cujo trabalho seria 
feito por calcetas (MARQUES, 1970). 

Não se sabe se tais iniciativas se materializaram logo. O “Dicio-
nário” de César Marques só volta a falar no assunto em 1822. Naquele 
ano, destacava um ofício da Junta Governativa requerendo à Câmara a 
entrega de 14 presos para escavar pedras no Itaqui e trabalharem nas 
calcetas, deduzindo-se que esses tenham sido os primitivos calceteiros 
da cidade, pois, evidentemente, não havia trabalhadores especializados. 

Era, entretanto, um calçamento que os cronistas do lugar con-
sideravam de péssima qualidade. Usou-se muito, no início, e nas pou-
cas ruas e calçadas, o matacão denominado “cabeça-de-negro”. O que 
não impedia, nas chuvaradas, que as ruas ficassem completamente 
enlameadas (VIEIRA FILHO, 1971). Como não havia coleta pública sis-
temática, ainda se acumulavam nas touceiras de capins, a sujeira dos 
quintais, levadas pelas chuvas. Esses fatores acabavam criando para a 
cidade uma imagem urbanística não satisfatória. 

Até o final da segunda década do século XIX, a maior parte das 
artérias era simplesmente aterrada e não havia passeios. Duas inicia-
tivas de importância foram realizadas, uma por Bernardo da Silveira 
Pinto da Fonseca, o último capitão-general a governar o Maranhão, res-
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ponsável pelo calçamento das ruas centrais, feito com a contrapartida 
financeira dos moradores e, mais tarde, outra a cargo do coronel-en-
genheiro Pereira do Lago, que, além de pavimentar as ruas principais, 
aliou àquela iniciativa as obras de aformoseamento, que serão, a partir 
daí, uma das principais tônicas das políticas públicas ligadas a melho-
ramentos urbanos na Capital.  

Era dentro deste diapasão que se justificava a construção do Cais 
da Sagração, iniciado em 1841, indiscutivelmente a maior obra que a 
cidade abrigaria até então. Tamanha a sua complexidade que, de todo, 
só seria concluída no século seguinte, precisamente em 1909, depois 
de vários anos consumindo um volume realmente significativo das ver-
bas públicas58. 

Feita também para evitar a erosão da barreira onde se encontrava 
a Praça do  Palácio, que sofria os efeitos das escavações provocadas 
pelo mar, o cais não só embelezou a cidade, mas acabou propiciando 
uma nova área para sua expansão física, obviamente ocupada pelas 
elites, ao tempo em passava a facilitar a comunicação entre as áre-
as nobres da cidade, com a ligação da Praça do Comércio (atual Praia 
Grande) às ruas que iam dar ao mar e a ligação  entre o Baluarte e 
os Rémios, então impossibilitados pela existência um grande pântano 
entre os mesmos (MARQUES, 1970). Ao povo, vendo as obras do cais 

58  Apenas duas outras obras gastaram mais verbas e mais tempo que as do Cais 
da Sagração: a do Canal do Arapapaí, projetada desde 1742, mas que nunca logrará sucesso; 
e a do Porto de São Luís, que, por muitos e muitos anos mobilizou a atenção dos governantes. 
Ambas ligadas, evidentemente, ao setor da infraestrutura produtiva. No caso específico da 
discussão sobre a transferência do porto do Cais para o Itaqui, esta teve o seu início em 1911 e 
só começou a se materializar nos anos da década de 1960.
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vencerem o tempo, só restou atribuir-lhe o apelido de verdadeira “ser-
pente de alvenaria” (Paxeco, 1922).

No início da segunda metade do século XIX, pode-se afirmar, o po-
der público passou a esboçar um conjunto de medidas visando melhorar o 
perfil urbanístico de São Luís. A Lei 336, de 1852, assinada pelo Presiden-
te da Província Eduardo Olímpio Machado, aprovando posturas da Câmara 
Municipal, foi um atestado disto. Evidenciava, por exemplo, a importância 
decisiva dos proprietários no tocante aos melhoramentos das vias pú-
blicas. No seu art. 1º, obrigava todo proprietário a fazer a calçada das 
testadas de suas casas (ou quintas, ou terrenos), dentro de 40 dias, sob 
pena de 25$000 réis de multa. Nas ruas principais obrigava os proprietá-
rios a construírem calçadas de 20 palmos de largura e com meio palmo 
de elevação em relação ao nível da rua, as quais deveriam ser feitas “de 
lajes, ou pedras brancas rijas, faceadas e bem unidas a uma às outras”. 

Revelava também o interesse em ordenar o alinhamento das 
ruas, pois previa a necessidade de submeter as obras de calçamento a 
um plano dado pela Câmara. Seguiam-se outras medidas, disciplinado-
ras do trânsito de cargas e carregamentos pelas ruas; de licenças para 
os veículos (carruagens, carros, carroças, seges ou carrinhos), os quais 
só poderiam circular previamente numerados; de circulação de carros 
com rodas movidas sob eixos fixos (proibia-se carros com roda fixa na 
cidade); o fluxo dos veículos por faixas de trânsito e o uso, nos carros, 
de lanternas acesas à noite e de chocalhos no pescoço dos animais 
durante o dia.

Havia, por aquela época, uma preocupação muito grande em 
evitar que carros de roda fixa circulassem pela cidade, principalmente 
porque acabavam danificando o calçamento das áreas que tinham esse 
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serviço. Como grande parte do abastecimento da cidade era originário 
do interior da Ilha e vinha transportado por aqueles veículos, as autori-
dades viram-se obrigadas a designar locais para a circulação daqueles 
veículos, de sorte a não ficarem distantes dos locais de consumo. Um 
desses locais era a área que ia da Praça da Alegria à Madre de Deus.

Presume-se, por outro lado, que poucos atendiam ao apelo das 
autoridades para construírem as testadas de suas casas. Talvez pelo 
fato das obras de calçamento serem malfeitas e pouco duradouras. Daí 
porque, em 1856, o governo editou uma nova lei (Lei 419, de 30 de julho) 
obrigando os proprietários a realizarem tal empreendimento. Mais rea-
lista que a anterior, estabelecia que as testadas só deveriam ser feitas 
após o calçamento das ruas, três meses depois daquela obra, sendo 
omissa quanto a multas.

O Código de Posturas de 1866, conhecido pelo seu rigor, tentou 
uma variedade muito grande de medidas disciplinadoras do espaço pú-
blico urbano. Mesmo que tenha sido pouco respeitado, por estar fora 
da realidade a qual pretendia ordenar, ele serve como guia para uma 
compreensão melhor dos problemas urbanísticos da Capital. 

Indo de uma preocupação ecológica extemporânea, a ponto de 
proibir a corte de árvores frutíferas (“úteis aos homens ou aos ani-
mais”) até mesmo pelos seus próprios donos; a um interesse exacerba-
do em controlar todas as atividades relativas ao uso do solo e do espaço 
urbano, aquele Código tratava, por exemplo, de proibir alterações nos 
nomes das ruas e de sua numeração: a solta de aves, como perus, gali-
nhas e patos, nas ruas e praças; o espancamento de animais de tiro nos 
lugares públicos, assim como, o excesso de peso e a subalimentação 
dos mesmos; ou a sujeira das testadas das casas até a metade da rua. 
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Notava-se também um grande interesse no alinhamento das 
ruas. O art. 59 estabelecia que as ruas que se abrissem na cidade não 
deveriam ter menos de oito braças59 de casa a casa, “reservando-se 
para as testadas de cada lado uma braça”. Estabelecia também que 
ruas e testadas deveriam estar sempre em direção reta. Mais rigoro-
so que as posturas anteriores, obrigava os proprietários a calçarem as 
testadas das casas em apenas oito dias após concluído o calçamento 
de suas ruas, sob pena de 30$000 réis de multa. Se, em 24 dias, não 
estivesse construída a testada ou o passeio, a Câmara assumia a obra, 
à custa dos proprietários.

Ainda em 1866, o Presidente Lafayette Rodrigues Pereira, que 
sancionou o comentado Código de Obras, promulgou também a Lei 733, 
que autorizava o Governo a contrair um empréstimo de 300 contos, a 
juros de 7% ao ano, para ser utilizado no calçamento e aformoseamento 
da cidade60. Sua finalidade era desapropriar uma área que mais tarde se 
integraria à região nobre da Capital. O artigo 4º previa a desapropriação 
da seguinte área:

“... os terrenos e casas que ficam no Beco da 
Sé, a fim de comunicar a rua que passa pela 
frente do Paço da Assembleia coma Gomes de 
Souza; os do quarteirão da Rua da Saavedra, 
entre a Rua Odorico Mendes e a do Seminário; 
os que ficam ao lado do poente da Praça do 
Mercado entre a travessa do teatro e a Rua 
Tamandaré; os do quarteirão do Beco da Lapa, 

59  Uma braça correspondia a 10 palmos, logo 8 braças correspondia a 80 palmos.
60  Previa a emissão inicial de apólices, no valor de 100 contos de réis e do restante 
nos exercícios de 1867-68 e 1868-69, de acordo com as necessidades.
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entre a Rua Formosa e Praça do Portinho; os 
das ruas Grande e Madre de Deus, de modo a 
alargar a Praça de Nossa Senhora da Conceição 
e os da Santa Casa, que ficam ao poente e ao 
sul da Igreja de São Pantaleão”.

Uma lei de 1878 (Lei 1.153, de 29 de agosto), indicava àquela 
altura que a cidade dava os primeiros passos no sentido de expandir 
os seus limites para além do bairro central, tendo como referência o 
Caminho Grande, que era a única via que ligava a Capital ao interior 
da Ilha. Através dela o governo ficava autorizado a contratar a quem 
melhor proposta fizesse para abrir uma estrada que ligasse o lugar João 
Paulo, então um arrabalde, no Caminho Grande, à freguesia de São João 
Batista de Vinhais, indo até a costa do Calhau da Ilha. Além disso, auto-
rizava a construção de uma ponte “de boas madeiras” no lugar chamado 
Caratatiua (§ 2º).

O processo de melhorias urbanas esteve sempre voltado ao be-
neficiamento do bairro central, portanto, ao privilegiamento das áreas 
nobres.  Em 1883, o governo autorizou a Câmara (Lei 1.281, de 10 de 
julho) a contrair novo empréstimo, desta feita de 20 contos de réis para 
o calçamento de ruas. As eleitas para receberem tais melhoramentos 
foram, principalmente, as ruas do Trapiche, São João, Palma, Paz, Re-
médios, que, em pouco tempo, se tornariam o “coração da cidade”, áre-
as de moradia preferidas pelas famílias dos comerciantes, fazendeiros 
e altos funcionários.

A rigor, até o final do século XIX, eram poucos os logradouros 
públicos, como ruas e praças, que desfrutavam de benefícios urbanísti-
cos. Além disso, o material empregado no calçamento das artérias era 
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de baixa qualidade, a ponto de não suportarem, por muito tempo, o peso 
das chuvas. Também não resistiram ao peso dos veículos, que vinham 
do interior da Ilha, pelo Caminho Grande, carregados de frutas, aves, 
farinhas e legumes. Entre irônico e inconformado, César Marques assim 
encerra o verbete “calçadas”, em seu “Dicionário” de 1870:

“O calçamento da capital bem pode comparar-
se ao tormento de Tântalo: trabalha-se sempre, 
e infelizmente continuam as ruas mal calçadas. 
Terminada uma rua, quase nunca são reparados 
os seus estragos, e dentro de pouco tempo 
acha-se quase toda inutilizada” (MARQUES, 
1970, p. 168).

Ao longo daquele período, as ruas de São Luís sofreram, pelo 
menos, três variações de sistemas de calçamento. Primeiro usou-se o 
matacão (ou “cabeça de negro”), depois se utilizou o sistema “macada-
me” (Mac-Adam) e chegou-se praticamente ao fim do século utilizando 
o tissom, de triste memória, pois suas pedras lisas e pontiagudas leva-
ram muita gente a tombos inesquecíveis. 

Só em 1897 foi introduzida em São Luís a técnica de rejuntamen-
to das pedras com cimento inglês61 (VIEIRA FILHO, 1971).

O advento da República não modificou a natureza desse processo 
de produção de logradouros públicos baseado na concentração amplia-
da e na elitização dos investimentos. Jornais dos anos 1890 estarão 

61  Só em 1912 deu-se início à utilização de pedras de granito em forma de para-
lelepípedo no calçamento de São Luís, graças a uma iniciativa do Intendente Mariano Martins 
Lisboa.
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sempre noticiando o pequeno número de ruas calçadas e os danos 
causados pelas chuvas ao deslocamento de transeuntes. Confirma-se 
igualmente, o lento, mas efetivo, processo de ampliação da área ocu-
pada pelas elites, fazendo com que antigos moradores dos lugares pró-
ximos ao núcleo central e dos bairros superiores, passassem a ocupar 
áreas mais afastadas do centro (cf. “Diário do Maranhão”, 1893, n.º. 
5.806-9).

A segunda lei sancionada pelo poder público municipal (Lei 2, de 
26 de Dezembro de 1893) na República Ludovicense, a pretexto de divi-
dir o território do município da capital em distritos, acabava revelando 
também o modo de como estava hierarquizada a cidade. O primeiro e 
o segundo distritos eram as áreas nobres, naturalmente concentrado-
ras dos serviços públicos: os seguintes, além de inferiores na escala, 
seriam as futuras áreas disponíveis para o processo de concentração 
ampliada do espaço urbano. Era essa a divisão territorial estabelecida:

“Primeiro Distrito - Rua Grande, canto da de 
São João, lado esquerdo, até o Largo do Carmo, 
descendo pela Rua do Quebra Costa e beco do 
Boaventura, até a praia. Do mesmo ponto de 
partida, pela de São João, lado direito, até a 
Praia de S. Tiago.

Segundo Distrito - Rua Grande, canto da de 
São João, lado direito até o Largo do Carmo, 
descendo pela Rua do Quebra Costa e Beco 
do Boaventura, até a praia. Do mesmo ponto 
de partida pela Rua São João,  esquerdo até a 
Praia do Prego.
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Terceiro Distrito - Rua de São João, lado 
esquerdo, desde a Praia do Prego até Santiago. 
Desta linha para cima, até confinar com o 
território do município da Vila do Paço.

Quarto Distrito - Compreende todo território da 
freguesia do Bacanga.

Quinto Distrito - Compreende a freguesia do 
Vinhais”.

Ainda em 1893, o Intendente José Rodrigues Fernandes revogava 
todas as posturas anteriores, aprovando um novo Código de Posturas. 
Os seus 237 artigos não só incorporaram posturas passadas, mas tam-
bém, incluíram desdobramentos significativos, revelando novos aspec-
tos da evolução urbana da cidade. O Capítulo XX demonstrava que ainda 
persistiam os problemas de denominação das ruas e praças, bem como 
a numeração dos prédios e a tentativa da Intendência em chamar a si 
o disciplinamento daquela situação. O Capítulo XXV revelava, além da 
preocupação com a conservação dos logradouros públicos, o interesse 
em comprometer diretamente os proprietários naquela tarefa, princi-
palmente a de calçamento dos passeios, o que já era antigo. A novidade 
era obrigar os proprietários de casas com calçadas à base de pedras de 
cantaria, de picá-las, de três em três anos, nos meses de dezembro a 
janeiro (Art.220).

Em 1896, São Luís era uma acidade que tinha mais de cinco mil 
casas habitadas, 74 ruas, 16 praças, 21 travessas e 2 becos. As prin-
cipais Igrejas eram a Catedral, a do Convento de Santo Antônio, a de 
Nossa Senhora dos Remédios e a de São Pantaleão, localizadas em 
áreas nobres. Destacavam-se as praças do Palácio, onde estava a sede 
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do governo, a Capitania do Porto, a Repartição dos Telégrafos, a Caixa 
Econômica, a Intendência, o Paço da Câmara Municipal e a Catedral; o 
Largo do Carmo, a Praça do Comércio, onde estava a Associação Comer-
cial e o Largo dos Remédios. 

Esses logradouros serviam de limites entre as principais ruas, 
habitadas pelas famílias importantes, justamente as que concentravam 
os serviços públicos urbanos existentes, como as linhas de bondes, a 
iluminação a gás e o abastecimento de água canalizada (AMARAL, 1897).

O ingresso da cidade no século XX, a despeito dos melhoramen-
tos em suas áreas centrais, como ajardinamento de praças e avenidas, 
ou calçamento de ruas, que efetivamente emprestavam-lhe mais bele-
za, não vão alterar, em substância, a orientação do setor público para 
suas políticas relativas a logradouros públicos. 

Na verdade, o início do século encontrou a municipalidade mui-
to desaparelhada para enfrentar os problemas da expansão urbana da 
Capital. Não existia, por exemplo, uma planta atualizada de todos os 
pontos da cidade, muito menos um plano de expansão onde estivessem 
delineados os futuros arruamentos (CANTANHEDE, 1902). 

O descaso das autoridades quanto ao alinhamento das habita-
ções, geralmente feito sem nenhum critério técnico pelas camadas que 
habitavam as áreas que se formavam nas proximidades do centro, havia 
dotado os mais antigos bairros de ruas muito estreitas e estava levando 
os novos a se caracterizarem por artérias mais estreitas ainda.

As casas construídas fora do perímetro urbano, geralmente de 
palha e “muito ordinárias”, estavam praticamente fora de qualquer dis-
ciplinamento do poder público, que pouco se interessava com a total 
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falta de alinhamento com que se iam formando os arruamentos. Com o 
processo de expansão concentrada do espaço urbano, os primitivos mo-
radores acabavam vendendo suas casas para outros mais aquinhoadas, 
os quais construíam casas melhores nos antigos lugares e, com isso, 
acabavam reforçando a existência de vielas e de ruas desalinhadas e de 
aspecto feio. Um exemplo dessa situação foi a Rua das Hortas, que em 
1902, não passava de uma feia viela em processo de ocupação pelas 
classes abastadas. 

A política de logradouros públicos na República Ludovicense, na 
verdade, fortaleceu uma característica da vida urbana de São Luís, ob-
servada desde o início da segunda metade século passado. O poder mu-
nicipal, na verdade, não dispunha de nenhum serviço organizado para 
nivelamento e arruamentos, muito menos uma lei de recuo para as ruas 
antigas, para que aquelas tivessem uma largura única. 

CANTANHEDE (1902) defendia a necessidade de um plano de ex-
pansão urbana da cidade, não só por uma simples exigência urbanísti-
ca ou estética, mas, também, como uma necessidade da higiene e da 
própria expansão comercial. Atento aos problemas de reforma urbana e 
sanitária, aquele engenheiro não hesitava em destacar como medidas 
básicas para a transformação urbanística de São Luís a organização 
de um plano de ampliação da cidade, o estabelecimento de uma lei 
de recuo e a adoção de regras de higiene para as construções novas 
e antigas. Sua proposta cingia-se à adoção de 16 ou 17 metros como 
largura padrão para as ruas de 3,5 metros  para as calçadas, ficando 9 
ou 10  metros efetivamente de rua a serem calçadas, pelo município, 
cabendo aos proprietários a construção das calçadas. 
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Não há dúvida que propostas como essa significavam os primei-
ros arranjos técnicos com vistas à adoção de um planejamento mais 
efetivo, capaz de equilibrar as diversas formas de apropriação do espa-
ço urbano. No bojo daquele processo estava o interesse do poder públi-
co em buscar uma estratégia de resolução aos problemas de produção 
e distribuição dos serviços públicos de infraestrutura coletiva, que nada 
mais era que a ação daquele poder objetivando o desenvolvimento e a 
reprodução do espaço urbano, processo esse cujo ponto culminante só 
se efetiva, conforme CASTELLS (1976), no momento em que a cidade se 
metamorfoseia em mercadoria.

Com efeito, as discussões que se travavam interna e externa-
mente, no início do século, sobre a questão da salubridade pública, 
repercutiram muito no Código Sanitário de 1904, assinado pelo gover-
nador Colares Moreira.  O seu Capítulo I tratava exatamente de ruas e 
praças públicas. Nota-se em relação aos antigos códigos de posturas 
uma intenção muito maior de ordenamento urbano, onde se combinava 
a preocupação estética com a focalização sanitária. Entre os aspectos 
mais representativos daquela concepção, destacamos:

a) o alargamento das ruas e avenidas que viessem a se abrir, 
na base mínima de 20 e 30 metros para uma e para outra, as quais 
deveriam ser dirigidas em linha reta (Art. 1º);

b) a obrigatoriedade de sarjetas laterais nas ruas, para facilitar o 
escoamento das águas (Art. 4º);

c) a obrigatoriedade de calçar as ruas com paralelepípedos de 
pedra ou qualquer substância aperfeiçoada - pedra cuneiforme, alvena-
ria faciada ou comum (Art. 7º);
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d) a proibição de fazer o calçamento das ruas sem o preparo pré-
vio do terreno (Art. 9º);

e) o calçamento e o ajardinamento das praças públicas;

f) a arborização de ruas e praças públicas;

g) a obrigatoriedade de iluminação em todas as praças e ruas 

(Art. 14);

Embora o Código Sanitário estabelecesse que os melhoramentos 
relativos a logradouros públicos devessem atingir a “todas” as ruas e 
praças da cidade, tal, entretanto, não ocorreu. O exame de Relatórios 
dos Independentes nos anos próximos  mostram, com muita clareza, 
para onde se dirigia a verba municipal referente a obras em logradouros 
públicos: justamente para zonas habitadas pelas famílias de posse. 

O Relatório do Independente Colares Moreira, de 1909, é um bom 
exemplo disso. Grande parte dos gastos em obras, naquele ano, diri-
giu-se para a reforma da Praça Gonçalves Dias, do Largo dos Remé-
dios, bairro central antigo e local onde se encontravam ricas mansões. 
“Completamente ajardinada, aquela artéria, segundo o citado Relatório, 
só não fora entregue naquele ano porque lhe faltaram doze mil pedras 
iguais às empregadas, que já foram pedidas para a Europa” (CANTA-
NHEDE, 5). 

Ainda de acordo com o documento em apreço, para a Inglaterra 
haviam sido encomendados dois mictórios e dois “water-closets”, a se-
rem colocados nas praças Gonçalves Dias e do Comércio, esta última 
onde estava situada a associação de classe dos comerciantes locais. 
Naquele ano ainda, a Intendência havia calçado a Rua da Tapada (entre 
a Rua dos Remédios e Praia da Fundição), Rua dos Afogados (entre as 



279

SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA NA REPÚBLICA LUDOVICENSE

ruas dos Remédios e Hortas); diversos lugares do caminho Grande; re-
paros em vários trechos das ruas Grande, Afogados, Ribeirão, Santana, 
Travessa do Teatro, etc., além de revestimento no Cais da Sagração, na 
Rampa do Palácio e no Parque XV de Novembro.

Em 1912, o Intendente Coronel Mariano Martins Lisboa orgu-
lhava-se, em seu Relatório à Câmara Municipal, de ter executado os 
seguintes melhoramentos na cidade: construção da Praça Deodoro e 
aquisição de 60 bancos para aquele logradouro e para a Praça Gonçal-
ves Dias, calçamento de trechos das ruas de São Pantaleão, do Marajá, 
da Misericórdia e das praças da Caridade e da Justiça. As obras realiza-
das nos bairros distantes, como Anil, Olho d´Água e Turu limitavam-se 
a consertos em trechos defeituosos, que dificultavam a comunicação 
com aquelas áreas. Naquele ano, o Intendente Lisboa contratara três 
profissionais portugueses para extraírem pedras de granito, na forma de 
paralelepípedos, na cidade de Icatu, os quais ali instalaram uma oficina 
para a efetivação de tal iniciativa. 

Ainda sem base para avaliar os custos necessários à produção 
daquelas pedras, o Intendente, no entanto, deixava claro que aquele 
empreendimento iria implicar em menores gastos para o município, 
principalmente em relação às importações de pedras que costumeira-
mente fazia da Europa. 

Outra vez chefe da comuna, o Coronel Colares Moreira, em seu 
Relatório de 1914, destacava, como suas principais obras de melhora-
mento, o calçamento da Rua Direita e do Ribeirão e consertos realizados 
nos calçamentos da Rua Grande (entre Passeio e Outeiro), Travessa da 
Prensa, Rua da Palma, Rua de Santo Antônio, Rua dos Afogados (entre a 
travessa da Passagem e 5 de Outubro), Rua da Inveja, Rua de Santana, 
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Rua do Mocambo, Rua da Madre de Deus, Rua de São Pantaleão, Rua 
Grande (em frente ao Galpão), Rua da Saúde, rua 28 de Julho, Rua do 
Passeio, Rua da Tapada e do Ribeirão. Todas artérias integrantes do 
perímetro urbano central da cidade, compreendendo a região mais bem 
cuidada da Capital, justamente a mais “nobre” de todas. 

Fica claro que a produção do espaço urbano, pela ótica da polí-
tica de logradouros públicos, tendeu a fortalecer as “diferenciações”, 
cada vez mais acentuadas, entre as áreas nobres (formada pelo bairro 
central, os próximos a ele (zonas tipicamente residenciais, onde habi-
tavam as elites), a zona “histórica”, ligada às origens da cidade, onde 
se localizavam a administração pública, a rede escolar, a parte do co-
mércio) e os bairros e arrabaldes periféricos, completamente entregues 
à sua própria sorte.  

No começo dos anos 20, a área mais movimentada da cidade era 
formada pelo Largo do Carmo (atual Praça João Lisboa), o coração de 
São Luís, uma espécie de ponto de confluência de todos os núcleos 
populacionais da cidade, e pelas ruas de Nazaré, Grande e seus trechos 
próximos, que eram as ruas de mais efervescência comercial, onde se 
concentravam os centros de diversão, casas comerciais, etc. A política 
de logradouros públicos na República Ludovicense, na verdade, forta-
leceu uma caraterística da vida urbana de São Luís, observada desde o 
início da segunda metade do século passado: a de ser uma cidade de 
acentuados desníveis sociais62, manifesto nas condições de vida das 
camadas populares e nos níveis de escolaridade entre as classes, prin-
cipalmente.

62  Ver, a respeito, ANDRADE, Manuel Correia de. Ensaios sobre a realidade mara-
nhense. São Luís, IPES, 1984, pp.42-43. 
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Aquela política bem como o conjunto das demais políticas para 
o setor de infraestrutura urbana acabava impondo à população pobre 
um pesado castigo: o da segregação espacial em lugares de parcos 
serviços públicos essenciais.

Mesmo sofrendo um processo de crescimento demográfico lento 
no período, na base de uma taxa de crescimento médio anual de 1,8% 
entre 1900-1920 (no mesmo período, a taxa em São Paulo era de 4, 
58%), inferior aos 2,3% observados entre 1890-1900 (em São Paulo, 
13,96%), conforme dados censitários de 1890, 1900 e 1920, a urbaniza-
ção da São Luís republicana chegou aos anos 1920 deixando no seu ras-
tro um contingente muito grande de pessoas morando em bairros sem 
a menor infraestrutura de saneamento, de serviços coletivos e, no caso 
específico que estamos apreciando, pessimamente servidas de logra-
douros, como ruas e praças, tanto quantitativa como qualitativamente.

Em 1921, o governador Urbano Santos, sentindo o peso da crise 
sanitária que ameaçava, mais uma vez, a capital (que ali encontrava 
guarida em face de um processo de urbanização extremamente perni-
cioso à população pobre), propõe que “durante algum tempo, o Estado 
chame a si nesta capital o serviço da construção e reconstrução dos 
prédios, do ornamento, alinhamento e nivelamento das ruas” (MENSA-
GEM, 1921, p. 42). Tomou inclusive a iniciativa de incumbir a Repartição 
de Obras Públicas de levantar uma planta da cidade, com vistas à reti-
ficação das ruas existentes e, ao mesmo tempo, à planificação do seu 
desenvolvimento futuro.

Uma coisa, no entanto, eram os planos, e outra o que, de fato, 
ocorria no cotidiano da cidade. Por volta de 1922, o processo de segre-
gação espacial continuava mais forte ainda. A população pobre, compe-
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lida pela lei do mais forte, via-se obrigada a recorrer a novas e desorde-
nadas ocupações do solo urbano. Naquela época, quando estava sendo 
regularizado o tráfego da ferrovia São Luís-Teresina, uma descrição de 
Paxeco mostra o processo de ocupação do leito da referida estrada de 
ferro, entre o Cais da Sagração e a Estiva, por trabalhadores pobres, 
que iam construindo “um sem número de inclassificáveis barraquetas, 
erguidas a trouxe-mouxe, ao arbítrio dos seus donos” (PAXECO, 1922, 
p. 471).

Aquela situação não mudou nos anos seguintes. O dinheiro pú-
blico gasto em logradouros públicos continuou preferencialmente con-
finado nos limites mais nobres da cidade.  Para o povo, portanto, não 
houve o “salão nobre”, de que falara o antigo livro de bons costumes. 
Na verdade, grande parte das verbas era gasta com melhoramentos em 
áreas já bem servidas, que passavam, anos após anos, por reformas 
sem fim. E quando os investimentos públicos procuravam novas áreas, 
o faziam na certeza de que, em pouco tempo, aquelas também seriam 
incorporadas aos bairros superiores da cidade.

A história de alguns logradouros mostra a antiguidade desse 
processo de circunscrição dos gastos públicos a áreas privilegiadas. A 
Praça João Lisboa, o antigo Largo do Carmo, o coração da cidade e uma 
das suas mais antigas artérias, tem passado por tantas reformas que 
seria difícil enumerá-las com exatidão. VIEIRA FILHO (1971), buscando 
os primórdios, nos fala na de Lafayette Rodrigues Pereira, em 1866, 
quando aquele Largo foi nivelado, terraplenado e construídas suas ruas 
longitudinais e transversais. Houve outra também em 1877. Em 1903 
outra de grande envergadura, realizada pelo Intendente Nuno Alvares 
de Pinho. Em 1912, também. A Avenida Pedro II, antiga Avenida Mara-
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nhense63, onde os franceses fundaram a cidade, local dos mais nobres 
da Capital, também não fugiu à regra. Principalmente a partir de 1776, 
quando a sede do governo da capitania foi ali construída e que servirá 
como embrião do atual Palácio dos Leões. O Intendente Pinho, em 1904, 
realizou uma grandiosa reforma naquela avenida, tendo a municipalida-
de gasto nada menos que 28:122$000, quantia muito alta para a época. 

A Praça Deodoro ou Largo do Quartel, ou Praça da Independên-
cia, uma das agraciadas com um dos chafarizes franceses da antiga 
Companhia das Águas do Anil, desde longos anos vem passando por 
melhoramentos e reformas. O Intendente Mariano Martins Lisboa em-
preendeu ali uma grande reforma em 1911, tendo a praça recebido nova 
arborização e vários bancos de ferro. 

A Praça Gonçalves Dias, antigo Largo dos Amores, mais tarde Lar-
go dos Remédios, a partir de 1860 começou a receber reformas de vul-
to, justamente quando as famílias abastadas descobriram ali um lugar 
aprazível e começaram a eliminar, “por motivos higiênicos”, o grande 
número de palhoças que existia antes. 

Jornais da época, como o “Publicador Maranhense”, de 24 de 
Janeiro de 1861, registraram, o que consideravam “instinto vandálico”, 
a reação do povo contra tais medidas, a ponto de arrancarem azulejos 
e danificarem as “conversadeiras” da nova praça. VIEIRA FILHO (1971) 
também parece absorver tal tipo de interpretação, ao reconhecer no 
povo da cidade “um particular desamor à coisa pública”. A nosso ver, no 
entanto, a reação popular requer uma análise mais rigorosa. Atitudes 

63  A denominação de Avenida Maranhense data de 1904, conforme Resolução nº 20, 
de 27 de Dezembro, da Câmara Municipal.
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como aquelas se explicariam muito mais pela própria condição do povo 
de alijados da coisa pública. 

Com efeito, a mesma Praça Gonçalves Dias, em 1909, passaria 
por outra grande reforma, contratada com a Companhia Geral de Me-
lhoramentos do Maranhão por 15:017$000. Praças mais novas, como 
a Odorico Mendes, que é de 1901, estarão frequentemente também 
passando por reformas. Essa, já em 1905, se prepara para receber o 
busto do poeta que lhe empresta o nome. Em 1930 sofreu uma reforma 
completa, desde iluminação subterrânea a postes de concreto. O mes-
mo poderíamos ainda dizer sobre as ruas onde habitavam as melhores 
famílias da cidade, como a Herculano Parga, a tradicional Rua da Palma 
(uma das artérias dentre as mais preferidas pelos ricos) ao lado das 
ruas do Giz e da Estrela e a Rua Oswaldo Cruz, a antiga rua Grande64, já 
a principal rua da cidade (VIEIRA FILHO, 1971).

64  O calçamento da Rua Grande foi concluído em 1855, tendo sido gastos, para 
tanto, a importância de 14.857$530 (VIEIRA FILHO, 1971). 
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Fig. 1-Planta da Cidade de São Luís -1698
(In Moura, J. Abranches. A cartografia maranhense. São Luís, 1943 (mimeo)
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Noites de Breu

“Não demorou a tombar a primeira lâmpada, 
desfeita por uma pedrada. Outra mais. Logo 

as sombras acudiam como à espreita dessas 
represálias, e enegreciam as pontas de rua, 
o declive das ladeiras, os arredores do Cais” 

(Josué Montello. Os degraus do paraíso).

A iluminação elétrica chegou ao Brasil em 1879, no mesmo ano 
em que Edison construiu a primeira central elétrica de Nova York. Na-
quele ano, o Imperador D. Pedro II inaugurava a iluminação elétrica 
da Estação da Corte, atual D. Pedro II, da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, no Rio de Janeiro. Quatro anos depois (1883), Campos, no Rio, 
era a primeira cidade brasileira a ter iluminação pública elétrica, muito 
embora o Campo da Aclamação, hoje Praça da República, também na 
Capital do Império, tivesse sido iluminado à eletricidade em 1881. 

O avanço da eletricidade foi relativamente rápido no Brasil. De 
uma potência instalada equivalente a 12.085 KW em 1900, chegou-se, 
no final de 1930, a um número correspondente a 779.000 KW65. Esses 
números não escondem, todavia, a condição retardatária da economia 
industrial brasileira. Basta notar que até aproximadamente as últimas 
décadas do século XIX, as formas de energia utilizadas no país eram 

65  1 quilowatt (KW) é igual a 1.000 watts (w)

  1 megawatt (MW) é igual a 1.000 quilowatts (kw)
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basicamente as mesmas de anteriormente, isto é, o trabalho animal, os 
aproveitamentos naturais e o trabalho (escravo) humano. 

Até então, o Brasil não dispunha de carvão mineral, nem de 
máquinas a vapor. Expectador da primeira revolução industrial, como 
tal permaneceria em fins do referido século, quando novas mudanças 
científicas e tecnológicas superaram os processos anteriores, a partir 
da descoberta do eletromagnetismo, da eletricidade, dos motores elé-
tricos, do dínamo e da lâmpada elétrica.

Por outro lado, deve-se dizer, os serviços de energia elétrica sur-
giram no Brasil quase simultaneamente com os semelhantes implanta-
dos nos países mais adiantados da época. Isto, seguramente, motivado 
por dois fatores básicos: a “curiosidade científica” do Imperador e o 
interesse econômico dos capitais estrangeiros.  

Já nas décadas de 1880 e 1890 várias cidades brasileiras im-
plantariam serviços públicos de energia, força e tração elétricas, no 
lugar da antiga iluminação a gás. Para tanto, constituíram-se empresas 
privadas, muitas delas e as mais importantes, estrangeiras, tendo-se 
o mercado externo, por questões óbvias, como fornecedor absoluto dos 
materiais e equipamentos. 

De 1883 a 1900 dava-se, então, em termos relativos, um grande 
salto na produção de energia elétrica: passaria de 52 KW para 12.085, a 
potência instalada do país.

A partir do começo do presente século, até o final da Primeira 
República, o aumento relativo da potência instalada foi muito maior. 
O mercado de energia começou a delimitar-se, surgindo um crescente 
processo de concentração e repartição de zonas de influência. Por for-
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ça disto, o poder municipal, a quem cabia, principalmente, disciplinar 
sobre o estabelecimento de serviços de energia elétrica, teve também 
que, progressivamente, se instrumentalizar para cumprir o seu papel 
regulatório. 

Neste processo de mudanças, desempenharam um papel espe-
cial as empresas estrangeiras, tanto pelo longo tempo que atuaram 
no setor, quanto pelo volume de investimentos e suporte tecnológico 
envolvidos.  Com efeito, os principais grupos estrangeiros que atua-
ram no Brasil, naquela época, foram a Light, canadense, e a AMFORP, 
norte-americana. Ambas dominavam os maiores “mercados” de servi-
ços elétricos das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, os principais 
centros urbanos do país, através da Rio Light e da São Paulo Light, 
respectivamente.

Em São Paulo a Light chegou em 1899, onde se estabeleceu sob 
a denominação de The São Paulo Railway, Light and Power Co. Ltd., 
cabendo-lhe a concessão dos serviços públicos de energia elétrica. Em 
1905 o grupo passou a atuar no Rio de Janeiro, realizando o mesmo tipo 
de atividade, sob a denominação de The Rio de Janeiro Tramways, Light 
and Power Company Limited. Naquele mesmo ano, a empresa assumiu 
também o controle da Société Anonyme du Gaz do Rio de Janeiro, até 
então concessionária privilegiada dos serviços de iluminação (BRANCO, 
1975).

A AMFORP- American Foreign Power Company - do grupo norte-
-americano Bond and Share Co; começou a atuar no Brasil anos mais 
tarde. Em 1924 instalou-se no interior de Estado de São Paulo, na zona 
do café, então um dos núcleos principais da economia brasileira, ex-
pandindo-se à base da encampação dos vários concessionários locais 



289

SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA NA REPÚBLICA LUDOVICENSE

existentes. Em pouco tempo estaria formada sua poderosa empresa, 
denominada Companhia Paulista de Força e Luz. Atuando preferencial-
mente fora dos dois grandes centros, Rio e São Paulo, a AMFORP, a 
partir de 1927, já controlava diversos serviços públicos de eletricidade 
no país, principalmente nas capitais de Estado e em algumas cidades 
importantes do interior. Visando obter mais operacionalidade, transfere 
aquele controle à EBASCO International Co. que, para tanto, organiza 
uma empresa, denominada Companhia Auxiliar das Empresas Elétricas 
Brasileiras- CAEEB - encarregada da supervisão e administração geral 
das concessionárias. Aquele grupo detinha então a concessão do ser-
viço público de eletricidade das cidades de Salvador, Recife, Maceió, 
Natal, Vitória, Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, Belo Horizonte, várias 
cidades paulistas, Curitiba, Porto Alegre e Pelotas (BRANCO, 1975).

A rigor, não foi difícil aos grupos estrangeiros imporem sua supe-
rioridade aos nacionais e rapidamente assumirem o controle dos servi-
ços elétricos urbanos. O caso mais conhecido de resistência de um gru-
po nacional, talvez o único, resume-se nas investidas do grupo Gaffrée 
& Guinle contra o monopólio da Light, entre os anos de 1909 a 1911. 

Organizada no Rio de Janeiro em 1871, a partir de uma pequena 
loja para importação de moda francesa, aquela empresa rapidamente 
prosperaria, a ponto de, alguns anos depois, estar atuando em setores 
importantes da economia nacional. Atuou primeiramente como subem-
preiteiro em estradas de ferro, em Pernambuco e Alagoas, e depois 
como empreiteiro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Adquiriu, em 1888, 
a concessão do Porto de Santos, passando a atuar sob a denominação, 
a partir de 1890, de Empresa das Obras dos Melhoramentos do Porto de 
Santos. Dois anos depois (1892) transformou-se em sociedade anôni-
ma, com a denominação de Companhia de Santos.  O próximo passo da 
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empresa foi voltar-se para o novo e promissor mercado da energia elé-
trica. Passo seguinte constrói a usina de Piabinha, em Alberto Torres, 
no Rio de Janeiro. Aproveitando uma queda d´água do Rio Paraguaçu, 
na Bahia, passou a fornecer energia para as cidades de Santo Amaro, 
São Félix, Cachoeira e Salvador.  Em São Paulo constrói a usina de Ita-
tinga, passando também a fornecer energia para algumas cidades. Em 
1909, para coordenar as atividades de energia elétrica, o grupo cria a 
Companhia Brasileira de Energia Elétrica, integrada exclusivamente por 
acionistas brasileiros.  A iniciativa do grupo brasileiro, naquele ano, foi 
vista então como uma ameaça aos interesses da Light e um desafio ao 
seu monopólio nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

De um relacionamento amistoso, até então, passaram os dois 
grupos a uma convivência difícil, a partir de 1909. Por todos os meios a 
Light, no Rio e em São Paulo, usou o seu gigantesco poder de barganha 
e de pressão junto ao governo e a opinião pública, levando o grupo na-
cional, em 1911, a desistir do setor de geração e distribuição de energia 
elétrica. 

A última tentativa de resistência da Companhia Brasileira de 
Energia Elétrica, do Grupo Graffrée, foi se comprometer a vender, pelo 
preço máximo de 40 réis, o quilowatt-hora, pelo prazo que conviesse ao 
governo, toda a energia necessária à iluminação da cidade de São Paulo 
e de edifícios públicos, tão logo concluísse suas linhas de transmissão, 
entre Santos e a capital. 

Aquele preço era oito vezes mais barato que o cobrado pela Light 
and Power. O contra-ataque da Light foi fatal. Procurou demonstrar às 
autoridades públicas que a proposta da sua concorrente era inviável, 
alegando que a mesma não dispunha de instalações nem de hidro-
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elétrica para realizar tal fornecimento de energia. Demonstraria então 
que, para realizar aquela proposta, a Empresa Brasileira precisaria de, 
no mínimo, dois anos de prazo para cumpri-la. Diante daqueles argu-
mentos e de outras formas de pressão, a Câmara acabou revogando a 
antiga concessão dada à Gaffrée & Guinle. Inconformada, contra-ataca 
e consegue, a duras penas, levar a Câmara a voltar atrás. Entretanto, 
para a perplexidade do grupo nacional, a prefeitura da Capital manteria 
a revogação da autorização concedida anteriormente, retirando assim 
todas as expectativas de Gaffrée & Guinle (ELETROPAULO, 1886).

Pode-se dizer que até 1930 a lei brasileira sobre energia elétri-
ca foi extremamente desatenta quanto aos disciplinamentos do uso de 
energia. As primeiras iniciativas datam de 1903, quando se procurou 
um disciplinamento mais geral a cargo do Governo Federal. Pouco afe-
taria, no entanto, o quadro existente, baseado na realização de contra-
tos diretamente entre os estados e municípios e as concessionárias. A 
primeira legislação realmente abrangente só surgiria em 1934, quando 
foi aprovado o Código de Águas, onde se estabeleciam normas sobre os 
aproveitamentos de energia hidroelétrica. 

Esse Código, na verdade, foi proposto, pela primeira vez, em 1907, 
ao Congresso Nacional, levando, portanto, quase trinta anos para ser 
aprovado. Enquanto isso, as concessionárias atuaram quase que livre-
mente, pois ficavam isentas de um disciplinamento efetivo e sem a 
presença certamente incômoda de uma fiscalização mais eficaz do po-
der público, o que favorecia a obtenção de lucros realmente vantajosos.

O advento da luz elétrica no Brasil foi mais que um episódio eco-
nômico. Foi também um evento social e cultural de grande envergadura 
histórica. No Rio e São Paulo a introdução da luz elétrica foi valorizada 
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como um símbolo poderoso de progresso. A iluminação de ruas e praças 
e a eletrificação dos bondes eram verdadeiros atrativos para o povo, 
que acudia, em grande quantidade, aos locais onde pudessem apreciar 
aquelas inovações. Até mesmo as maçantes solenidades públicas pas-
saram a ser feitas com grande profusão de luzes, como forma de atrair 
a atenção popular (ELETROPAULO, 1986).

A mais antiga notícia que se tem sobre a existência de um serviço 
de iluminação pública na cidade de São Luís data de 1825, quando o 
Presidente Manuel Teles da Silva Lobo contratou com Faustino Antônio 
da Rocha um serviço de iluminação, provavelmente à base de azeite, 
fornecida por lampiões localizados nos pontos principais da cidade 
(MARQUES, 1970). 

No ano de 1833, VIEIRA FILHO (1971) destaca um conflito en-
tre os que pretendiam arrematar o serviço de iluminação, havido em 
torno de um acréscimo de 20 réis que pretendiam cobrar sobre cada 
lampião existente, já então aumentados quantitativamente. Em 1836, o 
Presidente Felizardo de Souza e Mello, em sua fala, revelava o estado 
lastimável de iluminação de São Luís. Os lampiões eram em número 
reduzido, sujos e mal conservados (VIEIRA FILHO, 1971). 

Em discurso pronunciado na abertura da Assembleia Legislativa 
Provincial, em 3 de julho de 1841, o Presidente João Antônio de Miranda 
retomava os problemas da iluminação da Capital, oportunidade em que 
autorizava a Câmara Municipal a contratar Bernardo Paes de Vasconce-
los para executar os serviços de iluminação pública66. 

66 A Lei 108, de 28 de Agosto de 1841, autorizava o Presidente da Província a con-
tratar, com qualquer particular, concedendo-lhe exclusividade por 8 anos, o melhoramento da 
iluminação da Capital. “mediante a prestação de 9 contos de réis anuais, pela manutenção 
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Prometia o referido contratante mandar vir da Europa 120 novos 
lampiões de cobre, segundo modelo anteriormente aceito, instalá-los e 
conservá-los, tudo às suas expensas, além de passá-los à propriedade 
do Governo tão logo terminasse o prazo de concessão, proposto para 
dez anos. Exigia o contratante ainda o adiantamento da quantia cor-
respondente à arrematação por um ano, até que chegassem os novos 
lampiões. Só em 1843 chegariam, finalmente, os lampiões encomen-
dados na Europa, em número de 155, o que foi saudado com muito 
entusiasmo, por uma cidade que continuava cada vez mais carente de 
iluminação.

A partir de fins dos anos 1850 o governo tomou as primeiras ini-
ciativas visando a substituir o antigo e já decadente sistema de ilumi-
nação a azeite. Pela Lei 498, de 6 de julho de 1858, o vice-Presidente 
João Pedro Dias Vieira ficava autorizado a contratar, com particulares 
ou companhias nacionais ou estrangeiras, a iluminação pública da 
Capital à base de gás (hidrogênio), “pelo mesmo sistema da Capital 
do Império”.  A província se comprometia a conceder aos contratantes 
juros de 8% sobre o capital empregado, até o valor de 350 contos de 
réis, e privilégio de exclusividade pelo prazo de 40 anos. Para tanto, 
foram contratados os empresários Raymundo de Brito Gomes de Souza, 
um dos diretores da Companhia do Anil, e Julio Duchemin. Em 1860, 
contudo, o citado contrato foi cancelado (Leis 562, de 20 de junho), por 
desistência dos dois empresários. Pela mesma Lei (Art. 2º), a Província 
ficava impedida de renovar o referido contrato antes de 3 anos após o 

de 135 candeeiros pelo menos, cuja construção será aprovada pelo Presidente da Província, 
ficando eles, no fim do contrato, pertencendo à respectiva Câmara Municipal” 
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seu cancelamento, salvo se o mesmo pudesse vir a ser ativado sem 
ônus para a Província.

Em 1861, face à obsolescência da antiga iluminação a azeite e 
algumas tentativas, nos anos 1840 e 1850, com álcool terebentina-
do, assinou-se o primeiro contrato, em 30 de Março, para iluminação 
a gás hidrogênio. Os contratados eram os norte-americanos Silvester 
Battin e Marcus Williams. Pelo contrato, aqueles empresários compro-
metiam-se a manter 500 combustores, pela remuneração anual de Rs 
20:000$000, valor esse que correspondia ao montante dos gastos anu-
ais da Província para manter os 174 lampiões da iluminação a álcool 
existentes67 (MARQUES, 1970).

Por força da Lei 562, o contrato com os estadunidenses, para 
se efetivar, teve antes que passar pela desistência dos negociantes 
Raymundo Gomes de Souza e Julio Duchemin. Conforme aqueles ha-
viam se comprometido, dois anos depois do contrato, começou a fun-
cionar a nova iluminação. Antes disso, em 24 de Novembro de 1862, 
pelo Decreto 3.009, do Ministério da Agricultura, Comércio o Obras Pú-
blicas, Battin  e Williams obtiveram para a Companhia de Iluminação a 
Gás do Maranhão, organizada a partir da transferência de seus direitos 
de concessão, privilégio de 40 anos para o fornecimento de luz á cidade.  

67  Vieira Filho (1971, p. 16) afirma que o sistema de iluminação a azeite só seria 
substituído em definitivo no ano de 1907, quando a Intendência contrata o inglês George Walla-
ce Aderson para organizar a iluminação pública a gás carbônico da Caital. As fontes primárias 
que tivemos acesso indicam, todavia, que, efetivamente, o velho sistema a azeite não resistiu 
tanto e, certamente, já nas últimas décadas do século XIX encontrava-se completamente de-
sativado. Ademais, Vieira Filho não faz referência ao contrato de 1861, para introdução do gás 
hidrogênio.
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Além disso, o referido Decreto aprovava a incorporação e os esta-
tutos da nova Companhia. Em virtude da mudança da natureza jurídica 
do contratante, assinou-se, em 19 de março de 1863, outro contrato de 
fornecimento de luz. O novo contrato trazia uma novidade, apenas: o 
preço do fornecimento de gás aos particulares não poderia ser superior 
aos dos combustores públicos, então à base de 30 réis por hora de cada 
combustor (MARQUES 1970).

Em 27 de junho de 1863, o presidente Ambrózio Leitão da Cunha 
aprova a primeira regulamentação sobre iluminação a hidrogênio. Ba-
sicamente tratava-se de um conjunto de normas visando à fiscalização 
do fornecimento de luz. Para tanto, haveria um Fiscal, a quem caberia 
a responsabilidade de resolver todos os impasses entre a empresa, 
os consumidores e o governo. Em conjunto com a Companhia, cabia 
também ao Fiscal planejar o desenvolvimento presente e futuro dos 
serviços de iluminação. O serviço de fiscalização era executado em con-
junto com o corpo policial, cujas patrulhas e rondas deveriam informar, 
diariamente, ao oficial de estado, as faltas identificadas no serviço de 
iluminação, tais como, lampiões apagados, luz amortecida, etc. cujas 
falhas seriam, por escrito, transmitidas ao chefe de polícia. 

Obrigava-se ainda a Companhia a iluminar a cidade, “sempre que 
a lua não estiver acima do horizonte, durante os seis meses de verão; 
durante o inverno, porém, só poderá deixar de iluminar nos dois dias 
anteriores e no imediato ao da lua cheia” (Art. 3º). 

O regulamento previa ainda a indenização aos empresários por 
quaisquer avarias nos materiais pertencentes ao serviço de iluminação. 
Quem praticasse tais atos contra o serviço deveria pagar os seguintes 
valores:
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 Coluna com lampião, cano, etc.............................70$000

 Braço com lampião, cano, etc...............................60 $000

 Coluna já colocada, sem lampião..........................40$000

 Braço com lampião...............................................30$000

 Lampião, somente com vidros...............................15$000

 Cano de derivação, colocado.................................12$000

 Cada vidro lateral de lampião................................$800

 Cada vidro de coberta............................................$600

 Cada vidro de fundo...............................................$400

A nova iluminação, com efeito, foi saudada com entusiasmo na 
cidade. Principalmente pelos moradores das artérias que receberam 
aquela iluminação. As Rampas do Palácio, O Largo do Carmo, a Praça 
da Alegria, o Beco do Quebra-Costa, o Cais da Sagração, o Beco do 
Precipício, o Largo dos Amores, a Rua dos Afogados, a Rua da Inveja, 
o Beco dos Barqueiros, a Rua da Palma, o Largo de Santo Antônio e a 
Praia Grande (MONTELLO, 1986, p. 17).

O governo, assim, satisfazia os interesses dos privilegiados mo-
radores das áreas nobres da cidade, ao mesmo tempo em que, com 
aquela inovação, calaria, pelo menos temporariamente, as reclamações 
frequentes dos jornais locais contra a má iluminação de São Luís.

Deve-se dizer, por outro lado, que a direção técnica da Companhia 
de Iluminação a Gás, nos seus primórdios, esteve sob o comando de 



297

SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA NA REPÚBLICA LUDOVICENSE

engenheiros europeus. Um dos pioneiros foi José Ganne, que dirigiu o 
Gasômetro (como era mais conhecida aquela companhia) a partir de 
1865. Ganne trazia o prestígio de ter, por alguns anos, dirigido a empre-
sa de distribuição de água e gás de Paris. Outro diretor do Gasômetro, 
que ali realizou importantes obras em 1870, foi o engenheiro inglês 
Edmund Compton (MARQUES, 1970).

Até o início de 1870 a Companhia de Gás houve-se bem no de-
sempenho de seu contrato, embora não tivesse ainda colocado o total 
de combustores que se comprometera, pois ainda faltavam 12 para 
perfazer o total de 2500 combustores acertados.  Naquela mesma épo-
ca, havia 442 casas particulares e 9 edifícios públicos servidos de luz 
(MARQUES, 1970). 

Tomando-se o número de domicílios, de acordo com dados cen-
sitários de 1872, equivalente a 4.814, vê-se quão diminuta era a quan-
tidade de casas servidas de luz: menos de 10% do total de domicílios 
existentes.  

O capital da Companhia, por seu turno, era de 500:000$000 réis, 
100 contos a mais que o capital original.  Aquele valor atual estava 
dividido em 5.000 ações de 100$000 réis cada uma (MARQUES 1970).

Em 1876, MARQUES (1876), em uma Memória sobre a Província 
do Maranhão, publicada por ordem do Ministério da Agricultura, Comér-
cio e Obras Públicas, quantificava em 518 os combustores existentes 
para iluminação pública da Capital. O governo pagava 40:630$050 réis 
por ano, ou 3.385$838 réis por mês por aquele serviço68. 

68  O pagamento à Companhia de Gás era regulado, à época, pelo padrão monetário 
de 4$000 réis por grama de ouro de 22 quilates (MARQUES, 1876)
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Nota-se que nos treze anos que separavam o início de operações 
(1863) da Companhia e aquela época (1876), a remuneração ao con-
cessionário havia crescido mais de 100% (em relação aos 20 contos do 
contrato primitivo), enquanto o número de combustores crescera muito 
pouco, exatamente 3,6%, ou seja, passara de 500 para apenas 518.   

O capital autorizado da empresa também havia aumentado; pas-
sara de 500 contos para 550, achando-se emitidas 5.400 ações, no valor 
de 100$000 réis cada. O último dividendo pago foi de 4$500 réis por 
ação.

No final da década de 1870 recomeçaram a aparecer na imprensa 
local as críticas ao serviço de iluminação pública. Uma das acusações 
dos jornais era contra o não cumprimento do contrato pela Companhia, 
que “economizava” luz para aumentar seus lucros. 

O irreverente “A Flecha”, numa edição de 1897, dizia, ironicamen-
te, o seguinte:

“Ainda a lua vem lá na casa de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e já os lampiões se conservam 
apagados e a gente anda na rua sem enxergar 
três dedos na frente do nariz. Não há que 
duvidar: nestas ocasiões teremos de voltar ao 
antigo costume de trazer um batedor com a 
bojuda lanterna de duas velas”.

A década de 1880 foi toda repleta de reclamações, na imprensa, 
contra a má qualidade dos serviços da Companhia de Gás. O governo, 
sentindo-se pressionado, procurava, pelo menos aparentemente, ser 
mais severo na fiscalização e na imposição de multas. A documentação 
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referente ao Palácio do Governo, no entanto, é pródiga em demonstra-
ções de que, raramente era deduzido do valor pago à Companhia as 
multas impostas pela fiscalização (Coleção de Leis Provinciais do Ma-
ranhão, 1877-89). 

Uma das causas principais daquela situação era o descaso com 
a manutenção dos sistemas de canalização do gás e dos combustores 
públicos. Via de regra, alguns moradores mais prejudicados reclama-
vam ao chefe de polícia, que acionava o gerente da Companhia e, só 
assim, alguma providência era tomada. Contudo, pela frequência com 
que tais registros apareciam (ver, a esse respeito, as edições do “Diário 
do Maranhão”, ao longo dos anos 1880), pouco efetivamente conseguia 
contornar aquela situação. 

O ingresso na fase republicana não significou qualquer reversão 
no conjunto dos problemas da iluminação pública de São Luís. A Com-
panhia de Gás também não logrou reverter seu processo de decadên-
cia.  Mal conseguia iluminar os locais já privilegiados pelo serviço. Por 
outro lado, a expectativa modernizante, que caracterizou o advento da 
República, também chegaria a São Luís naquela época. O seu reflexo 
no setor da iluminação pode ser comprovado nas iniciativas do Estado 
visando introduzir a luz elétrica para a iluminação pública e particular 
da cidade. 

A primeira daquelas iniciativas estava presente na Lei 43, de 15 
de maio de 1893, que concedia privilégio de dez anos a Raymundo Vieira 
Braga, ou à Companhia que organizasse, para iluminação pública à luz 
elétrica, “pelos processos mais aperfeiçoados” (Art. 1º). Chama aten-
ção nessa iniciativa a ausência da Companhia de Gás que, pela sua con-
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dição de concessionária do serviço de iluminação, deveria, em princípio, 
apresentar-se como candidata potencial à introdução da luz elétrica. 

Comprometendo-se a concluir em dois anos as obras necessárias 
ao novo serviço, aquele empresário, todavia, não o conseguiu. Em 25 de 
agosto de 1894, o Presidente do Congresso do Estado, Monsenhor João 
Tolentino Guedelha Mourão, através de leis do Congresso, ainda resol-
veu prorrogar, por mais um ano, o prazo concedido a Raymundo Vieira 
Braga para iluminação à luz elétrica da Capital e garantir os juros de 
5% sobre o capital de 300 contos de réis, durante o tempo do privilégio 
(dez anos). 

Apesar dos incentivos governamentais, aquela iniciativa acabou 
não dando certo e a cidade teve que continuar convivendo com a Com-
panhia de Gás e com a precariedade de sua iluminação pública. Àquela 
altura a Companhia de Iluminação a Gás do Maranhão era inteiramente 
maranhense. Aliás, as escassas documentações sobre os primórdios da 
iluminação em São Luís não possibilitaram identificar em que época os 
norte-americanos Battin e Williams se afastaram da Companhia.  

Segundo o Almanaque Administrativo, Mercantil e Industrial do 
Maranhão, de 1896, a Diretoria do Gasômetro era composta por Cândido 
Cesar da Silva Rios, presidente; Manoel Mathias das Neves, secretário; 
e Pacífico Duarte Soeiro, tesoureiro. Entre os suplentes da Diretoria 
figurava o nome de Alexandre Collares Moreira Junior69, figura que atin-
giria grande projeção política na primeira década do século XX, tendo 
ocupado o Governo do Estado e a Intendência da Capital. 

69  Os dois outros diretores-suplentes eram: Francisco Xavier de Carvalho e Joaquim 
José Rodrigues Leitão (ALMANAQUE, 1896)
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O capital (1894) daquela empresa continuava equivalente a 5.500 
ações de  100$ ou 500 contos de réis, dos quais Rs 540:000$000 es-
tavam realizados. Seu fundo de reserva (Dezembro de 1894) era de Rs 
165.346$948 e suas ações estavam cotadas, em Junho de 1895, em Rs 
95$000. O último dividendo pago (no segundo semestre de 1894) foi de 
Rs 4$000 por ação. 

A Companhia era ainda formada por uma Comissão Fiscal de três 
membros titulares e três suplentes, por um gerente, um empregado que 
exercia as funções de guarda-livros e de tesoureiro, dois cobradores, 
um fiel do armazém e um engenheiro, cargo esse ocupado por Manuel 
Jansen Pereira.

Em 1899 a cidade dispunha de 700 combustores públicos e era, 
aproximadamente, 2.000 o número de casas particulares servidas de 
luz. Este último número, de cuja veracidade desconfiamos, era real-
mente expressivo, pois representava algo em torno de 45% do total de 
domicílios. Possuía a concessionária dois depósitos de gás, cujo forne-
cimento, por noite, era de 90.000 m3  70

O ingresso no século XX foi marcado por novas tentativas de do-
tar a cidade de luz elétrica. Em 1903, a Câmara Municipal autorizava o 
Intendente a abrir concorrência pública para a iluminação da Capital, 
“segundo aquele sistema moderno” (Lei 81, de 22 de maio). 

Em 1905, apenas no papel, todavia (Lei 100, de 22 de julho), a  
Câmara Municipal da Capital adotava para iluminação pública da cida-
de o sistema de luz elétrica. Temendo colocar o carro muito na frente 
dos bois, aquela lei preconizava que, “enquanto não estivesse perfeita-

70  ÁLBUM MARANHÃO ILUSTRADO, 1899.



302

A PRODUÇÃO DA COISA PÚBLICA

mente regularizado o serviço de eletricidade”, poderia ser admitida a 
iluminação a gás carbônico, “em qualquer ponto da cidade em que isso 
se tornar preciso ou for mais conveniente” (§ Único). 

O citado instrumento legal era, na verdade, muito mais uma ex-
plicitação das condições que a Câmara oferecia para quem se inte-
ressasse em participar da concorrência pública para o serviço de luz 
elétrica, que, propriamente, a materialização daquele serviço. A rigor, 
as condições estabelecidas não fugiam muito ao que tradicionalmente 
se adotava em contratos de concessão de serviços públicos de ilumi-
nação. Como de praxe, o contratante deveria fazer, às suas custas, as 
instalações. Uma vez concluídos os serviços, explorá-los, sob fiscaliza-
ção da Intendência, recebendo o produto da iluminação pública, “a qual 
não poderá ser inferior a atual, isto é, 70:000$000 de réis” (condição 
2ª).  Como de costume, igualmente, uma vez pagos o capital e juros, 
todo o material existente passaria a pertencer à Intendência, que então 
deveria providenciar sob o melhor modo de administrar o serviço.

A Câmara Municipal, já no ano seguinte, reduzia bastante suas 
pretensões quanto à introdução da luz elétrica, ao autorizar o Inten-
dente a promover, por si, ou de acordo com o Estado, “o serviço de 
iluminação pelo sistema que for mais conveniente” (Lei 115, de 28 de 
dezembro de 1906).

Em 1907, finalmente, a Intendência Municipal foi autorizada pela 
Câmara a mudar o obsoleto sistema de iluminação a gás hidrogênio da 
Capital, não pela luz elétrica, como pretendia, mas pelo gás carbônico. 
Pela Lei 126, de 12 de dezembro de 1907, o Intendente Alexandre Collares 
Moreira Junior ficava autorizado a contratar o inglês George Wallace An-
derson, ou à Companhia que organizasse a iluminação pública da Capital. 
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A questão de concentração daquele serviço público em áreas 
nobres ficava evidenciado logo na primeira cláusula do contrato. Nas 
principais avenidas, praças e ruas deveriam, por exemplo, ser adotado o 
bico de Auer (“ou outro melhor sistema de gás incandescente”) e o bico 
simples nos demais logradouros. 

Considerava de saída, como logradouros principais, os seguintes: 
avenidas Maranhense, Gomes de Castro, Silva Maia e 15 de Novembro; 
as praças Benedito Leite, João Lisboa, Santiago, 13 de Maio, Mercês, 
Caridade, Alegria, Deodoro, campo de Ourique, Odorico Mendes, Justiça, 
Gonçalves Dias, Santo Antônio e Fonte das Pedras;  as ruas Portugal, 
Estrela, 28 de Julho, Palma, Egito, Afonso Penna, Cruz, São João, Madre 
de Deus, Flores, São Pantaleão, Passeio, Remédios, Hortas, Alecrim, 
Afogados, Sol, Nazareth, Coronel Collares Moreira, Grande, Santana, Di-
reita, e “outras quaisquer, calçadas a paralelepípedos ou outro material 
aperfeiçoado” (Cláusula 1ª). 

A diferença entre a intensidade luminosa dos bicos incandescen-
tes (os bicos de Auer) e os bicos comuns também era significativa. 
Enquanto a intensidade dos primeiros correspondia a 50 velas inglesas 
de espermacete, a dos segundos chegava a apenas 10 velas (Cláusula 
3ª). O mesmo contrato estabelecia os seguintes preços do gás: na ilu-
minação pública, até mil combustores, 100$000 réis por cada combus-
tor; de mil a mil e duzentos e cinquenta combustores, um abatimento 
de 5%; deste número até mil e quinhentos combustores, uma redução 
de 10% e, nos que ultrapassassem aquele número, uma diminuição de 
20% no preço. 

Na iluminação particular o preço estabelecido correspondia a 
$450 réis por cada metro cúbico de gás consumido, durante os três pri-
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meiros anos de vigência do contrato e $400 réis dali em diante. Ficava 
estabelecido também que o preço do gás para outros misteres seria o 
equivalente ao da iluminação particular, com abatimento de 20%, com 
exceção apenas do consumo de gás de hospitais e edifícios públicos, 
cujo desconto seria de 1%, sendo o pagamento feito dentro dos seis 
meses que se seguissem ao do consumo. 

Da mesma forma, o consumo de gás da iluminação pública seria 
pago semestralmente. Os consumidores particulares, entretanto, deve-
riam pagar suas contas dentro do mês imediato ao consumo e, ainda, 
ficavam sujeitos ao corte no fornecimento, se não quitassem a conta. 
A mensuração do fornecimento de gás aos consumidores, hospitais e 
edifícios públicos seria feita por meio de registros (medidores), forne-
cidos pelo concessionário, que cobraria uma taxa mensal de aluguel, 
de acordo com o número de luzes e registro. As despesas com a cana-
lização, do registro em diante, correriam a expensas dos consumidores 
particulares, que poderiam encomendá-lo ao concessionário. 

O contratante inglês obteve também o privilégio de exclusividade 
de 20 anos para o fabrico e fornecimento de gás carbônico, extraído de 
carvão de pedra, ou outro material apropriado. Ainda obteve a garantia 
de que, durante 5 anos, a Intendência não poderia atribuir a ninguém 
a concessão para o fornecimento de energia elétrica, sem que aquele 
concessionário fosse ouvido. 

“Por outro lado, se o concessionário, naquele período, viesse a 
introduzir o sistema de iluminação à base de eletricidade, teria o mes-
mo privilégio de exclusividade, até o prazo de 20 anos, já obtido para o 
gás carbônico, bastando, para isso, que estabelecesse aquele serviço 
pelo menos no perímetro limitado pela Avenida Maranhense e Praça 
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Benedito Leite; Rua de Nazareth, Praça João Lisboa, Rua Grande, campo 
de Ourique, Avenida Silva Maia e Rua do Sol” (Cláusula 29). Espaço este 
que poderíamos chamar, devidamente, de perímetro das elites, pois 
representava um nítido reforço ao já evidenciado processo de estratifi-
cação urbana da cidade.  

No plano dos incentivos, por fim, o concessionário ficava isento 
de qualquer imposto municipal, em tudo que se referisse à fabricação 
de gás carbônico e seus produtos, pelo prazo de 10 anos.  Após aquele 
prazo pagaria, anualmente, 3 contos de réis, a título de Imposto de 
Indústria e Profissão (Cláusula 31). 

Àquela altura, a antiga Companhia de Gás já vinha em franco 
processo de decadência. Tendo se descuidado inteiramente em aplicar 
os seus recursos na modernização do sistema de iluminação que 
mantinha, já no começo do século vinha simplesmente se “arrastando” 
(PAXECO, 1922). 

O contrato com George Anderson, por seu lado, não atingiria, 
de imediato, os seus objetivos. Menos de um ano após a Lei 126, que 
contratou aquele concessionário, a Intendência abria nova concorrência 
(em 27 de outubro de 1909) para o referido serviço, com muito menos 
exigências e com muito mais incentivos tributários. Concorrente único, 
Anderson continuaria com a concessão (MOREIRA JUNIOR, 1909).

Em 1912, a Intendência tentou, outra vez, introduzir na cidade a 
iluminação à eletricidade. Àquela altura, o “novo” sistema, à base de 
gás carbônico, já apresentava fortes sinais de deficiência. O serviço 
de iluminação estava, então, a cargo da empresa The Maranhão Obras 
Públicas Campany Limited, que, de acordo com o Intendente Mariano 
Lisboa (1912), ainda deixava muito a desejar. 
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As fontes compulsadas não nos permitiram identificar a origem e 
o início das operações da The Maranhão Obras Públicas. Acreditamos, 
no entanto, que aquela empresa tenha sido um desdobramento do Con-
trato Anderson, pois, no período, não se obteve notícia da presença de 
outros estrangeiros interessados em explorar o serviço de iluminação. 

No ano anterior (1911), por outro lado, caducara o contrato com 
a The Maranhão Obras Públicas, o que levou, então, à abertura de nova 
concorrência. Em 6 de abril de 1912, a municipalidade lavrou e assinou, 
com a firma Domingos Barros & Cia; vencedora da referida concorrência 
(a qual pagou, como caução, a importância de 30 contos de réis), o 
contrato para introdução da tração e luz elétricas no munícipio, firma 
esta que também obtivera a concessão para explorar os serviços de 
limpeza pública.

Novo fracasso, Domingos Barros & Cia. Não alcançou êxito no 
que pretendera. Sem alternativa, a Intendência não pôde, de vez, encer-
rar o contrato com a The Maranhão Obras Públicas, que continuou então 
abastecendo a cidade de gás carbônico. 

No início de 1914 a situação se agravara tanto, que a solução foi 
o munícipio encampar aquela empresa e todo o seu acervo (Lei 208, 
de 8 de janeiro de 1914). No dia 19 de janeiro de 1914, por outro lado, 
os curadores da antiga Companhia de Iluminação a Gás entregaram à 
Intendência aquele acervo, constituído da Fábrica de Gás e seus equi-
pamentos, além de todo material de escritório. A avaliação da qualidade 
do material era a pior possível. A fábrica estava em más condições, 
exigindo para entrar em operação vários reparos, principalmente nos 
aparelhos de preparo de gás (retortas, tanques, etc.). Apenas dois, dos 
quatro purificadores, estavam em condições de funcionar. Chamando 
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então, a si, o referido serviço, a Intendência cria um departamento para 
tal fim. Já em outubro, a Intendência elevaria em 25% o preço do metro 
de gás (passando de $400 para $500 réis), como medida para cobrir a 
elevação do custo e do frete do carvão, ao lado de uma queda acentu-
ada do câmbio, por força da guerra que se travava na Europa (Relatório 
do Intendente Collares Moreira Junior, 1914)

Por outro lado, as tentativas de introduzir a luz elétrica não pa-
raram. Fracassado o Contrato Domingos Barros &Cia, a Intendência 
foi autorizada a assinar um novo contrato, em 1913, desta feita com a 
firma Grifith William& Johnson, de origem inglesa. O Contrato Grifith 
William & Johnson previa, além do fornecimento de energia elétrica 
para o serviço de tração e iluminação da cidade, o suprimento para 
fins industriais. Previsto para funcionar em 26 de novembro de 1914, 
naquela mesma data o referido contratante solicitava prorrogação por 
mais um ano (Relatório do Intendente Collares Moreira Junior, 1914).

A incapacidade do município de resolver o problema da ilumina-
ção à eletricidade da Capital levou o governo do Estado a transferir para 
a sua esfera administrativa aquela responsabilidade (Lei 732, de 10 de 
abril de 1916). Ao lado da luz e da tração elétricas, a citada lei incluía a 
concorrência para a conclusão do serviço de esgotos e abastecimento 
de água. 

Presume-se, por esta nova concorrência, que o Contrato Grifith 
William & Johnson não estava indo bem e não surtia o efeito esperado. 
Afinal, a cidade continuava cada vez mais sujeita a cortes na ilumina-
ção, a ponto de algumas vezes ter passado mais de um mês às escuras. 
As dificuldades com a obtenção de carvão levaram o Estado a realizar 
também algumas experiências com o xisto betuminoso, abundante no 
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município de Codó, próximo à Ilha. Experiência essa que não chegou 
a ter condições de se efetivar, apesar de algum sucesso em termos 
experimentais.

Finalmente, em 29 de setembro de 1918, a cidade de São Luís 
inaugurou o que poderia ser o seu primeiro serviço de luz71 e tração 
elétricas, efetivado graças a um Contrato assinado, em 8 de abril de 
1918, com A.L.Grifith William, representante do grupo South American 
and General Syndicate, Ltd, de Londres. 

Era a consagração de Clodomir Cardoso, então gestor dos interes-
ses municipais. Na Praça Deodoro desfilavam, comemorando o evento, 
as mais expressivas personalidades locais, assistida por numeroso pú-
blico. Por algum tempo a cidade viveu uma festa (PAXECO, 1922). 

Josué Montello dá-nos um perfil daquele “clima”:

“As sombras tinham sido afugentadas da área 
urbana: onde havia bicos de gás, brilhavam 
agora, numa fulguração de luz solar, as 
lâmpadas elétricas.  O povo encheu o Largo 
do Palácio e aclamou o Intendente Clodomir 
Cardoso, que modernizava São Luís. Fogos de 
artificio derramavam penachos coloridos por 
sobre os telhados dos mirantes. Espocaram 
foguetes e bombas, no alarido da Festa da 
Luz: ao som das bandas de música, enquanto 
bimbilharam os sinos de todas as igrejas” 
(JOSUÉ MONTELLO, 1986, p. 17).

71  A usina (pequena) para a produção de luz elétrica ficava localizada na Rua Silva 
Jardim (MORAIS, 1980).
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A Festa da Luz, com seus “penachos coloridos” acabou sendo 
mais um sonho passageiro que uma realidade duradoura. Em pouco 
tempo A.L. Grifith William começaria a enfrentar dificuldades financei-
ras, deixando de cumprir o que havia consignado em Contrato, como a 
eletrificação do serviço de bondes. 

Em 1919, William transferiu os seus compromissos para o Sou-
th American and General Syndicate, Ltd. pela total impossibilidade de 
cumpri-los. A empresa inglesa, por seu turno, vai se deparar com uma 
série de empecilhos financeiros para poder expandir a rede de ligações 
elétricas e também fracassará completamente nas tentativas de eletri-
ficar o sistema de bondes. 

Em 27 de março de 1920 (Lei 909), tentando socorrer aquela em-
presa, o governador Urbano Santos concedeu-lhe isenção de todos os 
impostos e taxas estaduais e municipais, “para quaisquer estabeleci-
mentos, usinas, materiais e outros negócios ligados a esses serviços 
(luz e tração elétricas), pertencentes ou destinados à referida Compa-
nhia” (Art. 1º). 

Pouco repercutiu para a cidade aqueles incentivos. No primeiro 
semestre de 1921, a usina de eletricidade tinha na iluminação pública 
apenas 838 postes e 684 lâmpadas, com uma potência de 94.630 velas 
(PAXECO, 1922). 

A iluminação particular, à base de luz elétrica, era de apenas 
435 consumidores (PAXECO, 1922), número inferior aos 442 consumi-
dores privilegiados de gás hidrogênio, no ano de 1879. Aquele número 
de consumidores particulares correspondia a cerca de 5, 5% do total de 
domicílios existentes na cidade. 
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Por outro lado, o número de lâmpadas era de 5.199 e a potência 
correspondia a 142.750 velas. A situação financeira da empresa era de-
ficitária. Em 1921, sua receita foi de 194:577$910 réis e as despesas 
235:502$640, o que correspondia a um “déficit” de 40:984$730 réis 
(PAXECO, 1922).

O Prefeito Luso Torres, no dia 29 de dezembro de 1921, acabou 
rescindindo o Contrato com a General Syndicate, pelo seu total insu-
cesso em dotar a capital de luz elétrica. A Câmara Municipal volta-
ria então, pelas resoluções 225 e 226, de 15 e 17 de abril de 1922, a 
autorizar a Prefeitura a contratar outros concorrentes para execução 
daqueles serviços, indenizar a firma inglesa e tomar as providências 
para o suprimento de luz, enquanto não se definisse o novo contratante 
(PAXECO, 1922).

Enquanto isso, a iluminação da cidade, ao lado dos demais servi-
ços de infraestrutura urbana, eram os piores possíveis. O serviço de bon-
des era alvo de piadas, pois continuava a tração animal e, portanto, com-
pletamente obsoleto. Já era, àquela altura, bastante forte a convicção, 
entre os chefes políticos locais, que a solução para aqueles problemas 
deveria passar por alguma forma de unificação administrativa, como a 
concentração dos serviços nas mãos de um só concessionário que, para 
isso, deveria possuir capacidade financeira e técnica reconhecidas. 

Prova disto está nas primeiras tentativas do governo estadual, no 
ano de 1921, visando levantar um empréstimo externo e obter a cola-
boração técnica da empresa norte-americana Ulen & Co; interrompida 
com a crise militar de Julho de 1922, no Brasil. Iniciativa aquela que se 
materializaria em 26 de março de 1923 quando o governo e a Ulen assi-
nariam um contrato, com a intenção de por fim àquele longo pesadelo. 
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De fato, o Contrato Ulen, para realização daquelas obras de infra-
estrutura, foi encarado como uma espécie de solução messiânica para 
a profunda crise de serviços públicos de São Luís. É o que veremos, em 
seção própria, mais adiante.

Até 1923, no entanto, a lua cheia foi uma poderosa aliada do 
grande número de alijados da coisa pública, que foi o povo ludovicense. 
Povo esse que, de tanto acumular frustrações (permaneceu excluído 
das inovações de 1863, 1907 e 1918) não resistiu à tentação de cedo 
quebrar, com uma pedrada, a primeira lâmpada elétrica que lhe apa-
receu no caminho, não sem antes ter se curvado, esperançoso, ante 
aquele benefício tão sonhado. 

Afinal, ao quebrar a lâmpada, ou duas, ou três, o povo não se 
prejudicava, mas isto sim reagia daquele modo, denunciando a sua con-
dição de excluído da coisa pública.

Bonds: Os Burros Vencem o Progresso

  “...Vieram dos Estados Unidos 
uns carros fechados, confortáveis, ornados, vastos, 

agasalhados, próprios para a estação chuvosa. Estes 
carros foram desterrados e, segundo ouvi dizer, 

impiedosamente- permita-me o termo- desmanchados, 
para o fabrico desses bondinhos de ´ca-ca-ra-cá, que aí 

andam a chocalhar nos trilhos”(CATUCABA, “ A Flecha”, 
1879).

O bonde animálico como era jocosamente conhecido pelos cronis-
tas da cidade o bonde puxado a burros, sobreviveu em São Luís 35 dentre 
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os 41 anos de vida republicana. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o bonde 
a tração elétrica circulou em 8 de Outubro de 1892 (evento pioneiro em 
toda América do Sul), e em São Paulo, no dia 7 de maio de 1900. 

O bonde elétrico só começaria a funcionar, na Capital do Mara-
nhão, no final de 1924, provavelmente numa das últimas capitais a ter 
o privilégio de recebê-lo.

A introdução do bonde no Brasil foi saudada como símbolo de 
progresso, principalmente o advento do bonde elétrico.  No Rio de Ja-
neiro, na histórica tarde do dia 8 de outubro de 1892, personagens de 
primeira grandeza da cidade e da República recém-inaugurada, fizeram 
questão de posar ao lado do bonde elétrico72, como se identificando 
com o novo e o moderno.

Os primeiros bondes do Rio tinham capacidade para transportar, 
em média, 30 passageiros, o que era muita coisa para uma realidade 
onde praticamente não existiam serviços de transporte “coletivo”. Por 
outo lado, os bondes também cumpriram papel fundamental em relação 
à expansão do capital imobiliário, na medida em que as Companhias de 
carris, nos seus contratos de concessão, eram obrigadas a criar a infra-
estrutura física dos locais onde deveriam passar suas linhas.

Obrigadas a realizar obras como calçamento e alargamento de 
ruas, construção de pontes ou aterros em mangues, melhorias que re-
dundavam em maior valorização do espaço urbano, aquelas empresas 
acabavam articuladas inteiramente aos processos de especulação imo-
biliária na cidade (ROCHA, 1983).

72  A primeira linha eletrificada foi a do Flamengo, pertencente à Companhia Jardim 
Botânico, então a maior empresa de bondes do Rio de Janeiro e, seguramente, do país.
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Os bondes contribuíram também, e de forma decisiva, para a ocu-
pação dos bairros, principalmente com a sua modernização, através da 
introdução da tração elétrica, que ampliou a capacidade de atendimento 
e expandiu as linhas. No Rio de Janeiro já era intensa, nos anos 1880, 
a discussão sobre a necessidade de substituir a tração animal pela elé-
trica, principalmente pelo crescimento acelerado da população. Não se 
pode supor, todavia, que o bonde elétrico tornara-se acessível a todos. 
Embora tenha sido, por quase toda a Primeira República, o meio de trans-
porte mais utilizado, foi sempre um serviço de uso muito seletivo, graças 
ao preço de suas passagens, em geral proibitivos às camadas pobres. 

Relatos de época são claros neste aspecto, onde é possível con-
cluir que não eram poucos aqueles que andavam a pé.  Não há dúvida, 
entretanto, que após a eletrificação, os bondes se tornaram mais aces-
síveis que antes, tornando-se mesmo, no início do século, espécies de 
signos da “democratização”, na medida em que ricos e pobres deles 
se serviam, mesmo com as evidentes estratificações das linhas. Afi-
nal, aquela era uma época de precários meios de transportes urbanos, 
sendo o bonde um serviço indispensável para todos, tanto para o lazer 
mais refinado, como levar alguém a uma sessão de ópera no Municipal 
ou para conduzir um operário à fábrica mais distante.

Também no começo do século a Light and Power começaria a mo-
nopolizar os serviços de bondes do Rio de Janeiro e São Paulo. Naquela 
primeira cidade, em 1880, existiam mais de dez companhias de carris, 
entre as quais a Jardim Botânico, a Carris Urbanos, a São Cristóvão, a 
Vila Isabel, a Jacarepaguá e a Cachamby. Em 1913 aquele número esta-
va reduzido apenas duas grandes empresas, a Jardim Botânico e a Light 
and Power (ROCHA, 1983). Em São Paulo, desde 1908, a Light já mo-
nopolizava inteiramente os serviços de bondes (ELETROPAULO, 1986). 
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O primeiro contrato para estabelecer uma linha de bondes em 
São Luís foi assinado em 13 de janeiro de 1871, entre o Presidente 
Augusto Olímpio Gomes de Castro e o negociante José Maria Bernes, 
baseado em autorização da Assembleia (Lei 907, 15 de julho de 1870). 
Antes disso, o negociante português José Costa Guimarães e Sousa ha-
via tentado o estabelecimento de um serviço de carros a vapor, pelo 
sistema “road steamrs”, para transporte de passageiros e carga em 
vários pontos da Ilha. Seu pedido à Assembleia Provincial foi feito em 
25 de maio de 1870 e, já no dia seguinte, apareceria outro com a mesma 
intenção, levando diversas assinaturas.

O Contrato Bernes foi aprovado pela Lei Provincial 926, de 19 de 
maio de 1871, e os trilhos de ferro a serem assentados deveriam cobrir 
o perímetro entre o Largo do Palácio, indo pelo Caminho Grande, até a 
distância de duas léguas (MARQUES, 1970). 

No mesmo ano de 1871, organizou-se a Companhia de Ferro-Car-
ris São Luís do Maranhão que, para aparelhar-se e realizar suas obras, 
recebeu orientação técnica da Ferro-Carril Vila Isabel, do Rio de Janei-
ro, a qual destacou para São Luís uma equipe de operários, chefiada 
pelo engenheiro português Reinaldo Carlos Montoro. 

Em 1º de agosto de 1872 a Ferro-Carris passaria a funcionar em 
São Luís (MARQUES, 1986). A Ferro-Carris do Maranhão foi quase con-
temporânea das primeiras companhias de bondes implantadas no Bra-
sil. As primeiras empresas foram a Vila Isabel (1868) e a Santa Tereza 
(1872). As demais que se instalaram no Rio, como a Ferro-Carril Flumi-
nense, a Carioca-Riachuelo e a Locomotora, implantaram-se em 1874, 
portanto depois da Ferro-Carris maranhense. Só em 1875 os bondes 
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chegariam a cidades como Belém do Pará, Recife, Salvador, São Paulo 
e Santos (PAXECO, 1922).

Uma tabela dos fretes de carga (Tabela II), assinada por Reinaldo 
Carlos Montoro, então gerente da Companhia de Carris, revela que, em 
1874, a linha daquela empresa ia do Largo do Palácio ao Cutim, pas-
sando pela curva da Rua da Estrela, Estação, por Remédios e pelo lugar 
Francisco Abrantes.  Através da mesma pode-se ver também os valores 
cobrados pelos fretes de cargas nos carros de segunda classe.

No final dos anos 1870 começaram a aparecer na imprensa, com 
mais intensidade, reclamação contra a qualidade dos serviços ofereci-
dos pela Companhia Ferro-Carris de São Luís. O inefável “A Flecha”, em 
edição de 1879, zombava daquela Companhia pela impontualidade do 
serviço de bondes, dos encontros nas linhas, das faltas de condutores, 
da “pertinácia dos burros”, do mal estado dos cartões de passagens, da 
gritaria dos cocheiros, etc. e dava ênfase, principalmente, às “goteiras 
grossas como as da rua” que corriam dos tejadilhos dos carros.

Ainda em 1879, a Carris passou a substituir o troco dos usuários 
por vales de passagens, provocando uma enorme onda de reclamações, 
denunciada pela imprensa, a ponto de levar o governo a interferir, obri-
gando a Companhia a trocar os vales por dinheiro (A Flecha, 1879, p. 178-
79, 187). Por outro lado, a deficiência nos serviços de manutenção das 
linhas e dos carros, acabava provocando frequentes descarrilamentos, 
o que sobressaltava e irritava os passageiros (A Flecha, 1879, p. 207).

No começo de 1880 a Companhia muda o nome para Empresa 
Ferro-Carris Maranhense, mas não silenciaram as reclamações. Em 
uma de suas mordazes “Epístolas”, publicadas na “A Flecha, Catucaba 
voltava à carga contra o estado deplorável dos bondes” (1880, p. 26).
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A partir daquele ano a Empresa começou a justificar, com mais 
vigor que em anos anteriores, que o serviço de bondes era “uma coisa 
que não dava para sustentar nem os burros” (A Flecha, 1880, p. 50). Por 
outro lado, começaram a surgir também reclamações  contra a super-
lotação nos bondes.

A partir de 1886, a Empresa Ferro-Carris Maranhense passou à 
sua terceira mudança de denominação e, provavelmente, de proprie-
dade. À nova Companhia, ficaram pertencendo todos os direitos, obri-
gações e privilégios constantes do primeiro contrato, datado de 13 de 
janeiro de 1871 (AMARAL, 1897). 

A nova diretoria que assumiu a Empresa, estimulada pelo gover-
no, conseguiu dar um novo impulso às suas atividades. Praticamente 
até o final dos anos 1890, portanto já na fase republicana, a Ferro-Carril 
manteve-se sensivelmente melhorada (AMARAL, 1897).

No começo de ano de 1891 a Companhia Ferro-Carril conseguiu 
aumentar o seu capital e se lançou na construção de uma linha férrea 
para fazer circular carros puxados por uma locomotiva a vapor, até o 
Anil. O engenheiro da empresa, Le Cock, juntamente com os trabalha-
dores, no dia 22 de janeiro de 1891, dirigiu-se para o Caminho Grande 
com o objetivo de “estudar o terreno em que se há de estabelecer a 
linha férrea da Estação do Anil” (“Diário do Maranhão”, 22 de janeiro 
de 1891). 

Àquela altura já era bem claro o papel fundamental desempenha-
do pelo bonde como fator de ampliação da cidade, através da progressi-
va ocupação do espaço por onde a linha passava:
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“Foi com o estabelecimento da atual linha 
que vimos surgir quase todas as casas e sítios 
que marginam a estrada, e que, se não estão 
habitados, é devido ao insuficiente e pouco 
econômico serviço, que atualmente é prestado” 
(“Diário do Maranhão”, 22 de Janeiro de 1891).

As obras da nova linha férrea para o Anil começaram em Novem-
bro de 1891. Em dezembro já apresentavam sinais de retardamento no 
cronograma, motivado pela falta de trabalhadores, pois quase todos os 
disponíveis na cidade estavam empregados na construção de quatro 
novas fábricas de fiação (“Diário do Maranhão”, 4 de dezembro de 1891). 

Em 1892 o engenheiro inglês Edmund Compton obtém privilégio 
para assentamento de trilhos urbanos na Capital por 12 meses (Lei 10, 
de 1º de outubro de 1892). O referido privilégio compreendia o assen-
tamento de trilhos em ruas não ocupadas pela Ferro-Carril. Sem con-
dições de cumprir aquele prazo, Compton tentou prorrogá-lo por mais 
de um ano. Numa manobra bem-sucedida, a Ferro-Carril impediu que o 
Congresso Legislativo aprovasse aquele pedido.

Pressionada pela virtual concorrência, a Ferro-Carril, em 1893, 
começou a lançar novas linhas de trilhos. Uma das primeiras a ser 
substituída foi a de “um trecho no Caminho Grande, até a calçada do 
Barão de Bagé”.  Também no começo de 1893 a locomotiva a vapor da li-
nha suburbana começou suas primeiras operações. No dia 30 de janeiro 
daquele ano, inaugurava trecho entre a Estação e o alto do sítio Basson, 
que ficava bem próximo ao Prado da cidade, onde se faziam corridas 
de cavalos. Em Fevereiro já funcionava regularmente a locomotiva, até 
o alto do Basson, onde era também feita a baldeação para bondes.  O 
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comboio da estrada de ferro era misto, sendo transportados passagei-
ros e cargas (“Diário do Maranhão”, 20 de janeiro de 1893).

No ano de 1896, a Ferro- Carril dispunha de três linhas urbanas, 
cujo início era o Largo do Palácio. Partindo dali, os bondes se dirigiram 
à Estação Central, ou aos Remédios ou a São Pantaleão.  A extensão 
total do percurso era de 5, 31 km e atravessa várias ruas e algumas 
praças (AMARAL, 1897). O movimento de passageiros, no ano de 1895, 
segundo Amaral (1897), foi o seguinte:

1ª Classe ....................431.359

2ª Classe....................   11.215

Assinantes....................44.167

Passes...........................47.185

A Companhia Ferro-Carril, em 1896, tinha um capital nominal de 
Rs 400:000$000, divididos em ações de Rs 100$000. Sua Diretoria era 
constituída por Manoel José Soares, presidente; Manoel Rodrigues da 
Graça, secretário e Carlos Ferreira Coelho, tesoureiro. De acordo com o 
“Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Maranhão - 1896”, 
as linhas exploradas pela Ferrovia-Carril eram as seguintes:

Linhas Urbanas (tração animal)

Do Largo do Palácio aos Remédios e vice-versa (farol encarnado)

Do Largo do Palácio à Estação Central e vice-versa (farol branco)

Do Largo do Palácio a São Pantaleão e vice-versa (farol verde)

Valor das passagens: 200 réis

Linhas Suburbanas (tração a vapor)
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Da Estação Central ao Anil 

Da estação Central à Jordoa e vice-versa - 200 réis

Da Jordoa ao Anil e vice-versa – 200 réis

Horário:

A Companhia não possuía “nada definitivo a esse respeito”.

A despeito do otimismo dos anos iniciais, em fins de 1890 a Com-
panhia de bondes começou a dar sinais de reversão de expectativas. 
Como sempre a solução imediata foi o aumento das passagens. A reso-
lução nº 1, do Conselho Municipal da Capital, assinado pelo Presidente 
Alexandre Collares Moreira Junior, em 2 de abril de 1898, autorizava 
uma elevação de 50% nas passagens , tanto na linha urbana, como na 
linha a vapor.

Tais medidas, contudo, não impediam o agravamento dos pro-
blemas com serviços de viação pública em São Luís. A Ferro-Carril, em 
1902, já então sob controle acionário da firma Camões, Santos, Jorge 
&Cia, voltaria a receber um forte apoio da Intendência, a fim de que 
regularizasse, no máximo em dois anos, o serviço de transporte público 
da cidade (Resolução nº 18, de 2 de maio de 1902).

Em vão, todavia. A Carril continuava não dando conta do serviço 
de transporte coletivo ao nível requerido pelo crescimento da cidade. 
Em 1909, levado pelas perspectivas de introdução da tração elétrica 
na República Ludovicense, o Intendente Raul C. Machado recebeu au-



324

A PRODUÇÃO DA COISA PÚBLICA

torização para contratar um novo serviço de viação pública dentro dos 
limites do Município (Lei 140, de 12 de setembro de 1909).  

As bases da concessão deveriam obedecer aos seguintes pre-
ceitos principais: substituição da tração animal pela elétrica; aumento 
das linhas atuais; redução dos intervalos de viagens e diminuição dos 
preços das passagens. Estabelecia também oito linhas para o percur-
so dos futuros bondes eletrificadas, todas no perímetro formado pela 
área nobre da cidade (Cláusula 25). As linhas estabelecidas eram as 
seguintes:

PRIMEIRA LINHA

Primeira Seção.......................................................2.200 metros

Rampa do Palácio, Rua Portugal, Rua da Estrela, Rua Direita, Rua 
Afonso Penna, Rua Grande até a Rua do Passeio, voltando pela 
mesma.

Segunda seção.......................................................1.520 metros

Rua Grande até a Estação Central.

SEGUNDA LINHA

Primeira Seção.......................................................2.000 metros

Avenida Maranhense, Praça Benedito Leite, Rua Coronel Collares 
Moreira, Praça Deodoro, Rua dos Remédios, voltando pela mesma.

TERCEIRA LINHA

Primeira seção...................................................... 2.600 metros

Avenida Maranhense, Praça Benedito Leite, Praça João Lisboa, 
Rua Grande, São Pantaleão, Praça Madre de Deus.
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QUARTA LINHA

Primeira Seção.......................................................2.200 metros

Rampa de Palácio, Rua Portugal, Rua da Estrela, Rua Direita, Rua 
Afonso Pena, Praça João Lisboa, Rua Coronel Collares Moreira e 
Praça Deodoro.

Segunda Seção.......................................................1.200 metros

Praça Deodoro, Rua do Passeio, até o Cemitério.

QUINTA LINHA

(1.500 metros)

Rampa do Palácio, Parque 15 de Novembro, até os Remédios.

SEXTA LINHA

Rampa do Palácio, Rua Portugal, Rua da Estrela, Rua Direita, Rua 
da Palma, Rua da Cascata, Rua Nova, São João até o Largo de 
São Tiago.

SÉTIMA LINHA

Avenida Maranhense, Praça Benedito leite, Praça João Lisboa, 
Rua Grande, Rua de São João até o Largo de Santo Antônio.

OITAVA LINHA

Praça Deodoro, Rua dos Remédios, Rua da Independência, Pra-
ça da Justiça, Rua do Marajá, Rua dos Prazeres até a Gamboa, 
voltando pela mesma Rua do Marajá, Rua da Alegria, Rua dos 
Afogados e Rua dos Remédios.
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Os planos da Intendência tiveram que permanecer arquivados 
ainda por vários anos, pois a tração elétrica só chegaria em 1924. Do 
início dos anos 1910 até aquela data de efetiva introdução do bonde 
elétrico, o serviço a cargo da Ferro-Carril vai  crescentemente se tor-
nando obsoleto e insuficiente para atender à população. Mais do que 
em qualquer outra fase, o poder público, para manter operando aquele 
serviço, passou a subsidiar mais intensamente aquela Companhia.

Vimos, por outro lado - o que se encontra explicitado na seção 
anterior - que não foram poucas as tentativas de dotar a cidade de 
luz e tração elétricas, ao longo das duas primeiras décadas do século 
XX. Houve a experiência de 1918, com A. L. Grifith Williams e South 
American and General Syndicate, de Londres, de resultados medíocres 
quanto à introdução da luz elétrica e inteiramente fracassada quanto 
ao bonde elétrico. 

Justamente por estes motivos, o contrato com a empresa inglesa 
em pouco tempo seria desfeito. Vendo inviabilizados seus contratos para 
eletrificação da cidade, às autoridades locais só restava a alternativa 
do subsídio, com que buscavam evitar o colapso do transporte público. 

Em agosto de 1919, por exemplo, pouco tempo após o tão de-
cantado contrato de eletrificação com os ingleses, época em que os 
serviços de iluminação estavam afetos à Presidência do Estado, a Com-
panhia Ferro-Carril, então de propriedade de Antônio Carlos Teixeira 
Leite, recebia como subvenção estadual a importância de Rs 3:000$000 
(Decreto 216).

No final de 1921 a “rede” de bondes da Ferro-Carril não ia além 
de duas estações e quatro linhas. As duas linhas mais extensas mediam 
17 quilômetros. A linha urbana tinha bitola de 1.44m e a suburbana 
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1.20m. Naquele ano, as estatísticas da Companhia apontavam os se-
guintes números:

Bondes:........................................20

Burros:.........................................125

Viagens realizadas:.....................18.100

Passageiros transportados:........705.000

Pessoal Administrativo:............10

Pessoal de Tráfego:....................55

Receita:.......................................Rs 142:000$000

Despesa:......................................Rs  120:000$000

Subsídio do Estado:....................Rs  6:000$000

(Fonte: PAXECO, Fran. Geografia do Maranhão, pp.110-11)

A situação dos transportes da capital, naquela data, indicava 
existirem matriculados 94 automóveis, sendo 83 particulares e 11 ofi-
ciais.  Existiam 16 caminhões particulares e 7 oficiais. Havia ainda 241 
carros de condução particular e 33 oficiais e 75 carros de quinta. 

As viagens para o Anil, o bairro urbanizado mais afastado do nú-
cleo central, contavam com 5 caminhões de 110 HP, o que confirmava 
a incapacidade do serviço de bondes em atender plenamente aquela 
região. Nas ruas da cidade também existiam 5 ou 6 carruagens, que 
supriam as deficiências dos bondes (PAXECO, 1922).
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Em fins de 1923 o Estado adquiriu, finalmente, a decadente Fer-
ro-Carril, no bojo das negociações com a Ulen Company, para quem foi 
entregue a citada companhia de bondes. O valor da aquisição foi de 
Rs 110:000$000. Na mesma oportunidade foi adquirida também, por 
800:000$000, a Companhia das Águas (Mensagem de Godofredo Vianna, 
1924). 

Em pouco tempo os velhos e desdentados burros estariam apo-
sentados, sendo, por fim, vencidos pela energia e pelas luzes da mo-
dernização, trazidas pela empresa estrangeira. Aos excluídos da coisa 
pública na República Ludovicense era mais uma oportunidade para re-
novar esperanças e sonhar com o milagre americano.

Ulen: A Miragem Americana

Os anos intermediários da década de 1920 representaram o co-
meço de uma nova etapa na política dos serviços públicos de infra-
estrutura urbana. Teve início a fase de operações da Ulen Company, 
que passou a concentrar a produção e a gestão dos serviços de água, 
esgoto, luz e tração elétrica na cidade.

Os grupos políticos dominantes apresentaram para os ludovi-
censes aquela empresa estrangeira como a salvação da profundíssima 
crise de serviços públicos a que tinha chegado a Capital. Afinal, era 
uma empresa americana do país que reunia a melhor tecnologia e, evi-
dentemente, dispunha de todos os recursos para realizar o “milagre” 
que aquela cidade tanto esperava. Foi, sem dúvida, a última resposta 
que aqueles grupos políticos dominantes deram, no âmbito do assunto 
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tratado nessa pesquisa, antes que a Primeira República acabasse. Para 
melhor compreender esta “última resposta” torna-se necessário uma 
rápida passagem pela conjuntura maranhense dos anos finais que pre-
cederam 1930. 

Aquele foi um período de agravamento do longo ciclo de crise 
econômica e política que vinha atingindo o Maranhão, isso desde a úl-
tima década do século XIX. Detenhamo-nos apenas nesta última que, 
a nosso juízo, explica o interesse interno pelo projeto Ulen e todo seu 
significado messiânico no contexto da realidade urbana ludovicense.

Como no restante do país, a República Oligárquica maranhen-
se chegou aos anos 1920 dividida. No Maranhão os oligarcas estavam 
separados por dois partidos “Republicanos”, o situacionista e o oposi-
cionista. O Partido Republicano situacionista surgiu em 1892, nascido 
do antigo Partido Conservador. O oposicionista também se organizou 
naquele ano, com o nome de Partido Federalista, derivado do antigo 
Partido Liberal. Só em 1906 passou a chamar-se Partido Republicano. 
No final dos anos 1920 foi constituído um terceiro partido, o partido 
Democrático, identificado com a causa tenentista73 (CALDEIRA, 1981).

O primeiro partido era liderado por Magalhães de Almeida, genro 
e herdeiro político de Urbano Santos, um dos chefes políticos de maior 
poder no Estado em toda a Primeira República. Magalhães de Almeida, 
por exemplo, foi um dos maiores defensores do contrato Ulen e através 
de suas mãos se tomaram as primeiras iniciativas visando à efetivação 
daquela iniciativa. 

73  Como em outros lugares, o Partido Democrático maranhense,  formado em 1927, 
um ano após o Partido Democrático paulista, era integrado por uma dissidência oligárquica, 
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O Partido Republicano oposicionista, por seu turno, era chefiado 
por Marcelino R. Machado, representava a dissidência oligárquica, con-
trária ao situacionismo tradicional e chegou a ser, ao longo dos anos 
1920, a principal força política de oposição aos governos Estadual e 
Federal no Maranhão.  

O Partido Democrático, formado em boa parte por dissidentes do 
marcelinismo, por seu lado, fazia oposição aos dois grupos anteriores, 
por suas identificações com a oligarquia, colocando-se na defesa dos 
valores do tenentismo. Sua principal liderança era o médico Tarquínio 
Lopes Filho (CALDEIRA, 1981). O núcleo dos embates se daria, entre-
tanto, e por quase todos os anos 1920, entre magalhãesistas e marce-
linistas.

O Partido Republicano situacionista mandou na política local por 
quase toda a Primeira República, com exceção apenas no governo de 
Benedito Leite, entre os anos de 1906-1910, quando a orientação po-
lítica se desviou um pouco da influência das oligarquias tradicionais. 

Aquele partido agrupava principalmente os interesses dos gran-
des proprietários rurais, dos grandes comerciantes e de alguns seg-
mentos de classe média. Ao lado dele sempre se manteve agregado o 
Partido Republicano Federal, sem expressão política própria, mas uma 
espécie de extensão daquele partido (CALDEIRA, 1981).

O Partido Republicano oposicionista tinha raízes em Benedito 
Leite, na medida em que Marcelino Machado, na condição de genro 
daquele ex-governador, foi seu principal herdeiro político. 

associada a frações da burguesia e das camadas médias urbanas (CALDEIRA, 1981)
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Nos anos 1920, Machado consolidou sua liderança e foi, sem 
dúvida, a maior expressão da oposição no Estado. Sua base política 
assentava-se, fundamentalmente, nas camadas médias, nos setores 
populares urbanos. Seu traço ideológico marcante era o liberalismo. 
Aquele Partido era dirigido, principalmente, por frações das camadas 
dominantes, insatisfeitas com as oligarquias tradicionais e alijadas do 
poder. Em suas hostes desfilavam latifundiários, comerciantes e se-
tores de classe média.  Contudo, o Partido Republicano oposicionista 
conseguia também uma larga base de apoio eleitoral das camadas po-
pulares urbanas e da baixa classe média, principalmente na capital. Um 
apoio recebido das massas da Capital que se lastreava na denúncia das 
camadas populares urbanas e da baixa classe média, principalmente 
na capital. Um apoio recebido das massas da capital que se lastreava 
na denúncia das injustiças, da corrupção eleitoral, do clientelismo, de 
todas as mazelas do situacionismo oligárquico e numa certa prática 
“assistencialista” adotada em favor das camadas populares, extrema-
mente desassistida pelas classes dirigentes (CALDEIRA, 1981).

Evidentemente que aquele era um jogo político muito desequi-
librado para os oposicionistas, cuja principal “base” era urbana, le-
vando em conta que o Partido Republicano dos “coronéis” mantinha 
o controle sobre o campesinato, pela manipulação das eleições, com 
o que se perpetuava no poder. Mesmo ganhando sempre na capital, 
os oposicionistas acabavam “perdendo” frente à avalanche de votos, 
encabrestados, do interior.

O Partido Democrático maranhense, de Tarquínio Lopes Filho, co-
locava-se frontalmente contrário ao poder das oligarquias. Sem muito 
peso eleitoral, principalmente por seu radicalismo, tal qual o similar 
paulista, afastava potenciais adeptos junto às camadas médias e às 
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pequenas burguesias locais, pelas suas propostas um tanto quanto 
ousadas para o padrão conservador das mesmas. Era constituído por 
pequenas frações da pequena burguesia e das classes médias, além de 
representantes insatisfeitos da oligarquia, como proprietários fundiá-
rios e comerciantes, no que repetia a composição social heterogênea 
presente nos outros partidos (CALDEIRA, 1981). Saiu desse grupo, ob-
viamente, a liderança responsável pelo 8 de Outubro de 1930 no Mara-
nhão, na figura de Reis Perdigão.

Os anos 1920, com efeito, conspiravam contra o projeto político 
das oligarquias dominantes. Sem levar em conta as influências exter-
nas, como do tenentismo e de outras forças democráticas em ação nos 
principais centros, em nível interno, o quadro atestava o fracasso da-
quele projeto. A economia não ia bem, as exportações diminuíam, a 
receita tributária caía. No âmbito político o quadro também não era 
nada lisonjeiro. A prática crescente do nepotismo, do clientelismo, da 
corrupção, acabava gerando rupturas na própria classe dominante. O 
reflexo dessa política em São Luís era desastroso, haja vista o quadro 
já exaustivamente descrito da precariedade dos serviços públicos de 
consumo coletivo. A consequência imediata era a crescente insatisfa-
ção das camadas populares e a sua natural inclinação para a oposição.

Não compete a esse trabalho explorar e ampliar a análise da 
crise política e econômica maranhense nos anos que antecederam 
1930. Interessa-nos apenas situar, no interior desta conjuntura, o pa-
pel desempenhado pelo Contrato Ulen. Nesse sentido, acreditamos que 
aquele contrato teve um significado estratégico primordial para as oli-
garquias, na medida em que passou a representar o instrumento básico 
com que esperavam resgatar a sua hegemonia política, perdida para 
a oposição no maior e mais importante centro urbano do Estado, São 
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Luís, então cada vez mais “rebelde”, pois, afinal, estavam oferecendo 
uma resposta convincente a tudo que os oposicionistas criticavam com 
o que esperavam, evidentemente, esvaziar a arma do inimigo e levá-lo 
à derrota. Não foi por outra razão que Marcelino Machado e seus se-
guidores, percebendo a ameaça terrível que os cercava, reagiram com 
intensidade e veemência, denunciando os vícios do Contrato Ulen, no 
que foram seguidos pelos tarquinistas do Partido Democrático, a ponto 
de, já vitorioso movimento de 1930, conseguirem interromper, mesmo 
que por poucos meses, tão controvertido contrato.

No contexto mais geral, o projeto Ulen se inscreveu numa fase 
em que a presença do capital norte-americano, no setor da infraestru-
tura de serviços urbanos, estava em franco desenvolvimento e em um 
processo de dominação. Não só para as empresas norte-americanas, 
mas para as inglesas, canadenses ou francesas, os serviços urbanos 
representavam um excelente negócio no Brasil. 

O mecanismo era relativamente simples. Aqueles grupos es-
trangeiros investiam nos vários segmentos do setor da infraestrutura 
de serviços urbanos, tais como, iluminação, distribuição de energia, 
bondes elétricos, em ferrovias de subúrbios ou em gás canalizado. De 
pronto recebiam isenção de impostos estaduais e municipais e de im-
portações, garantia de juro, privilégio de exclusividade, entre outros, 
o que acabava implicando na existência de uma estrutura de oferta 
oligopolista dos serviços, principalmente nos grandes centros, e até 
monopolistas nos centros menores. As vantagens para as empresas não 
eram poucas. Barat destaca pelo menos três:

“A primeira é que elas levantavam o seu 
capital nas bolsas de valores e nos mercados 
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financeiros dos seus países de origem e não 
aqui no Brasil. Os títulos eram lançados nas 
bolsas de Londres, Nova York, Toronto ou Paris 
e seus dividendos remuneravam os acionistas 
destes títulos. Em segundo lugar, essas 
empresas absorviam uma parte da produção 
industrial dos seus países de origem, ou seja, 
vinculavam diretamente os investimentos em 
infraestrutura à compra de equipamentos, 
instalações e materiais produzidos nesses 
países: os motores de tração elétrica dos 
bondes (ou, às vezes, o bonde completo), as 
estações de adução ou tratamento de água, por 
exemplo. A terceira vantagem que eles auferiam 
era o fato de que este mercado urbano, pequeno, 
mas com poder aquisitivo relativamente alto 
ou compatível com a cobrança de tarifas 
compensadoras por esses serviços, justificava 
a implantação dos serviços, e através da tarifa 
era possível amortizar o custo das instalações 
fixas, cobrir o custo da operação dos serviços e 
remunerar os acionistas” (BARAT, 1979, p. 38).

No caso específico das empresas americanas de energia elétrica 
o lucro era ainda bem maior obtido através de operações financeiras 
extremamente vantajosas. Primeiramente depositavam suas escrituras 
de compra e venda em bancos americanos, com a finalidade de garantia 
de emissão de ações. Em seguida, os próprios bancos ofereciam as 
ações emitidas pelas empresas ao seu público cliente, que as adquiria 
em vista daqueles bancos não pagarem juros aos depósitos à vista. Para 
os “trusts” esta era uma operação ainda mais favorável porque, em 
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geral, ao adquirirem as usinas, supervalorizavam o seu preço, fazendo 
com que os Contratos saíssem por um valor muito elevado (BRANCO, 
1975).

A Ulen&Co, que atuou em São Luís, por seu lado, não fazia parte 
dos dois grandes grupos que controlavam a produção e gestão de ser-
viços de infraestrutura urbana na Primeira República: nem da Light and 
Power, nem da AMFORP (Bond and Share). Quando ocorreu o primeiro 
contato entre o ex-advogado Henry Charles Ulen, fundador da empresa, 
e o então oficial da Marinha Magalhães de Almeida (futuro presidente 
do Maranhão), em 1922, na cidade de Nova York, aquela Companhia 
tinha um escritório na Broadway dedicado ao assessoramento de pro-
jetos governamentais no exterior, ao mesmo tempo em que oferecia 
financiamentos agenciados por Bankers Trust Company. 

É bem provável até que o Contrato brasileiro tenha sido uma das 
primeiras experiências internacionais da Ulen. Investigador da origem 
e trajetória daquela empresa, JOFFILY (1983) afirma que a experiência 
maranhense abrira caminho para que ela operasse mais tarde em ou-
tros países como no Irã, na Polônia, e na Grécia, no começo dos anos 
1930 e chegasse a outros países da América do Sul, como Colômbia, 
Bolívia, Chile e Uruguai.

Na verdade, Ulen& Co. não era um grande grupo financeiro, em-
presarial ou de engenharia. Era, ao mesmo tempo, uma empresa cons-
trutora de linha secundária e uma corretora que atuava em Wall Street, 
principalmente intermediando os financiamentos do grupo Bankers 
Trust Company que, por sua vez, também não era um grande grupo fi-
nanceiro, mas, sobretudo, uma organização especializada em agenciar 
banqueiros, uma espécie de “escritório de comissões” (JOFFILY, 1983, 
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p. 38). Grupo esse que foi fundamental para o Contrato Ulen em São 
Luís, pois o mesmo só se efetivou a partir de três empréstimos exter-
nos, conseguidos através do referido grupo: US$ 1.500.000, em 26 de 
março de 1923; US$ 286.000, em 1º de abril de 1926 e US$ 1.750.000, 
em 5 de março de 1928.

Se de um lado a Ulen conseguiu convencer os políticos ludovi-
censes de que era uma importante empresa especializada em obras 
públicas de infraestrutura urbana nos Estados Unidos e ostentar em 
seu currículo a construção do Túnel Shandaken, nas Catskill Moutains, 
indispensável ao sistema de abastecimento de água de Nova York74, de 
outro, políticos ludovicenses venderam para a população de São Luís 
a imagem de que estavam contratando uma das empresas de maior 
capacidade técnica e financeira do mundo, “acreditada nas duas Amé-
ricas e na própria Europa, por seus notáveis e frequentes trabalhos de 
engenharia”(MENSAGEM do Presidente Magalhães, 1927:101).

a 26 de março de 1923, na cidade do Rio de Janeiro, assina-
va-se o Contrato com a Ulen&Co, cerca de dois meses após a posse 
de Godofredo Viana (20.01.1926) na Presidência do Estado, envolvendo 
empréstimo externo de US$ 1.500.000, obtidos através do Bankers Trust 
Company, de Nova York, “necessários à construção das redes de abas-
tecimentos  de água e de esgoto, fornecimento de energia elétrica para 
luz, tração (bonde) e força, inclusive linha de viação urbana e instalação 

74  As pesquisas de JOFFILY (1983)sobre as origens da ULEN levaram aquele autor a 
duvidar que a referida empresa tenha, efetivamente, construído oTúnel Shandaken. Através de 
correspondência com a Prefeitura de Nova York, recebeu a confirmação de que não possuíam 
informações sobre a participação da Ulen naquela obra. A conclusão de Joffily é que, “com 
elástica boa vontade”, a Ulen deve ter funcionado em linha auxiliar naquela obra.
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de maquinismo para prensagem de algodão”75 (Diário Oficial do Mara-
nhão, 13 de outubro de 1925). 

Estava lançada a sorte de um dos mais ambiciosos projetos po-
líticos das oligarquias dirigentes, dentre os que engendraram ao longo 
da Primeira República. Afinal, ofereciam a “solução” ao maior e mais 
antigo problema da capital - o referente aos serviços de infraestrutura 
urbana, então completamente decadentes e obsoletos - e, para tanto, 
se acercavam daqueles que, supostamente, mais credenciais tinham 
para resolvê-lo.

Eufóricas com aquela iniciativa, as elites dirigentes não poupa-
vam encômios às credenciais da “Casa” Ulen & Company, como a cha-
mavam. Em sua Mensagem de fevereiro de 1924, o presidente Vianna 
afirmava que a Ulen, em associação com Stone & Webster, de Nova 
York, “já havia cumprido perto de cem contratos de obras públicas, 
semelhantes aos nossos, num valor acima de oitocentos milhões de 
dólares”. Expandindo seu entusiasmo, dizia também que, naquele mo-
mento, a empresa americana realizava obras na Argentina, Uruguai, Bo-
lívia, Peru, Guatemala e Estados Unidos. “Agora mesmo incumbiram-se, 
na Norte América, de obras concernentes a túneis, ferrovias, abasteci-
mento de água”, adiantava, igualmente, o Presidente. E arrematava: “A 
casa Ulen & Company possui absoluta respeitabilidade. Fundou-se há 
22 anos, encontrando-se em íntimas relações com Stone & Webster e 
o instituto bancário American International Corporation”76 (MENSAGEM, 
1924, p. 38)

75  Além daquele empréstimo, para poder concluir os serviços de água, esgotos, luz 
e tração da Capital, o governo do Estado contraiu também um empréstimo interno no valor de 
Rs 2.500:000$000, aprovado pela Lei 1.161, de 19 de abril de 1924.
76  Chama atenção, nestes comentários, além do tom apologético da Mensagem 
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O empréstimo de U$ 1.500.000 era do tipo 85, com resgate ao par, 
o que equivalia ao tipo 88. O prazo de amortização era de 18 anos e os 
juros de 8%. No ato da assinatura, para maior segurança dos credores, 
o Estado transferiu para os banqueiros o valor referente ao pagamento 
dos juros e da amortização do primeiro ano de empréstimo, recebendo, 
em contrapartida, o juro de 2% sobre aquele valor (MENSAGEM de Go-
dofredo Viana, 1924, p. 38).

No dia 1º de maio de 1923 a Ulen iniciou as obras. A eficiência 
americana rapidamente despertou a atenção daquela República, ha-
bituada ao marasmo e a cronogramas desrespeitados em suas obras 
públicas. Organizados e eficientes, os norte-americanos, que deveriam 
dar por concluídas aquelas obras dentro de dois anos, a fizeram em 
16 meses, com oito meses de antecipação, quando se inaugurou o tão 
sonhado serviço de iluminação à base de luz elétrica. A inauguração do 
serviço de bondes se daria em 30 de novembro de 1924.

Como vimos anteriormente, no começo de 1923, o Estado havia 
chamado a si a responsabilidade, que era municipal, pela gestão dos 
serviços públicos urbanos. Havia adquirido a Companhia das Águas e a 
Companhia Ferro-Carril, as quais passaram para sua direção. No lugar 
da primeira constituiu o Serviço Provisório de Águas da capital e, no 
que tange à segunda, passou a administrar diretamente os serviços de 
bonde (e luz) da Capital, ao tempo em que aprovava os planos para a 
modernização daqueles serviços.

(1924), certa discrepância entre os fatos e datas que anuncia e os dados e fatos pesquisados 
por Joffily (1983) já indicados anteriormente, onde se evidencia uma imagem enormemente 
mais modesta da Ulen. A nosso ver tal se justificava pela necessidade que tinha o Governo de 
apresentar aquela empresa com uma estatura compatível às concessões contratadas que teve 
de adotar, para com isso minimizar ou neutralizar, eventuais críticas aos benefícios concedidos.
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Foi curtíssima, no entanto, a experiência estatal como gestor 
direto dos serviços urbanos, pois em 9 de agosto de 1923 o governo 
assinava contrato, para tal fim, com a Brightman & Co.Inc., de Nova 
York, uma das empresas cooperadoras da Ulen e articulada aos seus 
negócios em São Luís. 

O Estado, evidente, nunca teve a pretensão de produzir e gerir di-
retamente aqueles serviços. A transferência daquela responsabilidade 
para a esfera estadual, não passou de um artificio jurídico para facilitar 
as negociações que estavam se abrindo com empresas estrangeiras.  
O interesse em não assumir diretamente aquela responsabilidade 
pode ser facilmente comprovado na legislação produzida durante os 
poucos meses que separam a aquisição daquelas Companhias locais, 
concessionárias dos serviços, e o Contrato Brightman, implementado, 
efetivamente, a partir de 13 de outubro de 1924, quando um Contrato 
Suplementar entre o governo e aquela empresa foi assinado para a ad-
ministração das obras construídas por Ulen &Co.

Retornemos, todavia, às repercussões do Contrato de 1923, com 
a Ulen, denunciado mais tarde, pela oposição, com propriedade, pelas 
suas cláusulas leoninas, com grandes vantagens e muita segurança 
para a Empreiteira da obra. 

Já em 1925, Marcelino Machado e seus seguidores ampliariam 
enormemente suas críticas ao Contrato Ulen, revelando suas condições 
danosas aos interesses do Estado. Ficaram célebres as polêmicas tra-
vadas no Congresso Nacional, a partir daquele ano, entre o deputa-
do Marcelino, líder principal dos oposicionistas, para quem o referido 
contrato “escravizava o Maranhão” aos interesses da empresa norte-
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-americana, e os líderes congressistas do situacionismo local, todos 
magalhãesistas.  

O Contrato, com efeito, estipulava, entre outras coisas, que 
competia à Empreiteira, fornecer e fazer tudo que fosse necessário 
à execução do plano das obras tais como, compra de materiais (nos 
Estados Unidos, obviamente), transporte de pessoal e materiais, obras 
de engenharia, contabilidade, seguros, fiscalização, construções, 
montagens e tudo que dissesse respeito a estruturas, rampamento, 
edificações, escavações, pavimentação, tudo, enfim, necessário à exe-
cução das obras. 

Todas as despesas, gastos ou desembolsos de qualquer natureza, 
feitas pela Empreiteira, eram “por conta e no nome do Governo” (Art. 
20). Os termos da contrapartida financeira também eram vantajosos 
para os financiadores, não só em termos de retorno, mas, igualmente, 
pelas garantias oferecidas. Para tanto, o governo vendia à Empreiteira 
apólices seriadas, com cupons por ele garantidos, no valor nominal de 
US$ 1.500.000, vencendo juros de 8% ao ano. 

Datadas de 1º de maio de 1923, as apólices passavam a contar 
juros a partir daquela data. Estipulava, também, que o pagamento de 
juros e amortização seriam semestrais e as apólices, além de trazerem 
fixados os seus vencimentos, eram obrigações diretas e parte da dívida 
externa do governo (Art. 3º). 

A emissão era de 1.500 apólices, numeradas de 1 a 1.500, inclu-
sive, e “impressas no idioma inglês” (o que gerou uma enorme repulsa  
junto à oposição), sendo cada apólice no valor de US$ 1.000. O capital 
e os juros também seriam pagos em dólares americanos (Art. 4º), liqui-
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dados, nas datas de seus vencimentos, em estabelecimento bancário 
dos Estados Unidos, em acordo com o governo, denominado “Trustee”. 

O Contrato estabelecia que a Empreiteira receberia as apólices 
por preço equivalente a 85% do seu  valor nominal (US$850 por cada 
apólice de US$ 1.000) e que as mesmas seriam acompanhadas dos 
respectivos cupons de juros. 

Toda a operação envolvida estava completamente isenta de im-
postos.  Não seriam pagas taxas federais, estaduais e municipais so-
bre materiais de construção, equipamentos ou qualquer outro produto 
que a Ulen viesse empregar nas obras. A Empreiteira era considerada 
Delegada do governo, gozando todos os privilégios daquela posição, 
entre eles, ficar “completamente isenta de qualquer reclamação das 
autoridades ou por particulares de qualquer natureza”, provenientes da 
execução do Contrato.

O Artigo 23, que tratava das garantias, era a prova fiel de que 
os financiadores norte-americanos estavam cobertos de segurança nos 
negócios, pois, a rigor, tinham a cobertura das principais fontes da re-
ceita estadual. 

O governo concedia e aplicaria as seguintes verbas como garan-
tia do serviço de juros e fundo de amortização e de resgate: 

a) a receita bruta total oriunda do Imposto de Produção, do Im-
posto de Transmissão de Propriedade, dos adicionais e da Pren-
sagem de Algodão; 

b) a receita bruta da rede de abastecimento de água e da rede de 
esgotos e dos serviços de força, luz e bondes elétricos, prevista 
pelo próprio governo, após a conclusão das obras, em mais de 
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Rs 2.500:000$000 anuais. Além disso, o governo se comprome-
tia, durante a vigência do Contrato, a não reduzir, em nenhuma 
hipótese, o valor das taxas, impostos ou rendas utilizadas como 
garantia das apólices.

No tocante à remuneração e ao reembolso da Ulen, o governo, 
além de pagar tudo que dissesse respeito à execução das obras (estu-
dos técnicos, de engenharia, mão-de-obra, materiais, seguros, etc.), se 
comprometia a pagar àquela Empreiteira, pelos seus serviços, a impor-
tância de US$ 187.500 e a quantia adicional de US$ 37.500, para cobrir 
despesas preliminares, com a qual pagaria também a Comissão pela 
compra de materiais fora do Brasil.

Esses eram os pontos principais do Contrato Ulen. Não há dúvida 
que extremamente vantajosos para a Empreiteira norte-americana que, 
entre outras coisas, achava-se inteiramente protegida contra eventuais 
riscos. 

A oposição, como era de se esperar, não engoliu facilmente essa 
situação. Insatisfeita, mas até certo ponto cautelosa em suas críticas 
até o fim das obras, mudaria, entretanto, de atitude, a partir de 1925, 
quando iniciou uma série de ataques ao que, aos olhos de muitos, pa-
recia ser algo inatacável.

Com efeito, desde 1923, logo após a assinatura do contrato de 
construção dos novos serviços urbanos com a Ulen, que Brightman & 
Co. Inc. administrava os serviços de água, iluminação e bonde na cida-
de. Deve estar claro, pois, que o contrato com a Ulen se referia apenas 
à execução das obras e não a administração dos serviços. Só a partir de 
1926, com a derrocada do Contrato Brightman, a Ulen assumiria aquela 
atividade. 
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O trabalho realizado por Brightman, por outro lado, não conse-
guiu ser bem aceito em São Luís, principalmente pelas tarifas elevadas 
que cobrava pelos serviços públicos que administrava. Mesmo assim, 
tão logo a Ulen concluiu a construção dos novos serviços, o governo 
celebraria um controle suplementar com Brightman para administração 
dos novos serviços de luz, tração elétrica e esgotos (Decreto 869, de 9 
de Outubro de 1924). 

Era mais um contrato que oferecia uma série de vantagens para 
a concessionária. Estipulava um privilégio de exploração dos serviços 
pelo prazo de vinte anos e assegurava preferência de exclusividade ao 
fim do mesmo (Art. 2º). Corria por conta do governo o custeio geral da 
administração que seria retirado da renda bruta dos serviços. O Artigo 
14 era claro ao afirmar que “todas as despesas da administração serão 
feitas por conta do governo”, a ponto de admitir o pagamento de orde-
nados e despesas do escritório da Brightman em Nova York, “quando 
feitos, diretamente, com o serviço da administração”. 

A remuneração da empresa concessionária, por seu turno, cor-
respondia ao equivalente a 10% sobre a renda bruta, “incluindo taxas, 
emolumentos e todas as rendas provenientes dos serviços”, pagas em 
prestações mensais, em moeda brasileira. Além disso, o governo ga-
rantia o aumento daquela remuneração, caso ficasse comprovado que 
a empresa estivesse “apresentando prejuízo na sua administração, por 
não corresponder àquela percentagem às despesas efetuadas pela fir-
ma contratante, para o serviço da administração” (Art. 19). 

Assegurava-se ainda àquela empresa isenção de todos os impos-
tos e taxas, privilégio este gozado pelos órgãos públicos estaduais (Art. 
23). Estipulava-se também o pagamento, caso fosse o contrato rescin-
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dido antes do tempo, por parte do governo, de uma multa de 50% da re-
muneração à empresa, multiplicada pelos anos que faltassem (Art. 25).

No dia seguinte à assinatura do novo contrato com a empresa 
norte-americana, a “Folha do Povo”, de 10 de outubro de 1924, em 
matéria intitulada “A Herdeira da Ulen”, de autoria de consumidores 
insatisfeitos com os serviços oferecidos pela firma norte-americana, 
trazia uma série de graves acusações às transações entre o governo e a 
Brightman, assim como denunciava as deficiências dos serviços. 

De saída criticava a falta de concorrência pública para o contrato 
de concessão dos serviços (até então para a administração de luz e 
bondes), que até ali já havia custado ao Estado, segundo o jornal, cerca 
de Rs  10.000:000$000, um valor realmente expressivo, pois era supe-
rior ao próprio orçamento estadual daquele ano. 

Dava destaque, principalmente, à cobrança de 10%, feita pela 
Companhia, sobre a receita bruta, a título de administração daqueles 
serviços, e que, evidentemente, era paga pelos consumidores, sem que 
houvesse capital empregado ou mesmo existisse  o valor corresponden-
te à caução que era exigida em contrato. 

Além disso, acusava a empresa William & Cia, “disfarçada sob o 
pseudônimo de uma firma americana”, que trabalhava para Brightman 
como fornecedora de materiais e prestadora de serviços técnicos pela 
forma fraudulenta com que refutava os serviços feitos por estranhos 
àquela firma, na perspectiva de se tornarem monopolizadores dos mes-
mos.  

Davam destaque também a não substituição dos marcadores de 
consumo, os velhos relógios ingleses da General Syndicate, que eram 
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acusados de marcarem além do que era consumido, e  que agora, sub-
metidos a uma nova voltagem (de 220 para 110 volts),  ficavam obri-
gados a ser afrouxados, o que implicava na marcação de um consumo 
equivalente ao dobro do realmente efetivado.

Em 19 de novembro de 1924, o Presidente da Província aprovava 
o regulamento para o serviço de luz, energia e tração elétricas (Decreto 
879). Certamente   pressionado pela opinião pública, o regulamento 
admitia a possibilidade de qualquer um fazer as instalações internas 
de luz elétrica, bastando, para isso, estar legalmente habilitado, o que 
poderia ser obtido junto à própria Companhia. Também em função das 
críticas, os medidores foram mudados, muito embora os consumidores 
passassem a pagar por mês, Rs 1$000 pelo seu aluguel.  Fixava também 
em Rs 1$500 o valor do quilowatt/hora, deixando o consumidor obrigado 
a pagar a sua conta até o décimo dia do mês seguinte, sob pena de 
corte. Quanto ao serviço de bondes, o regulamento apenas estabelecia 
regras de conduta no interior dos veículos e algumas determinações 
gerais quanto a horários e paradas, sem fixá-los, contudo.

No dia 20 de janeiro de 1925, ao completar dois anos de governo, 
Godofredo Vianna orgulhava-se de já ter inaugurado os serviços de luz 
e energia elétrica, bonde e água, faltando apenas o de esgoto. 

Não duraria muito a alegria governamental. Para a grande maio-
ria da população ludovicense, concluídas as inaugurações, o sonho 
americano começava a parecer algo distante. 

A água continuava escassa (quase nada fizeram no sentido de 
explorar novas fontes de captação), a luz e o bonde começariam a ter 
dificuldades em satisfazer a demanda, além de terem suas tarifas sem-
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pre aumentadas, o que, efetivamente, restringia sua acessibilidade aos 
menos afortunados. 

Na verdade, o objetivo maior era garantir a remuneração dos 
acionistas nova-iorquinos. Por seu turno, a concessionária Brightman, 
cada vez mais, queixava-se de prejuízo. No seu balanço, publicado no 
Diário Oficial de 3 de Junho de 1925, aquela empresa apresentava um 
“déficit “ de Rs 1.552:000$000.

Àquela altura a oposição estava cada vez mais certa de que 
deveria atacar, intransigentemente, os Contratos Ulen-Brightman pelos 
seus efeitos danosos às finanças públicas e pela até então ineficiên-
cia quanto à resolução dos problemas relativos aos serviços urbanos. 
Neste particular foram significativos os debates travados no Congresso 
Nacional entre Marcelino Machado e os magalhãesistas. 

Em um deles, travado em julho de 1925, com Artur Collares 
Moreira, aquele oposicionista chamava atenção ao agigantamento da 
dívida externa do Estado, aumentada graças ao empréstimo americano 
para o contrato com a Ulen. 

Marcelino calculava em 35 mil contos aquela dívida, além de 
5 mil contos em dívida flutuante.  Reportando-se ao Contrato Ulen, o 
deputado denunciava o fato de o Estado custear as despesas dos nor-
te-americanos que vinham prestar serviços naquele projeto, além da 
exigência de que o referido contrato fosse redigido em inglês, o que lhe 
pareciam exigências insultuosas e humilhantes para o Maranhão. 

Batia-se naquela ocasião Marcelino Machado pela defesa do 
ponto de vista de que o empréstimo externo para o financiamento do 
Contrato Ulen era dispensável, pois “o Maranhão não estava com a cor-
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da no pescoço para aceitar um empréstimo com ônus tão pesados” 
(Diário Oficial do Maranhão, 18 de Julho de 1925, p.4). 

Naquele pronunciamento o líder oposicionista deixava claro tam-
bém que as obras executadas pela Empreiteira norte-americana deixa-
vam muito a desejar, quando comparadas com o montante de recursos 
gastos.

Em outro debate no Congresso Nacional, desta feita com Domin-
gos Barbosa, em 20 de julho de 1925, Marcelino Machado trazia novas 
acusações ao Contrato Ulen, entre elas a não publicação imediata do 
mesmo, fato que lhe parecia uma tentativa de encobrir “alguma coisa 
que era segredo” (Diário Oficial do Maranhão, p.3). 

No dia seguinte, os mesmos debatedores voltariam a se encon-
trar, cabendo a Marcelino criticar o pagamento, por parte do Estado, da 
ida ao Maranhão de técnicos da Ulen, antes da emissão dos títulos do 
financiamento, com a finalidade de levantarem plantas e elaborarem 
estudos e projetos preliminares. 

Na mesma linha, denunciava o recebimento da volumosa soma 
de Rs 60:000$00077,   a título de ajuda de custo, pelo então deputado 
Magalhães de Almeida, em sua viagem aos Estados Unidos para assinar, 
como representante do governo do Maranhão, o financiamento junto a 
Bankers Trust Company. Sem apresentar provas capazes de refutar as 
acusações de Marcelino Machado, Domingos Barbosa procurou justifi-
car o contrato tomando como ponto de partida o quadro de decadência 
urbana de São Luís (segundo ele caracterizado pela falta de higiene e 
conforto, pelo predomínio da escuridão das lanternas, por um solo onde 

77  Ao câmbio da época, correspondia a mais ou menos US $ 6.000.
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existiam mais de oito mil fossas, que obrigava a população a “respirar 
um ar viciado”, ou ainda a existência de uma água de péssima quali-
dade, “adulterada por não sei quantos germens nocivos, entre os quais 
o do tifo e o da paratífica”, e de uma anacrônica viação urbana, “cujos 
bondes eram alvo de pilhérias humilhantes”) que, finalmente, teria sido 
desfeito graças às obras da Ulen. 

Marcelino passou então a demonstrar que tudo aquilo era uma 
“ilusão” para a maior parte do povo ludovicense e que aquela situação 
descrita “ainda perdurava em São Luís”.  Partindo para o ataque, o de-
putado Marcelino criticava a própria qualidade dos serviços executados, 
“mal feitos”, segundo o parlamentar oposicionista. 

No tocante ao sistema de água, demonstrava que permanecia 
insuficiente o abastecimento e, o mais grave, que a Ulen se utilizara 
“de canos de 40 anos trás” (Diário Oficial do Maranhão, 21 de Julho 
de 1925), isto é, servira-se da rede deixada pela antiga Companhia das 
Águas e por Luís Domingues.

No dia seguinte, 22 de julho de 1925, subiu à Tribuna do Con-
gresso o deputado situacionista Raul Machado para continuar a defesa 
do Contrato Ulen. A questão agora girava em torno do sistema da ca-
nalização das redes de água e esgotos que, segundo Marcelino, com 
alguns reparos, eram em mais da metade os mesmos do tempo de Luís 
Domingues, o governador que recorreu ao empréstimo francês de início 
dos anos 1910 para o saneamento urbano da capital. 

Para tanto, o deputado partia de uma premissa lógica. Do em-
préstimo norte-americano só haviam sido gastos, nas obras de canali-
zação dos esgotos, a importância de 361 contos, o que era efetivamente 
muito pouco em relação ao porte daquela obra. 
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Avançando suas críticas, o deputado oposicionista destacava 
também a falta de retorno, até então, ao pagamento que a população 
fazia há dois anos a título de Imposto Sanitário*, ou taxa de esgoto, na 
medida em que continuava a não dispor de um serviço de esgoto. Con-
tinuando suas denúncias, Marcelino afirmava que a Ulen, além de se 
servir da rede de encanamento deixada por Luís Domingues, destinada 
à canalização de esgoto, havia também feito a sua adaptação para a 
distribuição de água potável. 

Atacando igualmente os serviços de bonde e luz, Marcelino Ma-
chado afirmava, com relação ao primeiro, que as linha de bonde em 
operação ofereciam apenas 252 lugares para uma cidade de cerca de 
60.000 habitantes. 

Ainda que discordando dos números do deputado oposicionista, 
até mesmo Raul Machado admitia que em dias de maior movimento, “os 
bondes eram realmente insuficientes, e por isso o governo já fez enco-
menda de novos carros, que brevemente estarão em São Luís” (Diário 
Oficial do Maranhão, 23 de Julho de 1925, p. 4). 

Com relação à luz, o líder oposicionista destacava o fato de já no 
mês de junho, cerca de cinco meses depois de inaugurado, aquele ser-
viço permanecera mais de treze dias paralisado, assim como os bondes 
elétricos.

Sentindo os efeitos negativos para o governo das acusações de 
Marcelino Machado contra o Contrato da Ulen, o então senador Ma-
galhães de Almeida fez, em 30 de setembro de 1925, um minucioso 
discurso no Senado, defendendo-se das acusações, justificando aquele 
Contrato e procurando limpar a imagem do governo Godofredo Viana. 
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Mais grandiloquente que qualquer um dos seus aliados, retor-
nando com todo vigor o velho discurso ufanista, Magalhães colocava o 
Contrato e a operação de crédito envolvida como altamente vantajosos 
para o Maranhão e cobertos da maior lisura. Afinal, naquela transação 
estavam participando duas empresas da mais alta idoneidade técnica e 
financeira, de “importância e reputação mundial”, como Bankers Trust 
Company e Ulen & Co, que acabara “recentemente de levar a efeito para 
dobrar o suprimento de água da cidade de Nova York, construindo (sic) o 
túnel conhecido por Shandaken, que se estende por cerca de 18 milhas”. 

Naquele célebre pronunciamento procurou também se defender 
da acusação de que recebera US$ 6.000 para sua viagem aos Estados 
Unidos. Em princípio achando que, mesmo que fossem US$ 6.000, “que 
haveria nisso de escandaloso?” Magalhães de Almeida afirmava que 
aquela viagem saíra por apenas 20 contos de réis, recebidos no Rio de 
Janeiro por intermédio do London Bank e de mais US$ 1.000, remetidos, 
posteriormente, pelo Estado (Diário Oficial do Maranhão, 16, 17, 19, 20, 
21 de Outubro de 1925).

O coro das vozes oficiais, em defesa do Contrato Ulen, encontra-
va, no entanto, um obstáculo sério: a concessionária Brightman não 
conseguia oferecer os serviços ao nível esperado pela população. Re-
correndo sempre a aumentos de tarifas para cobrir “déficits” alegados, 
conseguia atrair a repulsa popular. 

Tais “déficits”, por outro lado, acabavam se tornando um pesado 
ônus para as finanças públicas, pois o governo era obrigado, por força 
contratual, a realizar constantes adiantamentos àquela empresa. Era, 
sem dúvida, um ponto vulnerável para o situacionismo, que se via alvo 
fácil da oposição. 
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Em tal situação, os serviços estavam ameaçados, pois não ti-
nham como se desenvolver, em face de uma virtual tendência à parali-
sação das obras, o que ameaçava o próprio funcionamento dos serviços. 
Ficava então cada vez mais evidente que só haveria uma solução: can-
celar o Contrato Brightman. 

Existia, no entanto, um empecilho fundamental - o Estado 
não dispunha de meios para indenizar a empresa americana. Uma 
rescisão que implicaria no dispêndio de uma verba equivalente a Rs 
2.199:442$000, além de 976:5000$000 referentes a adiantamentos e 
percentagens não pagos (MENSAGEM de Magalhães de Almeida, 1927).

Ainda nos meses finais de seu governo, Godofredo Viana tentou, 
sem sucesso, encontrar uma fórmula capaz de solucionar o caso Bri-
ghtman. No início de 1926, por outro lado, assumia o governo esta-
dual Magalhães de Almeida, recebendo das mãos do seu antecessor 
aquele problema. Sentindo-se na obrigação de resolvê-lo, mais do que 
ninguém, pois afinal, fora o principal responsável pela efetivação das 
negociações com os norte-americanos, Magalhães indagava-se, ao as-
sumir o cargo, “onde” achar os fundos para o pagamento de Brightman. 
“Onde achar uma empresa capaz de fazer uma administração econômi-
ca e, ao mesmo tempo, providas de capitais para ampliar os serviços”?  
(MENSAGEM de Magalhães de Almeida, 5 de Fevereiro de 1927). 

Não é muito difícil prever qual seria a solução mais fácil para 
Magalhães de Almeida e a mais adequada para aquela realidade. A cha-
ve do problema, naturalmente, era a Ulen & Co. “Construtora e finan-
ciadora das obras, rica de capitais, interessada moral e materialmente 
no bom andamento dos serviços, estava a Ulen naturalmente indicada 
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para resolver o problema”, justificaria, solenemente, o Governador Ma-
galhães.

Com efeito, o único empecilho que havia para resolver a situação 
era o fato da organização da Ulen não prever aquele tipo de atividade. 
Tradicionalmente aquela empresa não administrava as obras que 
executava. Mas isso não era também um problema.  Criou-se, então, a 
Ulen Management Company, subsidiária da Ulen& Co.

Caberia, enfim, o encaminhamento da solução ao problema da 
indenização. Era a vez de entrar em cena a Ulen & Co, com todo o seu 
poder de persuasão. Convincentemente, obtém de Brightman o seguin-
te acordo: Brightman renunciaria à indenização de Rs 2.199:442$000, 
a que tinha direito, contanto que o Estado lhe restituísse os adianta-
mentos para os custeios dos serviços e pagasse as percentagens de 
prestação de serviços a que também tinha direito, no montante de Rs 
976:500$000. 

Todas essas negociações acabaram ensejando o Contrato de 1º 
de Abril de 1926 entre as partes interessadas, ou seja, o Estado do 
Maranhão e Ulen Management Company.  Brightman, pelo mesmo, con-
cordava em receber 130 letras do Estado do Maranhão, no valor nominal 
de US$ 1.000 cada uma, juros 8%, prazo de cinco anos e mais US$ 9.500 
em dinheiro, repassados por Ulen. Esta, por seu turno, concordava em 
comprar do Estado títulos de US$ 1.000, tipo 95, juros 8%, prazo de 
cinco anos, no valor de US$ 106.000, para ampliação e melhoramentos 
das obras, através da aquisição de novos maquinismos e materiais.

Este novo Contrato com a Ulen tratava tanto da administração 
dos serviços, como de um empréstimo, no valor de US$ 286.000, tipo 
95, juros de 8%, destinado ao pagamento de Brightman e à ampliação 
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e melhoramentos dos serviços. Ainda que não contivesse cláusulas de 
penhor e hipoteca, como no Contrato de 1923, o que, para o Governador 
Magalhães, isentava o Estado de qualquer humilhação, este novo Con-
trato era extremamente minucioso, não deixando qualquer brecha que 
ameaçasse suas garantias. Nesse caso a oposição não demorou muito 
a se manifestar. Sua crítica foi fulminante: o novo Contrato sacrificava 
a autonomia do Estado.

Com efeito, no tocante à remuneração dos serviços da Ulen, o 
Estado se comprometia a duas formas de pagamento: uma remunera-
ção anual, fixa, de US$ 15.000 e outra, adicional, correspondente a 5% 
sobre a parte da renda bruta anual dos serviços que excedesse a Rs 
1.500:000$000, até Rs 2.000:000$000 e 10% sobre a parte da mesma 
renda bruta que excedesse a Rs 2.000:000$000. A remuneração fixa 
deveria ser paga mensalmente, na base de US$ 1.250 e a adicional 
dentro de 30 dias depois de encerrado o balanço de cada ano (Art. 2º).

Outro aspecto do Contrato  estabelecia que o “salário” do admi-
nistrador e de todo o pessoal mandado dos Estados Unidos para o Mara-
nhão, bem como as despesas de viagem e transporte de ida e volta se-
riam pagas pelo governo e “incluídos nas despesas gerais dos serviços” 
(Art. 3º).  Previa também a adoção, por parte do Estado, de medidas que 
obrigassem a todos os prédios devedores não poderem ser alienados 
ou hipotecados. E ainda: todas as rendas dos serviços, inclusive a Taxa 
Sanitária, deveriam ser cobradas e recebidas pela Ulen (Art. 5º). 

Mas não ficava só nisso: a Companhia estava autorizada a reter, 
“a qualquer tempo, da renda obtida com os serviços a “importância” 
suficiente, a seu juízo, para fazer face a todas as dívidas contraídas com 
a operação e conservação dos serviços” (Art. 7º). 
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O Contrato previa também que a renda proveniente dos serviços, 
inclusive a Taxa Sanitária, “em nenhum caso poderia ser onerada, hipo-
tecada ou aplicada para outro fim senão para a operação, conservação 
e melhoramento dos serviços” (Art. 17). 

Os demais artigos não fugiam à regra: de todos os modos pro-
curavam assegurar a máxima garantia para os “negócios” relativos à 
administração dos serviços e aos financiamentos envolvidos.

O ano de 1926 foi de expectativas. A nova Administradora e o 
governo procuravam deixar claro que estavam se aparelhando para 
melhorar a qualidade dos serviços. Procuravam dar demonstrações de 
eficiência e evitar que a insatisfação popular e os ataques da oposição 
se ampliassem. A trégua, contudo, foi por pouco tempo. A partir de 1927 
começaria novamente uma onda de insatisfações. A imprensa e os gru-
pos políticos de oposição começaram a revelar suas críticas em relação 
aos serviços prestados pela nova concessionária. Continuava evidente 
que os serviços ainda eram insuficientes para atender, satisfatoriamen-
te, à população, além do fato das tarifas permanecerem proibitivas e 
acessíveis apenas aos mais aquinhoados.

Os números apresentados pela Companhia, no final de 1927, não 
eram realmente expressivos. Os melhoramentos nos serviços de bon-
de resumiram-se no complemento da linha circular, que cobria a zona 
nobre, e na instalação de um novo sistema de agulhas. Havia sido colo-
cados cerca de 2.800 hidrômetros domiciliares para o abastecimento de 
água, que correspondia a 35% dos aproximadamente 8.000 domicílios 
existentes. E, no que diz respeito ao serviço sanitário, eram apenas 800 
os domicílios servidos de esgotos, o que correspondia a somente 1% 
dos domicílios.
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Havia ainda o problema do preço elevado dos serviços, em es-
pecial do preço das tarifas de consumo d´água, luz elétrica e da taxa 
de serviço sanitário (esgoto). Nada adiantava o governo decantar as 
excelências das obras realizadas por Ulen, tipo “o nosso sistema de 
abastecimento de água está ao par dos melhores do Brasil”, ou ainda do 
tipo, “várias capitais de  Estado há que estão com sistema  de esgotos 
em condições inferiores a de São Luís” (Mensagem de Magalhães de 
Almeida, de 5 de Fevereiro de 1927, p. 114). 

Nada disso atenuava a insatisfação popular contra o preço cada 
vez mais elevado dos serviços.  No caso da água ainda havia outro pro-
blema: a questão dos hidrômetros.  Temerosa dos exemplos passados, 
a população repelia a determinação do governo de obrigar a colocação 
de hidrômetros. Desconfiada da “honestidade” daqueles aparelhos, 
“que não cessavam de contabilizar consumos sempre mais caros”, o 
povo reclamava, a ponto de fazer a Companhia baixar o preço do m³ de 
água de Rs 1$000 para $800 réis, a partir de Janeiro de 1928. 

O governo, por seu turno, procurava justificar-se alegando que os 
valores cobrados, em especial os das taxas de água e de esgotos, não 
poderiam ser reduzidos de maneira “precipitada” porque poderiam pro-
vocar “déficits” nas rendas dos serviços, o que acabava evidenciando a 
asfixia do governo frente aos compromissos assumidos com o Contrato 
de concessão e financiamento dos serviços e das obras, respectiva-
mente.

Os artifícios concebidos para aumentar a receita da Ulen e saldar 
os empréstimos anteriores não foram suficientes. Em 15 de Março de 
1928, na cidade de Nova York, o Estado do Maranhão e Bankers Trust 
Company celebrariam um novo empréstimo externo, desta feita de US$ 
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1.700.000. Objetivo do empréstimo: resgatar e reembolsar certas dívi-
das, inclusive todas as suas apólices da Dívida Externa de 8%, de 1923, 
e as apólices da Dívida Interna de 10%, de 1924, em circulação”. 

Afinal, a situação financeira do Estado era “angustiosa”, como 
dizia o Governador Magalhães em sua Mensagem de 1928, frente a uma 
dívida flutuante elevadíssima e aos serviços de uma dívida externa so-
bre o empréstimo francês de 1910 (18 milhões de francos), o americano 
de 1923 (hum milhão e quinhentos mil dólares) e o americano de 1926 
(duzentos e oitenta mil dólares).

Já não se torna mais necessário explicitar as características des-
se novo Contrato de empréstimo. Como os demais, primava por cláu-
sulas e artigos urdidos para assegurar todas as garantias ao “negócio”, 
eliminando praticamente qualquer hipótese de prejuízo. 

Nesse último, na verdade, as garantias oferecidas pelo Estado 
eram de tal forma ampla, que praticamente toda sua receita tributária 
ficava comprometida, pois constituía um gravame em favor do “Trus-
tee” os seguintes impostos e fontes de receita: 

 a) Imposto de Produção; 

 b) Imposto de Transmissão de Propriedade; 

 c) Adicionais; 

 d) Prensagem de Algodão;  

 e) Armazenagem e Capatazias; 

 f) Imposto do Selo; 

 g) Imposto de Estatística: 
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 h) Taxa fixa de 150 réis sobre cada quilo de algodão em pluma 
entrado na Capital e não Exportado; 

i) Taxa de 200 réis sobre cada quilo de algodão exportado, interna 
e externamente; 

Receita bruta de obras hidráulicas, esgotos, luz elétrica, redes de  
energia e de bondes de São Luís e arrabalde do Anil, inclusive a Taxa 
Sanitária; 

Toda renda bruta da prensagem de algodão em São Luís (Art. 3º). 

Além disso, previa ainda a possibilidade de utilização da renda do 
Imposto de Consumo, caso os demais não garantissem o ressarcimento 
dos empréstimos.

Praticamente sem nenhum poder sobre as operações da Ulen, 
o governo nada fazia sobre o usual recurso ao aumento da tarifa de 
consumo dos serviços. Esse fato fazia com que o consumo dos serviços 
fosse cada vez mais seletivo, o que acarretava o aumento contínuo da 
insatisfação popular e das lideranças políticas de oposição. 

Pode-se dizer que essa situação perdurou até o final do período 
abrangido nesse trabalho. Sem a mínima condição de fazer qualquer 
fiscalização rigorosa naquela empresa, o governo acabava legitimando 
a flagrante situação em que as conveniências do “negócio” suplanta-
vam, em muito, os interesses coletivos.

Os meses próximos ao Movimento de 1930, quando já era go-
vernador o magalhãesista Pires Sexto, marcaram a exacerbação das 
denúncias contra os termos do Contrato Ulen. 
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As lideranças da Aliança Liberal pediam em praça pública o fim 
da “exploração dos americanos” (JOFFILY, 1983, p. 19). Com a vitória 
do Movimento de Outubro ficava patente a necessidade de rescisão do 
contrato.  De tal grandeza era a animosidade entre a Ulen e os vito-
riosos aliancistas e tal porte era a presença americana na República 
Ludovicense que o então administrador da Ulen Management Company, 
engenheiro Harry F. Isler participaria da organização do que chamavam 
“batalhões patrióticos”, destinados a defender o governo deposto. 

Esse fato, na verdade, foi a gota d´água para a rescisão do con-
trato com a Ulen. No dia 9 de outubro de 1930, diante daquela situação, 
a Junta Governativa afastaria, então, a empresa norte-americana da 
administração dos serviços e determinaria a prisão do engenheiro Isler. 
Era a demonstração eloquente de que os vitoriosos iriam, realmente, 
“subtrair o Maranhão ao domínio norte-americano”. 

Os quatro meses seguintes, com efeito, presenciaram uma bata-
lha diplomática para a qual os aliancistas maranhenses não estavam 
preparados. 

A partir de Novembro entrava em cena a Embaixada dos Estados 
Unidos e começavam as pressões sobre o governo brasileiro com o fim 
de resguardar os interesses da Ulen. Em ofício do dia 24 daquele mês, 
o embaixador Edwin Morgan solicitava ao Itamaraty que intercedesse 
a favor da Ulen. No dia 18 de dezembro o embaixador americano diri-
giu-se ao Ministro das Relações Exteriores, Afrânio de Mello Franco, 
encaminhando documentos de interesse daquela concessionária, soli-
citando que fossem entregues ao Presidente Vargas. Em 30 de dezem-
bro o Ministro da Justiça, Oswaldo Aranha, a quem o caso estava afeto, 
escreveria a Vargas a favor dos interesses da Ulen (JOFFILY, 1983). 
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Os três Interventores que assumiram o governo naquele período 
(o Major Luso Torres, o doutor Reis Perdigão e o padre Astolpho Serra) 
não tiveram forças para resistir a tanto. No dia 10 de fevereiro de 1931, 
no governo de Astolpho Serra, dava-se a reentrega dos serviços à Ulen.

Serra, antes disso, ainda tentara, juntamente com Reis Perdigão, 
algumas medidas que pudessem atenuar os efeitos danosos do contrato, 
uma vez que já estava claro que não poderia manter a decisão da Junta. 
Escolhem então Reis Perdigão para ir ao Rio negociar a fórmula final 
com o Ministro Aranha, depois de ter conferenciado várias vezes com o 
presidente da Ulen Management Company, George E. Baumeister, vindo 
diretamente dos Estados Unidos para São Luís. Perdigão, para aquela 
negociação, fora munido do Relatório da Comissão de Devassa, criada 
anteriormente, para o exame minucioso da administração norte-ame-
ricana, o qual continha informações inteiramente conflitantes com as 
informações contidas em Memorandum que a Ulen havia encaminhado 
ao Chefe do Governo provisório, Getúlio Vargas. O resultado da Missão 
Perdigão ficou sintetizado no telegrama que ele passou ao Interventor 
Serra, tão logo concluíra suas conferências com Oswaldo Aranha:

“Segue Baumeister  avião levando carta 
explicativa modificações contrato. Ministro 
Aranha ante impossibilidade pagamento dívida 
acha conveniente manter contrato (grifos no 
original). Isler não voltará. Consegui manter 
redução taxas ainda outras vantagens> escrevo 
detalhadamente. Abraços: Reis Perdigão”(Serra, 
1931, p. 72).
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A despeito das promessas de “abrandamento” feitas durante a 
fase de negociações, tão logo reassumiu seus antigos privilégios, a 
Ulen, sentindo-se mais fortalecida, retornou as intransigência de suas 
cláusulas contratuais, impedindo que suas relações com os Intervento-
res deixassem de continuar se deteriorando. 

Em 1933, o Interventor Martins de Almeida ainda tentou conven-
cer Vargas de que o Contrato e os empréstimos com a Ulen precisavam 
ser liquidados, pois os mesmos estavam “estrangulando as verbas pú-
blicas estaduais”.  Em “Exposição” ao Presidente, Almeida demonstrava 
que a remuneração daquela Companhia, correspondia a 36, 45% de toda 
a receita do Estado (JOFFILY, 1983). Pior ainda: as necessidades públi-
cas continuavam, progressivamente, sem um atendimento satisfatório.

Verba Pública para Serviços Públicos: A Prioridade 
Esquecida

Não é preciso muito esforço para perceber, depois das situações 
descritas nas seções anteriores, que o Estado (representado pelos go-
vernos estadual e municipal) gastou pouco (no sentido de priorizar) a 
verba pública em serviços públicos, na República Ludovicense. O des-
caso com o saneamento básico, por exemplo, foi flagrante, acarretando 
a existência de um serviço de esgoto e de água restrito e de péssima 
qualidade. 

O mesmo podendo-se dizer da limpeza pública, dos logradouros 
públicos, da iluminação e do serviço de bondes. De tal forma os serviços 
públicos urbanos se deterioraram ali que, no afã de resolvê-los da noite 
para o dia, face à crescente onda de insatisfação popular, sentimento 
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este canalizado pela oposição, o poder público acabou fazendo a opção 
do Contrato Ulen que, por suas cláusulas favoráveis ao truste norte-a-
mericano, imobilizou o governo ainda mais, levando-o a subordinar a 
verba pública aos objetivos comerciais de uma única empresa privada.

A tese de Leff (1983), segundo a qual o estado brasileiro, até 
o final do século XIX aplicou os seus recursos, prioritariamente, no 
fortalecimento do aparato burocrático e militar, dando, portanto, mais 
ênfase à integração política que ao desenvolvimento econômico, não 
morreu no final do século. 

Continuou vigorando, praticamente, por quase todo o período de 
duração da República Ludovicense. A pergunta com que Leff trabalhou 
era diferente da nossa, evidentemente. Interessou-se em investigar por 
que o governo, até o século XIX, não criou uma adequada infraestrutura 
capaz de levar o país a um crescimento econômico autossustentado. 
Pois, para ele, o fator principal que impediu um rápido desenvolvimento 
do Brasil, até fins daquele século, foi a ausência de transportes no 
interior, como uma eficiente rede ferroviária e hidroviária. 

Por outro lado, o processo se inverteria no atual século, ao se 
caracterizar, desde seus primórdios, por um padrão de alocação go-
vernamental de recursos voltado para a criação e fortalecimento da 
infraestrutura econômica. Em termos sintéticos, podemos dizer que 
a resposta encontrada por Leff situa-se no nível de recursos fiscais 
do governo. Enquanto, no primeiro caso, aqueles recursos estiveram 
aquém das necessidades do desenvolvimento econômico, levando o Es-
tado a aplicar suas verbas para atender objetivos diversos do desenvol-
vimento econômico; no segundo caso, a preferência pela infraestrutura 
se justificava em razão do federalismo ter implicado em elevação acen-
tuada da arrecadação tributária, ao mesmo tempo em que ampliado o 
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poder das elites privadas, que passaram, obviamente, a exercer mais 
influência junto ao governo.

A análise dos orçamentos do Estado do Maranhão, referentes 
ao período de 1889-1930, pela ótica dos dispêndios efetuados, revela 
claramente que o padrão de alocação governamental esteve orientado, 
primeiramente, para a manutenção e fortalecimento do aparelho bu-
rocrático e da força e segurança e, em segundo lugar, para a criação, 
manutenção e fortalecimento da infraestrutura econômica.

As despesas do Estado, nos dez primeiros anos da República, evi-
denciam, por exemplo, que os dispêndios com força e segurança ocu-
param o primeiro lugar, com exceção a apenas de 1900, quando ficaram 
um pouco aquém em relação aos gastos com magistratura, que ocupa-
ram, no mesmo período, o segundo lugar. Só as despesas com força e 
segurança consumiram mais de 20% do orçamento, chegando a 28% no 
ano de 1896. Somando-se as despesas com força e segurança e com a 
magistratura, vê-se que comprometiam mais de 40% do orçamento, a 
ponto de atingirem 46,3% no ano de 1896.

Os gastos com obras públicas, por outro lado, eram pequenos, 
girando, no período, em torno de 2% do orçamento geral. O volume má-
ximo foi atingido em 1897, 3,6%, quando foram gastos Rs 63:560$000, 
de uma despesa geral de Rs 1. 734:613$000. 

Em 1900 foi atingido o volume mínimo de gastos em obras públi-
cas, 1, 8% do total das despesas públicas. Deve ficar claro que o item 
“obras públicas” não se confundia com serviços públicos de infraestru-
tura urbana, mas, ao contrário, representava as despesas governamen-
tais com infraestrutura econômica. Grosso modo, até 1900, referia-se 
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a gastos com a construção e conservação de pontes de pequenas es-
tradas no interior. 

Neste mesmo período, o orçamento da Capital jamais atingiu, 
por exemplo, o montante dos gastos com força e segurança. Em 1900, 
quando a receita de São Luís atingiu cerca de 400 contos, a maior desde 
1889, o volume de despesa do Estado com força e segurança era de 
cerca de 439 contos.   

Ao longo deste período, os gastos com a iluminação, limpeza e 
obras públicas de melhoramentos da cidade eram cerca de duas vezes 
menores que os gastos com força e segurança no Estado.  Em 1895 o 
município gastou com aqueles serviços de infraestrutura urbana cerca 
de 150 contos, enquanto os gastos estaduais com força e segurança 
correspondiam a aproximadamente 485 contos, portanto 222% supe-
riores aos primeiros. A tabela a seguir mostra as despesas do município 
da Capital com aqueles serviços:
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TABELA III
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SÃO 
LUÍS - MARANHÃO

Serviço 1893% 1984% 1985% 1897%

Iluminação 50:429$ (24) 75:000$ (31) 80:000$ (26) 80:000$ (26)

Limpeza 10:000$ (5) 12:000 5) 12:000$ (5) (Incluída 
em “Obras 
Públicas”)

Obras 
públicas 
(Calçamento, 
reparos, etc.)

44:856$ (22) 33:360$ (14) 58:451$ (20) 81:669$ (27)

Subtotal 105:285$ (51) 120:360$ (50) 150:451$ (49) 161:669$ (47)

Outras 
despesas

99:215$ (49) 119:640$ (50) 153:260$ (51) 181:631$ (53)

Total Geral 204:500$ (100) 240:000$ (100) 303:711$ (100) 343:300$ (100)

Fonte: Orçamentos de São Luís. Câmara Municipal. 1893-1894-1895- 1897.

Vê-se, por exemplo, uma lenta queda na participação dos gastos 
com serviços no total das despesas municipais, na base de 51% em 
1893, 50% em 1894, 49% em 1895 e 47% em 1897. Mais representativo 
ainda é o que se verifica a partir de 1897, quando o volume de gastos 
com serviços públicos começa a diminuir o seu ritmo de crescimento. 
O crescimento daqueles gastos, no ano de 1897, em relação ao ano 
anterior, foi de apenas 7, 2%, enquanto no ano de 1895 era de 25% e 
em 1894 de 14, 3%.

Na década seguinte (1901-1910), o comportamento dos gastos 
do governo estadual não se modificou substancialmente. As despesas 
com força e segurança continuaram liderando, apesar de uma ligeira 
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tendência à diminuição, passando de 25% em 1901 (27,7% em 1902, 
24,6% em 1903, 22% em 1908, 21,8% em 1909) para 21, 5% em 1910. 

Mesmo assim, em 1910, os Rs 556:242$500 gastos no Estado 
com força e segurança eram 226% superiores aos Rs 170:512$000 gas-
tos pela Intendência em serviços públicos urbanos em São Luís. 

Por outro lado, as despesas com força e segurança e magistratu-
ra, apesar da ligeira tendência de queda, consumiram, em média, mais 
de 40% da verba pública, passando de 44,1% em 1901 para 39, 2% em 
1910. 

Os gastos com obras públicas (infraestrutura econômica) cres-
ceram muito lentamente no período, passando de 1, 8% em 1901, para 
2,5 em 1910. Chama atenção nesta década o crescimento das despesas 
com fiscalização e arrecadação das rendas, consumindo em torno de 
11% do orçamento; e a rápida ampliação das despesas com serviços 
da dívida interna fundada, que em 1910 atingiram 11,2% dos gastos 
do governo. 

A partir de 1907, por outro lado, o governo passou a gastar Rs 
100:000$000 no desenvolvimento da indústria pastoril. Os gastos com 
serviços públicos em São Luís, neste mesmo período, apresentaram 
um comportamento muito pior que o observado na década passada. 
Mesmo tendo introduzido no orçamento as despesas com arborização e 
aformoseamento da cidade, a partir de 1904, o montante da verba para 
tais serviços cresceu em níveis extremamente baixos. A tabela a seguir 
ilustra este comportamento:
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TABELA IV
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SÃO 
LUÍS - MARANHÃO

Serviço 1901 (%) 1904 (%) 1905 (%) 1908 (%) 1910 (%)

Iluminação 90:000$ 
(20)

70:000$ 
(15)

70:000 
(14)

70:000$ 
(13)

70:000 
(13)

Obras Públicas e 
Limpeza

68:887$ 
(16)

80:000$ 
(16)

80:000$ 
(16)

60:000$ 
(11)

65:512$ 
(13)

Arborização e 
Aformoseamento

-           12:000$ 
(2)

15:000$ 
(3)

35:000$ 
(7)

35:000$ 
(7)

Subtotal 158:887$ 
(36)

162:000$ 
(33)

165:000$ 
(33)

165:000$ 
(31)

170:512$ 
(33) 

Outras despesas 285:713$ 
(64)

322:432$ 
(67)

323:132$ 
(67)

358:392$ 
(69)

350:312$ 
(67)

Total Geral 444:600$ 
(100)

484:432$ 
(100)

488:132$ 
(100)

523:392$ 
(100)

520:824$ 
(100)

Fonte: Orçamentos de São Luís.  Câmara Municipal. 1901-1904-1905-1908-1910

Percebe-se que no ano de 1901 a verba para serviços públicos 
decresceu 2,2% em relação ao montante de 1897, constante na tabela 
anterior. Percebe-se a progressiva queda daquela verba, ao longo do 
período, isto é, desde o começo da República até 1910. 

Em 1893 os gastos com serviços consumiram 51% da verba mu-
nicipal; em 1910, caíram para 33%. Isto de um orçamento que deveria 
estar comprometido, prioritariamente, com este tipo de aplicação. 

Os gastos com serviços públicos (Rs 170:512$000) em São 
Luís, no ano de 1910, comparados com os gastos totais do Estado (Rs 
2.580:008$840) correspondiam a insignificantes 6, 6% das despesas 
governamentais. 
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É digno de nota o comportamento dos gastos com obras e limpe-
za pública, que chegaram, no fim da década, a um nível inferior ao do 
começo do século, justamente em uma fase crítica dos problemas de 
insalubridade caracterizados pela afluência das epidemias. 

A década seguinte (1911-1920) apresentou dois aspectos rele-
vantes no comportamento dos gastos públicos. Primeiramente a ascen-
são das despesas com a dívida pública interna e externa (juros, amor-
tizações e serviços) à condição de liderança no conjunto das demais 
despesas, inclusive levando para o segundo lugar as despesas com 
força e segurança. Depois, o progressivo aumento dos gastos públicos 
com obras de infraestrutura econômica, quando o governo aumentou os 
seus dispêndios em transportes no interior e em auxílio à agropecuária. 

Em 1913, as despesas com juros da dívida pública chegavam a 
Rs 616:300$000, equivalentes a 19, 2% das despesas totais do Esta-
do (Rs 3.202:444$000), sendo uma das raras vezes em que esse item 
de dispêndio ultrapassou (a primeira e única vez foi em 1901, desde 
1889) os gastos com força e segurança, que atingiram, naquele ano, Rs 
610:714$000(19% do total). 

Comparando-se a despesa da dívida pública com os gastos em 
serviços públicos da Intendência, no período, verifica-se que os primei-
ros eram 257% maiores que os segundos. Em 1915, a despesa da dívida 
pública, agora robustecida com os serviços do empréstimo externo de 
1910, atingiu 28,5% do gasto total, alcançando a elevada soma de 951 
contos, em uma receita total de 3.327 contos de réis. 

Nesse mesmo ano, os gastos com obras de infraestrutura econô-
mica já correspondiam a 8,3% da receita e eram 61,6% maiores que os 
gastos com serviços urbanos em São Luís.  
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Em 1920, mesmo baixando para Rs 744:000$000 as despesas 
da dívida pública, envolvendo juros e serviços, ainda superavam os Rs 
740;996$000 gastos em força e segurança.

Na Capital, a verba para os serviços públicos continuou sempre 
declinante. O ligeiro aumento observado em 1911, quando a Intendên-
cia passou a gastar 36% (210, 6 contos) dos seus recursos (586, 1 con-
tos) naqueles serviços, não se manteve nos anos seguintes. Em 1914 
atingiu-se um gasto muito pequeno (171 contos), equivalente a apenas 
21% da receita municipal (828 contos). Mesmo sabendo-se que a partir 
de 1915 e, muito mais ainda, a partir de 1923, o Estado passou a ter 
uma ingerência maior e depois total na administração dos serviços, e 
que os mesmos passaram a ser produzidos e geridos por contratos que 
se implementaram realmente, não há como esconder o insignificante 
peso que aqueles serviços tiveram nas inversões governamentais. 

A última década da República Ludovicense se caracterizou pelo 
maior comprometimento da verba pública com as cláusulas do Con-
trato Ulen e dos empréstimos externos envolvidos. Como os serviços 
urbanos de São Luís ficaram sob responsabilidade, por quase todo o 
período, de Ulen & Co;  Brightman & Co. Inc. e Ulen Management Com-
pany, não foram relevantes os gastos do município com tais serviços. 
De tal forma, com efeito, era aquele comprometimento que, nos anos 
finais da década, mais de 40% da receita estadual estava empenhada 
na remuneração dos serviços à concessionária e com o pagamento da 
dívida pública. 

Em 1930, o Estado pagava 2.858 contos à Ulen e dispendia 2.600 
contos com pagamento da dívida, o que correspondia a 21, 6% e 19,6%, 
respectivamente, do total da receita pública, de 13.198, 9 contos de réis. 
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Esses dados não podem ser interpretados, obviamente, como 
uma mudança de atitude do governo quanto ao reconhecimento de que 
a verba pública deveria atender, prioritariamente, os serviços públicos. 
Como vimos demonstrando, aquela situação, antes de tudo, foi o reflexo 
de uma política para o setor de serviços públicos baseada em financia-
mentos prejudiciais às finanças públicas, que acabaram estrangulando 
a própria capacidade de endividamento do Estado, porque foram mar-
cadas por uma visão privatista dos serviços públicos, onde a certeza da 
rentabilidade falou mais alto.

Não há dúvida de que a verba pública do Estado, ao longo da 
fase Republicana, esteve subordinada à manutenção e reprodução dos 
aparelhos burocráticos. Por outro lado, não se pode desprezar o fato de 
que os governos sempre tiveram, como objetivo declarado, promover a 
infraestrutura econômica. 

Em todos os governos o diagnóstico era claro: o governo preci-
sava implantar uma rede de transportes no interior para desenvolver a 
economia. Não dispondo de muita verba para realizar plenamente aque-
le objetivo (principalmente por razões estruturais e conjunturais de uma 
economia em tendência declinante e dependente do comércio externo 
e da minocultura agroexportadora), o governo, todavia, criava vários 
incentivos fiscais e tributários a quem se dispusesse a criar aquela 
infraestrutura produtiva no interior. 

Além disso, o recurso do endividamento foi muito utilizado para 
grandes “obras públicas”, na verdade de interesse privado, ainda que 
várias delas não tenham gerado o retorno esperado.  Nas políticas 
de Benedito Leite ou de Urbano Santos, por exemplo, o compromisso 
prioritário com a infraestrutura era claro em suas mensagens. Mesmo 
administrando o Estado sob grande desequilíbrio nas finanças públicas, 
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Leite não escondia que sua meta era “firmar a receita nos impostos de 
consumo para dar toda expansão às forças produtoras” (MENSAGEM de 
Benedito Leite, 7 de Fevereiro de 1907, p. 37). 

O empréstimo francês de 1910, realizado por Luís Domingues, 
que na aparência se dizia voltado aos problemas de saneamento básico 
da Capital, acabou servindo, primordialmente, ao “socorro às fontes de 
produção”. Colocando o desenvolvimento do Maranhão como função de 
uma rede de transportes, Domingues sintetizava sua política a partir 
de “dispêndios com a abertura e limpeza de estradas, desobstrução de 
rios e portos e com a navegação fluvial e costeira” (MENSAGEM de Luís 
Domingues, 1911, p. 25). 

Urbano Santos, seguindo a mesma política, e de forma enfática, 
reconhecia que “a questão do transporte é capital para nós” (MENSA-
GEM, 1921, p. 34).

Em um quadro como este, a verba pública muito pouco serviu ao 
consumo coletivo dos serviços públicos. Por todos os fatores já indica-
dos, a consequência desta gestão das finanças públicas foi, sobretudo, 
o endividamento gigantesco do Estado. 

Prestando conta de sua administração, o Interventor Astolpho 
Serra afirmaria, em 1931, que recebera o Maranhão “endividado até a 
quarta geração... visto que os governos passados só deixaram credores, 
dívidas e compromissos” (MENSAGEM, 50). 

Não exagerava, efetivamente. No final de 1930, a dívida externa 
era de 63.000 contos, a interna de 12.000 contos e a flutuante de 4.000 
contos! (Relatório do Interventor Astolpho Serra, 1931). Enquanto isso, 
a receita total do Estado, no mesmo período, não passava de 13.202 
contos.
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TABELA V
DESPESA MUNICIPAL EM 1914 - SÃO LUIS - MARANHÃO

DESPESA VOTADA EFETUADA
Secretaria da Câmara 15.280$000 13.006$638
Expediente da Câmara 1.500$000 1.329$300
Eventuais da Câmara 1.000$000 999$800
Apanhamento e redação dos debates 720$000 540$000
Repartição da Intendência 124.820$000 106.501$483
Expediente da Intendência Mercado, Matadouro e Jury 4.000$000  3.797$695
Instrução Pública 77.400$000 59.361$015
Aquisição de móveis livros, etc. para escolas 1.880$000 1.943$900
Gratificação pela média de 60 alunos 1.800$000 1.525$000
Cemitério Municipal 10.535$000 9.223$748
Expediente, conserto e limpeza de cemitério 1.000$000 1.005$000
Iluminação Pública 90.000$000 25.081$604
Processos eleitorais 2.000$000 1.488$900
Publicações de atos municipais 2.400$00 70$000
Custas judiciais-Jury 3.000$000 1.470$160
Custas com causas da Intendência 1.000$000 20$000
Vencimentos do Escrivão dos Feitos da Fazenda 1.000$000 830$551
Relojoeiro encarregado dos relógios da Sé e São João 1.000$000 683$331
Eventuais 10.000$000 7.381$722
Juros e amortização de apólices-Lei 157 108.000$000 69.668.000
Juros e amortizações de apólices-Lei 187 50.000$000 22.336$000
Vencimentos do Intendente 12.000$000 10.000$000
Arborização aformoseamento da cidade 45.000$000 43.108$240
Obras públicas 28.665$000 24.174$911
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Limpeza da cidade 80.000$000 78.638$788
Seguros de próprios municipais 1.500$000 1.472$600
Remédios a indigentes 5.00$000 1.472$600
Auxílio à Assistência à Infância 1.200$000 1.200$000
Exercícios Findos 20.000$000 22.872$631
Auxílio à Santa Casa de Misericórdia 3.000$000
Secção do Gás 145.730$080
Melhoramentos diversos-Lei nº 187 121.822$574
Desapropriação 3.932$250
Depósito de inflamáveis 10.595$950
Resolução nº 91 3.057$525
Resolução nº 97 774$900
Resolução nº 98 800$000
Aquisição de I regulador público 562$700

TABELA V
DESPESA MUNICIPAL EM 1914 - SÃO LUÍS - MARANHÃO

DESPESA VOTADA EFETUADA
Dívida ativa 7.553$360
Multas por infrações de posturas 76$200
Multas por infrações de outras leis     4.503$579
Imposto predial        57$200   
Indústria e Profissões 375$000
Bancadas, fressuras e etc. 187$115
Licença para venda de frutas, legumes etc. 11$200
Emolumentos 15$000
Receita eventual 223$500
Laudêmios 15$000
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Renda do Cemitério Municipal 60$000
Renda do Mercado a Praça da Alegria 15$000
Taxa sanitária 6$000
Adicional de 10% sobre a renda § 1 4$060
Adicional de 10% sobre a renda do § 2 34$200
Saldo existente em caixa 10.022$732

704.700$000 828.065$042

Fonte: Relatório da Intendência Municipal.

TABELA VI
RECEITA PÚBLICA - MARANHÃO - 1890-1930

EXERCÍCIOS RECEITA  DIFERENÇA
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS

1890 852:665$400        $
1891 852:665$400        $
1892 852:665$400 613:780$082 $ 238:885$318
1893 1.517:774$730 1.384:875$376 $ 186:899$354
1894 1.911:061$262 1.573:891$035 $ 337:170$227
1895 1.904:360$430 1.525:786$294 $ 378:574$136
1896 1.682:264$730 1.467:378$805 $ 214:885$925
1897 1.735:264$730 1.660:654$764 $ 74:609$966
1898 1.321:364$730 2.129:496$360 808:131$630 $
1899 1.468:600$000 2.308:436$846 839:836$846 $
1900 2.011:600$000 2.814:364$883 802:764$883 $
1901 1.975:500$000 2.133:743$197 158:243$197 $
1902 2.437.900$000 2.230:665$562 $ 207:234$438
1903 2.353:429$800 2.463:736$723 110:306$923 $
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1904 2.526:291$150 2.767:207$982 240:916$832 $
1905 2.701:453$750 2.722:681$767 21:228$017 $
1906 2.942:900$000 2.259:547$416 $ 683:352$584
1907 1.322:525$000 1.329:167$059 6:642$059 $
(*) 1907-1908 2.655:150$000 2.727:887$666 72:737$666 $
1908-1909 2.630:150$000 2.504:051$237 $ 126:098$763
1909-1910 2.616.650$000 $ $ $
1910-1911 2.483:600$000 2.481:153$223 $ 2:446$777
1911-1912 2.748:200$000 2.305:567$554 $ 442:732$446
1912-1913 3.323:063$362 3:067:363$690 $ 255:699$672
1913-1914 3.291:665$145 2.994:320$466 $ 297:344$679
1914-1915 3.331:500$000 3.163:912$400 $ 167:587$600
1915-1916 3.172:000$000 4.210:047$376 1.038:047$376 $
1916-1917 3.307:792$682 4.895:837$028 1.588:044$346 $
1917-1918 3.526:762$682 5.667:444$227 2.140:651$545 $
1920-1921 6.513:000$000   -
1926-1927 8.085:000$000 -
1930-1931 13.202:000$000 -

FONTE: Relatório de Urbano Santos. Lei Orçamentária 940, de 26.04. 1920; Lei Orça-
mentária 1.268, de 9.04. 1926 e Lei Orçamentária 1.396, de 11.04.1930.
(*) Somente o primeiro semestre.
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TABELA VII
VALOR DA PRODUÇÃO DO MARANHÃO - 1854-1918

ANOS ENTRADA NA CAPITAL CONH. DO INTERIOR TOTAL
1º período

1854-1855 2.650:193$522 $ 2.650:193$522

1855-1856 2.604:682$318 $ 2.604:682$318
1856-1857 3.326:279$882 $ 3.326:279$882

1857-1858 4.047:464$739 $ 4.047:464$739

2º período

1899 13.004:072$978 $ 13.004:072$978

1900 11.366:598$685 $ 11.366:598$685

1901 8.216:348$050 $ 8.216:348$050
1902 6.613:135$760 $ 6.613:135$760

1903 7.076:043$176 $ 7.076:043$176

1913 6.457:039$275 $ 6.457:039$275

3º período

1915-1916 20.373:903$366 8.483:140$830 28.857:044$196

1916-1917 24.111:946$580 8.037:727$804 32.149:674$384
1917-1918 32.822:378$253 10.235:680$998 43.158:059$251

Fonte: Relatório de Urbano Santos, 1920, p.145.
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TABELA VIII
VALOR DAS EXPORTAÇÕES PELO PORTO DE SÃO LUÍS - MARANHÃO

1852-1918 
ANOS

PARA O 
ESTRANGEIRO

PARA DENTRO DO 
PAÍS

TOTAL

1852-1853 1.718:476$922 262:659$391 1.981:136$312
1853-1854 2.366:6094102 350:203$088 2.746:812$790
1854-1855 2.017:328$330 340:185$285 2.357:515$615
1856-1857 2.234:183$472 442:748$995 2.676:932$467
1857-1858 2.770:627$246 646:018$904 3.416:646$150
1858-1859 2.454:967$476 521:192$333 2.976:156$809
1859-1860 2.511:210$583 653:837$272 3.155:047$855
1860-1861 2.049:384$582 445:226$205 2.494:610$787
1861-1862 2.757:912$372 296:092$307 3.054:004$679
1862-1863 4.722:001$564 352:896$370 5.084:897$934
1863-1864 7.247:592$429 266:141$224 7.516:733$653
1864-1865 5.572:602$117 225:536$186 5.808:138$303
1865-1866 6.183:419$000 304:388$801 6.487:807$801
1866-1867 4.509:907$000 371:429$132 4.881:336$132
1867-1868 $ $ 5.487:783$462
1877-1878 2.234:944$562 $ $
1897 $ $ 5.551:639$536
1898       $ $ 6.429:382$055
1899 2.348:116$380 6.549:460$976 8.897:577$356
1900 2.654:961$570 7.412:867$282 10.067:828$792
1901 $ $ 7.494:328$786
1902 3.415:856$470 5.552:121$333 8.967:977$803
1903 3.422:075$412 4.982:103$640 8.404:179$052
1914-1915 1.528:909$290 6.212:362$983 7.741:272$293
1915-1916 2.077:258$325 14. 176:165$865 16.253:424$290
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1916-1917 4.659:460$280 16.715:881$697 21.475:341$977
1917-1918 5.399:982$470 21.708:574$868 27.108:557$338

Fonte: Relatório de Urbano Santos, 1920, p. 144.
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CON
CLU
SÃO
“... é porque sentem também o indiferentismo 
esmagador dos homens da governança, 
pelos óbices que entravam as forças ativas 
de toda a coletividade, e o desprezo que lhe 
votam, igual ao cuidado que egoisticamente 
se dispensam e aos amigos da grei, 
beneficiando-se e beneficiando-os”.

(Nascimento Moraes. Vencidos e degenerados. 
1915).
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Com toda certeza, é muito difícil traduzir o significado do termo 
público em regimes como o brasileiro da Primeira República. 
HABERMAS (1984) chama atenção para este tipo de dificul-

dade, baseando-se na natureza complexa das sociedades industriais 
tardias e sócio-estatalmente organizadas. 

A República Ludovicense, além de reunir tais atributos, ainda 
carregava o pesado fardo de ser uma sociedade fortemente controlada 
pela oligarquia, no plano político e, em grande parte, formada de ex-es-
cravos, brutalmente violentados ao longo dos anos, no âmbito social. 

Além disso, como se não bastasse, era uma estrutura econômica 
bastante atrasada em relação aos padrões capitalistas e tecnológicos 
da época. Mesmo que seja esperado, em casos como este, o reconhe-
cimento de que o poder público normalmente obriga-se a definir os 
padrões públicos de convivência com a cidadania, não há como negar a 
complexidade que envolve a compreensão exata dessa “nova” forma de 
sociabilidade na Primeira República.

O liberalismo oligárquico, por seu turno, dificultou ainda mais a 
compreensão do termo público. Através dele a sociedade foi vista, prin-
cipalmente, através dos olhos da esfera privada. A rigor, a esfera públi-
ca esteve esquecida em algum lugar. O reino da persuasão e da palavra, 
como símbolos essenciais, em Hannah Arendt, do político, estiveram, 
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em grande parte, desaparecidos, tornando a questão da “produção do 
público, uma problemática capital” (VIANNA, 1978).

Além dessas dificuldades, há ainda outra, com igual teor de 
complexidade: a antiga e sempre atual questão do “ocultamento” do 
privado no público, de que nos adverte Karl Marx. Em sociedades su-
jeitas à luta de classes, compreendê-la é um dado fundamental para o 
entendimento do termo público. 

A rigor, a mistificação das relações socioeconômicas tem o efeito 
de tornar a apropriação do público pelo privado algo natural, porque 
estaria sendo feito em nome de um suposto princípio de legitimidade e 
de necessidade coletiva.

No caso da República Ludovicense, ficou evidente uma concep-
ção onde o Estado não foi visto como sujeito de direito público, o que, 
certamente, dificultava a construção, pelo poder público, de uma noção 
mais democrática do termo “público”. Na verdade, o espaço público 
restrito que a República produziu não se explicava apenas pelo libe-
ralismo ou por suas eventuais noções imprecisas de coisa pública. O 
fator mais determinante para essa situação residiu no papel dos atores 
políticos envolvidos, em especial o Estado, no tocante ao acionamento 
das questões de ordem pública.

Com efeito, o público e o privado estiveram sempre medindo for-
ças na República Ludovicense. O motivo básico decorria da situação 
potencialmente conflituosa representada, no plano econômico, pela 
apropriação privada desigual dos serviços e no plano político pelos me-
canismos autoritários de poder que, sem dúvida, impediram a eclosão 
de conflitos sociais ameaçadores. 
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A produção da coisa pública esteve, pois, sujeita a esses dois en-
traves, ainda que não revelados explicitamente pelos fatores políticos. 
As dimensões da esfera pública tiveram necessariamente que obedecer 
aos avanços e recuos desta peleja e o não-acesso democrático aos ser-
viços públicos jamais poderá ser compreendido sem que se considere 
tal campo de relações.

Na verdade, a República Ludovicense não existiu como “coisa pú-
blica”, se examinada pela ótica da produção, distribuição e consumo de 
serviços. A República Ludovicense, neste particular, só subsistiu como 
“res privata”. Não houve “ res pública” porque o espaço de privilégios 
que veio do Império continuou se ampliando com a inclusão dos privile-
giados da República. A lógica de produção de serviços a partir de áreas 
já servidas continuou vigorando inteiramente.

Se, conforme a decantada frase de Aristides Lobo, o povo assistiu 
“bestializado” o advento da República brasileira, perplexo com a desfa-
çatez com que figurões do Antigo Regime se acercaram do novo círculo 
de poder; na República Ludovicense não foi diferente. Pior até. Ali os 
próprios republicanos “autênticos”, como Isaac Martins e Dunshee de 
Abranches, assistiram não só bestializados, mas profundamente indig-
nados, à proclamação da “República de Mentira”. 

A respeito da concepção de cidadania embutida nas políticas 
públicas para o setor dos serviços básicos, buscamos as fontes com a 
premissa de que a concepção de cidadania que informava a produção, 
distribuição e consumo de serviços públicos fundava-se em uma pers-
pectiva de cunho “patrimonial”, ou seja, a condição para ser cidadão 
dependia de condição social, a ponto de só aos melhores localizados na 
hierarquia estar garantido o acesso aos serviços. 
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As razões políticas e ideológicas para isto residiam, principal-
mente, no controle do Estado pelo poder das oligarquias, domínio esse 
exercido quase que inabalavelmente durante toda a Primeira República, 
o que gerou um sistema político fechado e de poucos canais de expres-
são para a vontade coletiva. 

Esse trabalho, evidentemente, seria mais completo se, do mesmo 
modo que explorou as iniciativas do poder público no âmbito de suas 
políticas para os serviços públicos urbanos, tivesse, com a mesma in-
tensidade, examinado, em nível da sociedade, o processo participativo, 
o poder de autogestão da comunidade ou a capacidade de criar e lutar 
por um espaço próprio, fatores esses que estabelecem as condições 
para a criação, na sociedade, de uma vontade pública ou política.  

Ainda que atento ao problema ao longo da elaboração dos estu-
dos e, de certo modo, condicionado à própria escassez de fontes, essa 
pesquisa, como já evidenciado, optou pelo enfoque das políticas públi-
cas, preferencialmente, segundo o tratamento dado a elas por SALIS-
BURY (1968), isto é, como iniciativas tomadas ou ratificadas pela esfera 
governamental. 

Por essa abordagem, o que fica em observação, prioritariamente, 
é o lugar onde as políticas públicas são engendradas, mais do que a 
“vontade pública” da sociedade, isto é, as suas decisões com potencial 
para gerar consequências públicas, ou políticas.

Os objetivos centrais desse estudo, ligados à explicitação dos 
fatores determinantes na produção da “coisa pública”, na Repúbli-
ca Ludovicense, cremos tê-los alcançado. Procuramos, até de modo 
exaustivo, expor as prioridades das políticas públicas para o setor de 
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infraestrutura urbana, à luz do tratamento dado à produção, gestão e 
consumo de serviços públicos. 

Julgamos que o esforço realizado no sentido de caracterizá-los 
e os seus processos evolutivos, no bojo dos quais se pôde perceber 
os fatores políticos e econômicos subjacentes permitiram identificar 
a “concepção” de cidadania que informou aquele processo produtivo 
especial.

Com efeito, iniciamos pela questão ligada à concepção de “coi-
sa pública” adotada pelo Estado, presente nos critérios determinantes 
da produção dos serviços públicos (“coisa pública”). Partimos para as 
fontes com a premissa de que os critérios sociais foram sempre secun-
dários na produção de serviços urbanos, fato que caracterizaria uma 
concepção de “coisa pública” identificada apenas com as camadas de 
maior poder econômico e político, que, ao longo das análises, preferi-
mos denominar de “elites”, traduzidas não apenas como as pessoas ou 
grupos monopolizadores das instituições de poder (por força de algum 
requisito especial), mas, igualmente, por aqueles que ocupavam posi-
ções de mando ou de prestígio social, intelectual e material. 

Julgamos, com efeito, ter comprovado a veracidade da premissa 
pelas amplas evidências da concentração dos serviços existentes, o 
que acabou restringindo o acesso aos mesmos pelas classes populares, 
realidade essa explicada, principalmente, pela natureza concentracio-
nista do poder político e do poder econômico na República Ludovicense.

Cremos ter comprovado a pertinência das premissas referidas, 
pois as bases das políticas públicas levantadas são ricas em demons-
trações de que, na República Ludovicense, a cidadania democrática, 
pela ótica do acesso coletivo aos serviços públicos, passou, realmente, 
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ao largo. Demais, como nos campos político e econômico, a República 
Ludovicense apresentava tendência descensional, a recusa em reco-
nhecer, ampliadamente, a cidadania, se explicaria, também, por uma 
forma elitista de ver a “coisa pública”, o que acabou sendo um traço 
marcante da oligarquia local.

Com efeito, a concepção de cidadania derivada das iniciativas 
governamentais, ligadas aos serviços públicos, na República Ludovi-
cense, poderiam ser sintetizadas no que denominamos de cidadania 
restringida, isto é, no gozo de tal prerrogativa a partir de uma condição 
social que se fundamentava na disponibilidade de privilégios políticos e 
econômicos por parte daqueles que a desfrutavam. 

Assim sendo, a cidadania restringida não se identificava, ob-
viamente, nem com a cidadania política clássica, caracterizada pela 
existência de direitos democráticos na sociedade, nem tampouco pos-
suiria qualquer identidade com a “cidadania regulada” de Wanderley 
Guilherme dos Santos e outros, a qual se lastreia na existência de um 
Estado corporativista. 

A cidadania restringida das políticas governamentais de serviços 
públicos teve, portanto, como marca registrada, o não reconhecimento 
do povo como sujeito de personalidade plena, tanto no aspecto político, 
quanto no jurídico, não sendo, assim, capaz de assimilá-lo como agente 
político ativo no trato da coisa pública. Eis porque, na República Ludo-
vicense, os serviços públicos foram sempre um “produto” a serviço do 
Estado, dos produtores de serviços, dos fornecedores de insumos e dos 
consumidores privilegiados.

Esse, sem dúvida, foi um caso capaz de demonstrar que os direi-
tos de cidadania prevalecentes em cada sociedade refletem, em última 
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análise, a estrutura social dessa mesma sociedade. Do mesmo modo, 
ficava comprovado também o peso dos fatores culturais e políticos para 
a delimitação da estrutura que vai ter a cidadania e o cidadão, referen-
dando o que Marx, Rousseau e outros destacavam, qual seja o fato de 
que a existência da cidadania depende da politização da sociedade civil.  
Silenciada e imobilizada, a sociedade civil ludovicense pouco pôde fazer 
para criar uma vontade pública capaz de afetar a distribuição desigual 
dos serviços públicos.

Vimos que na República Ludovicense a expansão da cidadania so-
cial, medida a partir de eventual disponibilidade crescente de serviços 
básicos à população, não teria se dado, com a mesma intensidade das 
áreas mais desenvolvidas do país, o que foi comprovado pelas informa-
ções trabalhadas neste estudo. 

As comparações, frequentemente feitas, entre a situação dos ser-
viços ali e no Rio de Janeiro ou em São Paulo demonstraram, cabalmen-
te, não só a decrescente disponibilidade de serviços para o consumo da 
coletividade (questão que se ligou à existência de um processo a que 
denominamos de “concentração ampliada”, pois os serviços permane-
ceram concentrados e se reproduziram, fundamentalmente, nas áreas 
nobres da cidade), como também a flagrante defasagem “tecnológica” 
dos mesmos, fato esse que acabou atribuindo à República Ludovicense 
a incômoda condição de ter sido uma das últimas cidades brasileiras a 
“modernizar” os seus serviços públicos urbanos.

A justificativa colocada para tanto, centrava-se nas caracterís-
ticas da estrutura econômica estadual, baseada na agroexportação, o 
que teria gerado uma concepção estritamente mercantil da vida social, 
levando o Estado a se organizar para cuidar, principalmente, daqueles 
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interesses. Argumentava-se ainda que, em realidade como aquela, não 
existiria o interesse real em desobstruir a cidadania social, através da 
generalização do consumo coletivo de serviços, pois, pela lógica mer-
cantil, seria mais “rentável” a aplicação dos recursos disponíveis no 
setor da infraestrutura produtiva.

Embora sem desmentir a veracidade dessa argumentação, os da-
dos revelaram que o processo responsável pela produção de serviços 
não obedeceu, rigorosamente, àquela lógica. A análise do comporta-
mento da verba pública revelou, por exemplo, que a prioridade de gas-
tos se assentava na manutenção e reprodução do aparelho burocrático, 
situação esta que permaneceu presente na maior parte da Primeira Re-
pública no Maranhão. Isto não quer dizer, evidentemente, que o Estado 
não tivesse compromisso com a agroexportação, e não se interessasse 
pelo desenvolvimento da infraestrutura produtiva. Sem dúvida não fal-
taram incentivos para tal. Afinal no Estado Oligárquico se faziam re-
presentar, prioritariamente, os interesses das oligarquias, obviamente.

A justificativa concebida originariamente não dava conta, por-
tanto, do quadro levantado. Poderíamos, na verdade, reformulá-la, 
afirmando que o retardamento, por parte do Estado, em dotar a cidade 
de adequados serviços urbanos se deveu, no plano estritamente econô-
mico, ao fato de que, no Maranhão, por quase toda Primeira República, 
não estarem ainda concluídas as condições para acumulação no setor 
rural. Este “retardamento”, sem dúvida, se prolongou muito além do 
esperado e do ocorrido no Brasil, por força daquele traço especial da 
formação do Estado maranhense, que foi a permanência duradoura dos 
investimentos públicos na própria burocracia.
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Por outro lado, no momento em que o Estado passou a gastar ver-
bas com a modernização dos serviços urbanos da Capital, o que se deu 
a partir de 1923, através de empresas norte-americanas, não pode ser 
interpretado como um projeto organizado, objetivo e sistemático visan-
do a criar as condições de acumulação no setor urbano. Primeiramente, 
porque não havia nenhuma evidência de que já estivesse completada 
aquela situação na zona rural. Sabe-se que, ainda por muitos anos, o 
Maranhão ficaria sem uma sólida infraestrutura produtiva no interior, o 
que só se iniciou mesmo no final dos anos 1950. 

Depois, não existe evidência histórica que atribua à rede de ser-
viços públicos criada em meados dos anos 1920, um papel econômico 
tal que tenha modificado o padrão de formação da renda no Estado, que 
continuaria, majoritariamente, oriunda do setor primário.  As ativida-
des mercantis, comerciais e de serviços em geral, que se serviram da 
infraestrutura urbana, jamais tiveram peso ponderável. Assim sendo, a 
conclusão a ser extraída da modernização dos serviços nos anos 1920, 
é que a mesma obedeceu, sobretudo, a um projeto político das elites 
situacionistas, que viram ameaçada sua dominação na Capital, onde a 
obsolescência dos serviços públicos estava sendo uma arma poderosa 
dos oposicionistas, utilizada, convincentemente, contra o modelo polí-
tico tradicional das oligarquias. 

Tudo leva a crer que os governistas viram no Contrato Ulen um 
instrumento poderoso para manter o domínio, pela virtual possibilidade 
de afastar a crise de serviços. Só que neste caso, premidos pela ur-
gência de solução a um problema de grandes proporções, talvez maior 
que suas capacidades de resolvê-los, acabaram acertando condições, 
de tal modo danosas aos cofres públicos, que, pelos compromissos fi-
nanceiros envolvidos, paralisaram os investimentos governamentais e 
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levaram o Estado a um endividamento externo sem precedentes em sua 
história. 

Assim, o atraso da reforma infraestrutural, à qual se ligavam as 
questões urbanas e sanitárias, se explicaria, muito mais pelas caracte-
rísticas retardatárias de sua estrutura política, econômica e social, do-
minada pelos interesses oligárquicos e da economia agroexportadora, 
onde, obviamente, as atividades urbano-industriais não tiveram força 
suficiente para exigir tais reformas.

A premissa básica que informa a hipótese sobre os processos de 
segregação espacial e suburbanização refere-se ao fato de que tais pro-
cessos teriam sido consequência da produção e expansão dos serviços 
urbanos na Capital. Não foi muito difícil comprovar a presença deste 
fenômeno na República Ludovicense. Ficou evidenciada claramente 
uma espécie de perímetro dos privilegiados, onde, tal qual um oásis 
no deserto, encontravam-se concentrados e disponíveis os melhores 
serviços.  Regiões essas que, a rigor, acabavam sendo sempre o cartão 
de visitas da cidade. 

Não foi de todo possível reconhecer, entretanto, que aqueles pro-
cessos tenham sido decorrência direta da disponibilidade de serviços. 
Afinal, como se pôde ver, a expansão dos mesmos se deu de modo 
lento, quando não, até mesmo, decrescentemente. 

A segregação e a suburbanização se explicariam também pela 
própria forma de ocupação do espaço, influenciada pelos traços cultu-
rais e psicológicos de uma cidade comandada por uma elite marcada-
mente de pouca sensibilidade social.
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Não há dúvida de que a existência dos serviços implicava na 
sobrevalorização das áreas servidas. Afinal, a valorização do espaço 
guarda íntima relação com a existência de facilidades infraestruturais.    
Não foi à toa que a especulação imobiliária andou “pari-passu” com o 
traçado das linhas de bonde ou com as primeiras redes de iluminação 
pública. Não foi por acaso, também, que a rede de água e esgoto foi 
construída em áreas habitadas pelas elites.

Além disso, as linhas de bonde para o Anil criaram o eixo cen-
tral, em torno do qual a cidade cresceu e produziu os seus subúrbios, 
propiciando assim a conquista de áreas novas a serem ocupadas por 
aqueles que não tinham como morar no núcleo central, cuja valorização 
imobiliária já não podia ser assimilada pelo povo.

Poucas palavras antes da despedida. Ainda que volumoso, por-
tanto mais vulnerável, e às vezes, involuntariamente, pretencioso em 
suas verdades, este é um trabalho de reconhecido caráter exploratório. 
Seu conteúdo e forma, em sua maior parte, foram tecidos a partir de 
um paciente trabalho de análise e sistematização de dados, recolhidos 
em várias fontes, muitas delas, pelo descaso, incompletas ou, às vezes, 
resgatadas quase mortas.  

Por tais motivos, muitas de suas colocações precisam continuar 
sendo investigadas e testadas em processos de análise sempre rigo-
rosos. Algumas delas foram construídas com a intenção deliberada de 
suscitar o debate ou, por uma felicidade, estimular a polêmica. 

Por outro lado, ainda que nada ocorra, todavia, ficará, pelo me-
nos, a recompensa de um trabalho que tentou discutir o passado com a 
finalidade de ajudar a produzir um futuro mais revolucionário, onde, de 
fato, sejam proclamadas “Repúblicas” de verdade.
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Desse esforço de análise, com efeito, emerge uma espécie de 
conclusão-síntese, que não aparece explicitada como hipótese, mas 
que decorre da própria discussão em torno das mesmas: os serviços 
públicos, a rigor, não se expandiram e foram insuficientes porque, fun-
damentalmente, a verba pública não foi gasta para atender e desenvol-
ver o consumo democrático de serviços públicos. 

Utilizando a verba pública para outros fins, sejam políticos ou 
econômicos, o Estado acabou “privatizando-a”, ao excluí-la da esfera 
pública. 

Desvirtuando a essência do significado de “público”, aquilo que é 
necessário à vida social, com a má utilização da verba pública, o “poder 
público” acabou confirmando que nem tudo que é estatal é público e 
que, de fato, a República Ludovicense não foi capaz de superar o seu 
maior desafio: a própria produção da “coisa pública”.
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O tema aqui tratado tem merecido a atenção, principalmente da 
literatura acadêmica brasileira ligada às áreas da sociologia 
e da ciência política, não sendo ainda tão expressivo o seu 

tratamento no âmbito da história. Por essa razão são abundantes os 
estudos que trabalham a democracia e a cidadania a partir de movi-
mentos sociais, movimentos políticos e movimentos sindicais, referidos 
aos processos político-institucionais. 

Em tais estudos, o ângulo de análise é quase sempre o da ca-
pacidade de interpelação desses movimentos no que tange aos seus 
direitos de cidadania. A rigor, são estudos que procuram dar conta, prin-
cipalmente, da questão social e política, na perspectiva de construção 
de uma ampla explicação a respeito dos processos sócio-políticos que 
definem as relações entre sociedade civil e estado/sociedade política.

Outro aspecto da literatura sobre democracia e cidadania em 
nosso país é que a mesma embora tendo como referência de observa-
ção empírica, movimentos sociais e políticos ocorridos, principalmente 
nos grandes centros urbanos, coloca-se como intérprete do fenômeno 
em plano nacional. 

Sem desmerecer sua real representatividade, não podemos dei-
xar de admitir, todavia, que esse tipo de conhecimento em muito poderá 
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ampliar-se com a incorporação de contribuições representativas das 
demais localidades e regiões que formam o território brasileiro. 

O Maranhão, por seu turno, apresenta uma trajetória econômica 
e política bem distinta do comportamento dos grandes centros, onde 
a maior parte das pesquisas sobre democracia e cidadania tem sido 
feitas. Enquanto naqueles centros, o capitalismo brasileiro é mais di-
nâmico e se desenvolve ao ponto de constituir o seu núcleo central, no 
contexto maranhense o desenvolvimento do capitalismo passou por um 
processo diferenciado, ainda que articulado ao núcleo central, no qual 
sua marca característica ainda é um contínuo processo de estagnação 
econômica e retardo político, especialmente durante o recorte temporal 
da presente pesquisa. 

É de se supor, pelo fato de ser a democracia e a cidadania um 
fenômeno “nacional”, que estudos sobre cidadania em realidades es-
pecíficas, não só venham a preencher as reconhecidas lacunas, como 
também enriquecer a própria construção de uma interpretação nacional 
ampliada da democracia e da cidadania, nos quais participem tanto os 
conteúdos sociais e políticos, como conteúdos históricos contextuali-
zados.

Especialmente sobre a cidade de São Luís, lugar de referência 
empírica do presente estudo, explorar a sua história, sua realidade e 
evolução, foram fundamentais para a investigação, destacando-se o 
apoio recebido de alguns trabalhos, produzidos em diferentes épocas, 
sendo alguns deles ótimos retratos da vida da cidade. Alguns deles: 
“História das Ruas e Praças de São Luís” (1971), de Domingos Vieira 
Filho; “A Cidade de São Luís” (1955), de Rubem Almeida, publicado na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão; “A História 
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de São Luís” (1948), de Antônio Lopes e Wilson Soares; “Geografia do 
Maranhão” (1923), de Fran Paxeco; “O Torrão Maranhense” (1916), de 
Raimundo Lopes, que traça um precioso quadro do cotidiano, na cidade 
de São Luís, nos primeiros anos do século passado. 

Ainda sobre São Luís, na perspectiva do seu processo de urbani-
zação, foi possível encontrar boas referências nos trabalhos “Ensaios 
Sobre a Realidade Maranhense” (1983), de Manuel Correia de Andrade; 
“Questões Agrárias no Maranhão Contemporâneo” (1976), de Alfredo 
Wagner Berno de Almeida e Laís Mourão; “Algumas Observações Críti-
cas Sobre o Planejamento Espacial da Economia Maranhense” (1976), 
de José Henrique Braga Polary. Na verdade, trata-se de uma bibliografia 
de origem variada, não sendo produto exclusivo de historiadores profis-
sionais, a despeito da pretensão historicista. 

O Maranhão intelectual do século XX tem muito a dever do Mara-
nhão do século XIX. A listagem elaborada por Joaquim Vieira da Luz, para 
o século XIX, é rica, tanto em quantidade, como em qualidade. Vejamos 
os principais nomes que ele destaca, os quais também foram visitados 
e ajudaram a formar a arquitetura da sociedade maranhense desde seus 
primórdios: Sotero do Reis (1800-1871), João Lisboa (1812-1863), Fábio 
Alexandre de Carvalho Reis (1815-1890), Cândido Mendes de Almeida 
(1818-1881), Gonçalves Dias (1823-1864), Antonio Marques Rodrigues 
(1826-1873), César Augusto Marques (1826-1900), Antonio Henriques 
Leal (1828-1885), João Mendes de Almeida (1831-1898), João Antonio 
Coqueiro (1837-1910), Temístocles Aranha (1837-1887), Martinus Hoyer 
(1829-1881), Luís Antonio Vieira da Silva (1828-1889), José Ribeiro do 
Amaral (1853-1927), Teixeira Mendes (1855-1927), José Abranches de 
Moura (1861-1944), Jansen Muller (1862-1922), Justo Jansen Ferreira 
(1864-1930), João Francisco Gronwell (1865-1901), Antonio Roxoroiz de 
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Belfort (1867-1917), Antônio Barbosa de Godois (1860-1923), Dunshes 
de Abranches de Moura (1867-1941), Antonio Lobo (1870-1916), José 
Domingues (1871-1946), Achilles Lisboa (1872-1951), Fran Paxeco 
(1874-1952), Antônio Lopes (1889-1950), Raimundo Lopes (1894-1941), 
sendo esses últimos classificados mais como autores do século XX, do 
que do século XIX.

Com efeito, na obra de alguns autores de séculos passados, 
encontramos bons relatos acerca da cidade de São Luís em tempos 
mais remotos, que, complementados com descrições mais recentes, 
nos permitiram construir uma boa trajetória da evolução social, polí-
tica e econômica da cidade. São exemplos: “História do Comércio do 
Maranhão-1612/1895”, de Jerônimo de Viveiros; “Crônica Maranhense”, 
seleção de artigos de João Lisboa, de meados do século XIX; “Dicioná-
rio Histórico-Geográfico da Província do Maranhão”, de César Marques, 
cuja primeira edição em 1870; “A Esfinge do Grajaú”, de Dunshes de 
Abranches, que narra os antecedentes e o clima político em que se fez 
a República no Maranhão, em especial no Alto Sertão (1888), sendo que 
os capítulos iniciais descrevem o panorama cultural e político de São 
Luís, no fim do século XIX,  ou na obra “Viagem ao Norte do Brasil”, de 
Spix e Martius, que descreve a situação de São Luís entre o fim dos 
anos 10 e o começo dos anos 20 do século XIX.  

Em 16 de Junho de 2017 esse trabalho, agora em 2ª edição, 
completará 28 anos de vida como livro impresso e 29 anos de sua ela-
boração inicial como dissertação de mestrado ao programa de pós-gra-
duação em História da Universidade Federal Fluminense – UFF, do Rio 
de Janeiro. 
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Estando durante o mês de Janeiro e boa parte de Fevereiro de 
2017 debruçado (ou imerso?) em sua releitura, com vistas à sonha-
da reedição, graças ao programa editorial da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, materializado na Biblioteca Básica Maranhen-
se  – BBI/SECTI, do Governo do Estado do Maranhão, saio do mergulho 
impressionado comigo mesmo, por saber-me autor de um conteúdo 
elaborado com imensa paixão intelectual, evidenciando as influências 
de uma época em que a produção oriunda da universidade era vista 
com muito respeito, responsabilidade e também como expectativa de 
ousadia no campo do saber.

Fez-me lembrar, vivamente, os tempos mágicos do Rio de Janei-
ro, entre 1984 e 1986, vivendo entre a Capital e Niterói; das travessias 
da Baía da Guanabara e da ilustração de professoras e professores do 
programa de pós-graduação em ciências humanas e sociais da UFF; 
passando ainda por curso especial na disciplina de Ciência Política, 
realizado no respeitado Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro – IUPERJ, da Universidade Cândido Mendes, localizado em Bo-
tafogo. 

Fizeram lembrar-me também das amizades construídas com os 
colegas de cursos, cariocas e de outras paragens, quadros competentes 
e talentosos que mais tarde se tornariam, muitos deles, referências em 
suas áreas de conhecimento. Com quanta gente fora do comum tive o 
privilégio de conviver! Sem esquecer o velho Pernambuco da Real Gran-
deza, filósofo de rua que me ensinava a ver tudo de cabeça para baixo.

Concluir o estudo a que nos propusemos foi um desafio muito 
grande. As pesquisas iniciais em São Luís para delinear o pré-projeto de 
investigação, a aprovação no processo de seleção, toda a fase de obten-
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ção dos créditos acadêmicos, culminando com o inexorável momento 
da defesa do conteúdo para o credenciamento ao título do mestrado.

A volta ao passado, a partir da releitura da obra pronta e publi-
cada há quase 30 anos, cotejada com o mundo atual em que vivemos, 
parafraseando o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, um mundo mais 
líquido que sólido, permitiram que criássemos um pano de fundo inte-
lectual, mix de ciência e intuição, como balizador das modificações e 
acréscimos feitos ao texto original, pequeníssimos, por sinal. 

Preferimos, na verdade, manter a integridade da obra, revendo e 
redistribuindo alguns conteúdos, sem prejudicar o que ela tem de mais 
característico: o esforço de edificação de uma arqueologia societária 
em que se ensina e se aprende muito mais a partir dos registros feitos, 
que de acréscimos imaginados novos, só porque elaborados em tempos 
referidos ao aqui-agora.

Cremos que a grande aceitação da obra original, presente na 1ª 
edição do livro, se deveu a esse formato. O trabalho foi composto e 
apresentado de um modo tal, combinando trabalho artesanal e trabalho 
científico, onde o leitor pode dialogar com conteúdos que o ajudam, 
tanto no manejo das normas metodológicas da academia, como na dis-
ponibilidade de um sistema de investigação compreensível e didático, 
valorizando a ousadia de pensar e organizar o saber construído. 

Além disso, a obra destaca a importância e, ao mesmo tempo, a 
complexidade de um “constructu” teórico envolvendo expressões como 
democracia-cidadania-público-privado-coisa pública, como utopias 
não concretizadas desde muito tempo e, ao mesmo tempo, ainda hoje, 
muito difíceis de se concretizarem na vida social brasileira e em outros 
países.
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Aproveitamos, com efeito, para relembrar que o interesse pelo 
tema derivou, sobretudo, dos apelos filosóficos e históricos de um con-
texto nacional saído do imediato pós-Regime Militar, no qual, a cons-
trução da democracia era sinônima de um novo conceito de revolução 
que se potencializa pelo reconhecimento e peso estratégico da cidada-
nia ativa. O brilho intelectual de Victor Valla e o prestígio acadêmico do 
mestrado da UFF ajudaram a combinar metodologia científica e intuição 
militante, levando o autor a encarar o desafio do tema de estudo.

O trabalho que nos retorna agora, materializado em uma 2ª edi-
ção para continuar suas provocações, possui, portanto, muitas estórias 
para contar e, ao que parece, pela aceitação que teve, também fez his-
tória, tanto em nossa província, como em outras geografias do país, 
pelos bons números do seu desempenho como fonte de consulta em 
várias produções intelectuais vinculadas ao seu campo temático. 

Assim, tudo leva a crer, foi aprovado o esforço do autor de encarar 
as dificuldades metodológicas de se recortar um universo de pesquisa 
amplo, sintetizado na análise da “produção da coisa pública”, em um 
contexto mais que secular em seus movimentos instituintes, antes e 
durante o recorte temporal sob investigação.

Com efeito, as dificuldades em trabalhar, historicamente, recor-
tes temporais longos, sempre foram constatadas no âmbito da pesqui-
sa social. Tomando-se o período 1889-1930, são 41 anos de longitudes 
que não permitem cortes cirúrgicos, precisos, milimétricos, mas, no 
máximo, induzem a um recorte na atmosfera que transversaliza o con-
texto, o que, diga-se também, representa um engenho e uma arte não 
menos complexa. Afinal, o que desafiou e continua instigando é a ques-
tão da “coisa pública”, da democracia, da cidadania como dilemas que 
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envolvem a necessidade de existirem nas relações sociais, seja como 
realidade factual seja como aspiração utópica. 

Como vimos nas Conclusões, a “produção da coisa pública” obe-
deceu a critérios políticos e econômico-mercantis. Os critérios sociais 
foram sempre secundários, o que engendrou uma concepção de coisa 
pública identificada fortemente com as camadas de maior poder eco-
nômico e político. 

A adoção desse critério restringiu o acesso das camadas popula-
res àqueles serviços, em razão do processo de concentração espacial, 
permanecendo como traço marcante daquela sociedade. Este tipo de 
comportamento esteve condicionado pela situação de predomínio do 
poder oligárquico e das atividades agroexportadoras, fonte primária da 
natureza concentracionista do poder econômico e do poder político.

Vimos, também, que a concepção de cidadania que informou a 
produção da “coisa pública” foi sempre patrimonialista. Ela só assumiu 
eventualmente a aparência da cidadania democrática quando possibili-
tou ao Estado atingir objetivos econômicos e políticos imediatos. 

O controle do Estado pelo poder oligárquico favoreceu essa situ-
ação, fato que imprimiu o caráter duradouro dessa concepção, diferen-
temente do que ocorreu nos grandes centros urbanos do país, onde o 
reconhecimento da cidadania foi influenciado pelos movimentos sociais 
e pela ascensão do poder burguês industrial em formação ao aparato 
estatal.

Não se compatibilizava com esse formato político, portanto, a de-
sobstrução plena da cidadania social, através do consumo coletivo uni-
versalizado de serviços básicos, porquanto seria mais rentável a aplica-
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ção dos recursos disponíveis em atividades voltadas ao fortalecimento 
da burocracia institucional, com ênfase nas atividades de repressão e 
de segurança, onde o Estado pudesse se beneficiar e se proteger. 

A repercussão maior da produção e da expansão dos serviços 
básicos no desenvolvimento urbano da cidade foi o de ter acelerado o 
processo de segregação espacial e de suburbanização, uma vez que o 
critério dominante a presidi-los foi o de “valorização” das áreas cen-
trais, provocando o deslocamento das camadas populares, ou dos sub-
cidadãos, para as áreas mais afastadas dos núcleos urbanizados. 

Com efeito, a pressão da população a favor da ampliação da ci-
dadania social foi inexpressiva e ocorreu tardiamente, tendo início as 
primeiras manifestações, e mais intensas, no princípio dos anos 1920, 
quando a insatisfação popular cresceu face à deficiência e precariedade 
dos serviços básicos estudados na investigação.

Isto, contudo, não modificou o caráter “antecipatório” da ação 
do Estado em relação à oferta desses serviços, ainda que em áreas ha-
bitadas pelas elites sociais e econômicas, traço característico de todo 
o período histórico observado. Essa especificidade teve sua razão de 
ser na própria lógica da cidadania patrimonial, segundo a qual a oferta 
de serviços obedece, sobretudo a critérios econômicos, políticos e de 
classe social. 

Revividas quase 30 anos depois de formuladas, as ideias aqui 
reunidas no estudo sobre o tema da “produção da coisa pública” ainda 
continuam sendo um “turvo conúbio”, ou seja, continuam sendo dois 
termos imprecisos que, casados, ficam mais difíceis de conceituar. 
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A produção variada e crescente de dados e de evidências sobre 
a matéria, todavia, tem contribuindo para revelar as extremas dificul-
dades, ainda existentes, de acesso aos serviços de consumo coletivo 
de forma democrática, isto é, para todos os cidadãos, não só no Brasil, 
mas também em vários outros países. 

Examinando-se a célebre expressão, acima referida, de Jürgen 
Habermas, destacada na 1ª edição, vê-se, no contexto atual, cada vez 
mais, o fenômeno da democracia se transmudando de “aspiração utó-
pica” em evidenciação de distopias sociais, pois, em última análise, se 
entendermos a “produção da coisa pública” como sinônimo de “produ-
ção da democracia”, verifica-se que se trata de uma aspiração cada vez 
mais incompatível com o modelo de desenvolvimento das sociedades 
capitalistas avançadas, sem falar no âmbito das economias emergen-
tes ou em desenvolvimento.

Vivemos, indiscutivelmente, em plena era de decadência de-
mocrática, sobejamente demonstrado por autores contemporâneos 
respeitados, como Manuel Castells e Boaventura Santos, e, por esta 
razão, os estudos sobre esse fenômeno no passado, como esse nosso 
pretensioso mergulho provincial, podem contribuir para reforçar ou ilu-
minar explicações contemporâneas, como a de Santos, que afirma, com 
toda propriedade, a incompatibilidade da produção da democracia em 
realidades como a nossa, nas quais predominam o que chama de os três 
modos de dominação de classe hegemônicos, no caso, o capitalismo, 
o colonialismo e o patriarcado. Para Boaventura o caminho é deixar 
que emerja uma nova matriz social e política que leve ao estágio da 
democracia sem fim.
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No mesmo diapasão, como tem demonstrado Castells, a “produ-
ção” da sociedade democrática passará pelo reconhecimento da força 
do chamado “impensável político”, fenômeno da atualidade, decorrente 
do papel cada vez mais presente das redes sociais na dinâmica da po-
lítica e da sociedade em geral, por manejarem, de maneira instantânea 
e eficaz, funcionalidades como informações, diálogos, lutas e acordos. 
Sem deixar de destacar que o fenômeno decorre também e fortemente 
da “erosão” do modelo de democracia representativa adotada em vários 
países e da falência dos partidos políticos tradicionais, cada vez mais 
incapazes de intermediar interesses sociais em disputa.

Muitos traduzem a democracia como “convívio civilizado dos con-
trários”, em que se busca atingir novas formas de sociabilidade, nas 
quais seja possível a construção de equilíbrios sustentáveis envolvendo 
as dimensões política, social e econômica, até hoje um processo não 
efetivado em termos históricos, uma vez que a democracia econômica 
tem sido uma impossibilidade na ordem mundial contemporânea.

Desse fato decorre a necessidade de reorganização do poder es-
tatal, na direção de um novo desenvolvimento, que produza e se alimen-
te da democracia, sendo indispensável para isso garantir o equilíbrio 
entre as três dimensões citadas, promovendo a conquista da democra-
cia sem fim. 

Nos últimos anos, com efeito, tem-se visto a predominância de 
um sistema social em que a dimensão econômica não se democratizou, 
ficando seus agentes e forças produtivas inacessíveis para um novo 
projeto de sociedade focado no equilíbrio entre produção e distribuição 
da riqueza, ou entre capital e trabalho.
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Nesse pequeno ensaio, a guisa de Posfácio, ao desafio de se 
produzir a coisa pública, gostaria de enfatizar que temos defendido a 
importância de se incrementar a produção de ideias, principalmente 
daquelas carregadas de inovação, além de contextualizadas e referidas 
a desafios recorrentes. Sem um esforço de imaginação, que se inicie 
nos municípios, no local e se propague em todos os canais de expressão 
societal, não teremos como enfrentar os desafios, que jamais desapa-
recerão da vida como ela é, pois jamais deixarão de ser produzidos.

Perdemos o interesse em incentivar o campo das ideias-força, 
aquelas que potencializam as crenças e aspirações das coletividades 
e que são fundamentais para alavancar novas iniciativas, capazes de 
promover o desenvolvimento ampliado e democrático.

O Estado, não só no Brasil, mas no mundo todo, por seu turno, 
deveria estar preparado para liderar e apoiar as novas ideias e os novos 
ideais sociais, pois tem perdido, cada vez mais, o vigor e a capacidade 
exigidos, permanecendo incapaz de reagir aos desafios colocadas pelos 
contextos complexos do mudo atual, dentre outras razões, pela escas-
sez de ideias próprias e novas. 

Os aparelhos estatais não se planejam mais porque ficaram de-
sacreditados, por não terem tido capacidade de superação dos desafios. 
Assim, as políticas públicas, que seriam os instrumentos para operar 
as mudanças exigidas pelo meio ambiente social e físico, se transfor-
mam em políticas de efeito midiático, perdendo-se do seu verdadeiro 
caminho.

Em tais contextos, longe de estimularem e apoiarem o controle 
social sobre as políticas públicas, os governantes no poder do trono, re-
correm às várias formas de cooptação, atingindo de morte a força inter-
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na do capital social das comunidades e dos territórios, sobressaindo-se 
apenas as evidências do monopólio da violência e do autoritarismo.

Este pano de fundo interpretativo, apaixonado como foi o de trinta 
anos atrás, nos conduz a pensar que a “produção da coisa pública”, 
metamorfoseada em “produção da democracia”, nos tempos modernos, 
nos remete a pensar no emergir de uma era pós-utópica.

Isso posto em última instância não podemos aceitar o ponto 
de vista segundo o qual estamos no centro de uma realidade social 
insolúvel. 

Mesmo reconhecendo que demoramos mais do que o necessário 
para enfrentar e resolver os desafios já cristalizados, como o da demo-
cracia para todos, precisamos evoluir do predomínio do nada feito, para 
um estágio do enfrentamento em que as distopias não anulem a pos-
sibilidade da construção boaventuriana de uma democracia sem fim.
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Na capital São Luís, as ca-
madas populares não tem 

acesso aos serviços públicos, 
privilégio do consumo privado 
de sua elite, desde o século XIX. 
A água não aplacava a sede, 
eram águas sórdidas; alguns 
eram limpos e muitos sujos, o 
lixo era destinado ao mar (áreas 
civilizadas) ou aos terrenos va-
zios e ruas (áreas periféricas); a 
rua nunca foi o salão nobre do 
povo, apenas as grandes vias 

Este livro integra a Biblioteca Básica Maranhense, criada 
sob os auspícios da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SECTI) com o objetivo de encetar interpreta-

ções sobre nossa realidade, bem como, resgatar para novos 
públicos trabalhos meritórios que ousaram pensar e repensar 
o Maranhão, abrindo caminhos para a construção de um proje-
to de desenvolvimento com democracia e justiça social.
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e as da área nobre recebiam 
melhorias; a cidade era escura, 
vivia noites de breu; os burros 
venceram o progresso, só dei-
xaram de puxar os bondes em 
meados dos anos 1920. Logo 
depois, os bondes foram subs-
tituídos pelos ônibus, daí por 
diante um grupo imovível se 
aboletou do transporte público 
municipal.

Esta é a síntese do cenário de 
São Luís quanto aos serviços 
públicos, cenário desenhado 
com esmero pelas mãos de 
Raimundo Palhano em pesqui-
sa de fôlego, refinada ao máxi-
mo pela mente inquieta e moça 
do autor. O local fita o global, 
pois o caminho para enfrentar 
e superar o déficit gravíssimo 
de serviços públicos é a demo-
cracia, o empoderamento ci-
dadão que materializa a esfera 
pública e exige esses serviços 
como direitos. A democracia de 
par com a cidadania, a demo-
cracia cidadã, permanece de-
safio crucial para a construção 
de sociedade menos desigual e 
mais justa.

Espero que a coleção da BBM 
e este livro em especial propi-
ciem e estimulem esse deba-
te. As reflexões aqui impres-
sas só farão sentido se forem 
descobertas, redescobertas, 
reinventadas, criticadas ou re-
construídas pelos que desejam, 
acreditam’ e lutam por uma so-
ciedade inclusiva.  

Jhonatan Almada
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