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RESUMO

Análise sobre o poder local, especificamente sobre o coronelismo, no Estado do Paraná,
durante os anos de 1880 até 1930. Aponta os principais aspectos que resultaram na
configuração do coronelismo  enquanto sistema, ou seja, o coronelismo paranaense
envolveu o poder público (através do governo estadual) e o poder privado (na figura do
coronel) em uma relação de cunho político, uma vez que os atores participantes
estendiam-se  desde a base mais simples da sociedade, que era o trabalhador rural, até o

Presidente da República, tal como apresentado na análise clássica de Vitor Nunes Leal,
Coronelismo, Enxada e Voto.  Para  tanto, o coronelismo paranaense apresenta as
características gerais do coronelismo nacional, isto é, revela a fraqueza e dependência dos
coronéis em relação ao governo estadual, apresenta o cerceamento da autonomia dos
municípios em meio às leis emanadas pela Constituição Estadual, verifica-se a pobreza do
homem do campo e a relação de fidelidade para com o coronel. A manutenção do sistema
coronelista no Paraná tinha seu fundamento na garantia dos votos (sufrágio eleitoral)
através da ação dos coronéis que resultava também no controle da ordem municipal,
objetivado sempre pelo grupo político que dominava o Estado. Nesse sentido, através da
análise de documentação da época como Jornais, Anais da Assembléia Legislativa (e
outras fontes), o presente trabalho apresenta as questões partidárias, os processos
eleitorais e seus mecanismos de fraudes e, fundamentalmente, os vários aspectos das
trocas de favores que envolveram o coronelismo neste Estado. O resgate da estrutura
partidária está exposto na  análise da trajetória dos partidos políticos: Partido Republicano
Federal (situacionista), Partido Republicano (oposicionista) e a união de ambos formando
o Partido Republicano Paranaense, criado em 1908 e estendendo seu poder até 1930.

Palavras-chave: Poder local, Coronelismo, Paraná, Primeira República.


