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APRESENTAÇÃO 

IMoacir Palmeira 
Professor PPGAS/MN/UFRJ 

Os seis artigos que compõem este volume Az Antropologia Social tratam 
de temas tão próximos e tão distantes quanto administração pública, retóri- 
ca e práticas sindicais, representação parlamentar, campanha eleitoral, 
corrupção e faccionalismo. 

Obra de mestres, mestrandos e doutorandos do PPGAS, representam mo- 
mentos diferentes de sua elaboração teórica1, refletem orientações acadêmi- 
cas diversas, operam com bibliografias distintas, são fruto de pesquisas feitas 
sobre materiais díspares e estão referidos a lugares e momentos históricos 
variados: de um órgão federal na Ia República às empresas de intermediação 
hoje; de um município do interior de Minas ao longo do século a uma cam- 
panha eleitoral no Rio de Janeiro de nossos dias; da Câmara de Vereadores 
desse mesmo Rio de Janeiro, na última legislatura, a um sindicato de traba- 
lhadores rurais do oeste baiano nos anos 80. 

Apesar dessas diferenças, sua leitura sugere convergências. Não terá sido 
por acaso que, sem qualquer planejamento prévio, esses artigos se reuniram, 
por assim dizer, sozinhos, cabendo-me apenas a sugestão a seus autores de 
que os publicassem juntos, com os retoques que julgassem convenientes. 

Poderíamos apontar algumas convergências substantivas, a mais evidente 
das quais diz respeito à importância das relações pessoais, presentes - e, mais 
do que isso, objeto de reflexão - em rodos os textos. 

Poderíamos também relativizar a diferença que apontamos nas bibliogra- 
fias e revelar referências comuns. Afinal de contas, há autores citados explici- 
tamente em mais de um trabalho: o Weber da burocracia, o Mauss da dádi- 
va, o Bourdieu do poder simbólico e da representação política, o Landé das 
alianças diádicas e dos networks, a Maria Isaura Pereira de Queiroz do 
coronelismo e do mandonismo local. E outros, como o Roberto da Matta 
das relações pessoais, o Bailey da comunidade moral, o Lévi-Strauss da reci- 
procidade, o Simmel das formas de sociabilidade e dos conflitos, que citados 
em apenas um trabalho, estão presentes, de fato, em quase todos. 
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Mas creio que os autores deste volume convergem, sobretudo, num certo 
modo de fazer, em especial no ajuste que operam do instrumental teórico e 
metodológico disponível ao objeto investigado. A produção do dado etno- 
gráfico a partir dos "materiais" existentes, muitas vezes dispersos e diversos, 
para responder a determinadas questões é particularmente difícil em situa- 
ções como as estudadas. As respostas dadas - substantivamente diferentes, 
como não poderia deixar de ser - têm um mesmo viés. 

Cartas trocadas entre ftmcionários de ura organismo governamental seri- 
am, no máximo, fontes de informações substantivas para a história daquela 
instituição. Partindo do pressuposto de que as cartas estabelecem ou man- 
têm relações sociais, Adriana Barreto Vianna trata do lugar das relações pes- 
soais na burocracia, apontando para "a artificialidade de separar previamente 
ou de forma rígida o espaço das regras e o das práticas, supondo a existência 
de uma racionalidade anterior do Estado como espaço substantivado". 

Essa afirmação poderia fazer parte do trabalho de John Cunha Comerford. 
As lutas dos trabalhadores rurais no Brasil têm sido tema de muitos escritos 
nas últimas décadas. Constatando que "falar da luta é uma das atividades a 
que se dedicam os pobres do campo", John C. Comerford, inspirado na 
etnolingüística, vai tentar descobrir "o que se faz quando se fala em luta". 
Desnaturalizando "o ato de falar de luta", o autor desnaturaliza uma catego- 
ria - luta - com foros de evidência absoluta, não apenas para os trabalhadores 
estudados, mas para todos nós, que a reconhecemos a cada momento quan- 
do se trata de descrever relações conflitivas. 

A questão da representação política é uma questão maior da teoria políti- 
ca e objeto de debates infindáveis entre filósofos e cientistas políticos. O que 
acontece quando um pesquisador submete as relações entre representantes e 
representados a uma análise cuidadosa, valendo-se das ferramentas clássicas 
da Antropologia? Foi o que fez Karina Kuschnir que estudou a câmara de 
vereadores do Rio de Janeiro. No discurso de vereadores e assessores, discerniu 
uma "teoria nativa" da representação, fundada na oposição entre vereadores 
"ideológicos" e "assistencialistas". Na observação direta dos contatos entre 
vereadores e eleitores, descobriu um vereador que, mais do que um represen- 
tante político, é um mediador cultural, alguém que permite ao eleitor "(...) o 
acesso a outros mundos e a outros universos culturais". O que irá distinguir 
"assistencialistas" e "ideológicos" será a ênfase dada por uns, nessa atividade 
de tradução, ao código das relações pessoais e, por outros, "a um ideal de 
cidadania vinculado a valores mais impessoais". 

li PALMEIRA, M. - "Apresentação" 

A questão da representação também está no centro das preocupações de 
Gabriela Scotto. Ela vai ocupar-se do "trabalho de apresentação" que, nas 
suas palavras, é um "aspecto fundamental do trabalho de representação". 
Analisando relatos biográficos - escritos e orais; com maior pretensão de sis- 
tematicidade ou simples material de propaganda - a autora concentra-se so- 
bre o trabalho de apresentação da candidata ao cargo de prefeito da cidade 
do Rio de Janeiro, em 1992, Benedita da Silva, em diferentes momentos de 
sua trajetória política. Se nas campanhas para o legislativo de que participou 
anteriormente, Benedita era apresentada (e se apresentava ela própria) como 
mulher, negra e favelada - imagem adequada para assinalar sua vinculação 
aos "excluídos"; na disputa pela prefeitura, cria-se uma espécie de "jogo (muitas 
vezes contraditório) entre, por um lado, manter este perfil político e, por 
outro, ser capaz de convencer, que uma 'mulher, negra e favelada será capaz 
de governar não apenas para os setores 'excluídos', mas também para todos 
os que habitam a cidade do Rio de Janeiro". Segundo Gabriela Scotto "ser 
mulher e ser negra são identidades 'corporificadas' e 'visíveis', sobre as quais, 
como a própria candidata diz, 'não é preciso falar"'. O esforço da campanha 
foi, então, no sentido de dar visibilidade a atributos menos visíveis de "um 
determinado tipo de mulher e de negra (...), uma mulher negra que deu 
certo". 

Ao contrário da representação, a corrupção não figura entre os objetos 
nobres da teoria política. A seu sucesso como tema jornalístico se contrapõe 
um certo desprezo da parte dos cientistas políticos, que só lentamente vem 
sendo rompido. Isso se reflete na qualidade e no tipo de material disponível 
para a análise. Por outro lado, a censura moral, de que é objeto e a sua even- 
tual ilegalidade dificultam que seja observada através dos métodos convenci- 
onais. Marcos Otávio Bezerra, todavia, percebeu que as denúncias de im- 
prensa e os depoimentos feitos em comissões parlamentares de inquérito, se 
devidamente trabalhados, permitiriam que se fizessem descrições consisten- 
tes da corrupção. Interessado na questão dos limites entre a corrupção e a 
não corrupção, escolheu para estudar uma variante sua, a intermediação de 
verbas públicas, por ser aquela em que a ambigüidade é mais manifesta. Sua 
análise das "empresas de intermediação" revela uma dimensão importante 
do funcionamento do estado brasileiro: como os interesses políticos (que, 
muitas vezes, se confundem com interesses pessoais) e interesses privados se 
articulam com a administração pública e, de um certo modo, criam uma 
maneira de administrar (uma formulação próxima da que é feita por Adriana 
Barreto para a Primeira República). Por outro lado, mostra como a fragilida- 
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de dos limites entre o lícito e o ilícito têm a ver com valores e modos de 
relacionamento básicos na sociedade brasileira. 

A combinação da pesquisa historiográfica e da descrição etnográfica, ori- 
entada por algumas proposições teóricas sobre o faccionalismo, foi o cami- 
nho encontrado por Márcio Caniello para pensar uma situação "(...) em que 
a rivalidade de base faccional tem uma importância marcante no imaginário 
local e organiza tradicionalmente os campos da política e da vida ritual pro- 
fana', em seu momento primordial, o carnaval", mas onde essa rivalidade 
"(...) perdia aquele poder classificatório globalizador que condicionava o trân- 
sito do indivíduo nas diversas áreas de vida social Estudando as trans- 
formações das lutas entre facções ao longo do tempo, Márcio Caniello irá 
distinguir diferentes "padrões de faccionalismo" e concluir - contribuindo 
para a revisão dos modelos através dos quais tem sido pensado o faccionalismo 
no Brasil - que "ao lado de modificações na estrutura aparente do faccionalismo 
(...) evidencia-se uma permanência estrutural na sua lógica interna (...)", 
permanência que tenta explicar através do que chama "um processo de mo- 
dulação ética'. 

Que essa convergência no modo de fazer tenha a ver com um certo fundo 
comum, dado pela formação dos autores no PPGAS e com as trocas acadê- 
micas que aí ocorrem, parece-me óbvio mas nem por isso pouco relevante. 

O que, todavia, me parece mais esclarecedor dessa convergência é a sau- 
dável ousadia desses autores - e de toda uma nova geração de pesquisadores - 
de tentar acompanhar "correndo na frente" o questionamento que vem sen- 
do feito na Antropologia e em algumas outras ciências humanas dos limites 
entre domínios sociais e recuperar, redesenhando, como objeto de reflexão, 
temas que, de algum modo, se haviam tornado monopólio de disciplinas 
particulares. Assim, é difícil dizer que este seja um volume temático. Um 
esforço de aproximação poderia talvez nos levar a dizer que os textos que o 
compõem giram em torno de política. Mas isso seria pertinente apenas como 
sinalização; nunca como indicação de um domínio substantivo. Se esses arti- 
gos tratam de política, eles o fazem redesenhando uma "área" de sociabilida- 
de e não dando uma tintura "antropológica" ou "cultural" a um domínio 
previamente definido por uma disciplina que dela se diz ciência. 

Nota 

1 Quatro artigos (os de Kuschnir, Scofto, 
Bezerra e Caniello) resumem criativamen- 

te partes de suas dissertações de mestrado 
já defendidas; os outros dois (Vianna e 
Comerford) são reelaborações de traba- 
lhos de curso. 

IV PALMEIRA, M. - "Apresentação" 

CARTAS DE ROTINA, 

CARTAS DE COMPROMISSO 

Considerações sobre administração e relações 

pessoais na Primeira República 

[ 

Adriana de Resende Barreto Vianna 

Mestranda em Antropologia Social PPGAS/UFRJ 

O cotidiano de qualquer administração envolve a produção de tipos 

variados de documentos, capazes de viabilizar um acúmulo sistemá- 

tico de informações e a comunicação entre diferentes instâncias do corpo 

administrativo. Esses documentos constituem uma gama muito diversifi- 

cada de registros, que podem ser pensados de acordo com seu maioi ou 

menor grau de formalidade, com a regularidade de sua piodução, com as 

esferas a que estão destinados e mais uma infinidade de classificações. Reu- 

ni-los e recortá-los como corpos documentais específicos pode permitir 

analisar diferentes dimensões dessa administração, pensando os objetos a 

que se referem e as instâncias envolvidas na sua produção. 

O que se pretende aqui é exatamente apresentar certas leflexões a paitir 

de um tipo específico de documentos que podem ser pensados como admi- 

nistrativos, embora dotados de características muito peculiaies, formado 

por um conjunto de cartas trocadas entre funcionários de diferentes níveis 

de um órgão estatal. Essas cartas compoem canais de comunicação entie 

membros do Serviço de Proteção aos índios e Localização dos Trabalhado- 

res Nacionais, SPILTN, ou apenas SPI, como passou a ser chamado após 

1918, representando um modo significativo de regular a atuação de funci- 

onários é de acumular informações sistemáticas sobie unidades do oigao. 

Todas elas estão compreendidas no período em que o Serviço se encontrava 
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subordinado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, ou seja 
desde sua criação em 1910 até 19301. 

O que procurarei fazer aqui é indicar algumas questões que podem ser 

pensadas através da comunicação estabelecida pelas cartas entre funcionári- 
os responsáveis pelas unidades administrativas regionais do SPI (postos e 

povoações indígenas ou inspetorias regionais) e diretores do órgão. 

Em primeiro lugar, creio que se pode conceber as cartas como canais de 

cotidiamzação do domínio estatal sobre os grupos indígenas. Trata-se de 
pensar dessa forma, como instrumentos que aparentemente não fariam 

parte de uma administração burocrática, podem constituir um modo de 

rotmizar essa dominação, configurando não só registros da relação cotidia- 
na com os seus objetos primordiais de administração, grupos indígenas e 

terras, mas um canal pelo qual se validam procedimentos e se acumulam 
m ormaçoes. Por outro lado, podem representar um meio importante de 

fortalecimento interno do próprio órgão, na medida em que através delas 
aços sao criados ou mantidos entre aqueles que se correspondem. 

Nesse sentido, uma questão que pode ser colocada é a de como as cartas 

atualizam, em graus diferentes, certas relações de fidelidade entre os fiinci- 

onarios que mantêm esse tipo de contato, indicando que a administração 

cotidiana pode estar marcada fortemente por uma personalização das rela- 
ções. Ao mesmo tempo em que parecem ser um canal regular para que se 

enviem informações sobre as unidades do SPI, as cartas também permitem 

a manutenção de laços pessoais, assim como a qriação de um espaço de 

avores, queixas e pedidos dos mais variados tipos, componentes desses 

mesmos laços. 

Por fim, pode-se pensar como dinâmicas aparentemente informais cons- 

tituem, em verdade, padrões de ação que podem ser mais ou menos explici- 

tamente assumidos por agentes neles envolvidos, dependendo do grau de 

concordância que apresentam com uma dada imagem pública que se pre- 
tenda construir para tal aparelho estatal. Nesse sentido, deve-se procurar 

pensar também o movimento da transformação dessas práticas em ações 
vistas como legítimas frente a um suposto modelo ideal de conduta que se 

2 
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poderia depreender dessa imagem publica em construção. Ou seja, trata-se 

de, a partir de um mesmo conjunto documental, apontar certas praticas 

que transparecem nas declarações de seus agentes, bem como perceber o 

esforço desses agentes em mostrarem-se sintonizados com modelos defen- 

didos oficialmente por agentes em posição hierarquicamente supeiior. Em 

outros termos, cabe indagar que praticas podem sei vistas como legítimas 

através das cartas. 

Antes, porém, de apresentar uma análise breve destas cartas, creio ser 

importante situar um pouco o próprio SPI no quadro de seu universo ad- 

ministrativo imediato, o Ministério da Agricultura, Industria e Comércio, 

MAIC, procurando apontar a relevância de ambos num processo mais 

amplo, o de constituição do Estado Nacional na Piimeiia República. 

I A CRIAÇÃO DO SPILTN E A EXPANSÃO DO ESTADO 

NACIONAL 

O SPILTN é criado em 1910 como um órgão do Ministério da Agricul- 

tura, Indústria e Comércio voltado especificamente para a relação com os 

grupos indígenas, devendo se responsabilizar poi sua pioteção (o SPI), 

por um lado, ao mesmo tempo em que deveria cuidar do^controle dos 

territórios nos quais tais grupos se encontravam, "civilizando esses territó- 

rios através, entre outras coisas, de um trabalho que aqui podemos definir 

como de colonização (o LTN). A composição da sigla aponta para a indis- 

sociabilidade, quando da criação do órgão, entre a pioteção aos índios e a 

localização dos trabalhadores nacionais, num movimento que não deixa de 

ser, em certa medida, de constituição e controle desses mesmos trabalhado- 

res. 

Quando filamos de expansão do Estado Nacional, nesse caso, estamos 

operando basicamente com a idéia de que se assiste a um processo de 

"estatização de poderes anteriormente dispersos em aparelhos nao centrali- 

zados" (Lima, 1992: 29). A relação estatal com os grupos indígenas, por sua 
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vez, deve ser entendida como constituindo um poder tutelür (Idem: 25), 

segundo o qual a incorporação desses grupos à comunidade política imagi- 

nada da Nação e realizada sob um stutus subordinado, juridicamente clas- 

sificados como "relativamente incapazes" (Beviláqua, 1921). Ao SPI cabe- 
ria, nesse caso, a administração cotidiana da ação tutelar, inclusive no con- 

trole da relação entre índios e nacionais, possibilirando a expansão do mer- 

cado de terras e das fronteiras agrícolas. 

A ação do Estado, materializada no SPILTN é, nesse sentido, uma ação 

controladora de conflitos e produtora ou consagradora de hierarquias soci- 
ais definidas a partir de relações de poder não necessariamente encerradas 

apenas nos aparelhos de Estado. O processo de constituição e expansão do 

Estado Nacional deve ser visto, desse modo, não só no atendimento a múl- 

tiplos interesses em confronto, mas também ganhando uma relativa 

autonomização. As exigências de uma ação mais permanente do Estado, ao 
mesmo tempo que o fortalecem, tornam mais vitais as disputas pelo con- 

trole de seus aparelhos, não raro registrando-se a utilização de seu aparato 

administrativo e/ou repressivo para manutenção de interesses privados. 

A ação modernizadora da qual esse Estado, como conjunto de apare- 

lhos, é um agente privilegiado, aponta para um caráter civilizador no qual a 

eficiência produtiva deve assentar-se, entre outras coisas, na disciplinarização 

da mão-de-obra. Esse será um dos papéis fundamentais da agência de Esta- 

do nascida do confronto de interesses no interior da classe dominante ru- 

ral, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio — MAIC, no qual 

se insere o SPILTN (Mendonça, 1990). 

A modernização proposta, então, centra-se na dupla fórmula da 

maximização da produtividade pelo implemento de novas técnicas e recur- 
sos, aliada ao rígido controle da mão-de-obra, requisito não só do estabele- 

cimento dos índices de produtividade pela exploração ampliada da força de 

trabalho, mas também de controle sobre uma população potencialmente 

capaz de se dispersar pelo território, em função da existência de uma fron- 

teira agrícola em constante expansão. 

4 V1ANNA, A. - "Carlos de rolina/ cartas de compromisso" 

Podemos pensar, nesse sentido, a organização administrativa do Minis- 

tério como uma forma de inscrição de diferentes interesses na burocracia 
do Estado. Embora não seja nosso objetivo aqui caracterizar a organização 

do MAIC em seu aspecto burocrático-administrativo, cabe apontar que a 

criação do SPILTN só pode ser entendida como comprometida com esse 

quadro mais amplo de interesses e com o papel singular do Ministério nas 

relações de poder em geral e nas relações propriamente políticas da época. 

1.2 — O SPI COMO INSTRUMENTO CIVILIZADOR 

A criação do SPILTN se fez marcada pela retórica do integracionismo 

(Mendonça, 1990: 546), apontando para a importância do controle estatal 
num processo de alargamento das fronteiras — econômicas e simbólicas 

da Nação. É significativa, nesse sentido, a presença marcante de engenhei- 

ros militares em seus quadros, que reuniam na sua formação tanto expedi- 

entes práticos voltados ao domínio do espaço ác fronteira, como simbóli- 

cos, pela preparação para ocupar posições de mando, estando ainda bastan- 

te familiarizados com práticas disciplinarizadoras de carater militar. 

O SPILTN projetava-se, portanto, como uma espécie de órgão "desbra- 

vador", devendo tornar possível a expansão territorial do Estado Nacional 
ao controlar as populações indígenas, integrando-as de forma subordinada 

à Nação. A escolha do então tenente-coronel Cândido Maiiano da Silva 

Rondon atendia a esse duplo papel pensado para o SPILTN, por seu pró- 
prio desempenho junto à Comissão de Linhas Telegraficas e Estratégicas do 

Mato Grosso ao Amazonas. 

A progressiva transformação de Rondon em uma figura mítica, referên- 

cia constantemente invocada em textos enaltecedores do orgao, de variados 

tipos e voltados para públicos diversos, deve ser entendida, por sua vez, 
como relacionada a um ideário ligado ao pensamento positivista ortodoxo, 

partilhado por muitos daqueles que dão forma ao discurso — como fala e 

como ação — característico do SPILTN. O positivismo ortodoxo encon- 
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trava sua defesa aqui principalmente no Apostolado Positivista do Brasil, 

do qual faziam parte não apenas Rondon, mas também outros membros do 

órgão, como Luiz Bueno Horta Barbosa e Alípio Bandeira. 

Definindo-se o positivismo ortodoxo como aquele que admite o caráter 

religioso das proposições de Augusto Comte, podemos indicar certos prin- 

cípios e imagens da "Religião da Humanidade" que aparecem de forma 

recorrente nas definições do papel do SPI por seus membros. Entre elas, 

tem destaque a representação do índio como componente formador da 

nacionalidade, ao mesmo tempo em que é compreendido como estando 

em um estágio inferior, não pela raça, mas pela educação. O processo de 

incorporação do índio entremeia-se, nesse sentido, com uma determinada 

perspectiva de proteção, dotada de "um caráter pedagógico de mostrar aos 

índios os benefícios da humanidade" (Leite, 1986: 22). A responsabilidade 

de tal proteção, por sua vez, assim como seu caráter educativo, pertenceri- 

am ao Estado, sendo esse concebido como sobrepondo-se aos interesses 

individuais e provedor dos direitos da sociedade. 

A pedagogia do exemplo a que Mendonça (1990) se refere ao falar dos 

núcleos coloniais criados pelo MAIC é plenamente defendida com relação 

aos grupos indígenas, sendo que a fixação à terra e o aprendizado do traba- 

lho agrícola regular seriam os meios fundamentais para sua civilização. A 

evolução viria pelo contato com a superioridade técnica e organizacional 

demonstrada pela Nação àqueles que se encontravam à sua margem, em 

estado Ac fetichismo. 

É importante destacar aqui que, ao sublinharmos esses pressupostos e 

concepções, estamos lidando com uma unidade construída por agentes 

envolvidos em disputas por capital político e simbólico de modo geral, não 

só no momento da instituição do SPILTN, mas também em momentos 

posteriores. Pensar em termos de disputas significa desnaturalizar tal uni- 
dade, para ter em mente a existência de um quadro de concorrências, onde 

as versões sobre a "história", a "origem", o "passado", têm importância como 

instrumentos valorizadores da posição de determinados agentes em detri- 

mento de outros. 

ó VIANNA; A. - "Carlos de rolina; cartas de compromisso" 

A predominância da posição conhecida por proteção fraternal (Lima, 

1985) na agência estatal, e representada, entre outros, pelo ministro do 

MAIC à época da criação do SPILTN, Rodolpho Miranda, não elimina a 

existência de outras posições. Como oponentes sempre citados em docu- 

mentação interna (e não só) do SPI, como se vera adiante, ha as missões 

religiosas, com destaque especial aos Salesianos. Nesse caso, pode-se identi- 

ficar tanto uma disputa de interesses relacionada ao capital político de cada 

grupo, em torno dos meios necessários para implementação de determina- 

das práticas, quanto uma contraposição de posições ideológicas, uma vez 

que os seguidores do positivismo ortodoxo se colocavam contrários a uma 

catequese de tipo religioso. 

A catequese leiga por eles defendida enfatiza, como vimos, o processo de 

assimilação pelo exemplo. Tal processo não é visto como impondo qual- 

quer tipo de violência para com os grupos indígenas ao contiario da 

religião — uma vez que se define como processo giadual e assentado prin- 

cipalmente em uma educação pelo trabalho. Essa educação pelo e paia o 

trabalho seria a via privilegiada de extermínio étnico, desconstruindo-se as 

identidades culturais anteriores em nome da foimação de trabalhadores 

nacionais. 

A proteção defendida, então, inscreve-se basicamente nos limites da pro- 

teção da terra estipulada para os grupos e contra violências cometidas pelos 

nacionais. Esse tipo de proteção garantiria ao índio o contato suficiente 

com a civilização para deixar seu estado de selvageria e assumir plenamente 

seu papel de constituinte da Nação. A proteção à terra mencionada, por sua 

vez, é a proteção a uma unidade controlada administiativamente pelo Esta- 

do, sob forma de Postos Indígenas, Povoações ou Delegacias, submetidas a 

unidades mais amplas e definidas regionalmente (as Inspetoiias Regionais). 

Pretende-se, nesse quadro, que essa unidade garanta não apenas a sobrevi- 

vência física — já que a étnica nao e pensada dos grupos, mas que fun- 

cione como lugar onde se gesta e controla a transformação de índios em 

trabalhadores nacionais. 
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De algum modo, não necessariamente elaborado como uma argumen- 

tação, parte desses princípios transparece nas cartas, como a ênfase dada aos 

lelatos sobre o trabalho dos índios e o confronto com escolas religiosas. 

Como foi colocado inicialmente, isso pode ser visto tanto no plano da cons- 

tituição de práticas de administração cotidiana dos grupos indígenas pelo 
SPI, como também no esforço em demonstrar coerência com a imagem do 

que seja essa administração pelos próprios superiores para quem as cartas 

são escritas. 

II — A ESCRITA DAS CARTAS: RELAÇÕES PERSONALIZADAS E 

DOMINAÇÃO COTIDIANA 

Como já foi dito no início dessa exposição, foi possível constituir, em 

meio a documentos de tipos variados, um conjunto documental formado 

por cartas trocadas entre funcionários de escalões variados do SPI, no perí- 

odo de 1910 a 1930. Essas cartas foram selecionadas do arquivo 

miciofilmado do Museu do índio, no Rio de Janeiro, em microfilmes clas- 
sificados como de "Diretoria". Há também, no mesmo arquivo, material 

microfilmado e classificado por Inspetorias Regionais que, acredito, conte- 
nham documentos do mesmo tipo, mas com os quais não pude trabalhar 

até o momento. 

Selecionei, então, um conjunto de 94 cartas, das quais 79 compõem-se 
de cartas enviadas por responsáveis por Inspetorias Regionais ou por Postos 

e PovoaçÕes a Diretoria do SPI, notadamente ao engenheiro Luiz Bueno 

Horta Barbosa durante o período em que exerceu interinamente a função 
de diretor, no lugar de Cândido Rondon, entre 1918 e 1921. As outras 

cartas dividem-se, em termos de destinatário/remetente, nos seguintes ti- 

pos. 03 cartas de diretores ou inspetores para pessoas que ocupassem cargos 

de importância fora do órgão, como Ministro e Presidente de Estado; 01 

carta no sentido inverso, partindo do Ministério para o SPI; 03 de diretores 
ou inspetores para funcionários de escalão inferior dentro do próprio ór- 
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gao; 07 de pessoas de fora do SPI para seus membros e, finalmente, 01 de 
membros do SPI para outros não pertencentes ao órgão. 

Concentrei-me, então, no conjunto majoritário de cartas, composto por 
cartas de fiincionários de escalões inferiores à Diretoria do SPI. A escolha, 

entretanto, não se fez só pela diferença quantitativa óbvia, mas porque esse 

conjunto de cartas permite refletir sobre questões que foram brevemente 
expostas acima. Possibilita pensar a constituição de práticas de ação frente 
aos grupos indígenas colocados sob jurisdição do órgão, bem como sobre a 

visão que se procura construir a respeito do trabalho realizado e a respeito 
do próprio lugar administrativo e simbólico do SPI no Estado Nacional em 

expansão. 

É importante também apontar algumas implicações do próprio gênero 

documental com que se está trabalhando aqui, as cartas, Como produtos 
da administração estatal, elas guardam singularidades frente a outros regis- 

tros, de caráter mais formal, como os relatórios regulares enviados ao Mi- 

nistério ou mesmo os boletins de circulação interna que surgem apos 1937. 
Elas abrem espaço para que informações diferentes sejam veiculadas ou que 
ao menos o sejam de outra forma, com peso distinto do que teriam caso 

registradas em relatórios, por exemplo. 

Para além das informações contidas nelas, porem, e importante pensar, 
a exemplo do que foi feito por WilliamThomas e Florian Znaniecki em seu 

trabalho sobre os camponeses poloneses na America (1974), como as cartas 

constituem laços de solidariedade, podendo mesmo ser concebidas, ainda 
nos termos dos autores, como relações em movimento. Se os autores pensam 

como um conceito específico de família pode basear-se nao em unidades 

domesticas cujos componentes estão em contato constante uns com os ou- 
tros, mas sim na interação mantida entre esses componentes, através das 

cartas, creio que é possível sublinhar aqui o papel dessa correspondência 

como criando ou mantendo laços sociais atravessados por obrigações mú- 

tuas. Por outro lado, a continuidade da correspondência mantém não só 

remetente e destinatário ligados entre si, mas os mantém assim frente a 
uma comunidade especifica, que pode avaliar a intensidade dos laços não só 

pelo conteúdo das cartas, mas por sua freqüência. 

Comunicações do PPGAS, 5 9 



Há, portanto, um duplo caráter nas cartas, uma vez que elas permitem 

tanto pensar o tipo de relação mantida por aqueles que se correspondem (o 

maior ou menor grau de intimidade, por exemplo, a ser percebido nos 

cumprimentos, referências à família, etc.) quanto as imagens que o órgão 

produz de si mesmo, para e através de seus funcionários. Essa dimensão 
pública que se pode pensar para as cartas transparece no esforço dos reme- 

tentes em manterem-se em sintonia com uma certa representação do órgão, 
o que pode ser feito, por exemplo, invocando a figura de Rondon ou o 

papel protetor do SPI. E importante, porém, atentar para que os significa- 

dos produzidos nas cartas dizem respeito a uma relação específica entre 

aqueles que as trocam, marcada pela hierarquia entre funcionários subordi- 

nados e superiores, o que determina tanto a preocupação em prestar contas 

do que viria sendo feito, como a forma de fazer pedidos ou apresentar quei- 

xas. 

Nesse sentido, o duplo caráter das cartas se faria presente na medida em 
que, ao mesmo tempo em que dizem respeito a relações evidentemente 

personalizadas, constituem um canal de informações sobre a atuação admi- 

nistrativa estatal junto aos grupos indígenas. Configuram, assim, um regis- 

tro não formalizado dessa administração, bem como um canal de comuni- 

cação sobre os procedimentos adotados. Cabe pensar nelas, portanto, como 

parte de uma produção burocrática, entendendo burocracia como a estru- 

tura de dominação do quadro administrativo (Weber, 1987: 175). Por ou- 

tro lado, demarcariam também os limites em que se poderia falar dessa 

burocracia, ainda segundo o tipo ideal weberiano, como compondo uma 

administração de tipo racional-legal, onde o saber profissionalizado ocupa- 
ria um lugar fundamental, em detrimento de outros determinantes que 

indiquem de alguma forma a presença de obrigações e fidelidades pessoais. 

Pode-se pensar as cartas, então, através de dois extremos lógicos, que se 

alternam e combinam: como cartas de rotina e/ou como cartas de compro- 

misso. O elemento da rotina estaria presente nos relatos sobre o funciona- 

mento cotidiano dos postos, ou sobre tarefas específicas que deveriam ser 

cumpridas. Já o "compromisso" estaria evidente em certas demonstrações 

de aliança e acordos menos formais travados por aqueles que se correspon- 
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dem, incluindo-se aí pedidos de favores variados. Esses extremos, porém, 

não devem ser pensados como antagônicos, uma vez que se colocam de 

forma complementar nas cartas, permitindo uma gama significativa de va- 

riações. 

O próprio fato de haver uma correspondência regular entre duas pessoas 

— no caso, funcionários hierarquicamente desiguais de um mesmo órgão 

estatal — evidencia, como aponta Remi Lenoir (1988), a existência de uma 

ligação e, mais que isso, de um compromisso entre ambas. Assim, as cartas 
que aparentemente carregam como traço principal o fornecimento de in- 

formações regulares sobre os postos ou inspetorias indígenas, num procedi- 
rnento rotineiro, constituem fatores importantes na criação e manutenção 
de relações específicas e personalizadas, tornando-se, ao mesmo tempo, um 

canal para viabilização de demandas e para consolidação de obrigações 

mútuas. 

Ao serem enviadas para um destinatário especifico, nominalmente cita- 
do, e não para uma instância administrativa apenas, e acompanhadas nor- 

malmente de saudações à família do dix"etor, as cartas atam aqueles que se 

correspondem em laços mais estreitos do que os que supostamente estari- 
am em Jogo em outro tipo de documentação. Assim, mesmo as caitas que 

podem ser classificadas como de rotina têm por função atualizai uma detei- 

minada relação, demonstrando a preocupação de uma das pattes em cum- 
prir com sua obrigação de informar a outra, que lhe é hieiarquicamente 

superior, sobre o que acontece na área de sua jurisdição. 

O compromisso mxxt.wo que marca essas relações pode, então, ser percebi- 
do não só no conteúdo das cartas, mas na freqüência com que são trocadas. 

Recortando um grupo menor de cartas, todas compreendidas entre junho e 

dezembro de 1920, e enviadas por três destinatários diferentes, podemos 
ter de forma clara um exemplo dessa freqüência e do tipo de relação que 

estabelecem. 

Do primeiro destinatário, o encarregado pelo posto de Arariba, Ernesto 

Lima, tem-se um conjunto de 20 cartas, compreendidas no período de 26 

de junho a 22 de dezembro de 1920. Todas elas seguem um padrão seme- 
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lhante, informando sobre a criação de animais e produção agrícola do pos- 

to, dando notícias sobre a saúde de funcionários e, ocasionalmente, citando 

o fato de alguns índios estarem doentes. Chama a atenção, portanto, que 

para um mesmo tipo de informação haja uma freqüência tão significativa 

de cartas (uma média de mais de três cartas por mês), o que sugere uma 

preocupação acentuada em manter contato com o diretor do órgão através 

do relatório regular da vida no posto. Sugere, ainda, que as cartas não são, 

nesse momento, um canal apenas alternativo de controle do departamento 

central do Serviço sobre o que ocorre em suas unidades, mas uma das for- 

mas privilegiadas para fazê-lo, não considerando fiscalizações a serem feitas 

pessoalmente por outros funcionários em posição superior, como os inspe- 
tores regionais. 

Um outro grupo de cartas, enviadas pelo encarregado do posto indígena 
de Icatu, José Chagas, basicamente no mesmo período, de 30 de junho a 20 

de dezembro de 1920, embora em menor número (12 cartas, além de um 

orçamento), demonstra a mesma preocupação em fornecer informações 

constantes sobre o funcionamento do posto. Nesse caso, além das notícias 

sobre a produção agrícola e a criação de animais e sobre índios que estariam 

doentes ou teriam sido transferidos para outro posto, há dois exemplos 

significativos do papel do diretor como mediador de conflitos internos no 

Serviço e, conseqüentemente, das cartas como um campo de intervenção 

nesses conflitos. Em uma delas, de 12 de julho, José Chagas justifica a de- 

missão de um funcionário por estar promovendo "intrigas" contra ele (Cha- 

gas, José. BRASIL, MJ, FUNAI, SEDOC/Museu do índio, Microf. 334, 

Fots. 101a 103), enquanto em outra, de 17 de novembro, procura rebater 

a críticas que o inspetor da região teria feito a seu respeito, por não estar 

enviando notícias regularmente, queixando-se da falsidade dessas acusa- 

ções (Idem, Fots. 232 a 233). Nesse último caso, fica claro que ele apela a 

alguém colocado em posição superior a de quem o critica, procurando, 

com isso, superar o papel de mediador que caberia aos inspetores regionais. 

Ou seja, busca subverter uma certa organização hierárquica de funções ao 

apresentar suas justificativas diretamente ao diretor, utilizando-se, para tanto, 
do canal regular de comunicação entre ambos: as cartas. 
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Tipo de procedimento bastante semelhante a esse se encontra na corres- 

pondência de José Maria de Paula, no mesmo período, com o diretor Luiz 
Horta Barbosa, ao se justificar detalhadamente frente a acusações de que 
não teria pago uma determinada quantia a outro funcionário do SPI e fa- 

zendo acusações a esse mesmo funcionário (Paula, José Maria de. BRASIL, 

MJ. FUNAI, SEDOC/Museu do índio, Microf 334, Fots. 108/115). Apesar 
de estar trabalhando aqui somente com a carta enviada por Paula, supõe-se 

fine esta esteja em relação com outras cartas (ou com outros meios de co- 

municação), envolvendo ao menos três pessoas: o próprio autor, o diretor 
do Serviço e o funcionário a que se fez referência na carta, sendo que Florta 

Barbosa teria aí um papel claro de mediador, senão de "juiz" informal do 
conflito. 

Cabe, entretanto, chamar atenção para o fato de que, embora as cartas 

de Jose Maria de Paula mantenham um mesmo padrão comum com a dos 

encarregados de postos, de apresentar informações sobre suas próprias tare- 
fts, a natureza dessas tarefas é, em si mesma, diferente. Como inspetor 

mgional, cabe a ele fiscalizar os postos de uma determinada região, devendo 

desempenhar também um papel de intermediário entre os encarregados 
desses postos e a administração nacional, além de estabelecer relações e 

resolver eventuais problemas ligados aos interesses do Serviço frente a redes 

regionais. Assim, nas 11 cartas por ele remetidas entre 17 de julho e 22 de 

dezembro de 1920, há referências a situações de conflitos sobre limites de 
terras, apreciações sobre a situação encontrada em diversos postos, desen- 

tendimentos com religiosos locais e vários outros assuntos que seriam de 
sua alçada e que ele supõe ter obrigação de informar ao diretor. 

Embora esses assuntos devam ser explorados mais a frente, duas cartas 
trie parecem significativas para pensar a dimensão de compromisso envolvi- 

da na relação entre o autor e seu destinatário. Em primeiro lugar, porém, é 

preciso chamar atenção para o fato de que esse compromisso se estabelece 
entre pessoas dotadas de recursos desiguais, uma vez que dispõem de expe- 

dientes de poder diferentes num mesmo órgão. Se todo ato discursivo im- 
plica numa relação de força entre os envolvidos (Lenoir, 1988), nesse caso a 
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desigualdade de recursos e posição é não só abertamente reconhecida, como 

constitui matéria de negociação e delimita obrigações de ambos os lados. 

Numa carta enviada em 08 de outubro de 1920, José Maria de Paula 

solicita que Horta Barbosa atue como mediador junto ao ministro, no sen- 

tido de conseguir sua transferência para outro local — e, provavelmente, 

outra função, embora isso não fique claro. Alega, ainda, que essa transfe- 

rência seria motivada por problemas de saúde de si próprio e de sua esposa 
(Paula, José Maria de. BRASIL, MJ, FUNAI, SEDOC/Museu do índio, 

Microf. 334, Fots. 195/198). Nesse caso, existe um apelo claro para a pres- 

tação de um favor tido, em alguma medida, como pertinente à relação 

estabelecida entre ambos, já que não há quaisquer sinais na carta de que 

algo inadequado à posição de um dos dois esteja sendo solicitado, assim 

como não há registro de uma contrapartida a ser dada imediatamente, o 

que íàz supor uma troca mais prolongada de favores, mesmo que de nature- 

zas diversas. 

Em outra carta de 15 de dezembro do mesmo ano, ao informar ao dire- 

tor que o oficial de contabilidade iria fazer uma inspeção no Paraná, área de 

sua responsabilidade no SPI, Paula, por sua vez, solicita instruções sobre 

como deve proceder no caso de ser indagado sobre que verba estaria forne- 

cendo os recursos para a construção de uma determinada ponte. Alega ele 

que: 

"se não houvesse inconveniente, talvez fosse bom que ele viesse sabendo disso 

dai, informado particularmente pela sua contabilidade, para não vir criar com- 

plicações aqui" (Idem, Fots. 296a 303). 

Há aqui uma explicitação da aliança hierarquizada travada entre ambos. 
Se, por um lado, a lealdade subordinada do autor fica em evidência, ao 

indagar sobre como proceder, o que faz supor uma obediência ao que for 
determinado pelo destinatário numa eventual resposta, por outro há uma 

cobrança implícita de que esse assuma sua responsabilidade na situação 

criada. Estando hierarquicamente em posição mais favorável, caberia a ele, 

na opinião do autor, evitar desdobramentos indesejados do confronto entre 

um representante burocrático, aparentemente alheio a acordos e práticas 
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firmados em situações específicas e um fimcionário participante desses acor- 
dos, mas sem condições de legitimar os procedimentos adotados. 

Quem deveria intermediar esse confronto, fornecendo ao oficial da con- 

tabilidade um "histórico" a respeito da situação referida é aquele que se 

encontra em situação de poder mais favorável, sendo por isso supostamente 
mais capaz de mobilizar argumentos que justifiquem e legitimem procedi- 

rnentos ao que tudo indica fora dos padrões tidos como administrativa- 
rnente mais corretos. Feito isso, o compromisso tácito existente entre o autor 
da carta e seu destinatário a respeito de uma dada situação, se estenderia 

também a esse terceiro fimcionário, que passaria a compartilhar de justifi- 

cativas que aparentemente não poderiam figurar sem problemas em regis- 
ttos mais formais. 

A rede de dependências e acordos firmados através das cartas demons- 
tia, nesse sentido, que a personalização das relações dentro do SPI não deve 
ser pensada como uma característica periférica, mas como parte efetiva do 

funcionamento do órgão. Se é possível pensar, tomando o exemplo coloca- 
do na parte anterior, sobre as ligações existentes no Apostolado Positivista 

entre membros de posição hierárquica superior do órgão, como laços pes- 

soais mantidos fora do Estado se reatualizam em suas agências, através das 

cartas, por sua vez, pode-se apontar como em relações primordialmente 

assimétricas do mesmo órgão está presente uma lógica personalista, que 

atravessa o cotidiano da dominação sobre os grupos indígenas. 

II.2 — CONSIDERAÇÕES SOBRE OS TEMAS TRATADOS 

A análise do conteúdo das cartas permite que se recorte certos temas 

mais recorrentes como componentes da relação entre aqueles que se corres- 

pondem. Esses temas, por sua vez, permitem que se pense nas concepções 
que orientariam o trabalho cotidiano desses administradores, apontando 

tanto para aquilo que é concebido enquanto pertinente a seu papel, como 
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as imagens que projetam a respeito daqueles com quem devem lidar: os 

grupos indígenas situados nessas unidades do SPI. 

Considerando a relação de assuntos tratados, podemos perceber que há 
um certo equilíbrio entre alguns deles, com predomínio daqueles relacio- 

nados a produção dos Postos (agrícola ou criação de animais) e a verbas. Na 

verdade, podemos pensar esses dois itens como bastante relacionados, com 
a produção ocupando um lugar central por relacionar-se não só às verbas 

(pedidos de verbas são feitos para melhorar a produção, ao mesmo tempo 
em que e o aval que permite que se faça esses pedidos), mas também a 

outros temas como a própria organização dos Postos Indígenas, a requisição 

e recursos de tipos variados e mesmo, em alguns casos, os conflitos com 

maios no interior dos postos. 

As notícias sobre * produção ocupam um lugar de "prestação de contas", 
embora tal prestação não se restrinja a ela. Se prestar contas é responder por 
aquilo sobre o que se tem responsabilidade, pelo que é concebido como 

mnçao, conclui-se que produzir é função do SPI, nesse sentido. Não só 

nçao econômica, mas também civilizadora, através do ensino pelo traba- 
como enfatizado anteriormente. Sem ser a única Rmção do órgão é 

uma espécie de Rmção diária, indicando o que se espera que seja a organi- 

zação cotidiana dos postos, ou seja, aquilo que dá uma existência rotineira 

a relaçao com os grupos indígenas. Nesse sentido, o Rito da relação ser vista 

pela ótica dos produtos materiais obtidos, indica um enfoque específico da 

convivência com esses grupos dominados, que só aparecem nas cartas (sob 
orma de indivíduos ou de conjunto) como relato de conflitos e problemas 

diversos, como rompimento da rotina, enfim. A rotina da dominação nas 
um ades celulares dos postos é a administração do que é produzido ali, 

genas ^ SO 1Car 0 COnrílt0 e a subordinação dos grupos indí- 

Em relato sobre sua viagem como inspetor regional ao posto de 

1 inhalzinho e a povoação São Jeronymo, José Maria de Paula critica o qua- 
ro encontrado, uma vez que no primeiro havia apenas uma família traba- 

lando no posto, estando os demais sendo empregados em serviços para 
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particulares e no segundo teve problemas com índios que não queriam "se 

conformar com o regime de ordem e moralidade estabelecido pelo serviço 
(Paula, José Maria de. BRASIL, MJ, FUNAI, SEDOC/Museu do índio, 
Microf. 334/Fots. 127 a 133). 

Ao longo da carta fica bem claro que, se a moralidade é dada, entre 

outras coisas, por regras que incluem a proibição de bebidas, jogos ilícitos e 
a permanência de prostitutas na área do posto, a ordem deveria ser assegu- 
fíida não só pelo controle daqueles que transgredissem tais regras, mas por 

tima rotina de trabalho que incluiria tanto a participação na reforma e cons- 

trução de casas no posto, como o desenvolvimento das plantações em sua 

mea. Essas últimas, por sua vez, deveriam ser feitas no que ele chama de 

parceria agrícola" com "nacionais", ou seja, indivíduos não considerados 
como índios e que estivessem estabelecidos na área do posto, num esforço 

cotidiano de transformação dos índios em trabalhadores nacionais, como 

ptetendia a sigla original do órgão. 

Há também relatos sobre escolas que, por sua vez, podem ser melhor 

•tlocados nesse quadro como parte da rotinização do domínio. As escolas 
por si, em sua realidade material, edificada, respondem pela continuidade 

da tarefa educadora e incorporadora que o SPI deveria realizar junto aos 

giupos indígenas. Não há problematização, como haverá em décadas pos- 

teriores, do tipo e dos canais de educação a serem utilizados. As divergenci- 
as fluo aparecem nesse campo relacionam-se às missões religiosas em geral, 
evidenciando a preocupação com quem está ocupando um lugar/função 
específicos. Há um relato desse tipo de confronto, por exemplo, que atra- 
vessa varias cartas, em que o encarregado pela povoação indígena acaba 

informando, a título de desfecho, que "os padres já fecharam a escola e o 
italiano [que dirigia a escola] já foi para sua antiga residência (Almeida, 

Paulino de. BRASIL, MJ, FUNAI, SEDOC/Museu do índio, Microf. 334, 
Fots. 239 a 240). 

A educação aparece, assim, como um local concreto e mapeado, que 
deve ser mantido e, principalmente, estrategicamente ocupado, segundo os 

princípios de nacionalidade, patriotismo e controle do território. Esse pa- 
pel civilizador é assumido particularmente no estimulo a criação de um 

Comunicações do PPGAS, 5 17 



sentimento e uma postura cívicos, consoante com o binômio civilização/ 

patriotismo, em sintonia com uma educação voltada para marcar o 

pertencimento a uma unidade que comporte diferenças e que as comporte 

terarquicamente. Não à toa, as escolas recebem nomes como "Escola Ge- 
neral Rondon", "Núcleo Indígena Dr. Rodolplio Miranda" ou "Núcleo 

ndigena Capitão Osório", demonstrando um esforço de criação de mitos 

propnos a nistória do órgão. 

Um dos pontos mais interessantes que as cartas nos deixam perceber, 

porem, é o contraste entre os discursos mais formais de defesa ou valoriza- 

ção do órgão, que apontam para a harmonia da relação com os grupos 

indígenas e a tensão que transparece nestes relatos. Essa tensão aparece atra- 
vés basicamente de queixas pov parte dos inspetores e/ou encarregados de 

postos. Optamos pelo termo queixaspm frisar que esses relatos não apare- 

cem como construindo algum tipo de análise ou um acúmulo mais siste- 

mático de informações. Os conflitos são relatados como frutos mais ou 

menos naturais da tarefa tutelar. Uma dessas cartas, por exemplo, justifica 
as dificuldades de relacionamento porque "os índios estão habituados e 

querem ter plena liberdade em todos os seus atos", ao mesmo tempo em 
que reclama da interferência de religiosos, que quereriam "tomar conta dos 

índios (Idem, Fots. 152/157). Ou. ainda, relatando problemas com um 

indivíduo específico, um índio acusado de vender cachaça ou, o que parece 
ser mais singular, de querer realizar um arrendamento individual, quando 
os umcos contratos de arrendamento válidos eram realizados pelo SPI (Paula 

José Maria de BRASIL, MJ. FUNAI, SEDOC/Museu do índio, Microfi 

334/Fots. 296/303). 

Chamamos de queixas tais relatos porque eles compõem uma espécie de 
ntuahzaçao própria à tarefa administrativa do Serviço nesse período As 

informações não representam dados formalizados - em parte pelo próprio 
ato de estarem em cartas — e não solicitam, por exemplo, uma orientação 

sistemática sobre como agir. A "naturalidade" da ação é dada. por um lado, 
pelo discurso ritual que se invoca constantemente — a missão do SPI, o 

carater singular daqueles que compõem o órgão, as tarefas civilizadores, 
etc. — e, por outro, no silêncio quanto às atitudes tomadas em cada caso. 
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Em geral, há apenas o registro do problema, da resistência dos indivíduos 

ou grupos em aceitarem normas cotidianas, como queixa mesmo, atraves- 
sada pelo tom pessoal que as cartas privilegiam, sem que se de a contrapartida 
do relato da ação, dos procedimentos. Isso porque, em boa medida, os pro- 

cedimentos são considerados como partes da pedagogia do exemplo e da 

rotinização do trabalho, sendo as resistências justificadas como fruto do 

aprisionamento ainda dos índios ao seu estado fetichista ou, o que é mais 
freqüente, pela influência das populações locais. 

Um outro ponto bastante recorrente, especialmente em cartas de Jose 
Maria de Paula, por seu cargo de inspetor, trata das tensões regionais em 

torno das disputas e limites de terras. Há relatos de tentativas de se chegar 
a soluções amigáveis" nessas disputas, o que implica em tecer uma rede de 
apoio com autoridades locais e nacionais, sujeita a variações de acordo com 

outras alianças estabelecidas por essas autoridades. 

Assim, uma das cartas que presta informações sobre os conflitos em tor- 
no da povoação de São Jeronymo, no Paraná, dá como fator favorável aos 

interesses do SPI um possível apoio do Procurador dos Feitos da Fazenda 
do Estado, que estaria com uma carta "de um alto funcionário do Ministé- 

rio da Agricultura", dirigida ao Presidente do Estado, numa manobra polí- 

tica para resolver o conflito sobre as terras, uma vez que o Presidente do 

Estado não poderia ser tido como aliado efetivo, entre outras coisas por seu 

arraigado clericalismo", na opinião do autor da carta (Idem, Fots. 310 a 
316). Essa forma de articulação demonstra como o orgão se constitui em 

meio a uma rede de relações que inclui outros orgãos estatais, políticos com 

diferentes níveis de atuação, aliados e adversários locais de vários tipos, etc., 
para a qual contam de maneira significativa lealdades pessoais e alianças 

estabelecidas não só a partir do próprio SPI, mas através de outros canais de 
associação (como o Apostolado Positivista, por exemplo). 

Todos estes temas parecem apontar para a criação de uma dinamica de 

comunicação entre um plano administrativo mais geral, a diretoria, e as 
unidades onde se construía cotidianamente a relação com os grupos indíge- 
nas, objeto dessa própria administração, marcada por aquilo que foi cha- 

mado anteriormente de personalização. Com isso pietende-se indicar a 
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artificiahdade de separar previamente ou de forma rígida o espaço das re- 
gras e o das práticas, supondo a existência de uma racionalidade anterior do 

t j o» como espaço substantivado. Embora reconhecendo um certo pla- 
no de racionalidades colocado nas formulações de projetos de ação ou de 

considerações sobre o papel do Estado, como foi visto em alguns pontos do 
texto, é íundamental perceber que tal racionalização constitui, antes de tudo 
um movimento em construção, engendrado pelas práticas que conformam 

sua rotmizaçao, ao mesmo tempo em que as engendra. 

Notas 

1 Esse material foi por mim recolhido entre 
) 990 e 1 991, nos arquivos do Museu do 
índio, no Rio de Janeiro, quando traba- 
lhava como auxiliar de pesquisa para a 
tese de doutorado do Prof. Antonio Carlos 
de Souza Lima. 
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O VISÍVEL E O INVISÍVEL 

Considerações sobre uma candidatura1 

Gabriela Scotto 
Mestre em Antropologia Social PPGAS/UFRJ 
Pesquisadora do IBASE 

Em 1976, Benedita da Silva foi a primeira mulher eleita como Presiden 
te da Associação de Moradores do Chapéu Mangueira, morro situado 

tia Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Seis anos depois e sob o lema de 

mulher, negra e favelada", é eleita vereadora e, em 1986, deputada federal. 
Dez anos depois, em abril de 1992, o Partido dos Trabalhadores homologa 
sua candidatura para a Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais 

que pela primeira vez iriam se dar em dois turnos. Para disputar o primeiro 

turno, realizado no dia 3 de outubro, apresentaram-se outros candidatos; 

Benedita da Silva, representando a Frente Feliz Cidade, obteve a maioria 
dos votos (33%). Na campanha eleitoral para o segundo turno, ela teve 

como adversário César Maia, candidato do PMDB, que obtivera 22% dos 
votos no primeiro turno. Finalmente, a votação do segundo turno foi no 

tíiu 15 de novembro. O resultado foi favorável, por uma estreita diferença 
de votos, a César Maia. 

Partindo da análise de trajetórias de dirigentes agrícolas, Sylvain Marresca 
(1981) observa que a definição da "representatividade dos porta-vozes cam- 

poneses é demarcada no jogo da competição pelo controle da representação 
do campesinato. A consolidação de suas lideranças, contudo, esta marcada 

por uma contradição: como parte desse mesmo processo, os dirigentes agrí- 
colas abandonam seu modo de vida camponês e convertem-se em profissi- 

onais da representação". Esta ambigüidade obriga esses porta-vozes agnco- 
ías a realizar um trabalho de apresentação de si mesmos, graças ao qual ob- 
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tem uma credibilidade. Os camponeses, por sua vez, quando delegam a 

estes "profissionais da representação" o poder de atuar em seu nome, dele- 

gam simultaneamente o direito de encarnar o campesinato e o poder de 

impor uma identidade de agricultor socialmente reconhecida. Isto é, estes 

especialistas da representação" (agricultores performants, como os caracte- 
riza Marresca) são os representantes do campesinato no exterior e, por isso, 

impõem a partir de e para o campesinato a identidade que representam, 
isto é, a de sua elite profissional. 

O objetivo deste trabalho será o de analisar alguns dos elementos da 

"apresentação" de Benedita da Silva como candidata do Partido dos Traba- 
lhadores durante a campanha para a prefeitura do Rio de Janeiro em 1992. 

Embora Marresca faça sua análise sobre as trajetórias de "representantes do 

campesinato , a noção de "trabalho de apresentação" (aspecto fundamental 
do trabalho de representação que um dirigente deve constantemente pro- 

duzir como resultado da ambigüidade do processo pelo qual quanto mais 

se profissionaliza como representante, mais se afasta da forma de vida que 

tenta representar) parece-me pertinente para abordar a trajetória de Benedita 

e sua apresentação durante a campanha. 

A BIOGRAFIA2 

Filha de uma lavadeira e de um pedreiro (ou lavador de carros, em ou- 
tras versões), Benedita da Silva nasceu na cidade do Rio de Janeiro, na 

extinta favela da Praia do Pinto (Leblon). Ainda pequena, mudou-se com a 

família para a favela situada no morro do Chapéu Mangueira (Leme), onde 

ainda hoje possui uma casa em que vivem alguns membros de sua família e 

onde. por sua vez, ela morou durante a campanha3. Em nenhuma das rese- 

nhas aparece o ano de nascimento, mas todas coincidem em um ponto: 

durante a campanha, Benedita tinha 50 anos. 

O pai atuou como militante do antigo PTB e, lembra Benedita em uma 

entrevista, sua casa estava sempre cheia de políticos que iam consultar-se 

22 
SCOTTO, G. - "O visível e o invisível" 

com sua mãe, dona Ovídia, que era mãe de santo, para ver se ganhariam ou 
não as eleições. Nesta mesma entrevista ela menciona que em sua casa fo- 

ram acolhidos, nos anos 70, muitos militantes do MDB perseguidos pela 

ditadura militar4. 

Todas as versões coincidem em mencionar que Benedita enviuvou duas 
vezes e que no momento da campanha estava noiva do ator e vereador 

recém-eleito pelo PT no primeiro turno das eleições municipais daquele 
mesmo ano, Antônio Pitanga (com o qual acabaria se casando um ano 
depois). Não há muitos dados sobre os dois maridos anteriores, o segundo 
dos quais (Aguinaldo Bezerra dos Santos, o Bola), havia sido presidente da 

Associação de Moradores do Chapéu Mangueira. Sobre o número de filhos 
que a candidata havia tido, a informação também é fragmentada e inclusive 

contraditória; mencionam-se filhos que morreram de inanição, filhos 
o primeiro marido, etc. Um dos filhos de Benedita, em particular, adquiriu 

notoriedade pública como fruto de uma denúncia feira contra ela durante a 

campanha5. Um dado da vida da candidata dificilmente esquecido pelos 

biógrafos" é a sua conversão, em 1968, ao pentecostalismo, e sua partici 
pação como membro ativo na Igreja Assembléia de Deus do Leblon. 

Com relação às ocupações ao longo da vida, em geral lista-se, sem mi' 
tos detalhes, atividades que coincidem, em linhas gerais, com as mencion. ^ 

das por Benedita em sua Carta Aberta. Desta forma, enumera se que 

vendedora ambulante, vendedora de limão, empregada doméstica, servente 
de escola, auxiliar de enfermagem, alfabetizadora (esclarecendo se que usa 

va o método Paulo Freire), graduada como assistente social na Associação 

Educacional Veiga de Almeida e empregada pública do Detran. cargo o 
qual obteve licença sem vencimentos, em 1982, para exercei man ato qtu 
do foi eleita vereadora. 

Em 1976, Benedita da Silva passa a ser a primeira mulher eleita (com 
70% dos votos) para presidente da Associação de Mora ores o t p 

Mangueira6. Seis anos depois, em 1982, consegue ser eleita vereadora pelo 
Partido dos Trabalhadores, com 7.778 votos. Em 1986, e com 27.600 vo- 
tos, torna-se a primeira mulher negra eleita como deputada federal (tam- 
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bem pelo PT), cargo para o qual será reeleita em 1990, com 53.293 votos 

Entre seus projetos mais destacados como deputada mencionam-se sempre 

o relativo a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara 

dos Deputados para investigar o extermínio de crianças e adolescentes (1991) 

no ^ Para ÍnVeStÍgar a esterilizaÇão em massa de mulheres no Brasil (1992). Suas campanhas para cargos legislativos como candidata 

do Partido dos Trabalhadores foram realizadas sob o lema "mulher, negra e 

avelada e pregando o ingresso na política dos setores populares discrimi- 

nados Segundo Tavares. Benedita havia sido eleita com votos da população 
avelada e de setores da classe média branca "simpáticos à construção da 

cidadania dos marginalizados" (Tavares, 1993; 12). 

Finalmente, em 1992, e como candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro 
obtém, no primeiro turno, 833.559 votos (32,94o/o). No segundo turno,' 

peideu para o outro candidato por uma diferença de apenas 3% (100 000 

votos, aproximadamente)7. 

IDENTIDADE(S) 

, Emt>0ra eSCaSSOS e fragmentários, esses dados da biografia da candidata 
sao suficientes para observar que sua trajetória política se "inicia" — tal 

como acontece com um imenso número de profissionais da política de sexo 
emimno quando ela era ainda pequena. Um contexto familiar politizado 

com o qual essas mulheres convivem desde meninas as introduz no sawr- 

jãircpolítico (através do pai, de tios e, geralmente, do marido), aparecendo 

como um traço distintivo em relação ao resto das mulheres8. Pode-se supor 

então que, em grande parte ajudada por este "destino familiar" (Marresca,' 
981), Benedita da Silva, primeira mulher presidente de uma associação 

de moradores , foi conseguindo afiançar e construir localmente (Morro 

do Chapéu Mangueira) uma liderança política suficientemente sólida para 

que, seis anos depois, fosse eleita vereadora10. 
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São inúmeros os casos de lideranças "locais" que, chegadas as eleições 

municipais, apresentam-se como candidatas a vereador. No caso de Benedita 
da Silva, esta saída do "local" e este ingresso na disputa político-partidária 

ocorreu junto com um trabalho de produção e apresentação de seu perfil 

político como "mulher", "negra" e "favelada". Estas três identidades, articu- 
ladas entre si, foram levantadas como bandeira durante as campanhas elei- 

torais para cargos legislativos e como meio para caracterizar sua imagem e 

construir suas bases de representação. 

A produção de um efeito de verossimilhança nos discursos de Benedita 
em nome dos setores tradicionalmente excluídos da política e na disputa 
pela posição de porta-voz dos mesmos (Bourdieu, 1982 e 1989) é indisso- 

ciável da construção de uma imagem pública que "encarna" pessoalmente 
essa(s) identidade(s). Sua "trajetória de vida" torna historicamente verda- 

deiros seus discursos, na medida em que não é a partir do "exterior que 

interpela as "mulheres", os "negros" ou os "favelados" (os setores excluí- 
dos em geral), permitindo-lhes defender seus interesses; pelo contrario, ela 

os interpela (uma vez que os constitui) como portadora e representante, ela 

Própria, dessa(s) idenridade(s). 

Tudo indica que a campanha pela Prefeitura do Rio de Janeiro (na qual 
a disputa já não é mais para erigir-se "representante de... , mas para aceder 

poi maioria — ao governo da cidade) implicou uma mudança conside- 
lável em relação às campanhas anteriores, tanto nas formas como nos con- 

teudos do trabalho de representação e de apresentação pessoal. Se nas cam- 

panhas para cargos legislativos a apresentação como mulher, negra e favelada 
uscava construir uma correspondência com os setores interpelados politi- 

camente como representáveis (o conjunto dos "excluídos ), a campanha de 
92, em contrapartida, deixa entrever um jogo (muitas vezes contraditório) 
entie, por um lado, manter este perfil político e, por outro, ser capaz de 

convencer a maioria de que uma "mulher, negra e favelada sera capaz de 
governar não apenas para os setores "excluídos", mas também para todos os, 
ClUe babitam a "cidade do Rio de Janeiro"11. 
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MULHER, NEGRA E FAVELADA: O VISÍVEL E O INVISÍVEL 

Eu acho que a nossa campanha é para ganhar a rua. A minha 
história de vida é uma história de vida que traduz, do ponto de 
vista ideológico, a luta de raça, classe e sexo. É isso que agente quer 
fazer da nossa campanha, uma história de vida, de vida da gente, 
de gente da nossa cidade. 
Benedita da Silva 

Os discursos da candidata e a publicidade da Frente Feliz Cidade duran- 
te a campanha para a Prefeitura em 1992 enfatizaram constantemente o 

caiatei plural do programa de governo proposto pela Frente, fundamental- 

mente em oposição aqueles discursos que atribuíam à candidatura de 

Benedita da Silva um caráter sectário. Assim, por exemplo, para responder 

a um ouvinte que telefonara durante um debate pelo rádio e perguntara à 

candidata: 

Porque no seu discurso voce sempre diz que é humilde, negra e que a mai- 

oria do povo não aceita pessoas negras? Você não está gerando conflitos entre 

brancos e negros e ficando antipática com esse apelo emocional?" 

Benedita responde: 

Com relaçao a questão de brancos e negros eu não tenho a preocupação de 

colocar que eu sou mulher negra, que eu moro na favela, pelo contrário (...) eu 

reaja porque está colocado na sutileza das intervenções, então ai não éa Benedita 
que esta falando sobre isso (...) o nosso programa é um programa amplo, um 

programa amplo que quer pegar a sociedade municipal como um todo (...)" 

A figura de Benedita e seu poderoso capital simbólico (construído em 

giande parte antes desta campanha) serviu ao PT como meio para definir e 

apresentar seu programa de governo e, em um sentido mais geral, uma 

ideologia política12. Benedita da Silva" (sua candidatura, sua figura) cons- 

tituiu-se, durante a campanha, como um símbolo através do qual foi possí- 

vel veicular e comunicar múltiplos e diversos significados13. Para a Frente 

Feliz Cidade, Bene , símbolo da felicidade e símbolo da democracia", 

era apresentada como a garantia de um governo que, partindo do reconhe- 
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cimento da diversidade e da desigualdade, seria para todos . Durante os 
atos de campanha (principalmente na Zona Sul), nunca faltava alguma cri- 

ança que participasse com sua boneca negra, que era levantada e sacudida 

como quem faz tremular uma bandeira. Em algumas oportunidades, tam- 
bcrn, fazia-se presente no local uma mulher branca com a cara pintada de 

negro e caracterizando corporalmente uma negra. Camisetas e cartazes com 
o rosto da candidata como única indicação, outras com a frase Sem pre- 

conceito". Inclusive a própria candidata em seus discursos, quando se refe- 
ria ao que representava sua candidatura, falava com freqüência de si mesma 

empregando a terceira pessoa do singular, como se Benedita da Silva não 
fosse ela mesma: "Rio das mulheres e dos homens, dos pretos e dos bran- 
cos, dos pobres e dos ricos... é isso aqui Benedita da Silva 1 . 

Neste sentido, se as campanhas anteriores, tal como mencionei acima, 
podem ser consideradas como um processo que implicou a realização de 
nrn trabalho de representação por meio do qual procurou-se fazei coincidir 

aquilo que se apresenta (o "representante") com o que se busca representai 
(os grupos "representados"), agora, a(s) idenridade(s) da candidata, seu per- 

fil de mulher, negra e favelada" já não são algo a ser construído, mas, so 

bretudo, o ponto de partida de sua candidatura: 

Nesse sentido eu não preciso dizer que eu sou negra, mulher e que moro 
ni,ma favela, isso já é minha vida, é meu perfil (■■■) 15• 

Estas palavras de Benedita, esclarecendo que não precisa dizer o que já é 
Parte de sua vida e de seu perfil, podem ser relacionadas também com um 

demento bem constante na estratégia desta campanha para a Prefeitura: a 

insistência em demonstrar que essa "mulher , negra e favelada preten 
fiia, uma vez sendo prefeito, governar para todos, e não exclusivamente 

para esses setores. Mas, embora não se tenha usado como lema oficial da 

campanha o slogan "mulher, negra e favelada para apresentar Benedita a 

Süva-candidata, sua imagem permaneceu estreitamente associada (por 
motivos próprios ou alheios) a essas categorias sociais de identificação ante- 

riormente definidas. 
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Neste ultimo sentido, ser favelado adquire um conteúdo classista, tornan- 

do-se quase sinônimo de "pobreza urbana", ou simplesmente pobres 20. 

Embora esta categoria aluda a um aspecto bastante amplo de significação e 
englobe ao mesmo tempo distintos segmentos sociais, esta generalidade 

restringe-se quando é oposta a outras categorias; o "morro onde vivem os 

pobres se opõe ao "asfalto" como lugar dos "ricos"; sobe-se o morro , 

desce-se para o "asfalto"21. 

Em geral, a imagem negativa e esteriotipada que vários habitantes do 
asfalto tem das favelas estrutura-se, indiferenciadamente, como desordem, 

bagunça, roubos, brigas e assassinatos, tráfico de drogas, etc. Um bom exem- 
plo desta visão é oferecido pelo editorial que, com o título "A ameaça das 

favelas , foi publicado pelo Jornal do Brasil. Um dos parágrafos em especial 

ilustra claramente esta visão: 

Das favelas, de onde se espraiam os acenos de marginalizaçao, o perigo não 

para de crescer Tiroteios, guerras de quadrilhas, bailes funk, lixo lançado para 
baixo, invasão das reservas florestais, desrespeito à propriedade particular, tudo 
^ avizinha do delírio (..) "22. 

Em seus discursos, Benedita dedica um lugar destacado para tornar vi- 
ável seu perfil popular e o compromisso de seu plano de governo com as 

comunidades das favelas". Se, por um lado, enfatizava-se constantemente 
o dado de ter nascido e de continuar vivendo na favela, por outro lado, em 

nenhum momento ela definiu a si mesma como favelada. Ao longo de toda 
a campanha, a relação Benedita = favela foi construída colocando-se em um 

equilíbrio complicado: observar e deixar claro que continua (ainda como 

deputada, e não somente para a campanha) vivendo na favela; e, ao mesmo 
tempo, demonstrar que não é uma favelada, que é capaz de mover-se com 

desenvoltura em outros meios sociais e de administrar uma grande cidade. 
Eto é, apresentar-se tanto como uma "igual" quanto como uma diferen- 

te , perfeitamente capaz de conviver com os dois mundos. 

Aprendi a manusear os talheres trabalhando como domestica (...) sei pisar 
no tapete vermelho nas cerimônias internacionais e nas escadarias sujas de lama 

do Chapéu Mangueira. 
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aecimento de causa sobre os problemas da cidade em geral e das favelas 
em particular. Como ela mesma sintetiza: "Eu sou assistente social há al- 

guns anos, mas eu sempre digo que aprendi na escola da vida, a faculdade 

u primdro para emend"essK í- 

A "história" de Benedita levantada como bandeira de campanha fez da 
candidata um flanco difícil de ser atacado diretamente, nma vez que pt 
exemplo, qualquer comentário que questionasse sua capacidade para L 

vernar a cidade ser,a traduzido imediatamente pelos petistas como sendo 

por o.7 ^c0 Pr0feriSSe rai administrar 

staif cad qUe ' m "T ' foda<kí"'"- M ™ «■'no dos possíveis significados e interpretações da relação Benedita da Silva = favela que se 

Princi T maÍOreS ^ diSp"ta política dl,ranK a ««Penha. 11 nepaimente no primeiro turno, quando vários candidatos competiam 
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citamente que, por ser mulher e negra, seria incapaz de governar a idadf 

qualquer ataque neste sentido voltat-se-ia contra o atifadoi- Ô q„e se 
tentou por em dúvida foi o fato de Benedita continuar efetivamente mo 
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rando na favela, ou se ela havia se mudado somente durante a campanha e 

com fins eleitorais. A forma pela qual se articularam esses "questionamen- 
tos" foi acusando a candidata de ter uma casa em Jacarepaguá, um aparta- 

mento na Lagoa e até um apartamento em Nova York28. 

Diante da forma como Benedita burlava essas acusações e pela impossi- 
bilidade de serem comprovadas ou sustentadas por muito tempo, começa- 
ram a circular comentários que reconheciam que, embora ela ainda vivesse 
na favela, o distanciamento que tinha desta forma de vida era gigantesco: 

"Ainda mora na favela, é verdade, mas é uma diferente. Toma cafe da ma- 
nhã com a primeira dama francesa Danielle Miterrand, conversa com o líder 

negro Nelson Mandela na África do Sul, é recebida pelo reverendo Jesse Jackson 
nos Estados Unidos, enfim, freqüenta lugares que não estão ao alcance de muito 

branco bem nascido"29. 

Benedita da Silva chegou ao Congresso Nacional como mulher, negra e 
favelada', mas este mesmo caminho deixou-a distante do modo de vida 
favelado que ela representava. Durante a campanha do primeiro turno e 

parte da campanha do segundo, os questionamentos e ataques à candidata 

montaram-se exatamente sobre a ambigüidade e a contradição intrínsecas a 
este processo de consolidação de Benedita da Silva como profissional , e 

tentando pôr em dúvida a legitimidade de sua (re)-apresenração. 

Mas já em plena campanha do segundo turno, e quando a disputa entre 
os candidatos era bastante acirrada, alguns dos jornais de maior circulação 

na cidade deixaram de lado as sutilezas e não vacilaram em reconhecer a 

existência de uma relação direta entre a candidata do Partido dos Trabalha- 
dores e as favelas. Mas no estabelecimento desta relação, a candidata foi 

associada diretamente com todos os estereótipos negativos sobre as favelas: 

"No momento em que a candidata do PT sobe um morro e desiste da visita 
em sinal de luto, porque na véspera a polícia matara ali dois traficantes, está na 

verdade indultando-os e se acumpliciando postumamente com os policiais. E a 
partir dai tudo fica permitido sob o pretexto da questão social, até os crimes 

mais abomináveis" 30. 
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estaa idenddad 'S"r " 0'har ^ Siml"5iic0 medianK ° 

gicas t" ma 7Wce'c'm'"K consttttídaa. Aa identidades estraté- gicas sao uma parte constmmva do trabalho político de reptesentacão dn 

oLVelm^d í00"18!?^ COnCeber " P0""00 em de o erta e demanda de produtos que vão muito além das propostas formais 

cid P°H !::lr os efe":os propriamente simbólicos dos produtos ofere' ados (Boutdieu, 1983). Durante uma campanha. ofereceLe aprasenta 

çoes e representações sociais, produtos simbólicos e imagens que tendem a 
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Notas 

1 Esfe texto é parte de um dos capítulos 
da dissertação de Mestrado Representa- 
ção e Apresentação. Uma análise da com- 
Pfnha de Benedita da Silva à prefeitura 
do Rio de Janeiro apresentada ao Progra- 
me de Pós-Graduação em Antropologia 
Social do Museu Nacional/UFRJ, em aqos- 
fo de 1994. y 

2 Reconstituir a biografia, por menor que 
seja de uma personalidade pública é uma 
tarefa complexa e arriscada; mais ainda 
quando essa personalidade pública é um 

polífico-candidato em época de eleições 
As fontes de que se dispõe para "reconsti- 
tuir" esta vida são principalmente perió- 
dicos e revistas de publicação de massa 
onde se entrelaçam as declarações do 
candidato, a "investigação" dos jornalis- 
tas e as diversas interpretações de todos 

ir 1^° uS ™lvicJoS na «apanha (Collovald, 1988). Feita a ressalva e como 
de todo modo considero importante assi- 
nalar alguns dados da vida da candidata 
sem aprofundar a análise da relação en- 

tre este conjunto de identidades "inventa- 

'' a Slnfe.se P116 apresento a seguir é 
apenas mais uma versão. Ela foi 
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candidata e de alguns dados que foram 
surgindo nas diversas publicações duran- 
te o período da campanha; dentre eles fo- 
ram extraídos os que aparecem com rela- 
tiva constância. É evidente que, de acor- 

o com a publicação, eles enfatizam mais 
alguns acontecimentos do que outros; é 
claro também que a candidata, como par- 
te mesmo de sua estratégia de campanha, 
ressalta e relata uma determinada versão 
ae sua biografia. 

3 Este é um dos detalhes da vida de 
enedifa sobre o qual se teceram múlti- 

p as versões: determinar qual era realmen- 
te o verdadeiro domicílio da candidata, 
'rei retomar esfe tema adiante. 

4 Jornal do Brasil, 8/11/92, p. 28. 

5 O jornal O Globo trouxe à luz, durante 
a campanha, que o filho de Benedita, fun- 
cionário da Câmara Municipal, obteve 
uma promoção com o conseqüente aumen- 
to salarial graças a um diploma falsifica- 
do de bacharel. Devido às bandeiras de 
ética e de honradez levantadas pelo PT 
esta notícia (aproveitada ao máximo pela 
oposição) teve efeito bastante espetacular 
rora e dentro do partido. 

6 Algumas biografias iniciam a lista com 
o concurso em que Benedita foi eleita Miss 
Samba Copacabana, em 1 9ó5. 

7 Nas eleições de 1994, Benedita da Sil- 
va foi eleita para o Senado Federal. 

8 Quando se considera a biografia de 
uma pessoa pública como uma "identida- 
de construída e redefinida constantemen- 
te dentro das diferentes instâncias que a 
publicam, obviamente a pouca informa- 
ção sobre a herança político-familiar de 
Benedita não pode ser considerada como 
um dado casual. Em geral, da história da 
candidata foram apagadas as "marcas" 

de sua experiência política anterior (por 
exemplo, como parlamentar). Embora fos- 
se esta basicamente a estratégia da opo- 
sição para atacar a candidatura de 
Benedita e apresentá-la como inexperiente 
politicamente, a própria campanha da 
candidata não enfatizou muito pontual- 
mente sua experiência política e tendeu 
mais a ressaltar as "experiências de vida" 
em sentido mais geral. 

9 Vale a pena recordar que seu segundo 
marido também fora presidente da mes- 
ma Associação. 

10 Estou consciente de que esta análise 
seria muito mais rica e completa se tivesse 
realizado pessoalmente uma entrevista 
com Benedita da Silva. Mas isto, por di- 
versos motivos, não aconteceu. 

11 A distinção que Habermas faz, na in- 
trodução de seu livro Mudança estrutural 
na esfera pública (1984), entre dois tipos 
diferentes (e historicamente situados) de 
representação pode servir para comple- 
tar a análise. Por um lado, Habermas 
menciona aquele tipo de representação 
que se assenta sobre a relação entre re- 
presentado e representantes (ou "mandan- 
tes"), característica da sociedade moder- 
na (com a conseqüente separação entre 
uma esfera pública como setor próprio, 
separada de uma esfera privada); por 
outro lado, aquela outra representativida- 
de pública dominante (embora não exclu- 
siva) da Idade Média. Uma das caracte- 
rísticas desta última é que, embora bem 
pública (toda representatividade o é), não 
é uma representatividade pública consti- 
tuída em uma esfera daquilo que é públi- 
co; pelo contrário, é, antes, uma marca 
de status do senhor, de algo que este se- 
nhor representa, "corporifica" publica- 
mente. A evolução da representatividade 
pública está ligada a atributos da pessoa; 
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insígnias, vesfes, penteado, gestos, com- 
portamentos, forma de falar e o discurso 
cristalizado em geral. 

Alguns trabalhos de Clifford Geertz (1977 
eL ' tam'3ém fornecem elementos para abordar a análise dos atributos e valores 
sociais que podem ser portados (represen- 
tados) simbolicamente por um indivíduo. 

12 Por que sua candidatura tornou-se 
politicamente viável? Esta análise estaria 
realmente completa se se reconstruísse 
todo o processo infrapartidário que de- 
semboca na escolha de Benedita como 
candidata. 

13 Turner assinala como característico dos 
símbolos o fato de unificarem uma gran- 
de diversidade de significados, dar corpo 
e unir idéias diversas (propriedade de 
condensação). Outra das propriedades 
(multidiferencialidade) é que o próprio sím- 
bolo pode ser interpretado e entendido por 
diferentes pessoas. Finalmente, sua falta 
de significado preciso (ambigüidade), a 
complexidade e a incerteza são a fonte 
de sua força (Turner, 19Ó7). Isto realmen- 
te vale para a análise da candidatura de 
Benedita. 

14 O discurso de Benedita sobre si mes- 
ma pode organizar-se em três níveis dife- 
rentes segundo a pessoa empregada; 
A) Primeira pessoa do plural: o "nós" no 
qual ela se inclui, varia segundo o contex- 
to, entre um plural que inclui o Partido dos 
Trabalhadores ("nós queremos aproveitar 
a reciclagem de lixo nas comunidades..."), 
ou o nós' com o qual se define um setor 
ou grupo social no qual ela se inclui ("nós 
temos uma cultura política aqui no Bra- 
sil...", ou "nós, as mulheres.,."). 
B) Primeira pessoa do singular; usado se- 
gundo as ocasiões para referir-se a ela 
como candidata, ou como deputada, ou 

para ressaltar algumas das identidades de 
seu perfil. 
C) Terceira pessoa do singular: é muito fre- 
qüente a candidata referir-se a si mesma 
chamando-se por seu nome e com expres- 
sões jais como "será Benedita, tenho cer- 
teza , so que o Rio quer a Benedita" 
Quase sempre este aparece como recurso 
retonco empregado para reafirmar sua 
vitoria, e as vezes combina-se com o uso 
da primeira pessoa do plural; ". o cam 
po que nós estamos trabalhando garante 
que Benedita será a prefeita da cidade do 
Rio deJane.ro." Em outras oportunidades 
(embora menos freqüentes), emprega-o 
para distinguir seus papéis diferenciados- 
Se alguém perguntasse à deputada 

Benedita, e não à candidata...". 

dLp;sr°Ráclio tis°do IRá!,io Bon- 

16 É abundante a literatura antropolóqi- 
ca que aborda o tema do corpo como 
portador de informação social, a come- 
çar pelos clássicos trabalhos de Mareei 
Mauss (1974), Raymond Firth (1973) ' 

Mar/Douglas (1970), entre outros. 
17 Este grupo, o mais organizado e pre- 
sente durante a campanha, distribuía ca- 
misetas, adesivos e broches com palavras 
de ordem e símbolos que as identificam- 
inclusive organizaram atividades própri- 
as, como a Caminhada das Flores em 
apoio a Benedita, para a qual fadas as 
participantes eram convocadas a compa- 
recer vestidas de cor-de-rosa O MM 
de Mulheres do PT integrou-se a ouf os 
grupos no Comitê Supraparfidário. 

18 O discurso de outros militantes que se 
somaram a campanha sem estar articula 
dos a algum destes movimentos colocou a 
tônica, em contrapartida, na imagem ne 
gafivade César Maia e na assoc^So 
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deste com Collor de Mello; quando se 
aproximavam das pessoas nas ruas ou no 
ônibus para convencê-las, acentuavam a 
efica e a honradez do partido e da candi- 
data, assim como a importância de votar 
na Frente Feliz Cidade para "mudara po- 
lítica". 

19 Tal como declara um dos membros da 
Executiva do Movimento Negro e integran 
te da coordenação da campanha: "Nos 
sas crianças só ouvem falar de preto en 
volvido em delinqüência. Bené é um exem 
pio de dignidade negra que eles admira 
râo". 

20 Anazir Maria de Oliveira et. al. (1993) 
definem as "favelas" como conglomera- 
dos habitacionais para a população de 
baixa renda que se caracterizam pela 
ocupação ilegal das terras e pela precari- 
edade dos serviços públicos oferecidos. 

21 Para maiores detalhes sobre alguns 
dos conteúdos da oposição favela x asfal- 
te/ ver Anazir Maria de Oliveira et. al. 
(Idem: 45 e segs.). 

22 Jornal do Brasil, 5/2/94. 

23 Entrevista com Sidney Resende, (CNB) 
9/11/94. 

24 Este recurso de apelar para sua expe- 
riência de vida é empregado, em geral, 
para evidenciar todos aqueles aspectos 
não visíveis" de sua candidatura: conhe- 

oe o problema dos funcionários públicos 
por ter trabalhado na administração pú- 
blica, conhece os problemas dos pensio- 
nistas porque ela mesma é viúva, conhece 
os problemas dos transportes por ter vio- 
lado durante muitos anos de ônibus, trem 
6 H^etrô. É este o modelo de "competên- 
cia que, durante a campanha, se oferece 
como alternativa à "competência adminis- 
trativa" e ao conhecimento "só de estatís- 
tica" de César Maia. 

25 Na revista Veja Rio, Ano 2, n2 40 (set./ 
out. 1992), o título com que se encabeça 
uma nota sobre a candidata é O Efeito 
Armadura, para fazer referência justa- 
mente a este aspecto que "faz da candi- 
data do PT um alvo tentador, mas muito 
perigoso para os adversários (...) expõe 
os outros candidatos ao risco supremo de 
serem — pecado supremo—politicamente 
incorretos" (pp. 16-17). Várias vezes de- 
parei-me pessoalmente com situações nas 
quais mencionei a cor de pele para refe- 
rir-me a alguém ("fulano, aquele que é 
negro"), e responderam-me sutilmente 
explicando que não era "bem educado 
aludir ao caráter racial para identificar 
alguém. Por isso, e por uma grande quan- 
tidade de exemplos que poderia enume- 
rar, considero que, embora nesta cidade 
haja acentuados preconceitos, existe tam- 
bém — e dissimulado — um consenso ge- 
neralizado de que comportamentos, ati- 
tudes ou comentários preconceituosos são 
negativos e devem ser escondidos ou re- 
primidos; é como se existisse uma espécie 
de preconceito contra o preconceito. 

26 A coligação que apoiava Cidinha 
Campos, em especial o PDT, no primeiro 
turno, travou uma disputa bastante acir- 
rada com a Frente Feliz Cidade pela re- 
presentação do "povo negro . Depois de 
se haverem declarado ofendidos toda vez 
que se sentiam incluídos nas acusações 
sobre preconceito racial que Benedita dis- 
parava, contavam sobre a relação histó- 
rica" do partido com "a questão do ne- 
gro" e traziam à luz os "negros ilustres do 
PDT" (dois governadores, um senador, um 
secretário de Estado). 

27 Um dos espaços onde se tornaram 
menos sutis e mais explícitos embora 
nem por isto mais diretos — estes "ata- 
ques" foram as piadas que circularam 
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durante a campanha. Quem as contava, 
como forma de proteger-se da acusação 
de preconceituoso", sempre deixava cla- 
ro o desacordo com relação à piada que 
escutara por aí". Entre elas, havia uma 

mais direta: perguntava-se quais os três 
motivos para não votar em Benedita; a res- 
posta era: Por que é mulher, negra e 
favelada". Outras observavam (também 
bastante diretamente) o parentesco da 
candidata com os macacos: sua primeira 
obra no governo seria substituir a estátua 
do Cristo Redentor por uma do King Kong; 
outras falavam das simpatias e da rela- 
ção de filiação entre o Macaco Hão (fa- 
moso macaco do Zoológico) e Benedita. 

28 Um ano depois (outubro de 93), nas 
vésperas do casamento da candidata, ain- 
da continuavam aparecendo alusões nes- 
te sentido, tal como o pequeno título da 
primeira página do Jornal do Brasil: "Bené 
troca favela por bairro de luxo". Já no 
interior do jornal, acrescenta-se; "De ca- 
samento marcado com o vereador Antô- 
nio Pitanga para o dia 23, Bené encarre- 
gou um corretor de encontrar um aparta- 
mento na Lagoa, bairro classe A do Rio" 
[Jornal do Brasil, 9/10/93). 

29 Jornal do Brasil, 8/11/92, p. 28. 

30 Editorial óo Jornal do Brasil, 14/11/92. 
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FALANDO DA LUTA 

Observações sobre a noção de luta 

entre trabalhadores rurais1 

ÍJohn Cunha Comerford 

Mestrando em Antropologia Social PPGAS/UFRJ 

1. INTRODUÇÃO 

No presente artigo, procuro analisar o que se faz quando se fala em luta 

em um contexto onde estão em jogo relações entre trabalhadores rurais e 

suas famílias, o sindicato de trabalhadores rurais, organizações de assesso- 

ria, a Igreja, órgãos do Estado, e ainda outros personagens sociais presentes 

na região pesquisada, inclusive pesquisadores com uma inserção militan- 

te". Procuro também lançar mão de dados obtidos por outras pesquisas 
semelhantes realizadas com trabalhadores rurais ou migrantes, que pare- 

cem reforçar algumas das observações oriundas da região em foco. 

Ao buscar entender o que se faz quando se fala, estou tentando enfatizar 

que falar é fazer algo, como lembram Foucault (19Õ9), Austin (19Õ2), e 

Bourdieu (1982), autores que de diferentes maneiras indicam que falar não 

é apenas expressar o que se pensa ou colocar em jogo estruturas lingüísticas, 

mas é uma prática que se articula a uma serie de outras praticas, o que 
implica uma série de condições sociais, regras, e condições de felicidade ou 

de eficácia atinentes àquilo que se fala. 

Na fala dos trabalhadores rurais e outros agentes da região em foco, foi 

possível traçar uma distinção inicial entre duas acepções do termo luta. 

Comunicações do PPGAS; 5 39 



usadas em contextos diferentes e remetendo a diferentes redes de relações 

sociais e conjuntos de práticas e representações. A grosso modo, pode-se di- 
zer que uma dessas formas relaciona-se às práticas de "mobilização" e à 

busca da "união" no âmbito do "movimento dos trabalhadores" ou da "co- 

munidade"; e que a outra diz respeito ao cotidiano dos "pobres" em seu 

trabalho e a algumas das relações que estabelecem nesse cotidiano. Procuro 

elaborar essa distinção através da análise do significado assumido pela pala- 
vra luta em diferentes contextos de uso2. Esses diferentes contextos corres- 

pondem, basicamente, às atividades sindicais e outras que lhes são correlatas, 
por um lado, e por outro lado a entrevistas de trabalhadores com pesquisa- 

dores, muitas vezes vistos como "companheiros" em função dos canais aci- 

onados para a inserção no trabalho de campo. As entrevistas citadas de 

outros trabalhos também correspondem a esse padrão, tendo sido realiza- 

das por pesquisadores ligados a órgãos de assessoria ou apoio a trabalhado- 

res rurais ou migrantes de origem rural em diferentes regiões. Cabe ressal- 

var que em algumas das entrevistas com trabalhadores mais distantes do 

Sindicato e de suas atividades, essa identificação do pesquisador como "com- 
panheiro" não acontecia. Evidentemente, acredito que outras análises, 

enfatizando outros contextos e realizadas a partir de pesquisas realizadas em 
outras condições, possam indicar outras distinções significativas relaciona- 

das à noção de /«tóalém daquelas aqui enfatizadas. 

Delinear distinções, de modo a contrastar duas acepções do termo luta 
tal como empregado por trabalhadores rurais e outros agentes na região 

analisada, indicando também as diferenças nos seus respectivos contextos 
de uso, é aqui uma forma de desnaturalizar o ato de falar da luta. Trata-se 

de perceber que, ao se falar da luta, não está em curso apenas uma descrição 

de alguns eventos da história do Sindicato ou de determinado trabalhador, 

mas uma prática complexa que se associa a outras práticas. Nessa ótica, as 
falas encontradas em determinado contexto aparecem como formas de ação 

simbólica que ftzem parte de processos de configuração e reconfiguração 
de vínculos e de grupos sociais3. 

Para abordar os temas propostos, é importante situar brevemente as ati- 

vidades do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Vitória, 
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cuja observação está na base de boa parte da análise aqui proposta, 

enfatizando o processo de construção de um espaço social caracterizado por 

valores igualitários e "militantes". 

2. O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS E SUA "CRISE" 

Santa Maria da Vitória e a vizinha Coribe, na Bahia, foram palco, prin- 

cipalmente na década de setenta e na primeira metade da década de oiten- 

ta, de grandes grilagens, que prejudicaram grande número de famílias de 

posseiros que há muitos anos ocupavam terras na região. Foi um processo 

violento, envolvendo diversas formas de pressão sobre os camponeses. 

Pistoleiros e jagunços a serviço dos grileiros ameaçaram, agrediram e assas- 

sinaram posseiros, e assassinaram também Eugênio Lyra, advogado que atu- 
ava na região a serviço do Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR). Criou- 

se um clima geral de medo e impunidade. 

O Sindicato de Trabalhadores Rurais foi fundado em 1974 por possei- 

ros da região, com o auxílio da FETAG (Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura — Bahia). Nesse momento inicial, o STR passou a realizar um 

intenso trabalho na Justiça, conseguindo dificultar a grilagem e obtendo 

um considerável reconhecimento entre os camponeses. Também desde 

meados dos anos setenta passou a haver um trabalho de organização de 

comunidades de base realizado pela Igreja, incentivado pela chegada dos 

"padres italianos". Após o assassinato de Lyra (1977), e com o presidente do 
Sindicato ameaçado de morte, o STR passa a ter uma atuação mais retraí- 
da. A partir de 1980, uma parte dos posseiros formou um núcleo de oposi- 

ção à primeira diretoria do Sindicato, argumentando que, com as ameaças 

dos grileiros, a direção havia deixado de acompanhar as comunidades e 

abandonado a organização dos trabalhadores, passando a ter uma atuação 

"assistencialista". 

Essa oposição se constituiu principalmente a partir de determinadas "co- 

munidades", nas quais os posseiros estavam se organizando para resistir às 
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pressões dos grileiros, e nas quais geralmente havia um trabalho de religio- 

sos e leigos ligados às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e à Comissão 

Pastoral da Terra (CPT). Nas eleições sindicais de 1982, os membros da 

diretoria, ligados à FETAG, não organizaram chapa. Nessa eleição, os pos- 

seiros daquelas comunidades que já vinham realizando um "trabalho de 

organização" e discutindo a atuação do Sindicato, organizaram uma chapa, 

reuniram um número expressivo de votantes, e foram eleitos. A nova dire- 

toria tomou posse em 1983. 

Segundo os sindicalistas eleitos nessa ocasião, "organizar o povo" e ven- 

cer as eleições envolveu muito trabalho. Foi preciso "conscientizar o traba- 

lhador", explicando qual era o "verdadeiro incentivo do Sindicato , e mos- 

trando os erros da diretoria anterior. 

"Foram feitas várias reuniões de conscientização, foi feita uma assembléia 
que todo mtindo apoiou, e escolheram companheiros nas delegacias sindicais. " 

"[Foipreciso] dizer ao povo o que era afinalidade do Sindicato, e a gente fez 

vários encontros, uma comunidade visitava a outra, trocava experiências." 

"Foram três anos de trabalho, mais ou menos trinta pessoas a disposição para 

qualquer coisa. (...) A campanha foi feita (...) contradizendo o que eles [a 

direção anterior] diziam, que o Sindicato era assistência médica, dentista, es- 

trada e escola (...) agente levava o conhecimento que o verdadeiro incentivo do 

Sindicato era a terra e o trabalho." 

"Quem não sabia o que era reforma agrária ficou sabendo." 

(Depoimentos de membros da diretoria sindical eleita em 1982, em 

CEAS, 1985) 

A organização inicial da nova direção sindical também demandou mui- 

to trabalho, inclusive para garantir a sustentação financeira do Sindicato e 

ampliar o número de sócios: 

"As delegacias se movimentaram, os animadores de comunidade também 

arrecadaram muito dinheiro (...) esse dinheiro foi arrecadado com o esforço do 
pessoal, que se reuniu em suas áreas em mutirão, em festa. 
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"Fm alguns lugares, as delegacias fizeram um trabalho de mutirão (...). Os 

companheiros chamavam uns trinta companheiros, pegavam uma empreitada 

na roça, faziam o trabalho, e mandavam o dinheiro daquele trabalho pra o 

Sindicato." 

"(...) a gente da diretoria (...) fez essas viagens a pé, caminhando muitas 

vezes o dia inteiro, levando os conhecimentos do que é o Sindicato, o valor da 

união, aos nossos companheiros que ainda não estavam associados." 

(Depoimentos de membros da diretoria eleita em 1982, em CEAS, 1985) 

A nova diretoria passou a funcionar através de um rodízio entre seus 

membros, que passaram a dividir seu tempo entre a direção do Sindicato e 

o trabalho nas roças. Segundo eles, isso reduzia a carga de trabalho de cada 

um, facilitava que todos se tornassem conhecidos dos sócios, confundia os 

pistoleiros, e fazia com que os diretores sentissem "todos os problemas do 

trabalhador", por não abandonarem o trabalho nas roças, evitando as situ- 

ações em que membros da diretoria "começam a ser diferentes dos traba- 

lhadores". 

Segundo esses sindicalistas, o cotidiano de trabalho do Sindicato nessa 

época envolvia visitas dos diretores às comunidades e organização de delega- 

cias sindicais (que muitas vezes também funcionavam em esquema de rodí- 

zio), além da realização periódica de assembléias e do atendimento diário na 

sede do STR. Em várias comunidades, muitas das quais ainda não ligadas 

ao trabalho do Sindicato, os sindicalistas encontravam as pessoas sofrendo 

pressões dos grileiros: 

"Em Mutum, em outubro de 1983, foi onde se deu a morte do companheiro 

José de Rosa. Fomos à área e encontramos o pessoal todo assustado, assim cisma- 

do. Talvez todo mundo lá, mas fora, bem distante. E nós fomos chamar o pesso- 

al, que estava assustado, e depois que nós conversamos, eles foram se chegando, e 

eram todos vizinhos." 

(Depoimento de ditetor do STR de Santa Maria, em CEAS, 1985) 

Com todo esse trabalho, ao longo dos anos seguintes o STR tornou-se 

novamente uma presença a ser levada em conta não apenas pelos posseiros 
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e grileiros, como também pelos órgãos do governo e políticos. Em 1989/ 

90, todavia, quando foi feita a pesquisa, sindicalistas, assessores, agentes de 

pastoral, e trabalhadores associados ao Sindicato expressavam recorrente- 

mente o seu sentimento de que a "luta dos trabalhadores" na região estava 

em crise , fraca . Nas palavras de uma posseira sindicalizada, "era uma 

luta bonita, depois ela adoeceu, faleceu, tá ficando devagar o movimento". 

Essas pessoas viam vários motivos para desânimo. Os sindicalistas haviam 

sido derrotados nas eleições municipais de 1988 (inclusive nas localidades 

onde esperavam os melhores resultados). Diziam que os sócios do STR 

estavam se ligando cada vez mais às associações de pequenos produtores 

promovidas pelo Projeto Nordeste, muitas vezes controladas por políticos 
da região (e preferindo pagar as mensalidades dessas associações ao invés de 

pagar o Sindicato). As assembléias sindicais estavam se esvaziando. O STR, 
que antes cobria dois municípios (Santa Maria da Vitória e Coribe) havia 

sido dividido, separando as comunidades mais mobilizadas. As entrevistas 

com aqueles que até então haviam sido as principais lideranças foram feitas 

não em meio às atividades das delegacias sindicais ou na sede do Sindicato 

(que se encontrava bastante esvaziada: os sindicalistas observaram que na 

sede da CAR, órgão estadual responsável pela implementação do Programa 

de Apoio à Pequena Produção, reuniam-se muito mais trabalhadores), mas 
em suas casas e roças, para onde haviam se retirado, saindo do rempo do 

movimento dos trabalhadores", tempo movimentado de viagens para Sal- 
vador e Brasília, reuniões nas comunidades, mobilizações, campanha elei- 

toral, manifestações na sede do município, para o tempo mais "devagar" da 

roça, do plantio, da colheita, da família e dos vizinhos, tempo de repensar a 

experiência da "luta dos trabalhadores". 

Falava-se muito, portanto, a respeito da "crise da luta", especialmente 
entre aqueles mais próximos do Sindicato, e isso foi justamente um dos 

motivos que levou a se pedir a realização de uma "pesquisa". Por outro lado, 

trabalhadores rurais da região, em seus depoimentos nas entrevistas, fala- 
vam muito também de uma "luta" que não parecia estar em "crise": nos 

falavam de sua luta para conseguir trabalho, para tocar a roça, para criar 

"uma sementinha de gado", para conseguir um pedaço de terra para plan- 
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tar, para dar conta de lavar a roupa, fazer comida, criar os filhos... Essa luta 

não estava "fraca" ou "devagar": todo dia era "uma luta muito grande" 4. 

3. A LUTA DOS TRABALHADORES 

Companheira da luta 
Maria da união 
Reforça os laços da gente 
E livra da opressão 
Caminbeira com teu povo5 

Foi em atividades tais como visitas, reuniões, festas, mutirões, assem- 

bléias, rodízios, auxílio a grupos de posseiros vitimados pela violência, pro- 

dução de panfletos, ações na justiça, reuniões com as autoridades, encon- 

tros com organizações de apoio e com outras organizações sindicais, e ou- 

tras (como por exemplo entrevistas com pesquisadores que buscam infor- 

mações sobre a história e as dificuldades do Sindicato), que passa a ser 

usada a expressão luta associada ao Sindicato e aos "trabalhadores", 

entretecida às situações que os posseiros viviam sob pressão dos grileiros, às 

redes sociais atualizadas ou criadas nessas situações, aos personagens que 

consolidavam sua legitimidade nos processos de enfrentamento, aos grupos 

que construíam sua identidade, ao intercâmbio com entidades e organiza- 

ções até então desconhecidas da população local. Nessas atividades todas, 

constantemente se enfatizavam as dimensões igualitárias e "coletivas", que 

mostravam a "união" do grupo. A prática do rodízio na diretoria e nas dele- 

gacias sindicais é um exemplo claro da valorização dessa dimensão igualitá- 

ria. 

As pessoas que nesse processo se vincularam à ação do Sindicato usam a 

palavra luta com freqüência, ao falar para o pesquisador de suas experiênci- 

as, ao contar sua história e explicar o sentido das atividades de sua organiza- 

ção, ao expressar suas angústias e esperanças. Usam-na também para discu- 

tir os acontecimentos cotidianos da vida sindical e política em suas conver- 
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sas, reuniões e assembléias, onde estão presentes tanto os dirigentes e sócios 

do STR como os assessores e agentes de pastoral. Usam-na ainda para pro- 

clamar suas necessidades e sua identidade em documentos ou discursos 

dirigidos a um público mais geral ou às autoridades. É possível dizer que há 

todo um modo próprio de falar no qual essa acepção do termo luta ganha 

sentido e aparece com freqüência e importância. Talvez se possa chamar 
essa linguagem de linguagem das "discussões", termo que se usa nesse con- 

texto para chamar certo tipo de intercâmbio comunicativo associado às 

atividades de "organização". Quando se fala da "luta dos trabalhadores", 

geralmente assume-se pelo menos em parte a linguagem e o tom das "dis- 
cussões". 

Nas nossas entrevistas com diretores e membros do STR, alguns deles 

lembraram o quanto suas comunidades haviam lutado contra os fazendei- 
ros, antes mesmo do surgimento do Sindicato: 

"No tempo da chuva, a gente trabalhava de mutirão, na roça de um, na 

roça de outro, acontecia que o dia que acertava, ai chegava a noticia que o 

fazendeiro tava entrando. Ai parava aquela turma toda pra correr com eles (...) 

Lutamos uns quatro anos e quase não colhemos nada de roça. Teve aquela 

resistência, o pessoal tinido, até que Deus ajudou e a gente venceu." 

O surgimento do Sindicato é marcado pela luta pela terra, contra os 

grileiros, mas quando buscam recuperar e explicar a história do Sindicato, 

os sindicalistas costumam falar em luta no plural: 

"Qiiando a gente participou, tinha muitas lutas. Tinha o grileiro, o traba- 

lho da Igreja." 

"Dessa luta toda (...) agente arrumou nas áreas delegados e animadores que 

se encarregaram de ajudar, e conseguiram arranjar muitos companheiros sóci- 
» 

OS. 

"Aqui em Capim Grosso mesmo, houve muita luta, e o movimento sindical 

cresceu." 
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"Em cima dessas lutas todas, o objetivo é organizar o povo (...) nesses lugares 

todos que se falou, as lutas enfrentadas levaram muito conhecimento e anima- 

ção ao povo, e a freqüência do Sindicato na área deu muita força." 

"Quanto mais luta mais trabalho aparecia, se tinha que fazer uma viagem 

para Salvador, ia lã, e aí fazia compromisso de fazer viagem para Brasília, 

Juazeiro (...)." 

(Entrevistas com diretores e ex-diretores do STR, 1989) 

Em suas falas, os sindicalistas enfatizam sempre que a construção do 

Sindicato foi um processo muito difícil, que exigiu que cada um deles se 

desdobrasse em muitas atividades e compromissos: muitas lutas, mais luta, 

essa luta toda, são expressões freqüentes, que parecem ter o sentido mais de 

enfatizar as dificuldades e agruras dos posseiros-sindicalistas e de sua orga- 

nização do que de explicitar uma diversidade de frentes de ação, uma vez 

que se tratava basicamente da busca da permanência na terra e dos desdo- 

bramentos dessa busca. 

Se por um lado fala-se em lutas no plural buscando enfatizar a intensi- 

dade dos enfrentamentos, das dificuldades e das provações, por outro lado 

fala-se em luta no singular para mostrar que se está falando de algo que em 

certo sentido constitui uma unidade, a luta: 

"Partindo de como nasceu a luta, quefoi de lutar pela terra, hoje teve alguns 

aspectos que modificaram bastante por exemplo quando era para lutar com os 

fazendeiros a luta foi bem maior." 

"Nossa luta era defender o trabalhador na justiça, na terra, para que eles 

firmassem nas terras, lutar pelo financiamento bancaria. 

"Mas nessa época ainda não éramos do Sindicato. Trabalhávamos sós. De- 

pois, entramos na luta do Sindicato. " 

"Desta maneira a gente pode conseguir uma vitória diante dos problemas e 

começar a ver que a luta tem que nascer de nós mesmos, porque sem luta a gente 

não vai encontrar uma saída." 

(Entrevistas com sindicalistas, 1989) 
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Ao falarem a luta. nossa luta, luta do Sindicato, luta que tem que nascer de 

nos mesmos, e assim por diante, estão indicando que os diversos 

enfrentamentos localizados, atividades e compromissos têm ou devem ter 
um sentido comum e singular, que envolve um nós. Esse sentido comum só 
e plenamente realizado através da união (dos trabalhadores) que se 

listas ^ na ^ SÍnclÍCat0 e dá sentido ^ dificuldades dos sindica- 

0 qUe realmentepercebemos é que a luta mostrou uma verdadeira união. " 

"Isso o trabalhador precisa entender. Éporque a gente se uniu e lutou junto 
(...) mas era todo mundo junto (...) ai eles [os grileiros] esmoreceu. " 

(Entrevistas com sindicalistas, 1989) 

Falanc)0 da luta' faIa-se de ação coletiva, caracterizada pela união. A luta tem como perspectiva ir englobando cada vez mais lutas, trazendo cada vez 

entmTr" T ^ 0 l0CaI ' 0 remP0 da linião' onde se a. fica, ou se sai. E estar na luta (que nesse sentido se aproxima de 

portanto em Uni5o com os companheiros, ou seja, em um 
espaço de relações .guaimirias e solidárias, que permite conseguir a anima- 
çao necessária para enfrentar as dificuldades: 

'fl. trahaf0.em Roberto era de conscientização, de dizer que as mulhe- 
res podiam e deviam participar da luta. " 

e aÍToemAj1 ''""""'T "V" » entre Deus. A dominação do poder está oprimindo a classe fraca. " 

"Agora quando ganhamos as eleições [sindicais de 1QX11 ^ / 
irahaiho UA^eseniiu ,en.ro i L 

maçao, mais alegria. 

Eu tomei a decisão de este ano não participar de nada, de fazer uma refle- 
xao dos seis unos que eu fiquei na luta. " 

(Entrevistas com sindicalistas, 1989) 

A luta, o movimento, a organização e a força do Sindicato aparecem nas 

a as dessas pessoas como nomes para um espaço e um tempo de união, 

AS 
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onde deve haver animação e firmeza, mas que é também um espaço que se 

encontra sempre ameaçado pelos que tentam criar a divisão e enfraquecer a 

luta: 

"A luta vai passo a passo; eles conseguiam abafar e nós não tínhamos estru- 

tura para acompanhar." 

"O latifúndio foi afastando, os órgão do governo foram participando, avan- 

çando, epegando alguma atividade da luta da gente [referindo-se às associações 

de pequenos produtores]." 

"Prá mim, o governo criou elas [as associações de pequenos produtores] prá 

desarticular o povo. (...) Desmantelou a força do Sindicato, a organização. " 

"Depois que criou as associações, fez foi dividir o pessoal." 

Na mensagem dirigida pelos diretores do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Santa Maria e Vitória e Coribe aos "trabalhadores do Brasil", ao 

final de uma entrevista para a equipe do CEAS (publicada em CEAS, 1985), 

os sindicalistas usam o termo luta para estabelecer uma relação de identida- 

de e união entre os trabalhadores em geral, os trabalhadores de Santa Maria 

da Vitória e Coribe e os próprios sindicalistas. E é a luta que estabelece os 

laços que vinculam esse conjunto, que caracteriza uma situação de sofri- 

mento comum que deve ser enfrentada através da união: 

"Nós, trabalhadores, lutamos pelo direito social de todos os trabalhadores, 

pela Reforma Agrária, todos numa só voz. (...) Com toda essa luta, nós preten- 

demos alcançar um objetivo maior. Qiie essa luta não fique so aqui (...) os 

trabalhadores de Santa Maria da Vitória e Coribe chamam todos os trabalha- 

dores do Brasil para essa luta, e nós estamos dispostos a estar juntos em todos os 

níveis para defender a classe trabalhadora que esta ai sofrendo, que esta ai 

lutando. A gente não vai esmorecer." 

Depoimentos obtidos por outros pesquisadores em outros locais tam- 

bém mostram o termo luta sendo usado de modo muito semelhante, ao 

descrever a pesquisadores vistos como "companheiros ou da luta os pro- 

cessos de enfrentamento e as dificuldades pelas quais passaram e a impor- 

tância da união. As citações a seguir foram transcritas de O Gorman (1987), 
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que recolheu depoimentos na região de Feira de Santana, na Bahia, e de 

Ceres, em Goiás: 

Agente venceu essa vitória, com os companheiros, com fé em Deus e com a 
luta que nós temos (...) Foi uma luta com o esforço da gente. Essa história não 

vai sairão nosso mapa nunca" (J.G., Roçado). 

Se for esperar pelo homem conscientizar a mulher, levar a rmdher na luta, 

acho que não vai nunca não" (A. M. M., Itaguaru). 

Olha, agente veio aqui para caminhar junto com vocês. Viemos para viver 
junto. Lutar. O que a gente conseguir fazer junto" (E.L.B., ex-freira, Córrego 

do Bonsucesso). 

Falar da luta dos trabalhadores é portanto uma das atividades envolvidas 
na mobilização das pessoas para a resistência diante da agressão dos grileiros. 

E ao mesmo tempo uma das atividades envolvidas na disputa de diferente 

grupos pelo controle do Sindicato e pela legitimidade da representação 

política; na consolidação e ampliação de redes de solidariedade, envolven- 

do comunidades da região e também organizações e pessoas de outros lo- 

cais; na construção da inserção de agentes de pastoral e outros assessores no 

jogo de disputas que se travam localmente. Nesse sentido, falar em luta dos 

trabalhadores é sempre também parte de uma luta, de um esforço de cons- 
trução de certos vínculos sociais em detrimento de outros ou contra outros. 

Em Santa Maria da Vitória, foi grande o esforço para construir os contextos 

onde propor a união ao falar da luta faz sentido, onde a união e a luta 

adquirem palpabilidade e mesmo beleza, como para a posseira que 

rememorou o tempo em que era uma luta bonita. É nesses contextos, carac- 

terizados por certos modos de falar, por certos rituais, pela atividade de 

assessores e lideranças , que passam a ser reconhecidos o grupo e seus 

representantes. Uma pesquisa militante e apenas um desses contextos, onde 

se fala da luta para o pesquisador, delimitando-lhe a face do grupo e dizendo 

do sentido de sua trajetória. 
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4. A LUTA DA VIDA DOS POBRES 

Madalena chorava Sou mulher trabalhadora 
Sua mãe consolava Trabalho por precisão 
Dizendo assim: Vivo lutando na roça 
Pobre não tem valor Prá poder ganhar o pão 
Pobre é sofredor Se os homens não der valor 
Quem ajuda Jesus tem compaixão 
É o Senhor do Bonfim (Comunidade de Carro Quebrado)6 

(Gilberto Gil, Madalena) 

A maior parte dos assalariados rurais que entrevistamos em Santa Maria 

da Vitória não era sindicalizada, e poucos tinham relações mais próximas 

com os sindicalistas. Chamou-nos a atenção, nas entrevistas com eles, que 

raramente utilizavam o termo luta na mesma acepção que posseiros ligados 
ao sindicato ou às comunidades de base, mas que usavam com freqüência 

esse termo em outro sentido7. Na fala deles, luta diz respeito principalmen- 

te ao enfrentamento cotidiano das dificuldades inerentes à vida dos pobres e 

fracos. E delas que falam os diaristas, contando sobre seu trabalho: 

"Se pelo menos a gente trabalhasse, como a gente trabalha, lutasse e recom- 

pensasse (...) A gente luta, luta, e ao mesmo tempo fica tudo do mesmo jeito. 

"Já trabalhei com algodão, com caminhão...a luta é muito grande." 

"Eu tinha que trabalharpra continuar lutando, que o trabalho não dava. 

"Era serviço lutando, carregando e descarregando caminhão." 

"Esses dias estou parado. Etou lutando para pegar trabalho.' 

(Entrevistas com diaristas, 1989) 

Histórias de vida de migrantes de origem rural, como as encontradas em 

Menezes (1992), ou de trabalhadoras rurais, como as encontradas em 

CGorman (1987), ou ainda outros documentos que transcrevem falas de 

camponeses, também trazem muitos exemplos do uso do termo luta de 

maneira semelhante à que encontramos nas entrevistas acima: 
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"No Paraná nós lutamos, lutamos, pra conseguir um alqueire de terra que 

desse pra morar e criar os filhos folgado. (...) Na terra em que eu nasci, (...) a 

gente lutava na nossa terra mesmo. (...) No Paraná, pode arranjar colocação 

para um campeiro, um solteiro para lutar com gado, mas para lutar com outras 

coisas não (...) Agente vai lutando, as forças vão caindo. Meu marido já perdeu 

as forças, os dedos dele já nem desincham mais, já vive inchado pela vida, já vai 

ficando velho. (...) E assim vamos lutando, lutando, até morrer em qualquer 

canto" (Maria Barbosa N. Silva, em Menezes, 1992). 

"A gente sofria com todas as dificuldades da vida, mas parece que se tornava 

mais difícil com aquela situação do meu padrasto. Com 20 anos decidi me 

casar e fugir um pouco da luta da minha mãe. (...) Os parentes sempre dizia 

para vir a São Paulo, porque já tinha lutado bastante e não tinha conseguido 

nada (...) quando eu tinha dez anos eu comecei a luta da vida. Dos dez aos 

quinze anos eu sonhava em possuir uma propriedadezinha, mas agora penso 

em viver a vida" (José Benedito da Silva, em Menezes, 1992). 

"(...) Esses meninos atrás. Chegava. Fazia comida. Lavava panela. Dava 

peito ou mamadeira. Lavava roupa. Botava no arame Dormia um soninho. 

Levantava. Outra luta. "(M. C. J., em 0'Gorman, 1987). 

"E uma história verdadeira, real. Não estou mentindo. Eu lutei com tudo 

isso. A mulher sofre demais. O marido vai prá lá ver se melhora, acontece isso. 

A gente é muito sem proteção Quando eu vejo essas lutas, hoje eu fico imaginan- 

do a minha que passei" (O.R.R, em 0'Gorman, 1987). 

O sujeito qtie trabalha na roça nao faz conta de seus dias, sabe apenas que 

tem que lutar. Dando lucro ou não dando, ele faz assim mesmo" (APTA, 1994). 

Luta se aproxima, nesses depoimentos, de trabalho {lutar com gado)-, 

mas ao mesmo tempo, não é exatamente isso, uma vez que lutar é algo que 

possibilita o trabalho e é possibilitado por ele {trabalharpara continuar lu- 

tando). E um esforço que prescinde de considerações "econômicas" {não faz 

conta de seus dias, sabe apenas que tem que lutar). Envolve uma tentativa de 

melhorar uma situação sentida como difícil ou precária {eu já tinha lutado 

bastante e nao ttnha conseguido nada), que começa quando a pessoa vai se 

tornando adulta {quando eu tinha dez anos comecei a luta da vida) e só é 

52 COMERFORD; J. - "Falando da lufa" 

interrompida pela morte {lutando, lutando, até morrer em qualquer canto). 

Sugere ainda a idéia de sofrimento e desgaste {a gente vai lutando, as forças 

vão caindo) e de impotência {agente luta, luta, efica tudo do mesmo jeito). E 

algo que diz respeito diretamente à experiência e ao valor de uma pessoa {eu 

lutei com tudo isso ... fico imaginando a minha [luta] que passei)- Nesses 

depoimentos colocados para os pesquisadores, o termo luta parece ser usa- 

do para caracterizar a vida dos pobres e fracos como algo que tende natural- 

mente a ser trabalhoso, sofrido, desgastante, praticamente sem perspectivas 

de melhora, sem saída. Mas, como sugere especificamente a idéia de luta, 

algo a ser enfrentado apesar de tudo. Nesse sentido, a luta deve ser empre- 

endida visando resguardar o que resta ao pobre, sua dignidade, sempre 

ameaçada. Assim, há por um lado uma sugestão de um certo conformismo 

ou resignação, uma vez que a vida dos pobres é mesmo assim, sofrida. Mas 

por outro lado há sempre também uma sugestão de indignação potencial8 

Diferentemente da palavra luta associada aos "trabalhadores e ao Sindi- 

cato, que tem sua ocorrência natural nas "discussões com os companhei- 

ros", em assembléias, campanhas, discursos, etc., a palavra luta associada 

aos comentários sobre a vida dos pobres se insere numa linguagem de desa- 

bafo9 ou de depoimento, linguagem que exprime sofrimento, resignação e 

inconformismo, falando do valor e da dignidade da pessoa que luta. Falar 

em luta evoca o esforço da pessoa diante de seu trabalho e das agruras da 

vida, a solidariedade da família e dos amigos, e também as dificuldades de 

obter apoio dos "fortes" e "ricos". Falar da luta, nesse caso, parece ser uma 

forma de sensibilizar quem ouve e afirmar a dignidade de quem fala. Se a 

palavra luta referida aos "trabalhadores" se dirige aos companheiros, aos 

aliados, aos inimigos dos trabalhadores, às autoridades, a expressão luta 

referida aos pobres e à sua vida se dirige a quem deva ou queira saber do 

sofrimento, do valor e da dignidade de quem fala, e que deva saber também 
de seu potencial de indignação. Talvez se possa dizer que ao se falar em luta 

referindo-se ao movimento dos trabalhadores, busca-se o reconhecimento 
de um grupo militante com valores igualitários, bem como de seus icpre- 

sentantes, abordando questões como união, conflito e oposição; e que ao se 

falar na luta referindo-se à vida dos pobres busca-se o reconhecimento do 
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valor de uma pessoa inserida em um mundo social onde predominam rela- 

ções hierarquizadas, cuja luta diz respeito à honra, sofrimento, e expectati- 

va de ajuda. 

Na luta da vida dos pobres, espera-se que os ricos e as autoridade "dêem 

valor" e correspondam às expectativas de ajuda e sobretudo de reconheci- 

mento da dignidade própria dos pobres. Em certas situações, contudo, o 

comportamento dos ricos fecha as perspectivas de obter esse reconheci- 
mento, como no caso da grilagem e também dos (muitos) conflitos cotidi- 

anos enfrentados por exemplo no trabalho assalariado: 

"Não falo com soberba, mas para esse homem não trabalho mais; meu Deus 

não há de deixar. O dono não levava água. Prometeu pagar um dia e não 

pagou. Senti tanta raiva... ele enrola o pessoal que é besta. Agora eu, com fé em 

Deus, prá ele não trabalho mais, porque sei a sede que passei lá." (Diarista, 

Santa Maria da Vitória, 1989). 

Ao falar da luta para os pesquisadores, referindo-se a situações do cotidi- 

ano de trabalho como essa, expressa-se a indignação frente à ausência de 

reconhecimento do valor dos pobres, frente à violação de suas expectativas 

legítimas. Diante da "enrolação", sente-se raiva, e é bom que fiquem saben- 
do disso: porque quem passa a vida lutando merece respeito. 

5. A TRAIÇÃO DOS COMPANHEIROS 

Eu sou comprado por cem gramas de sorriso 
Mas sou cismado com um grão de traição 
Eu sou Roceiro 

Em Santa Maria da Vitória, falar em "luta dos trabalhadores" passou a 

ser também uma forma de falar da política. Ao dizer que se estava na luta, 

entendia-se que se estava também contra "os políticos", e a favor dos 

"companheioros entrarem na política": 

"Outro objetivo da gente é que os trabalhadores rurais participem da luta 

política (...) e ocupem espaço não só para conquistar a reforma agrária, mas 
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também o direito de poder. (...) o trabalhador só vai decidir mesmo quando o 

trabalhador participar" (Entrevista com diretores do STR, em CEAS, 1985). 

"Daqui prá frente o pessoal tem mesmo que se unir para levar luta do 

movimento no Sindicato, na comunidade, na política, num sentido só, do tra 

balhador" (ex-diretor do STR, entrevista de 1989). 

No entanto, a expectativa de que a luta política, a luta do Sindicato, e a 

luta da comunidade caminhassem num sentido só não se concretizou. Por 

um lado, muitos trabalhadores da região passaram a se ligar às associações 
comunitárias patrocinadas pelo Projeto Nordeste, muitas vezes controla as 

por políticos da região. Por outro lado, quando as principais lideranças o 

Sindicato se candidataram a cargos eletivos nas eleições municipais, Joram 

derrotadas mesmo em algumas das comunidades mais "mobilizadas . Essa 

derrota e a competição com as associações, vistas como "uma jogada dos 

grandes" para "dividir o pessoal" e "aumentar o individualismo foram cons- 

tantemente citadas como causas da luta do Sindicato. Daí a idéia, coloca a 

por uma delegada sindical candidata a vereadora em 1988 e também po 

um ex-diretor do STR, candidato a prefeito nessa mesma eleição, de que 

"na época da espingarda era melhor, depois que passou para os palanques a 

coisa piorou". A época da espingarda era melhor do ponto de vista da luta 

que era ao mesmo tempo a briga contra os grileiros e a luta dos trabalhado- 

res. Foi no âmbito dessa luta que os sindicalistas e seus assessores puderam 

se ver e ser vistos como representantes (ou aliados, no caso dos assessotes 

dos trabalhadores. Trabalhadores eram justamente aqueles que lutavam, ou 

poderiam vir a lutar, a luta legitima, na qual as lideranças e assessores 

nham um papel fundamental a cumprir. E esses trabalhadores, chega a a 
oportunidade, iriam manifestar sua solidariedade e união, votando nos 

didatos trabalhadores, companheiros de luta. 

Onde há luta, pode haver traição. E é de traição que se passa a falar 

quando os sindicalistas são derrotados na eleição por laiga margem 

tos, contrariando as expectativas acima colocadas: 

'De um Ud, sentimos a ingratidão do pessoal (...) por todo trabalho que 

foi feito, esperivamos não grandes vitórias, mas um resultado melhor, pomos 
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realmente traídos. Aqui por exemplo existe um trabalho de vários e vários anos 
de luta, que marcou presença (...) nosso povo está abaixo de zero (...)." (ex- 

diretor do STR, candidato derrotado). 

O trabalhador passa a sofrer, luta, e depois na hora de por as coisas no lugar 

ele coloca o grande na frente." (ex-diretor do STR). 

Era essa percepção de traição que tornava particularmente dolorosa a 

crise da luta dos trabalhadores" para os mais empenhados. "Colocar o 

grande na frente é, do ponto de vista da "luta dos trabalhadores", uma 

forma de diminuir a dignidade do grupo. Desse ponto de vista, essas atitu- 

des assumiam o sentido de um erro moral, à medida que atentavam contra 

a união igualitária e militante que se acreditava construída ou em constru- 

ção na luta. No entanto, ao que parece, boa parte dos trabalhadores rurais 

da região não viam traição no voto em outros candidatos ou na ligação com 

associações de pequenos produtores patrocinadas por políticos. Do ponto 
de vista da luta da vida dos pobres, essas atitudes talvez não levem a uma 

diminuição de seu sentimento de dignidade. Em certos casos talvez sejam 
até mesmo uma forma de afirmar sua dignidade pessoal, à medida que 

eventualmente demonstram o respeito a compromissos construídos na busca 
da ajuda necessária na vida dos pobres, ou seja, construídos também na 

luta. 

Talvez essas indicações ajudem a entender uma certa troca de acusações 

que parecia ocorrer na região na época da realização da pesquisa. Por um 

lado, havia acusações de "individualismo" e "traição" dirigidas pelos sindi- 

calistas àqueles que não se ligavam às atividades do STR ou as abandona- 

vam, e que não votaram nos candidatos sindicalistas. Por outro lado, ouvi 

camponeses da região acusarem os diretores do STR de "não querer ajudar 

ninguém". Por um lado, acusa-se de não se unir à luta que é "de todos os 

trabalhadores" — acusa-se de não reconhecer o valor do grupo e de seus 

representantes; e por outro, acusa-se de falta de vontade de ajudar quem 

mei ece ajuda porque todo dia luta — acusa-se de não reconhecer o valor da 

pessoa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: FALANDO DA LUTA, LUTANDO 

Neste artigo, procurei indicar que no contexto em que se realizou a pes- 

quisa e em outros contextos semelhantes, ao se falar em luta, pode-se estar 

fazendo coisas bastante diferentes. Pode-se estar indicando a identidade de 

"trabalhador consciente" para um pesquisador, visto talvez como um com- 

panheiro. Pode-se estar propondo uma discussão com companheiros ou 

fazendo um discurso para os trabalhadores. Pode-se estar exigindo certos 

direitos perante as autoridades. Pode-se estar denunciando a traição de cer- 

tos trabalhadores em momentos considerados muito importantes. Ou en- 

tão pode ser que, diante de um pesquisador visto como alguém importante 

e disposto a ouvir, se esteja desabafando, contando a historia (sofrida) de 

uma vida. Ou falando sobre a dureza das atividades da roça e sobre a dispo- 

sição da pessoa em enfrentá-las. Ou demonstrando seu valor para alguém 

que talvez possa (òu deva) ajudar de uma maneira ou outra. 

Assim, por um lado falar da luta é uma das atividades a que se dedicam 

os pobres do campo, ao refletir e comentar sobre seu cotidiano de trabalho, 

em situações como por exemplo as de entrevista. É falando da luta que eles 

esperam ver reconhecidos seu valor e seu sofrimento. Em um mundo social 

onde parte-se do princípio de que "pobre não tem valor , os pobres preci- 

sam a cada momento "provar seu valor" — demonstrar sua honra, sua ho- 

nestidade e sua capacidade. Falar da luta em tom de desabafo, depoimento 

ou afirmação pessoal, para um pesquisador disposto a (ou ansioso por) dar 

atenção faz sentido em um contexto social onde se marca sempre a diferen- 

ça e a desigualdade e onde os compromissos pessoais são fundamentais. 

Porque é só a partir do (difícil) reconhecimento do valor de cada um dos 

pobres que personagens que estão em posição de instaurar mediações im- 

portantes podem talvez se dispor a ajudar. Mas não parece ser apenas isso. 

Nesse contexto, falar da luta cotidiana pode servir também como aviso aos 

que não corresponderem às expectativas legítimas de reciprocidade, dei- 

xando implícita a justeza da revolta potencial. 

Por outro lado, falar da luta dos trabalhadores é uma das atividades que 

caracterizam a vida sindical dos trabalhadores rurais em Santa Maria da 
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Vitória e seus rituais; é falando nessa luta que eles organizam suas reuniões, 

assembléias, eleições, negociações, buscam seus direitos, delimitam inimi- 

gos, legitimam candidatos, e contam sua história aos pesquisadores. Falan- 

do dela, lideranças e assessores constróem sua legitimidade. A produção do 

discurso da luta dos trabalhadores no contexto sindical da região teve como 

pressupostos não apenas o rompimento de múltiplas expectativas de reci- 

procidade e respeito, como também todo um trabalho de construção do 

espaço da "união", caracterizado por certos padrões de relação não só entre 

trabalhadores, como também entre eles e certos mediadores, padrões estes 

orientados por valores militantes e igualitários. E também no caso do gru- 

po que se constitui nesse espaço de "união", é preciso a cada momento 

fazer-se reconhecer. 

Não parece ser casual, portanto, que essas pessoas, seja os sindicalistas, 

seja os demais trabalhadores da região, dediquem-se com tanta insistência a 

falar da luta, em suas discussões, desabafos e entrevistas. Mais do que uma 

descrição, encontra-se em jogo o tempo todo a busca de diversos tipos de 

reconhecimento social e a construção de vínculos. As diferentes maneiras 
de falar da luta fazem parte de processos que envolvem diferentes ativida- 

des, habilidades e personagens sociais. Mas tanto no caso dos grupos que se 

constituem em torno dos enfrentamentos pela terra, como no caso dos 

trabalhadores pobres que enfrentam precárias condições de vida, a busca de 

reconhecimento é difícil. E sempre uma luta que só quem tem valor en- 

frenta. E há muitas situações em que dizer isso é uma de suas principais (e 

poucas) armas de luta. 
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Notas 

1 O artigo que se segue baseia-se princi- 
palmente em dados levantados em pes- 
quisa realizada no oeste da Bahia, entre 
1989 e 1990. A pesquisa foi realizada a 
pedido do MLAL (Movimento de Leigos 
para a América Latina, organização itali- 
ana que tinha dois membros trabalhando 
em Santa Maria da Vitória, local de reali- 
zação da pesquisa), do CALOR (Centro 
de Apoio às Lutas e Organizações Popu- 
lares, organização de assessoria com sede 
em Santa Maria da Vtória) e do Sindica- 
to de Trabalhadores de Santa Maria da 
Vitória, e financiada pelo MLAL. O objeti- 
vo dessa pesquisa era analisar as "trans- 
formações sócio-econômicas" da região, 
com o surgimento de grandes projetos e 
empresas agropecuárias, e suas implica- 
ções para os "movimentos sociais". Foi 
coordenada por Gabriel Kra/chete, do 
CEAS (Centro de Estudos e Ação Social) 
de Salvador, a quem devo várias idéias e 
observações que estão na base das dis- 
cussões que seguem. Parte dos resultados 
da pesquisa foram publicados nos Cader- 
nos do CEAS (Kraychete e Comerford, 
1991). Foram importantes também as dis- 
cussões com Paulo César Cerqueira e Mil- 
ton Moura, do CEAS, e, no Museu Nacio- 
nal, as discussões com Moocir Palmeira, 
Federico Neiburg, e o curso de José Sér- 
gio Leite Lopes e José Ricardo Ramalho 
no primeiro semestre de 1993 (Antropo- 
logia da Classe Operária). 

2 Os estudos na tradição da socio- 
lingulstica e da etnografia da fala, como 
os de Hymes (1974) ou de Bauman e 
Sherzer (1974), bem como os trabalhos 
de Goffman, trazem importantes indica- 

ções para uma análise da fala em seu 
contexto, ajudando inclusive a problema- 
tizar a idéia de contexto. Porém, como a 
pesquisa que deu origem à maior parte 
dos dados aqui utilizados foi realizada 
com outro recorte e outras preocupações, 
faltam uma série de registros que permiti- 
riam uma análise mais pormenorizada que 
aproveitasse as indicações dessa literatu- 
ra. Ainda assim, essas leituras ajudaram 
a perceber sob uma nova ótica as obser- 
vações realizadas, abrindo algumas pers- 
pectivas de análise. 

3 Trabalhos como os de Bourdieu 
(1982,1989) e Thompson (196ó) inspi ram 
essa abordagem, ao enfatizar a impor- 
tância das práticas culturais e simbólicas 
na configuração das classes e grupos so- 
ciais. 

4 Gabriel Kraychete e outros membros 
do CEAS já haviam percebido essa dife- 
rença em outros contextos onde realizam 
trabalhos junto a camadas populares ur- 
banas e rurais, na Bahia. 

5 Esta epígrafe e a do item 5 foram extra- 
ídas do cancioneiro chamado Lutando e 
Cantando, editado pela CNBB Regio- 
nal Nordeste II. 

ó Citado em 0'Gorman (1987). 

7 Os posseiros ligados ao STR e às co- 
munidades de base também usavam a 
palavra luta nessa acepção, mas como nas 
entrevistas que fizemos eles falaram prin- 
cipalmente da trajetória do Sindicato, a 
idéia de "luta dos trabalhadores" ficou 
muito mais enfatizada, o que é significati- 
vo e sem dúvida tem a ver com o tipo de 
relações estabelecidas no processo de 
pesquisa com esses diferentes segmentos 
da população. 
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8 Essa sugestão simultânea de resigna- 
ção e indignação (pelo menos potencial) 
pode ser encontrada em multas outras fra- 
ses e ditados. Um agregado (morador de 
uma fazenda) em Santa Maria da Vitória, 
ao comentar sua relação com o proprie- 
tário, disse que "pobre é na canga, na 
canga igual boi". 

9 Cláudio Perani coloca indicações inte- 
ressantes sobre a importância do desabafo 
em reuniões de trabalhadores rurais na 
região cacaueira da Bahia (ver CEAS, 
1990). 
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EM TROCA DO MANDATO 

A relação entre vereadores e seus eleitores1 

Karina Kuschnir 
Mestre em Antropologia Social PPGAS/UFRJ 
Doutoranda em Antropologia Social PPGAS/UFRJ 
Professora PUC-Rio e UERJ 

O resultado oficial das eleições municipais de 1992 no Rio de Janeiro 

foi anunciado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ) no dia 12 

de outubro, quase duas semanas depois de a primeira urna ter sido aberta. 

Da indicação do TRE ao exercício do mandato, os 42 vereadores eleitos 

passaram por dois "ritos sumários", como são chamadas as cerimonias de 

diplomação e posse pelo Regimento Interno da Câmara Municipal. O co- 

meço dessa 4a Legislatura foi atípico, porque o prefeito recém-empossado 

convocou os vereadores para interromperem o recesso parlamentar imedia- 

tamente, quando o normal seria que os trabalhos só começassem no dia 15 

de fevereiro. 

Foi, portanto, no dia 4 de janeiro, uma segunda-feira, que os novos 

vereadores do Rio de Janeiro sentaram para distribuir gabinetes, funcioná- 

rios e iniciar um longo processo de discussões para a nomeação dos respon- 

sáveis pelas Comissões Permanentes da Casa. Havia 18 reeleitos que apenas 

voltaram à rotina de trabalho e 24 novatos, muitos já com larga experiência 

de atuação política que puderam se organizar rapidamente; outros, que 

recorreram aos colegas veteranos, assessores, e às consultas ao Regimento 

Interno e à Lei Orgânica. 

Todos os vereadores têm direito a um gabinete particular, definido por 

sorteio, no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara, ou no Edifício Anexo. 

Os principais membros da Mesa Diretora têm, alem desse gabinete políti- 

co, um gabinete especial para o cargo que ocupa. Cada vereador pode ter 
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35 assessores, sendo que 10 devem ser requisitados entre os flincionários 

efetivos da Câmara e 5 cedidos da prefeitura. Os 20 restantes são em cargos 

comissionados, em geral pessoas ligadas ao vereador que trabalham somen- 
te durante o seu período de mandato. 

Os gabinetes são, na maioria das vezes, divididos em três tipos de asses- 

sona: a administrativa, a legislativa e a política. A administrativa (ou buro- 

crática, para alguns), como o nome diz, é aquela que organiza o gabinete, 

piovidencia material de trabalho, cópias xerox, datilografia, serviços bancá- 
lios, etc. Normalmente, esse é o tipo de serviço feito pelos funcionários da 

própria Gamara lotados nos gabinetes. 

A chamada assessoria legislativa é composta por pessoas que auxiliam 

diretamente o vereador na execução e na elaboração de projetos ou de qual- 
quer outro tipo de ato legislativo, como moções, indicações, requerimen- 
tos. Grande parte desses assessores gasta seu tempo lendo o Diário da Câ- 

mara todos os dias (recortando ou sublinhando projetos, discursos do vere- 
ador, publicações em geral), ajudando diretamente na elaboração ou redi- 

gindo eles proprios os projetos e demais atos do vereador. São esses assesso- 

res legislativos também que freqüentam o Plenário na ausência do vereador, 

fazendo anotações, acompanhando o debate e as votações; e estando pre- 

sente o vereador, orientam-no sobre a Ordem do Dia, recolhem assinatu- 

ras, preparam documentos para serem usados durante as Sessões, conver- 

sam e distribuem releases para a imprensa, etc. 

Finalmente, a assessoria política (também chamada comunitária em cer- 
tos casos) é aquela que nos interessa mais especialmente neste momento 

pois uma de suas principais atividades é articular o contato dos vereadores 

com a população. Na realidade, esses assessores são geralmente aqueles que 

trabalharam diretamente na campanha eleitoral e, portanto, têm alguma 

intimidade com as bases eleitorais do vereador. Sua rotina depende muito 

do tipo de vereador que acompanha. Em linhas gerais, o trabalho será o 

de manter em funcionamento uma espécie de "campanha permanente" 

dentro ou fora do gabinete, quando o foco de eleição do vereador for con- 

centrado em algum bairro específico, ou mesmo quando for necessário sair 

do gabinete para alguma atividade do vereador fora da Câmara — o que 
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também é muito usual. Entre suas tarefas mais comuns estão o atendimen- 

to de eleitores, o encontro de novos grupos comunitários — profissionais 

ou de outra ordem —, o acompanhamento das reivindicações desses gru- 

pos, os contatos com áreas do governo municipal e, claro, o assessoramento 

do vereador quando necessário. Esses assessores freqüentemente são dividi- 

dos em grupos, por "temas" correspondentes às áreas de atuação política do 

vereador. 

A tendência é que tanto os assessores legislativos quanto os chamados 

assessores políticos (que às vezes são considerados a mesma coisa) sejam 

trazidos pelos vereadores para preencher os 20 cargos comissionados a que 

cada um tem direito. As vagas existem justamente para que o parlamentar 

possa trabalhar com uma equipe "de confiança", afinada com a sua visão do 

mandato. As equações para o preenchimento dos outros 15 cargos (10 fun- 

cionários da Câmara e 5 da Prefeitura) variam de gabinete para gabinete. 

Pode acontecer, por exemplo, que um vereador que já exerceu algum cargo 

no poder executivo requeira todos os cinco funcionários municipais a que 

tem direito e ainda queira mais. Muitos funcionários da Câmara também 

atuam como assessores legislativos, principalmente quando conhecem bem 

as "manhas" do Regimento e dos trâmites legais da Casa. 

Com alguma freqüência, porém, vereadores se orgulham de abrir mão 

desse tipo de assessor por entender que devem trabalhar apenas com a sua 

equipe política, mesmo nas tarefas administrativas. Esses assessores são pes- 

soas que, em geral, já trabalharam com o vereador em outras atividades, ou 

na própria campanha. Mas, em muitos casos, são amigos que se tornaram 

assessores, como também acontece na contratação de familiares, como fi- 

lhos, genros, noras, primos, cônjuges. A escolha da assessoria, mais do que 

um simples nepotismo, reflete a importância das redes de relações pessoais 

para esses parlamentares. Não está em jogo a qualidade profissional , mas 

a necessidade de "confiança pessoal" do vereador naquelas pessoas que lhe 

serão mais próximas durante o mandato. 

A maior parte dos gabinetes é bastante simples. As salas tem em média 

30 metros quadrados, demarcados por divisórias internas que separam a 

sala do vereador do resto do ambiente. Os assessores que ficam na Camara 
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mantêm uma rotina de turnos de trabalho, geralmente dois — do começo 

da manhã às duas e desse horário em diante —, de tal forma que dificil- 

mente são mais de oito trabalhando na mesma sala. O ritmo sempre varia 

de acordo com os acontecimentos do dia e a agenda do vereador. 

As tarefas são feitas em mesas de escritório, a maior parte da década de 

70, com tampos, laterais e gavetas de madeira e armações de aço escovado. 

Normalmente espremem-se entre cinco e seis mesas como essas na sala de 

trabalho, mais cadeiras, mesas auxiliares, arquivos de aço, estantes com pas- 

tas de documentos, uma ou duas máquinas de escrever elétricas e uma má- 

quina de cópias xerox. Os detalhes ficam por conta das caixas de papel pelo 

chão, porta-retratos e cartazes colados nas paredes, que podem ser de cam- 

panha, lembrando realizações do vereador, um evento como a Rio-92, ou 

apenas servindo de enfeite. Além disso, alguns gabinetes têm plantas como 

samambaias, violetas e jibóias. São muitas pessoas falando ao mesmo tem- 
po em telefones antigos que tocam sem parar. 

As salas dos vereadores seguem dois padrões básicos. Em geral, são do 

tamanho suficiente para caber espremida uma mesa no mesmo estilo das 
dos assessores, mas um pouco maior, uma cadeira de espaldar alto com 

rodinhas e forração acolchoada de plástico verde e mais duas cadeiras para 

interlocutores. Um outro padrão é o de salas maiores mas igualmente amon- 
toadas, onde, além da mesa do vereador, há uma mesa de reuniões redonda 

pequena, com cadeiras, e, em alguns casos, sofás de dois ou três lugares. 

Nas paredes das salas dos vereadores, é comum haver retratos deles mes- 

mos, de filhos, maridos ou esposas. Alguns gabinetes têm ainda geladeiras 

pequenas, computadores com impressora, ou mesmo aparelhos de TV2. Os 

gabinetes destinados aos membros da Mesa Diretora são maiores e melhor 

equipados, podendo ter, inclusive, tapetes persas e obras de arte do Palácio. 

Além disso, alguns vereadores gastaram os meses de janeiro e fevereiro de 

1993 reformando suas salas, pintando paredes e trocando móveis, embora 
essa não seja a regra geral. 

Muitas tarefas cotidianas têm de ser realizadas em espaço comum. Qua- 

se nenhum gabinete tem banheiros exclusivos — há sempre um masculino 

e um feminino por andar, no Anexo, e um de cada, nos andares do Palácio, 
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sendo que alguns são trancados e vários gabinetes têm as chaves de acesso. 

Para quem não tem geladeira ou máquina de café, há também pequenas 

copas de uso comum distribuídas pelo Palácio e pelo Anexo. São poucos 

também os que dispõem de máquinas de fax. A maioria utiliza um aparelho 

situado na sala da Assessoria de Comunicação da Mesa, no segundo andar 
do Anexo, que também é a responsável pelo clippingàvkxxo que todos rece- 

bem. O clippingé uma montagem com as principais colunas políticas dos 

jornais cariocas, notícias, principalmente sobre a Câmara e acontecimentos 

locais, além da divulgação de eventos ligados a algum vereador. 

Os vereadores costumam dizer que um dia de trabalho nunca é igual a 

outro, embora sua rotina gire em torno de três eixos básicos: contatos com 

a população (eleitores em potencial), trabalho legislativo e contatos com 

diversos setores do poder executivo (prefeito, secretários, etc.).3 A maior 

parte do trabalho legislativo é feita à tarde, entre as duas e as seis horas, 

durante as Sessões Ordinárias, todos os dias menos segundas-feiras, quan- 
do se realizam as reuniões das Comissões Permanentes. Manhã e fim do dia 

normalmente são os horários reservados para as duas outras atividades — 

contatos com população e prefeitura —, embora a primeira ocupe quase 

todo o tempo disponível do vereador. 

Quem chega para trabalhar cedo— que na Câmara significa chegar en- 

tre nove e meia e dez horas, o que não é comum — já encontra fila na 

porta, no telefone ou na correspondência. Despacha com assessores ques- 

tões internas do gabinete, dá uma olhada no clipping e começa a receber 

pessoas. Muitos mantêm agendas com horas marcadas para os interessados, 

mas é freqüente que grande parte das pessoas vá e espere até ser recebida, o 

que nem sempre acontece. A maioria dos vereadores, no entanto, reserva as 

manhãs (e, às vezes, as noites e finais-de-semana) para contatos fora da Câ- 

mara. Acordam cedo e cumprem uma agenda de visitas, debates, reuniões e 

mesmo atendimentos, como nos gabinetes, só que em escritórios próprios, 

em seus redutos eleitorais. 

Aqueles que procuram o contato com os vereadores estão sempre atrás 
de soluções para os seus problemas, que podem ser de diversos tipos. A 

defesa do seu interesse é o que move grupos e/ou indivíduos aos gabinetes e 
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escritórios dos vereadores. A maior parte dos parlamentares acha que essa 

população é acomodada, não participa do processo político e está à espera 

de que seus problemas sejam solucionados por outrem. Todos se ressentem 

da demanda inesgotável dos eleitores, que muitas vezes acham que o verea- 

dor tem poderes "de prefeito" para solucionar suas dificuldades. Um verea- 

dor diz que "a nossa cultura política faz com que o eleitor veja no parla- 

mentar uma pessoa que, além do interesse público, deva tratar também do 

seu caso pessoal". E outro depoimento lamenta que os vereadores sejam a 

"válvula de escape, para resolver todo e qualquer problema". 

A situação, respeitada a diferença de contextos, parece-me bastante aná- 

loga à proposta por Fry e Howe em relação às filiações religiosas no 

pentecostalismo e na umbanda (Fry e Howe, 1975). Os autores mostram 
que a existência de uma "aflição", seja ela um problema de saúde, de empre- 

go, dívidas, relacionamentos pessoais, entre outros, é precondição para que a 

filiação aconteça. Assim, o indivíduo que procura a associação religiosa o 

faz como uma "estratégia social", procurando uma "agência" de resposta 

para os seus problemas (Idem: 85). 

A procura pelos vereadores também pode ser vista nos moldes dessa "es- 

tratégia social". Como mostram os depoimentos dos parlamentares, o elei- 

tor na maior parte das vezes tem a expectativa de que irá encontrar na 

Câmara uma solução para todos os seus problemas. Mas, no dia-a-dia, esse 

contato população-vereadores vai produzir reações diversas. Existe uma clas- 

sificação feira pelos próprios políticos dos problemas que chegam à Câmara 

em pessoais!materiais e coletivos/políticos. Podemos dizer que os padrões bá- 

sicos de relacionamento dos vereadores com esses dois tipos de demandas, 

usando os termos nativos, são o assistencialista e o ideológico, respectivamen- 

te. 

A princípio, paréceu-me que a funcionalidade maior dessa classificação 

estava no jogo de acusações mútuas, o que de fato é verdade. Tanto 
assistencialista quanto ideológico podem ter uma conotação negativa, desde 

que empregados pelo grupo adversário. Um vereador, por exemplo, reco- 

nhece que o seu tipo de mandato é chamado negativamente de assistencialista 

por outros vereadores, mas diz que continua achando a sua prática legíti- 
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ma, preferindo chamá-la comunitária. O rótulo ideológico também pode ser 

extremamente pejorativo quando empregado em certas circunstâncias que 

signifiquem que o vereador vive afastado dos eleitores, sem contato com a 

população4. 

Nos dois grupos, quando não se alcança o ideal comunitário, corre-se o 

risco de ser classificado, pejorativamente, como " vereador de gabinete' — 

aqueles que supostamente perderam o contato com as necessidades do dia- 

a-dia da população. Não se trata, como venho dizendo, de traçar uma linha 

divisória e classificar os parlamentares num ou noutro grupo, porque certa- 

mente teríamos que formar um terceiro, um quarto, um quinto tipo. O 

que há é o discurso dos próprios vereadores que aponta para duas tendênci- 

as de comportamento diante do eleitor. Será interessante ver que existem 

cruzamentos e distensÕes, e mesmo um continuum, entre elas. 

Existe uma grande questão por trás desses termos, que é a da definição 
dos próprios parlamentares acerca do que é ser vereador. O ideal comunitá- 

rio dos dois grupos faz parte de uma preocupação maior — registrada em 

inúmeras entrevistas e nos debates em Plenário — de que o vereador "não 

pode se encerrar na torre de marfim da Câmara". Na prática, os termos 

assistencialista e ideológico nos ajudam a visualizar que existem duas estraté- 
gias diferentes para construir esse contato com o eleitor e, ao mesmo tem- 

po, justificar a preocupação com o contato. Não nos basta saber que não se 

deve ser um vereador de gabinete', é preciso entender como estrategicamen- 
te se evita essa condição. 

Os termos assistencialista e ideológico têm forte relação com o tipo de 

campanha do político. A campanha tem um papel fundamental nessa clas- 

sificação porque é ela que deflagra o contato do candidato/vereador com os 

eleitores, gerenciando esse contato em trocas mútuas. Dessa forma, a con- 

quista do mandato instaura duas expectativas: da parte do eleitor, a idéia de 
que o seu voto lhe garante um crédito; da parte do vereador, a idéia de que 

há um débito a ser saldado (Ver Palmeira, 1992: 28). O problema é que 

nem sempre há acordo na definição dos "bens" da troca. Eleitores e verea- 

dores têm interpretações diferentes do valor de suas prestações. Só a obser- 

vação da prática do mandato vai permitir entender essas visões. 
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Um episódio é bem ilustrativo da chamada prática assistencialista. Um 

vereador conta que, em certa ocasião, uma comunidade lhe pediu um muro. 

A obra seria construída por uma empreiteira que acabou não fazendo o 

serviço. Como não tinham dinheiro, os moradores foram bater no seu es- 

critório para pedir ajuda. O vereador explica: Eu sou muito ansioso, eu 

quero ver as coisas acontecerem. Nesse sentido, eu nao sou político, porque 

eu não tenho jogo de cintura de caminhar buscando, negociando, fazendo 

articulações. Não. Eu quero. Pode me dar? Ótimo. Não pode me dar, eu 

vou buscar do meu jeito. Eu compro, eu pago . Assim, decidiu construir o 

muro. Disse que ia fazer, mas não tinha dinheiro suficiente pra pagar tudo. 

Ia comprando o material aos poucos e os moradores teriam que entrar com 

a mão-de-obra. "Todo mês eu tirava uma parte do meu salário para o mate- 

rial. Foram seis meses construindo esse muro. Daria hoje pra comprar um 

carro", explica o vereador. "Muita gente pode dizer que eu sou louco, mas 

tinha dado a minha palavra e não podia recuar. Hoje, essa comunidade é o 

carro chefe que eu tenho". 

E o episódio não acaba aí. O vereador conta que no mesmo dia em que 

fazíamos a entrevista o grupo tinha ido ao seu escritório — que é onde ele 

passa as manhãs atendendo as pessoas — para levar um ventilador de teto 

de presente. O escritório tinha sido arrombado meses antes, e, entrè as 

perdas, estava um circulador de ar que ficava na recepção, onde esperam 

atendimento em média 50 pessoas por dia, além das que ficam do lado de 
fora. O vereador conta que ficou emocionado com a sensibilidade das pes- 

soas, já que sempre adiava a reposição dos objetos furtados porque os pedi- 

dos dos eleitores eram prioritários: "Você tem tanta coisa para comprar, 

tanto compromisso... tipo compra uma grade para um condomínio, da 

tinta pra escola, compra material escolar pra criança...". O problema, na 

sua opinião, é que ele nunca sabe dizer não. 

Como esses que pediram o muro, durante o dia todo eleitores lotam as 

salas de espera dos vereadores em busca das soluções para os seus proble- 

mas, que, na maior parte das vezes, são falta de emprego, de casa, de bens 

de todo tipo. Trata-se, em geral, de pessoas que procuram os gabinetes ou 
escritórios individualmente ou em pequenos grupos, sem um sentido insti- 
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tucional, organizado, como associações de bairro ou profissionais (a menos 

que o próprio vereador tenha sido o "patrono" da sua criação). É claro que 
o vereador não tem garantia absoluta de que aquele indivíduo e sai eleitor. 

Porém, na prática — e isso vale para todos os vereadores — existe uma 

listagem de nomes e endereços cadastrados (às vezes de até 50 mil registros) 

de pessoas que supostamente seriam seus eleitores, sendo que as listagens 

servem principalmente para mala-direta. Se o sujeito que chega para fazer 

um pedido for desconhecido, terá de preencher uma fichinha com nome, 

endereço e os dados do título de eleitor — número, zona e seção eleitoral. 

Por outro lado, há uma preocupação em dizer que o atendimento é um 

"dever do homem público" para todos os que o procuram, e não algo con- 

dicionado pelo voto. 

Para atender tantas pessoas — em alguns casos, mais de 50 por dia, 

como no episódio do muro —, o vereador assistencialista, também freqüen- 

temente acusado de "fisiológico", usa os assessores que o mandato lhe ga- 

rante. Contrata advogados, psicólogos, médicos, assistentes sociais, profes- 

sores, mão-de-obra operária, parapsicólogos, o que for preciso para suprir a 

demanda. Um vereador conta que sua equipe de trabalho "vasculha a co- 

munidade levantando os problemas" e constrói "até escolas", se necessário. 

Geralmente, são pessoas que prestam serviços profissionais e não tem ativi- 

dades propriamente políticas senão durante a campanha. É por causa desse 

tipo de utilização da assessoria que muitos vereadores acham insuficientes 

os 20 assessores comissionados garantidos pela Câmara. 

O vereador assistencialista tem vários argumentos para justificar essa for- 

ma de conduzir o mandato. O mais usado é o da carência da população. 

Não uma carência e uma população quaisquer — mas aquelas que ele co- 

nhece de perto, porque fazem parte de seu universo de origem e das pessoas 

que lhe são próximas. Na sua opinião, o trabalho de resolver problemas 

como buracos na calçada, lâmpadas queimadas, esgotos entupidos, ou doar 

óculos e dentaduras, é uma forma de "melhorar a qualidade de vida das 

pessoas", já que o poder público não resolve. Seus eleitores, os que recebem 

ajuda, ele conhece "pelo nome" e são como uma grande família . Como 
no episódio do muro, são pessoas para as quais não se pode negar ajuda. O 
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vereador explica: "Eu moro na comunidade, eu nasci lá. Então alguém che- 

ga e diz pra você: Eu não tenho dinheiro para comprar material pro meu 

filho'. Eu não sei como dizer que eu não vou dar". 

Os cofres públicos são a principal origem do dinheiro que financia esse 

tipo de atendimento. Na maioria das vezes, os vereadores repassam os pedi- 

dos das comunidades para os órgãos da administração municipal responsá- 

veis pelo serviço, até porque grande parte dos pedidos é de realizações ime- 

diatas, como obras de pavimentação, construção de creches, iluminação, 

etc. O acesso ao Poder Executivo, aliás, será um dos instrumentos funda- 

mentais para o exercício da vereança, tanto para assistencialistas quanto 

ideológicos. Sua eficácia, no entanto, dependerá de uma série de fatores da 

inserção política de cada vereador que não examinaremos nesse momento. 

Através dos próprios colegas, o vereador também pode conseguir, por 

exemplo, que seu centro de assistência social seja considerado uma entida- 
de de "utilidade pública", com direito a incentivos fiscais. Além disso, a 

aprovação de projetos de lei também pode garantir a determinadas comu- 

nidades o atendimento de suas reivindicações, como a construção de uma 

passarela de pedestres, por exemplo. No entanto, a via imediata é sempre 

aquela a que mais se recorre. E, como no episódio do muro, o vereador faz 

questão de dizer que a premência da situação faz com que ele "meta a mão 
no próprio bolso para contribuir", ao ponto de, ao final do mês, "ficar sem 

dinheiro e ter que pedir pro papai". Em alguns casos também recorrem à 

ajuda de amigos empresários, apesar de dizerem que hoje está cada vez mais 

difícil esse tipo de recurso. 

Fica privilegiada, portanto, a versão do sacrifício no exercício do cargo 

parlamentar. Como na campanha, o atendimento ao eleitor é visto como 

uma atividade quase diletante, feita por aqueles que não se importam de 

abrir mão de confortos pessoais em nome das necessidades da população 

carente. O episódio da doação do muro ilustra bem essa situação quando o 

vereador explica que, além de ter tirado o dinheiro do seu salário, poderia 

até ter "comprado um carro". Somada ao sacrifício monetário, aparece a 

questão da falta de tempo para a vida pessoal, decorrente de um dia-a-dia 
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extenuante de trabalho e dedicação aos eleitores. A rotina padrão, descrita 

pelos vereadores assistencialistas, é aquela segundo a qual se acorda entre seis 
e sete da manhã para estar com as comunidades discutindo e resolvendo 

problemas. Mas um vereador explica: "Às vezes, quando eu não consigo 

atender todo mundo, porque eu tenho votação [na Gamara], eu boto o 

restante dentro do carro e trago pra cá. Aí atendo aqui e depois mando o 

motorista levar de volta". Além disso, existe uma rotina à noite e nos finais- 

de-semana, que pode chegar a absorver completamente a agenda do verea- 

dor: "Eu tenho uma meta de três reuniões por noite e dez por final de 

semana. Quando não atinjo por causa das votações, jogo mais reuniões pro 

final de semana". 

O retorno para esse tipo de sacrifício costuma ser compensador. O que 

se fala, em primeiro lugar, é da carência por parte da comunidade e do 

sacrifício e do involuntarismo por parte do vereador. Quase sempre, então, 
o político é visto e vê a si próprio como um "benfeitor dos necessitados. O 

desfecho do episódio da construção do muro reflete essa característica, 

mostrando que os atendidos pela obra reconheceram a "generosidade dan- 

do um presente (o ventilador) ao vereador, que por sua vez ja havia negli- 

genciado o seu próprio conforto deixando de lado a reposição dos objetos 

roubados de seu escritório em nome das necessidades mais urgentes da po- 

pulação. Um caso parecido aconteceu com outro parlamentar. Num dia 

comum, foi procurado pela presidente de uma associação de moradores 

que queria "agradecer" a liberação de projetos na sua area e chama-lo para 

ser o "patrono da comunidade". Um vereador chega a dizer que o seu tipo 

de trabalho, "miudinho, desses que não aparecem nos jornais , merecia um 

"busto em praça pública". 

É preciso lembrar que esse tipo de prática acontece desde o inicio da 

campanha e não apenas quando se conquista o mandato. Existe de fato nas 

entrelinhas dos pedidos e das retribuições a dupla voto/mandato. Os eleito 
res que pedem antes da eleição prometem o voto. Os que pedem depois 

garantem ter votado ou recomeçam o ciclo prometendo o voto para as pró 

ximas eleições — que estão sempre virtualmente presentes. O trabalho e 

campanha geralmente já dá ao vereador assistencialista uma noção dos luga 
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res onde deve receber maior votação, que tende a ser concentrada. Assim, o 

fato de morar em determinado bairro ou ser indicado por alguém do local 

pode ser decisivo para dar credibilidade às promessas e garantias do eleitor. 

Em alguns momentos, a contrapartida é explicitada de modo claro, como 

coloca um vereador: "Nós temos um débito com essa população, que nos 

honrou com o voto". Por outro lado, o fato de atender aos pedidos dos 

eleitores não é apenas saldar uma dívida (mesmo futura, como a dos eleito- 

res que apenas prometem o voto), mas reforçar o vínculo, instaurando uma 

nova prestação. Como aconteceu no episódio da construção do muro, a 

comunidade beneficiada demonstra "gratidão", mas a "generosidade" do 

vereador acaba finalmente revertendo em seu benefício direto, transfor- 

mando aquele grupo em seu "carro chefe", isto é, o seu reduto eleitoral mais 

forte. 

O vereador ideológico, como já foi dito, também mantém uma rotina de 

contatos com a população. Vejamos um exemplo como roteiro para seus 

padrões de comportamento: 

Durante uma entrevista, combinei com o vereador entrevistado (eleito 
pela primeira vez em 1992) que iria acompanhar o seu trabalho no dia 

seguinte — uma agenda lotada de compromissos previamente marcados. 

Narro aqui apenas o primeiro deles. Cheguei à sua casa, num bairro da 

Zona Sul, às 8 horas da manhã, conforme o combinado. Logo depois che- 

gou também sua "assessora para assuntos de saúde", que estavam na pauta. 

Na garagem, havia um carro com motorista aguardando. Seguimos para o 

Posto de Atendimento Médico (PAM) de Irajá, onde havia uma reunião 

marcada para discutir os termos do Projeto de Lei que regulamenta a cria- 
ção dos Conselhos Distritais de Saúde. A sala era modesta, com uma mesa 

para os debatedores e, no início, apenas algumas cadeiras na platéia impro- 

visada. Aos poucos, as pessoas foram chegando e quase 40 cadeiras extras 

foram providenciadas. Estavam presentes, entre outros, um representante 

do Conselho Municipal de Saúde, alguns funcionários da Secretaria Muni- 

cipal de Saúde, representantes de outros Postos de Atendimento da região e 

muitos dirigentes de Associações de Moradores da vizinhança. Todos assi- 

naram um livro de presenças e alguns se inscreveram para falar. O vereador 
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começou falando de sua visão sobre fazer leis, da necessidade de ouvir as 

diversas opiniões da sociedade. Explicou que não estava interessado em ser 
o autor de mais um Projeto. Estava apenas querendo reapresentar um pro- 

jeto arquivado pela Legislatura anterior que considerava importante, desde 

que feitas algumas modificações. Comentou também a precariedade dos 

hospitais e das leis na área de saúde, abrindo, então, para que as pessoas 

dessem a sua opinião sobre o Projeto de Lei. Muitos falaram, mas a maioria 

não tratou especificamente dos termos do Projeto. Falou-se da dificuldade 

de tirar as leis do papel", da falta de participação das comunidades, do 

abandono do povo pelos governantes, etc. O representante do Conselho 

Municipal de Saúde trouxe de volta a discussão sobre o Projeto, e uma 

senhora colocou .várias questões pertinentes. Nesse momento, o vereador 

avisou que teria de ir embora e pediu que os resultados da reunião fossem 

transformados num documento a ser entregue a ele. Falou também sobre o 
seu passado político de militante estudantil cassado pela ditadura, sobre a 

dificuldade de se aprender a participar e que o trabalho que estavam fazen- 
do era lento mesmo", os frutos nunca vindo a curto prazo. Quando saímos 

da sala improvisada de reunião, o vereador me explicou que achava que 

tinha falado demais", acabado por se desviar do assunto. 

No primeiro compromisso da agenda, pode-se dizer que o vereador es- 

teve em contato com o eleitor ideal da prática ideológica. Apesar do seu 

comentário final, eram pessoas mais ou menos politizadas, que fazem parte 
do movimento popular organizado", como sindicatos, associações de clas- 

se, de bairros, étnicas, religiosas, etc. Os vereadores esperam, como aconte- 

ceu na reunião no PAM de Irajá, que a comunidade lhe procure interessada 

em algo mais do que o suprimento de suas necessidades imediatas. Isto é, 

que queira aprofundar sua participação no processo político e que, princi- 

palmente, seja ela própria representativa de uma coletividade. 

A maioria dos vereadores desse tipo diz que procura receber em seu ga- 

binete, ou em encontros fora da CM, apenas grupos organizados, como os 
que descrevemos acima. Um vereador tipicamente ideológico conta que a 

sua agenda é variada: um dia pode esrar na porta de uma fábrica, fazendo 

panfletagem às cinco horas da manhã, noutro recebendo um telefonema de 
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um grupo de deficientes físicos buscando apoio numa causa contra o INSS 

e em outro estar fazendo contatos com o movimento sindical, "de onde eu 

vim", como ele diz. Já um grupo de vereadores relata que passou a manha 

fazendo uma visita-surpresa a uma instituição da prefeitura de recolhimen- 

to de mendigos, com objetivo de denunciar a falta de higiene, os maus- 

tratos e a precariedade do local. No mesmo dia, encontraram-se com al- 

guns "profissionais da educação" para discutir o plano de cargos e salários 

que estava a caminho do Plenário. Antes da Sessão, ainda houve tempo 

para definir com os representantes dos "ambulantes" (nome polido usado 

na CM para camelôs) a sua posição em relação à votação da tarde. 

Aheterogeneidade desses contatos nos dá um indício do tipo de relação 

que se estabelece entre vereadores e eleitores ideológicos. Ainda que o verea- 

dor tenha alguns vínculos com determinadas categorias, existe um ideal de 

ser um vereador de todas as causas representativas da vontade de um grupo. 

Quer dizer, na prática ideológica existe uma frouxidão maior nos laços entre 

eleitores e vereadores, na medida em que se procura a todo custo não colo- 

car em jogo uma negociação em torno do voto. O seu eleitor deve ser aque- 

le que "vota espontaneamente", sem nenhum tipo de expectativa de ganho 

material e pessoal. Isso reflete, como não poderia deixar de ser, a própria 

característica não-concentrada de sua votação. 

Um vereador ideológico conta, para contrastar com esse tipo de imagem 

do eleitor, que um dia estava na praia e um senhor se aproximou e disse que 

tinha votado nele, perguntando em seguida se ele não iria agradecê-lo por 

isso. O vereador respondeu que não, que "não achava que devia agradecer 

os meus eleitores. Os meus eleitores votaram em mim porque me delega- 

ram o mandato e vão me julgar pelo trabalho que eu tô fazendo." 

Ao contrário do depoimento de um vereador assistencialista, que coloca 

o voto como uma "honra" que deve ser retribuída, se possível materialmen- 

te, o parlamentar ideológico espera que seus eleitores entendam que tanto o 

voto quanto sua retribuição são bens políticos, cujo retorno deve ser dentro 

dos limites da atividade legislativa— limites esses que não são nada óbvios, 

mas objetos de intensa disputa entre os parlamentares. 
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Voltando ao nosso exemplo inicial, é importante notar que a visita do 

vereador ao PAM de Irajá segue o critério colocado acima e tem por objeti- 
vo debater questões que se revertam no aprimoramento de um Projeto de 

Lei relativo ao funcionamento dos hospitais. Ele diz que parte do pressu- 

posto de que é uma prática política equivocada essa "idéia de achar que 

cada um vai tirar as leis das suas lindas cabecinhas, à margem da participa- 

ção da sociedade civil organizada", 

Essa preocupação é levada a sério na medida em que as pessoas presentes 
à reunião do PAM de fato continuaram o debate mesmo após a saída do 

vereador, de modo a que as conclusões finais pudessem ser passadas mais 

tarde ao seu conhecimento. Padrão semelhante aparece na explicação de 

um grupo de assessores de outro vereador quando perguntado sobre os 

projetos do mandato: "O vereador não quer ser um autor de leis. A autoria 
das leis deve caber ao movimento organizado". 

A imagem, portanto, é a de que o vereador ideológico deve ser um "ins- 

trumento" da população dentro da esfera do poder local. Do eleitor, por 
sua vez, espera-se a compreensão dos limites impostos por esse tipo de visão 

e, principalmente, que ele se apresente nunca individualmente, mas tam- 

bém legitimado por uma representatividade política. 

Na prática, porém, o retorno político do vereador ideológico não é ape- 
nas a solução dos problemas de determinados grupos através do encami- 

nhamento de proposições em Plenário. O acesso ao Poder Executivo, como 
para os assistencialistas, é uma das formas mais importantes de se atende- 

rem às reivindicações da população. A diferença básica entre assistencialistas 
e ideológicos, no que diz respeito ao acesso a recursos da prefeitura, é que a 

prática ideológica procura fazer com que a comunidade interessada consiga 
o contato direto com o funcionário municipal responsável por aquele pro- 

blema. Por exemplo, um vereador lembra que uma associação de morado- 
res o procurou porque precisava de uma creche. Ele então marcou uma 

hora na agenda do Secretário de Ação Social em seu nome. No dia da reu- 

nião, esperou até ter a certeza de que seria recebido e, ao entrar na sala, 

colocou os representantes da associação junto, para que pudessem relatar o 
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seu problema pessoalmente ao Secretário. Ele explica que, dessa forma, evi- 

ta o que na sua opinião é o principal vício da política assistencialistce. a 

relação em que o vereador é o "benfeitor" e a comunidade lhe deve "grati- 

dão". E conta que faz questão de dizer que qualquer "benefício" adquirido 

pelo grupo é mérito do próprio grupo, e não um "presente" do vereador. 

Um outro exemplo desse tipo de atuação é o de um vereador que conta 

que a aprovação de um Projeto seu, relacionado aos estudantes, não deve 

ser vista como resultado de mérito próprio, mas dos próprios estudantes, 

que encheram as galerias e pressionaram os parlamentares. A elaboração do 

Projeto foi feita em conjunto com a categoria, e, na opinião do vereador, a 

sua única responsabilidade foi a de ser o "porta-voz" da vontade dos estu- 

dantes. A prática ideológica, portanto, deve "refletir os problemas e as preo- 

cupações da população", de modo a reforçar a idéia do vereador-instru- 

mento em contraposição ao vereador-patrono. 

Até aqui, devo dizer, tudo parece muito arrumadinho. Antes de apresen- 

tar os problemas dessa classificação "assistencialistas vs. ideológicos", veja- 

mos os principais pontos apresentados: 

ASSISTENCIALISTAS IDEOLÓGICOS 

ELEITOR individual coletivo 

grupos locais movimento organizado 

relação pessoal relação política 

necessidade reivindicação 

gratidão direito 

VEREADOR assistência trabalho 

benfeitor instrumento 

patrono porta-voz 

Um dos problemas dessa classificação é o de que ela não dá conta de 

muito do que acontece na relação entre vereadores e população. Nem sem- 
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pre a troca, como coloquei anteriormente, se efetiva de acordo com a ex- 

pectativa dos participantes, porque há diferentes interpretações sobre o que 

deve ser trocado, tanto por parte dos vereadores quanto dos eleitores. 

Um clássico da antropologia, o "Ensaio sobre a dádiva", de Mauss (1974 

[1924]), mostra como a troca, não apenas nas ditas sociedades primitivas, 

tem um significado social mais amplo do que o simples intercâmbio de 

bens. A partir da análise de certos rituais de troca — o potlatch, no noroeste 

americano, e o kula, na Melanésia —, Mauss distingue fenômenos que 

articulam ao mesmo tempo todas as instituições sociais — religiosas, jurí- 

dicas, morais, assim como econômicas e de caráter estético (Idem: 41). Tanto 
o potlatch quanto o kula, de formas diferentes, são sistemas de dádivas que 

envolvem a obrigação das partes de dar, receber e retribuir, onde a obrigação 
é dada porque a coisa trocada possui o hau, o espírito, a alma, do seu doa- 

dor, que quer voltar ao ponto de origem (Idem: 56). Assim, a circulação de 

coisas é também uma circulação de pessoas, de "respeiros", "gentilezas , 

mútuos, em que os sujeitos das dádivas doam a sua própria virtude, movi- 

mentando alianças e disputas sociais (Idem: 129). 

Sobre o ensaio de Mauss, Lévi-Strauss escreveu "O princípio da recipro- 

cidade" (1982 [1947]), procurando mostrar como fenômenos particulares 
da nossa sociedade atual poderiam ser vistos sob a ótica do sistema de dádi- 

vas, tal como Mauss o caracterizou. Assim, a destruição de certos bens, a 

troca de presentes de Natal, a organização de festas e mesmo uma singela 

troca de copos de vinho no sul da França podem significar que existem, 

ainda vigentes, trocas onde "há algo mais do que coisas trocadas (Idem: 
99). Nelas, o princípio da reciprocidade estaria presente, garantindo, como 
nas obrigações de dar, receber e retribuir, a manutenção da aliança entre 

aqueles que trocam (Idem:. 100). 

Voltando aos nossos vereadores, mais uma vez recorro à narrativa de um 

episódio que acredito ser útil para compreendermos melhor os aconteci- 

mentos na CM. Apenas alterei ligeiramente os dados que levariam ao reco- 

nhecimento dos protagonistas: 
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Durante uma entrevista com um vereador notoriamente ideológico., fo- 
mos interrompidos por uma assessora avisando que duas pessoas se encon- 

travam à sua espera e tinham hora marcada na agenda. O vereador pergun- 
tou se eu me importava se ele os recebesse na minha frente, e eu disse que 

não. O casal entrou, houve cumprimentos amáveis indicando que já eram 

pessoas conhecidas, e foi-se direto ao assunto. Eles estavam com um pro- 

blema de fiscalização na sua loja de artesanato e vinham pedir ajuda ao 

vereador. Os fiscais alegavam que vários produtos não preenchiam as exi- 

gências legais e que, por isso, teriam de ser apreendidos ou a loja seria fe- 

chada. O casal alegava que eram os únicos do ramo que estavam sendo 

fiscalizados com esse rigor e que o fechamento da loja iria acarretar prejuí- 
zos principalmente para os seus fornecedores caseiros. 

Diante do problema, o vereador — que foi procurado exatamente por 
sua sabida simpatia pela arte popular e, claro, pela loja em questão — ouviu 
as explicações, pediu detalhes e finalmente disse que podia tomar duas ati- 

tudes. Em primeiro lugar, era necessário rever a legislação em vigor, já que 

não parecia correto o critério usado pela fiscalização. Eles teriam de sentar 

juntos futuramente, de preferência com os produtores, e discutir as possí- 
veis modificações a serem apresentadas em Plenário. Mas era óbvio que isso 

não resolvia o problema imediato do casal. Assim, "a curto prazo", explicou 

e e, tentaria falar com o Secretário municipal responsável por aquele tipo 

de fiscalização, que, aliás, era um cara "legal", "cabeça feita", e certamente 

iria chegar a uma solução alternativa para o caso. 

Bem o que temos aqui? Um^/w vereador ideológicâ. Não é bem assim, 

rata-se do mesmo vereador que nos serviu de "modelo" de comportamen- 
to ideológico^ ^ co n tan d o o episódio do eleitor que pediu que ele agradecesse o 

voto e ele disse que não tinha nada que agradecer, etc. Por isso, é sempre 

importante lembrar que estamos lidando com discursos t práticas que nem 
sempre se correspondem. 

A perspectiva que me parece pertinente para analisar este caso é aquela 

sugerida pela frase de Lévi-Strauss, de que "na troca há algo mais do que as 

coisas trocadas (1982: 99). O compromisso voto/mandato, a partir da 
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campanha, daria início a uma série de trocas que reforçam a idéia dos par- 

lamentares, por um lado, de que o seu mandato instaura uma dívida e dos 

eleitores, por outro, de que o seu voto lhes garante um crédito. Em todos os 

momentos de negociação, no entanto, seja em campanha ou no exercício 
do mandato, existem diversas qualidades de bens circulando. 

O episódio da fiscalização ilustra, a meu ver, o fato de que o vereador se 

sente na obrigação de atender ao apelo do casal dono da loja. Não porque 

ele tenha certeza de que os dois realmente votaram nele, mas porque o fato 

de o procurarem por si só instaura a existência dessa possibilidade, de um 

compromisso implícito. Mais do que isso, o interesse material daqueles que 

vão pedir ajuda é colocado em segundo plano. Em seu lugar, valorizam-se 

todo um sistema de valores subjacente a uma loja de artesanato e, principal- 

mente, o fato de que os grandes prejudicados serão os artesãos. Assim, está 

em jogo a ameaça de fiscais "insensíveis", parte do sistema dominante, con- 

tra os adeptos de uma filosofia de vida "alternativa", compartilhada pelo 

casal, pelo vereador e, quem sabe, pelo Secretário... 

Procuro mostrar que, se a população que freqüenta os gabinetes dos 

vereadores vai em busca de um benefício qualquer, seja ele material ou 

político, em todos os casos ela quer mais do que isso. Para explicar por que 

faz tantas reuniões, uma vereadora me conta que o objetivo desses encon- 

tros é "mostrar para o eleitor que você não abandonou a comunidade; (...) 

mostrar que eu estou presente, que não mudei, que não fui morar na Barra, 

que continuo sendo a mesma coisa". 

A vereadora toca num ponto fundamental: a garantia da sua representa- 

tividade é dada pela manutenção de certos vínculos culturais com seus elei- 

tores. Não adianta estar no gabinete, trabalhando em seu nome; é preciso 

continuar "sendo a mesma coisa"; continuar, de alguma forma, participan- 
do do universo de seus eleitores. É interessante que a ênfase em não mudar 

para a Barra" apareceu em mais de uma entrevista como símbolo de fideli- 

dade. Assim, a realização dessas reuniões pós-candidatura — muito co- 

muns em todos os mandatos — é como uma garantia da manutenção dessa 

aliança mais ampla, cultural, entre vereador e eleitores. 
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vereador para tratar de um problema como o tamanho do órgão sexual é 

querer mais do que ser ouvido; é querer o vereador como um mediador 
eu tural, como de fato ele vai ser no momento em que assumir o mandato e 

passar a conviver com os muitos universos culturais inerentes ao seu papel 

social e político. 

Isso não significa que a troca de bens materiais seja menos importante, 
o contrario, na Gamara, uma das atividades que mais mobiliza os verea- 

tes tanto assistência listas quanto ideológicos— é a tareíà de conseguir 

vagas nas escolas municipais — uma solicitação permanente, que todos se 
es orçam em atender. Portanto, na prática, a vereança tem, em maior ou 

menor grau, sempre uma vertente de assistência, talvez justamente por ser o 

poder público que parece estar mais próximo da população. 

. discussão ganha uma luz especial com a análise de Bakhtin sobre a 
i a e a obia de Rabelais (Bakhtin, 1987 [1965]), assim como o trabalho de 

Gmzburg sobre o moleiro Menocchio (Ginzburg, 1987). Ambos vão mos- 
trar os seus personagens como indivíduos que de alguma forma participa- 

ram, ao mesmo tempo, de mundos culturais distintos. A idéia bakhtiniana 

ctrcit ridadey explorada também por Ginzburg, procura dar conta de 
m espaço que havia, mesmo na sociedade européia de fins da Idade Média 

lenascentistíi, para a convivência e a troca de experiências simbólicas entre 
diferentes mundos culturais. Assim, aos olhos de Bakhtin, Rabelais é aque- 
e que soube expiessar exemplarmente a multiplicidade desses mundos que 

aziam parte de seu repertório cultural, convivendo na sua prosa, simulta- 

neamente, a expei iência vital da cultura popular carnavalesca e a esfera aca- 

ernica e leligiosa do mundo erudito da época, simbiônticas uma da outra. 

Ginzbuig, por sua vez, vai buscar nos depoimentos de Menocchio, pre- 
seivados nos autos do processo inquisitorial a que foi submetido na região 

o Friul, durante o século XVI, a possibilidade de entrever duas tradições 
cu tuiais distintas conversando entre si — uma com raízes profundas na 
cu tuia popular, na tradição oral camponesa, e outra, herdeira da cultura de 

^ ite. Ainda que esta última estivesse representada fundamentalmente pela 

guia do inquisidor, o mérito de Ginzburg foi justamente o de ter visto a 
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riqueza e a complexidade do pensamento de Menocchio, que deixava à 

mostra o seu conhecimento de diversas obras literárias da época, re-lidas e 

contaminadas pela ótica de sua cultura camponesa. 

Tanto Ginzburg quanto Bakhtin vão destacar também o lugar singular 

dos papéis sociais ocupados por Rabelais e Menocchio — o primeiro, pa- 

dre, médico e escritor; o segundo, moleiro —, posições estratégicas de 

mobilidade nas sociedades em questão. A posição do vereador é de certa 

forma comparável a desses dois personagens — Rabelais e Menocchio —, 

respeitados os limites de sua inserção histórica e cultural. No entanto, a 

dimensão política e urbana do papel do vereador carioca lhe confere especi- 

ficidade. 

Nesse ponto, cabe destacar o trabalho do antropólogo político Landé 

(1977), que aponta para o papel dos brokersem certos contextos políticos. 
O estaria diretamente relacionado à importância assumida pelas re- 

lações pessoais — nos termos do autor, alianças diádicas— como estratégia 
de atividade política em determinadas sociedades5. A análise de uma série 

de alianças diádicas, formando verdadeiras networks no campo político, 

permitiria que o pesquisador dessas sociedades observasse relações entre 

indivíduos de diferentes grupos e categorias sociais, assim como entre ape- 

nas certos componentes de um grupo, bem como entre indivíduos sem 

laços institucionalizados (ver também Epstein, 1969). 

Já Friedrich (1968) propõe o termo political middlemampava. falar de um 

papel político que, na sua visão, é ainda mais amplo do que o broker, na sua 

acepção restrita. O middleman atuaria simultaneamente como mediador, 

tradutor e mesmo broker, ocupando espaço político de negociação entre 

grupos separados entre si por distâncias políticas e, principalmente, gaps 

culturais. Assim, o political middleman seria principalmente um ator capaz 

de "falar" muitas línguas, manipulando diferentes códigos e valores cultu- 

rais envolvidos na mediação. 

Tanto a Idéia de broker, proposta por Landé, quanto a de political 

middleman, de Friedrich, falam de papéis semelhantes, onde certos indiví- 

duos, participando de diversas alianças, atuam como mediadores entre gru- 
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pos que não teriam oportunidade de interagir sem tal interferência. Em 

ambos os casos, os benefícios não são apenas para as partes mediadas, mas 

também para aquele que promove a negociação. Pelo fato de ocupar uma 

posição estratégica para os envolvidos, o mediador pode influenciar direta- 

mente na qualidade da relação, no sentido de adequar a posição das paites 
à sua própria possibilidade de atendê-las e, como isso, beneficiar a si pró- 

prio. 

Os vereadores, a meu ver, ocupam essa posição estratégica. Se a dinâmi- 
ca do mandato aponta para uma identificação imediata da mediação políti- 

ca, uma análise mais de perto mostra que essa mediação e também uma 

mediação cultural Em relação ao eleitor, o vereador é alguém que ao mes- 
mo tempo participa do seu mundo tnas não é um igual. Seu papel é estiate- 

gico exatamente por isso; porque permite o acesso a outros mundos e a 

outros universos culturais. A mediação, porém, seja com uma enfase mais 

assistencialista ou mais ideológica, não é abstrata — num certo nível, da 
prática, o vereador é basicamente alguém que presta serviços à população. 
Em outro nível, o discurso assistencialista privilegia o código das relações 

pessoais, enquanto, no discurso ideológico, prevalece um ideal de cidadania 

vinculado a valores mais universalistas, impessoais. 

Nolas 

1 Este texto é uma versão modificada do 
segundo capítulo da minha dissertação de 
mestrado, Política e Mediação Cultural: um 
estudo na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, defendida em 1993 no PPGAS/ 
Museu Nacional/UFRJ. 

2 Há um projeto da Ia Secretaria, já em 
andamento, para informatizar toda a 
Câmara Municipal, nos moldes do que foi 
feito no Congresso Nacional. Com isso, 
cada gabinete teria o seu terminal de com- 
putador, além de outros à disposição da 
população. 
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3 "População" e "eleitor" são praticamen- 
te sinônimos na linguagem dos vereado- 
res, principalmente fora das discussões do 
Plenário, como veremos adiante. Só apro- 
veito para lembrar que o mesmo já foi 
observado por Costa (1980), em relação 
ao Congresso Nacional. 

4 As características da chamada prática 
assistencialista de fato parecem muito se- 
melhantes às do clientelismo, tal como 
analisado por Diniz (1982a). Entretanto, 
nas classificações do grupo feitas pelos 
vereadores, "clientelista" é bem menos 
usado do que "assistencialista". A com- 
preensão do clientelismo — estratégia de 
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conquista do poder através de um "siste- 
ma de lealdades" e trocas entre candida- 
to e eleitores (Diniz, 1982b) — está forte- 
mente vinculada a certos fenômenos polí- 
ticos, como o chaguismo no Rio de Janei- 
ro e o malufismo, em Sâo Paulo. Ao ado- 
tar o termo "assisfencialista", procurei am- 
pliar o alcance da classificação, buscan- 
do dar conta da complexidade da socie- 

dade que analisamos e, conseqüentemen- 
te, também da maior heferogeneidade nos 
padrões de "assistência" dos vereadores 
para seus eleitores. 

5 Bezerra (1993) explora diretamente esse 
tema, mostrando como a corrupção polí- 
tica na sociedade brasileira está direta- 
mente vinculada a um amplo sistema de 
relações pessoais entre os envolvidos. 
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A GUERRA ENTRE AMIGOS 

Carnaval, política e faccionalismo 

numa cidade do interior1 

Márcio Canlello 
Mestre em Antropologia Social PPGAS/UFRJ 
Professor UFPB 

Uma das principais características de contextos sociais relativamente 

auto-contidos, como as cidades pequenas, é a configuração de um 
padrão de sociabilidade que depende, em essência, de critérios de proximi- 

dade e reconhecimento entre os indivíduos que, assim, estão sempre 

referenciados pelas marcas pessoais que os identificam, como laços familia- 
res, relações de amizade e vizinhança, posições de status e prestígio, etc. 

Nesses contextos, a organização social é definida basicamente por um pa- 

drão de reciprocidade totalizador e obrigatório que literalmente envolve os 

indivíduos numa rede de relações de tipo pessoal e compulsório. Pode-se 
dizer, assim entendendo, que estes contextos estejam organizados sob uma 

ordem ética de fundamento pessoalizante, semelhante àquela que Dumont 

(1970 e 1985) definiu como o elemento marcante das sociedades tradicio- 

nais, hierárquicas, não-capitalistas: nelas, a categoria indivíduo é 

normativamente inoperante e a ideologia é marcadamente holista. 

Esta configuração informa um elemento importante no jogo das rela- 
ções sociais: um universo Ideológico marcado por um valor fundamental, a 

evitação de situações conflitivas inter-individuais, que determina uma cena 

social fortemente definida por relações de solidariedade e reciprocidade entre 
os seus agentes. No entanto, tal como nos ensina Simmel (1983: 124), o 

conflito é uma realidade inerente a qualquer grupo social e, neste contexto 

marcado pela auto-contenção, uma possibilidade nada desprezível. Assim, 
o sistema social produz uma série de estratégias para resolver esta espécie de 
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curto-circuito entre a ideologia e a prática social; entre o valor da concilia- 
ção e a possibilidade de dissensões. Uma delas, caracteristicamente condi- 

zente a eüca pessoalizante, é o que Lande chama de "rivalidade de base 

acdonal (Lande, 1977: xxxii), uma fqrma de reciprocidade hostil, que 
agindo inversa mas complementarmenteho intercâmbio totalizador da vida 

cotidiana, provê o campo do conflito de um componente interativo condi- 

zente ao ethos pessoalizante. Isto se torna possível na medida em que a fac- 
ção fornece ao indivíduo uma rede de relações subsidiária, fundada em 

laços de solidariedade da mesma natureza pessoalizante e dotada de uma 

orte referencia de identidade grupai, que o posiciona diferencialmente no 

âmbito do sistema classificatório totalizador da vida social mais geral. Ou 
seja, ividindo o quadro de relações sociais em grupos opostos, e tradicio- 

nalmente rivais, o exercício do conflito torna-se uma prática circunscrita, 
coletiva e, nãó raro, essencialmente ritualizada. 

Portanto, pode-se dizer que o faccionalismo seja a forma clássica de se 

organizar o campo do conflito nesses sistemas altamente integrativos, uma 
vez que ele consegue traduzir a linguagem do conflito no idioma da 

pessoalizaçao, dissolvendo o indivíduo — categoria pouco operacional nes- 

es contextos — no âmbito de uma coletividade parcial, a facção, que se 
opoe dlo d rel de a ^ 

ente idêntico porem formalmente oposto. Assim, o faccionalismo opera 

duplamente: coletmza o indivíduo num grupo definido por laços de soli- 
anedade e reciprocidade, mas ao mesmo tempo individualiza este grupo, 

a partir da construção de uma identidade exclusiva e excludente. Aí está a 

sua uphcidade fhndamental: o faccionalismo cria no espaço totalizador da 

pessoa e da reciprocidade obrigatória, indivíduos coletivos definidos diádica 

e opostamente, que se rivalizam, informando uma reciprocidade invertida 

caractenzada pelo exercício ntualizado do conflito. 

Visto desta maneira, o faccionalismo pode ser entendido como uma 

oima estrutural perfeitamente adequada a situações históricas em que sis- 

temas sociais tradicionalmente pessoalizantes estejam sujeitos a pressões 

modermzadoras advindas da expansão capitalista e seu fundamento ético 
individualista2. Neste tipo de situação, em que o .í/W tradicional passa por 
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constrangimentos ideológicos gerados por um padrão de sociabilidade 

moderno tornado sistematicamente hegemônico por sua própria expansão 
e difusão, o faccionalismo permite a articulação das práticas e códigos tra- 

dicionais fundados na lógica de reciprocidade globalizadora com as ten- 

dências individualistas marcantes da nova ordem ideológica que se impõe, 

exatamente em função daquela sua característica dúplice. 

É este tipo de situação que se pretende discutir neste texto, analisando- 

se a evolução do faccionalismo numa pequena cidade brasileira e sua rela- 

ção com as mudanças históricas que definem o desenvolvimento e a 

hegemonização das relações capitalistas no Brasil, fomentadas pela consoli- 
dação republicana no século XX3. Desta maneira, espera-se contribuir para 
a discussão sobre as reações do et/ws local em função da pressão modificadora 

produzida pela expansão capitalista, principalmente no que se refere ao 

padrão ético-ideológico das relações sociais. 

Para tanto, estaremos analisando uma situação social produzida numa 

pequena cidade da Zona da Mata do estado de Minas Gerais, em que a 

rivalidade de base faccional tem uma importância marcante no imaginário 

local e organiza tradicionalmente os campos da política e da vida ritual 

profana" em seu momento primordial, o carnaval4. Nessa cidade, a disputa 

eleitoral funda-se num padrão diádico entre situação e oposição e o carna- 
val caracteriza-se por uma competição entre duas associações carnavalescas. 

Veremos como estes dois elementos se articulam e se entrecruzam, definin- 
do o quadro do faccionalismo na pequena cidade, sua importância na vida 

social local e as transformações pelas quais passou desde o inicio do século 
até os dias atuais5. 

mudança histórica 

A Proclamação da República pouco significou em termos de mudança 
do panorama político na pequena São João Nepomuceno: apesar de com- 

portar um notável progresso econômico que detonaria um pequeno surto 
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amente pessoalizantes e que se rivalizavam agudamente, principalmente 
nos momentos de disputa eleitoral; e uma estmtura clientelista abrangente 

aseada numa lógica de troca entre benefícios e votos — que garantia à 
orça política hegemônica das elites tradicionais não só os votos necessários 

a sua perpetuação no poder, mas sobretudo a sua legitimação, em vista dos 

ene fiei os auferidos à população da cidade. 

Pode-se considerar, em vista destes elementos e da legislação eleitoral 

aconiana que estava em vigor no período, que as eleições nesse primeiro 

momento republicano se constituíam numa espécie de ritual afirmativo de 
ma ordem social precipuamente baseada em relações de reciprocidade entre 

popu ação da cidade e os chefes políticos", marcadas por fortes compo- 

nentes personalistas e clientelistasfi, 

Um outro importante elemento deste período liga-se ao que se definiu 

como vida ritual profana: a partir de 1913, com a fundação simultânea de 

c u es carnavalescos, o Democráticos — que congregava 
negemonicamente a elite cafeeira - e o Trombeteiros — formado essenci- 
al mente pela pequena burguesia ascendente —, estabelecia-se um código 

acionamento fundado numa profunda rivalidade, fazendo com que o 
Principal momento festivo da cidade passasse a ser organizado sob uma 

m essencialmente faccionalista: o carnaval tornou-se, desde então, um 

mento especial em que os clubes disputavam a hegemonia da animação. 

A piogramação carnavalesca de então evidencia o que passaremos a defi- 

nir como modelo clubístico das disputas carnavalescas e sua ênfase 

acciomilisfa. Em primeiro lugar, a característica mais fundamental deste 
rno e o é a tivalidade. Os festejos pré-carnavalescos iniciavam-se na noite 

o ia 31 de dezembro com os bailes de réveillon nos clubes; desse dia até a 
ata oficial, aconteciam os zé pereiras, em que grupos de foliões organiza- 
os pelos clubes saiam às ruas da cidade cantando e festejando a chegada do 

carnaval. Já nestes momentos, o "fermento" dos festejos era a rivalidade: de 
parte a parte, os grupos tentavam demonstrar maior animação e a maior 

b ona era furar as fantasias dos adversários — ou seja, levar às ruas répli- 
cas que ridicularizavam as fantasias preparadas em segredo pelo clube rival 
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para o préstito carnavalesco que era realizado na terça-feira gorda. As dispu- 

tas eram de tal forma aguerridas que a delegacia policial determinava os 

percursos permitidos a cada um dos grupos de maneira a evitar encontros 

entre eles. 

O carnaval propriamente dito iniciava-se no sábado e, durante o dia, os 

foliões adeptos dos clubes saíam fantasiados à rua, em grupos à pé — as 

passeatas —, ou em carros abertos — os corsos — também rivalizando-se 

na animação. Havia, nesse mesmo horário, os desfiles de blocos de sujos, 
normalmente compostos por pessoas das classes menos favorecidas. 

Esse era também o momento das "ferinas críticas" saírem à rua: adeptos 

dos dois clubes — sempre homens — montavam pequenos sketchespcosos 

sobre a carroceria de um caminhão, entoando versos alusivos principal- 

mente às "gafes" ou "ratas" cometidas pelo clube adversário ou por seus 

sócios durante o ano; normalmente, um grupo saía com uma crítica e em 

seguida sofria a réplica do rival, que provocava a tréplica, e assim por dian- 

te. Pode-se dizer que estas críticas permitiam exatamente o exercício do 
conflito tão evitado no cotidiano: divulgava-se publicamente — com a ne- 

cessária circunscrição nesta espécie de diplomacia carnavalesca que so a 
ridicularização permite — tudo aquilo que privadamente servia de alimen- 

to às redes cotidianas de mexerico. 

Durante a noite, os clubes promoviam bailes em seus salões ou, antes de 

serem construídas as sedes próprias, no rinque de patinação e na praça prin- 

cipal. Havia uma espécie de "lei" que era respeitada em relação aos bailes; 

não se admitia a presença de um adepto do clube rival no salão do clube 

que promovia o baile; esse, inclusive, era um preceito seguido em todas as 
circunstâncias dos eventos promovidos pelos clubes. Outro fato interessan- 

te a se destacar, era que os próprios bailes serviam como pretexto para o 
exercício da rivalidade; dois eram os elementos decisivos nessa disputa: o 

volume de pessoas presentes e o tempo de duração dos bailes. 

O ponto alto do carnaval era o préstito que, antecedendo o último baile, 

era o clímax da disputa carnavalesca. A população acorria em peso à princi- 

pal rua da cidade para assistir o desfile dos clubes; nele, alternando-se às 
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críticas, desfilavam carros alegóricos "ricamente ornamentados" com os 

adeptos dos clubes em fantasias especialmente confeccionadas para a oca- 

sião; soltavam-se "fogos de bengala" e terminava-se com um carro de críti 

ca, fechando o desfile exatamente no seu momento máximo. Um elemento 

importante do préstito era o seu caráter totalizador: como momento cu mi 

nante do festival carnavalesco, ele galvanizava praticamente toda a popu a 

ção. 

Contudo, na verdade, a disputa ainda não havia terminado ai, a discus 

são em torno de quem "ganhara" o carnaval estendia-se por semanas e era 

matéria para o jornal durante várias edições; escreviam-se cartas de protes 

tos, argumentações, editoriais. A "decisão nunca era homologada. 

Um elemento importante dessa disputa pelo melhor carnaval era exata 

mente a ausência de regras que definissem claramente o vencedor, não ^ a 

via uma comissão julgadora, nem a tentativa de consenso de que espécie 

fosse: mais do que uma competição, o carnaval era uma espécie 
enfrentamento entre rivais onde o que se queria afirmar era exatamente a 

existência dessa rivalidade. Nada mais definitivo em relação ao caráter e 

reciprocidade hostil da rivalidade, sua dimensão ritual, do que esse ato 

Assim, a rivalidade ritual tornava-se algo importante na medida em que 

conseguia — através de uma refração do tempo cotidiano e da veicu açao 

de alinhamentos faccionais adboc— atuar como arena metafórica para . 

veiculação de embates pessoais; tornando o conflito um jogo ritua en ^ 

instituições associativas, especialmente absorvente como diria Geeitz, a n 

validade clubística provia um campo circunscrito, mas sobretudo atraente, 

para a veiculação do conflito tão evitado cotidianamente. 

O carnaval, contudo, era uma ocasiao especial em que um traço ^ 

cante da organização social local era exercido: como um festiva co et 

ele era um campo de atuação ritual de uma espécie de divisão em meta ^ 

que caracterizava a vida social da pequena cidade. Quer dizer, a opo ç 
Democráticos / Trombeteiros era instrumentalizada pelo quadro das com- 

posições políticas e, na verdade, os clubes mantinham lelações estnt. 

os partidos locais: hegemonicamente, o Democráticos congiegava os 
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periclistas e o Trombeteiros, os dissidentes. Naquele momento, portanto, a 

vida social era organizada sob o código único do faccionalismo, que alinha- 

va as associações, os clubes, as bandas de música, os jornais ou qualquer 

grupo organizado ao padrão de rivalidade das facções políticas. 

Uma passagem dramática, único episódio sangrento registrado na histó- 

ria política da cidade, demonstra a amplitude do faccionalismo no quadro 

das relações sociais em São João Nepomuceno na Primeira República, os 

acontecimentos de 1926: no dia 7 de setembro daquele ano, a sua praça 

principal, onde em lados opostos ficavam as sedes dos dois clubes carnava- 

lescos, se transformou num campo de batalha para as facções adversárias 

em função de uma polêmica banal, a troca de nome do logradouro público 

reivindicada pelos dissidentes. Sem chegarem a um acordo sobre a questão, 

uma vez que os principais líderes das facções rivais encontravam-se em Belo 

Horizonte para a posse do presidente do Estado, oposicionistas e 

situacionistas chegaram às vias de fato em torno da colocação ou não da 

placa com o novo nome da praça. Como resultado, houve quatro mortes. 

Este episódio marcou profundamente o quadro das relações políticas na 

cidade e serviu como uma espécie de advertência em relação à tendência 

conflituosa sempre crescente do dualismo exacerbado. Entre 1926 e 1933, 

por exemplo, o carnaval perdeu completamente o seu tônus competitivo, 

havendo como que uma suspensão da rivalidade. 

A Revolução de 30, que inaugurou uma nova fase na nossa vida republi- 

cana, pouco alterou a vida política local, mas uma crescente demanda pela 
modernização econômica e das relações sociais passou a caracterizar a vida 

da cidade. No entanto, o "avanço" definido pelo estabelecimento, a nível 

nacional, de novos padrões de relacionamento político fundamentados numa 

lógica liberal são modulados de maneira a preservar posições de mando a 

nível local, numa operação correlata àquela ambigüidade fundamental que 

teria marcado as relações políticas depois de 1930 na sociedade brasileira: 

se havia, certamente, um acentuado declínio da hegemonia política das 

oligarquias tradicionais no âmbito dos poderes estaduais e federal, em face 

das novas condições econômicas impostas pela modernização capitalista e 
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dos novos padrões de conduta eleitoral a ela vinculados, a nível local a vida 

política ainda se orientava por um modelo de relações formulado numa 

base tradicional que se caracterizava, como se viu, por uma lógica marcada- 

mente pessoalizante, com a manutenção do poder de voto dos antigos che- 
fes políticos e seus prepostos; ou seja, a nível da prática política efetiva, 

localmente, permaneciam operantes aqueles elementos que, juntos, defini- 

riam um panorama de relações políticas clientelista e faccional. 

Esta situação perdurou até o golpe de 1937. A implantação do Estado 

Novo significou uma mudança no mando da política local pois o grupo 

tradicionalmente oposicionista alinhava-se ao governador Benedito 

Valadares, uma das lideranças conspiradoras. Desta maneira, durante o re- 

gime de exceção, os periclistas foram alijados do jogo político, caindo num 

ostracismo que perduraria até 1945. Durante esse período, a vida política 

local sofre um esvaziamento condizente à condição geral do pais naquele 

momento, mas a lógica do tradicional dualismo político se mantinha prin- 

cipalmente através do acionamento, por parte do grupo que apoiava a 

interventoria municipal, de mecanismos de perseguição e retaliação ao gru- 

po minoritário e, principalmente, ao seu líder, o Dr. Péricles de Mendonça. 

Quer dizer, o regime discricionário acabou por instrumentalizar aqueles 

ódios e ressentimentos característicos da rivalidade tradicional entre as fac- 

ções políticas. 

Com a deposição de Getúlio Vargas em 1945, o jogo político local 

redefine-se, seguindo a restauração político-institucional da sociedade bra- 

sileira e sua nova configuração partidária: ainda que as composições políti 

cas, a nível local, não correspondessem exatamente ao antagonismo entie 

os dois partidos oligárquicos (Carone, 1985: 295); UDN e PSD, a velha 

rivalidade entre os grupos políticos tradicionais é que animaria a disputa 

eleitoral na cidade naquele momento. Assim, o grupo do Di. Péricles, alija o 

do poder com o estabelecimento do Estado Novo e certamente le ratano 

ao ideário oposicionista da UDN, aninha-se sob a sigla do pequeno PR, o 

grupo que dominava a política municipal durante o Estado Novo perma 

nece no centro da articulação situacionista, agrupando-se em torno a sig a 

do PSD. 
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Entretanto, este quadro perdurou por pouco tempo, uma vez que um 

inusitado equilíbrio eleitoral entre as facções antagônicas inviabilizava o 

estabelecimento de uma força política hegemônica articulando o poder lo- 
cal ao poder estadual e, conseqüentemente, a velha equação situação vs. 

oposição não mais animava a arena política. Esta situação levaria ao acordo 

as tradicionais facções rivais no início dos anos 50, definindo uma paz po- 

lítica naquela década. 

Portanto, é num fluxo de permanência na mudança que a política mu- 

nicipal transcorre até o final da década de 50: se há, claramente, uma evolu- 

ção em termos dos princípios institucionais na escolha eleitoral e na organi- 

zação partidária, um desaparelhamento faccional e um comportamento 

político mais equilibrado, há, por outro lado, uma manutenção dos mes- 

mos grupos dirigentes "oligárquicos", uma estrutura de poder calcada numa 

hegemonia indiscutível da situação e, certamente, a sobrevivência de um 

estilo político clientelista. 

Se este era o quadro das relações políticas durante a Segunda República, 

em outros campos da vida social objetivou-se uma notável tendência à exa- 

cerbação da rivalidade. Desde então, ao passo que se radicalizava, a rivalida- 

de passava cada vez mais a se constituir num componente marcadamente 

ritual, desprendendo-se dos outros aspectos da vida social e caracterizando 

com peculiaridade a vida clubística na cidade. 

O carnaval, seguindo esta tendência, passa por um momento especial- 

mente profícuo; algumas mudanças na sua programação bem o atestam. 

Os festejos pré-carnavalescos, por exemplo, passaram a ser organizados mais 

institucionalmente: ao invés dos antigos ze-pereiras, as domingueiras e sa- 

batinas, que eram bailes promovidos pelos clubes em todos os fins de sema- 

na, passavam a dominar a cena. Ja nessas festas, a rivalidade se pronunciava, 

na medida em que se disputava a vanguarda da animação de parte a parte. 

Inclusive, havia um acordo de alternância em relação à promoção desses 

bailes já que o domingo era o dia preferido: numa semana o Democráticos 

fazia o baile neste dia, cabendo o sábado ao Trombeteiros, e na semana 

seguinte a programação se invertia. 
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Em relação ao carnaval propriamente dito, também se observam modi- 

ficações. Em 1935, por exemplo, inaugurou-se uma tradição na abertura 
dos festejos carnavalescos e, que, desde então, serviria como o marco de 

inicio dos embates momescos entre os clubes, a famosa batalha de confete. 

Realizada na principal rua da cidade e promovida pelos comerciantes que 
nela tinham seus estabelecimentos, a chamada Sesquipedal aglutinava a 

população às vésperas do carnaval — na quinta ou sexta-feira — para que 
estes, munidos de sacos de confete, serpentina e ampolas de lança-perfiime, 
se integrassem na vaga de animação que caracterizaria os quatro dias vin- 

douros. Concomitantemente, de cada clube saía um grupo de foliões con- 

duzindo o estandarte da agremiação e brincando pelas ruas da cidade; o seu 

destino era exatamente a Rua do Sarmento, onde a batalha corria animada. 
Lá chegando, uma verdadeira guerra era protagonizada pelos adeptos dos 

clubes, que se rivalizavam na tentativa de "tomar" o estandarte conduzido 
pelo grupo adversário e rasgá-lo. 

Quanto aos festejos carnavalescos propriamente ditos — críticas, bailes, 

passeatas, corsos e o préstito final —, observava-se a mesma estrutura tradi- 

cional. No entanto, como um equivalente inverso da batalha de confete, 

outra tradição passava a marcar o final do período momesco, as visitas: uma 

embaixada de um dos clubes, constituída por alguns de seus diretores ia 
até à sede do clube rival portando seu estandarte; lá eram efusivamente 

recebidos pelos adversários e os hinos dos dois clubes eram entoados. Logo 
em seguida, o clube visitado retribuía a homenagem, que era identicamen- 

te repetida. Segundo a tradição oral, este era um momento de aberta con- 

fraternização entre os contendores. No entanto, como de costume, a rivali- 
dade carnavalesca ainda seria exercida por um bom tempo nas discussões 

acaloradas sobre o "vencedor do carnaval". 

Neste momento, outro importante campo da rivalidade ganhava um 

bom impulso: a disputa no futebol. Em 1937, surge o Botafogo, nascido de 

uma dissidência do antigo Mangueira, que mantinha antiga rivalidade com 
o Operário, clube de futebol formado pelos trabalhadores da Fábrica de 

Tecidos. Esta primeira fase do clube tem uma duração pequena e é ligada à 

desarticulação do tradicional clube, e, certamente, à tentativa de se garantir 
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a rivalidade existente no campo esportivo; ela termina com o reerguimento 

do antigo clube em 1941. Mais tarde, em 1945, o Botafogo é reativado por 

uma facção dissidente da diretoria do Mangueira, passando, desde então, a 
se tornar o seu arqui-rival nas disputas flitebolísticas. O importante a notar 

e que, a partir de então, a rivalidade no futebol passava a polarizar aquela 

parcela da população urbana que protagonizava as disputas carnavalescas, a 

elite e as classes médias. 

„ O k*3 marcante que caracterizava este período, para além da exacerba- 
ção do faccionalismo e sua disseminação na vida social local é que as pola- 

rizações faccionais, ao contrário do que ocorria no período anterior, se 

entrecruzavam sem produzir alinhamentos inclusivos. Quer dizer, observa- 
va-se um certo desaparelhamento do faccionalismo, evitando a conforma- 

ção de uma divisão dual do espaço social que agrupava as instituições — no 

caso, clubes carnavalescos, clubes esportivos e facções políticas — em meta- 

es classificatónas. A rivalidade dual experimentava uma radicalização evi- 

dente, mas circunscrevia-se ao âmbito específico de cada campo da vida 

social. 

O advento da década de 60 trouxe importantes modificações no pano- 

rama social da pequena cidade, principalmente no estabelecimento de uma 

tendência crescente ao relacionamento mais fluido entre a pequena cidade 
e a sociedade inclusiva, fomentada pela significativa melhora de suas vias de 

comunicação: estradas e telecomunicações. Em relação à rivalidade faccional, 
também há mudanças importantes a serem observadas. 

Em primeiro lugar, analisemos a vida política: observa-se, neste período, 

um reacendimento da antiga rivalidade entre as facções, que haviam se ali- 

ado após a queda do Estado Novo. Com a vitória da UDN no estado de 

Minas Gerais, o grupo do Dr. Péricles de Mendonça, aglutinado no 

esprestigiado PR, finalmente encontra uma linha de coligação eficaz que 
ie garantisse uma base mínima de sustentação para se opor aos seus tradi- 

cionais adversários, agrupados sob a sigla do PSD. 

Por outro lado, a instituição do regime de exceção pelo golpe de 1°. de 

abril de 1964 consolidou o restabelecimento de um quadro em que um 
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sob a sigla da ARENA Um de sobrevivcncia política, agruparam-se 

na política In I - Z Tí garantlU a leSenda a hegemonia incontestável 

cia I T f 0 ^:,l da déCada de Observava-se, em conseqüên- cia, um arrefecimento na tradicional rivalidade política. 

As eleições de 1970 entretanto, foram palco de uma disputa nos moldes 
adicionais: esse grande acordo entre as tendências políticas locais fora des- 

ci.. Z' e'f10'J aVã'Se em sua completude aquele quadro político em que duas facções rivais - programaticamente indistintas - disputavam, 

na verdade, o alinhamento com a força política hegemônica no Estado. Isso 

oi possível pela legislação eleitoral que previa a possibilidade de sublegendas 

parrtdanas: no município, portanto, disputaram efetivamente as eleições 
dois grupos políticos saídos do antigo acordo que garantira o apoio à dita- 

ura — a ARENA 1, que agrupava a situação e a ARENA 2, constituída 

por elementos dissidentes, ficando o MDB praticamente fora da contenda. 

O resultado desta eleição, no entanto, foi inusitado: para prefeito, vence 

o candidato da ARENA 2, derrotando a força política majoritária no mu- 
nicípio que articulava-se sob a outra sublegenda; contudo, a ARENA 1 faz 

extensa maioria na Câmara dos Vereadores. Em fhnção disso, reagrupam-se 

novamente as facções rivais sob a legenda única da ARENA e, desde então, 
a po itica local passa por um grande período de mando incontestável da- 
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quela articulação política unificada sob a influência das forças estaduais 

majoritárias indicadas pela cúpula federal do regime militar. Assim, inicia- 

se uma pratica de sucessão que se definia pelo lançamento dos vice-prefei- 

tos à cabeça das chapas que, invariavelmente venciam os pleitos. 

A reforma partidária executada nos últimos dias do regime militar — 

um prenúncio da volta do país à normalidade democrática — parece ter 

pouco influído nesse quadro geral, uma vez que as forças políticas mais 

importantes da cidade passavam a se aglutinar nas novas siglas partidárias, 

preservando sua identidade interna. Assim, os antigos partidários da ARE- 
NA, passam a integrar o PDS, e aqueles do MDB, o novo PMDB. 

Com a volta da normalidade democrática, reedita-se, portanto, o antigo 

padrão dual das disputas políticas na cidade: durante os anos 80 o que se 

observa é uma disputa acirrada entre PDS e PMDB. O resultado dos plei- 

tos também é significativo: até 1988 vencem os candidatos do PDS, se- 

guindo a tendência eleitoral do estado. Naquele ano vence, pela primeira 

vez, o "candidato da oposição"; nada mais previsível, finalmente o PMDB 

havia feito o governador de Minas Gerais. 

O que dizer, contudo, sobre a tradicional rivalidade faccional no carna- 

val e no futebol neste período que se conceituou como República Recente? 

Primeiramente, observa-se, a partir do início da década de 60, que os clu- 
bes de futebol vão paulatinamente se tornando "clubes sociais" e deixando 

praticamente de lado as disputas futebolísticas. Em relação aos clubes car- 

navalescos, opera-se também um progressivo esvaziamento: por um lado, o 

Democráticos passa a experimentar um período de franca decadência, que 
levaria praticamente ao seu fechamento na década de 80; por seu turno, o 

Trombeteiros, seguindo uma administração agressiva implementada por 

sucessivas diretorias, renova seu patrimônio, constrói um moderno country 

club e, também na década de 80, consolida sua posição de principal clube 

social da cidade. O importante a notar é que os antigos rivais deixavam de 

se caracterizar pelo seu aspecto carnavalesco, tornando-se, como os times 

de futebol, pura e simplesmente clubes sociais. 
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No entanto, como a ocupar um vazio inconcebível, as Escolas de Sam- 
ha, que eram peças secundárias no carnaval da cidade, passam a substituir 

os clubes no carnaval de rua e iniciam uma nova fase nos festejos carnava- 

lescos na cidade. A partir de então, nota-se com nitidez uma sempre cres- 

cente participação das escolas de samba no carnaval de rua e a definitiva 

opção dos clubes pelos bailes carnavalescos internos. Essa tendência marca 

progressivamente os festejos carnavalescos até o final da década de 60; nos 
anos 70, o que se processa é a consolidação das escolas de samba com a 

adesão sempre crescente daqueles estratos da população que tradicional- 

mente compunham os clubes e um resgate do carnaval de rua sob a antiga 

estrutura da totalização e da divisão ritual, agora redefinida pela existência 
de duas escolas de samba — Avenida Carlos Alves (ESACA) e Esplendor do 

Morro , que passavam a polarizar as opiniões dos habitantes e a devolver 
ao carnaval da cidade a antiga efusão. 

A estrutura desta nova rivalidade parece indicar muitas homologias com 

a tiadicional rivalidade entre os clubes carnavalescos e com a própria tradi- 

ção utual do carnaval. Em primeiro lugar algo há a ser dito em relação ao 

caráter dos desfiles: contrariando a prática observada no Rio de Janeiro — 

certamente o modelo seguido para a sua organização em São João 

Nepomuceno —, não há qualquer espécie de julgamento que possa indi- 
car o caráter competitivo dos desfiles, que são tão ritualmente demonstrati- 

vos como os antigos préstitos. Um segundo aspecto importante são as di- 

mensões dos desfiles no que tange à galvanização do interesse do público: 
como o tradicional carnaval de rua, este é um evento que atrai praticamen- 
te toda a população. 

Além do mais, as Escolas aos poucos vão se institucionalizando — inau- 

gurando suas sedes próprias e diversificando suas atividades sociais — e 
assim tornando-se agremiações aglutinadoras de crescente número de adeptos 
e> por esta razão, gestando uma ordem de identificação grupai bastante 

correlata àquela dos tradicionais clubes carnavalescos. Neste sentido, aque- 
la estrutura faccional de dois clubes se embatendo pela supremacia no car- 

naval é reeditada com a consolidação das Escolas, ainda que se tenha pre- 

servado muito pouco de sua abrangência em termos de influência em ou- 
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tros campos da vida social. Portanto, o que se verificou na década de 80 no 

carnaval da cidade, foi uma espécie de retomada da tradição dos festejos, 

agora centralmente focalizados no desfile das Escolas, o que certamente 

informa uma qualidade de permanência estrutural de sua lógica sobre a 

mudança formal das agremiações que protagonizam os festejos. 

Foi exatamente esta impressão que pude obter a partir da observação do 

carnaval de 1990 na cidade: uma estrutura ritualizada muito semelhante 

aquela definida no inicio do século, obviamente modificada em muitos 

pontos pela sua inserção no trânsito histórico. Pude avaliar a profundidade 
do comprometimento das pessoas com esta rivalidade, acompanhando prin- 

cipalmente os preparativos para os desfiles: meses antes dos festejos, parti- 

dários de ambas agremiações — e aqui se agrupam pessoas de todas as 

classes sociais dedicam-se à preparação das fantasias, alegorias e adereços 

que comporão o desfile no domingo de carnaval; as costureiras — também 

divididas de acordo com sua ligação a cada Escola — empregam pratica- 

mente todo o seu tempo à confecção das fantasias; as diretorias das Escolas, 

por sua vez, mobilizam-se na preparação dos carros alegóricos e na organi- 

zação das alas; finalmente, as baterias ensaiam promovendo animadas festas 

pré-carnavalescas em suas quadras nos finais de semana. O que mais evi- 
dencia a rivalidade, entretanto, e o fato de toda essa preparação ser envolvi- 

da no maior segredo: tudo é feito com grande discreção e o que mais se 

teme é o fliro , ou seja, a descoberta, por parte dos rivais, dos modelos das 

fantasias da Escola a serem usados no grande evento: o desfile de domingo. 

Não pode haver dúvida de que este continua sendo o ponto alto do 

carnaval na cidade; nas semanas que antecedem os festejos, este é o assunto 

principal em todas as rodas: a expectativa em relação ao desempenho das 

Escolas no desfile. Partidários de ambas agremiações esgrimam argumen- 
tos, acertam apostas, discutem diplomaticamente e vaticinam pela vitória 

de sua Escola. Quanto mais próximo o início da folia, mais agudas vão se 

tornando as querelas, mais apaixonados se mostram adeptos e simpatizan- 

tes de parte a parte e maior a virulência das discussões. No dia do desfile, 

pude testemunhar a enorme afluência de pessoas à ma — fantasiadas ou 

não — em ílinção da parte principal dos festejos; sem medo de incorrer em 
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exagero, pode-se dizer que praticamente toda a população urbana se mobi- 
iza como espectador ou participante — para o evento. 

O desfile, em si, pode ser comparado — obviamente guardando-se as 

pioporções — ao desfile das Escolas de Samba do Rio. Ele é realizado no 

omingo e repetido na terça-feira gorda — e cada Escola desfila seu 
eniedo com bateria própria, comissão de frente, passistas, porta-bandeira e 

rnestre-sala, carros alegóricos, destaques vestidos de faustuosas fantasias, 
a as de baianas, alas especiais, etc. A assistência aplaude e vibra, torcendo de 

acordo com sua simpatia por cada agremiação e, ao final do desfile, come- 
çam as intermináveis discussões sobre a melhor Escola; neste sentido, dis- 

cute-se apaixonadamente para não se chegar a nenhuma conclusão definiti- 
va. Aí se define aquele que é o elemento característico da feição ritual dos 

estejos. a indefinição de resultados em relação ao vencedor do carnaval; ou 
seja, muito se discute sobre a hegemonia de uma agremiação sobre a outra, 

mas absolutamente nada é feito no sentido da definição precisa de um ven- 

m inhas gerais, portanto, o que se pode observar em relação ao carna- 

atual, sua programação e sua realização, é uma significativa homologia 
om o formato tradicional dos festejos, ainda que se possa identificar im- 

poitantes transformações, principalmente no que tange às agremiações que 

mobilizam a população nas pugnas carnavalescas. 

nexo estrutural 

Diante destas evidências históricas sobre o comportamento do 

accionalismo em São João Nepomuceno, que tipo de interpretação se pode 
produzir? Pelo menos uma conclusão se insinua: as modificações produzi- 
das pelo movimento de crescente inserção da pequena comunidade no 

âmbito das relações capitalistas mais gerais e a conseqüente pressão ideoló- 
gica do individualismo que lhe acompanha como base ética, não significa- 

ram uma mudança radical nos padrões de sociabilidade tradicionais, 
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hegemonicamente pessoalizantes. O modelo faccional e seu comportamen- 
to diante das mudanças históricas parece exatamente corroborar esta supo- 

sição: ele modifica-se em sua ocorrência concreta, mas mantém seu nexo 

estrutural. 

Pois, objetivamente o que vimos foi a configuração de um faccionalismo 

clássico durante a Primeira República, através do qual a cidade dividia-se 
em duas metades opostas e rivais sob a ordenação dos alinhamentos políti- 

cos; naquele momento, o que se objetivava com mais ênfase era exatamente 

a totalização da oposição faccional que, ao classificar os indivíduos sob sua 

ordem, evidenciava a principal característica de sistemas sociais 

hegemonicamente pessoalizantes: o englobamento do indivíduo pelo gru- 
po social, ou pelos laços pessoais advindos da organização social. Em rela- 

ção ao conflito, o que se evidenciava era, por um lado, seu caráter ritual — 

principalmente no caso da disputa carnavalesca—, e, por outro, a possibi- 

lidade de instrumentalizações inclusivas que, no limite, podiam viabilizar 

enfrentamentos grupais violentos — como foi o caso dos "acontecimentos 
de 1926". 

Posteriormente, coincidindo cronologicamente com mudanças históri- 
cas relacionadas ao processo de inserção da sociedade brasileira na econo- 

mia de mercado, o faccionalismo em São João Nepomuceno também se 

modifica. Neste sentido, a partir dos anos 30 — um dos marcos mais evi- 

dentes da inserção da sociedade brasileira no âmbito do Capitalismo — e 

até o final dos anos 50, constitui-se um quadro que se pode conceituar 

como faccionalismo em série. Basicamente, essa nova configuração da riva- 

lidade definia-se por dois aspectos principais: em primeiro lugar, ela era 

exercida em três arenas diferentes — na política, no carnaval e no futebol 

, por intermédio de oposições entre facções políticas, clubes sociais e 

clubes esportivos, respectivamente; em segundo lugar, a estrutura política 

perdia o poder de — como ocorria tradicionalmente — valer-se das insti- 

tuições clubisticas para uma instrumentalização direta das dissensÕes parti- 

dárias. Concretamente, portanto, a rivalidade mantinha sua estrutura bási- 

ca de se constituir numa polarização dual entre grupos associativos — na 

política, entre situação e oposição; no carnaval, entre Democráticos eTrom- 
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beteiros; e, no futebol, entre Mangueira e Operário num período que ante- 

cede a fundação de um terceiro clube, o Botafogo, e, desde então, entre este 

último e o Mangueira. 

A característica marcante desse modelo faccional é a ausência de alinha- 

mentos diretos entre o pertencimento do indivíduo às facções políticas e 

sua afiliação às associações carnavalescas e esportivas; quer dizer, ele não 

mais estava automaticamente vinculado a uma facção que teria o poder de 

condicionar seu trânsito a todas as esferas da vida social. Ou seja, as pessoas 

passaram a ter classificadores sociais diversificados que, ainda que marca- 

dos por uma forte referência de rivalidade dual, não pressuporiam identifi- 

cações trans-associativas do tipo: trombeteiro = mangueirense = oposição, 

ou democrático = botafoguense = situação, por exemplo7. 

A principal diferença em relação à sua forma clássica, portanto, é que o 

faccionalismo perdia aquela capacidade classificatória totalizadora, em fa- 

vor de uma estrutura que diversificava os grupos faccionais em arenas espe- 

ciais, sem com isto estabelecer alinhamentos inclusivos que pudessem ins- 

trumentalizar enfrentamentos generalizados. Por outro lado, sua lógica in- 
terna permanecia marcada pela regra de ouro da ética pessoalizante, o 

englobamento do indivíduo pelo grupo, na medida em que, principalmen- 
te na veiculação do conflito, a ação individual dissolvia-se no âmbito das 

facções parciais — nos clubes carnavalescos, nos times de futebol, ou nos 

partidos políticos. Esta difusão de espaços de enfrentamento evidenciava 

exatamente o caráter dúplice da configuração faccional: ao lado da preser- 

vação da ética pessoalizante como padrão de sociabilidade, articulavam-se 

elementos de tônus evidentemente individualista, principalmente a abertu- 
ra à escolha individual em relação à associação faccional. Desta maneira, ao 

invés das modificações práticas evidenciarem uma despessoalização do 

faccionalismo, até mesmo exacerbavam seus elementos tradicionais e, den- 
tre eles, principalmente o mais significativo: o caráter ritual das contendas. 

Assim, o faccionalismo em série ao abrir-se aos influxos individualistas, na 

verdade radicalizava sua principal "função": a veiculação ritualizada, cir- 

cunscrita e coletiva das possibilidades conflitivas tão evitadas pelo código 
de sociabilidade da pequena cidade, marcado pelo caráter de reciprocidade 
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obrigatória que, no geral, submete a razão individual à lógica grupai e aos 
iaços pessoais dela advindos. 

Finalmente, o faccionalismo passaria por mais uma modificação: a par- 
tir da década de 60 — outro marco histórico definitivo em relação à inser- 

ção da sociedade brasileira no padrão de mercado-, com o arrefecimento 

a rivalidade clubística, o desaparelhamento das oposições partidárias e o 
proprio declínio dos times de futebol, surge uma avaliação recorrente no 

^ iscursm a rivalidade — o índice mais objetivo do faccionalismo — teria 

aca a q . ntretanto, como se viu, pelo menos a nível de carnaval, o que 
se iniciava era a paulatina consolidação das Escolas de Samba como prota- 

gonistas de um embate ritual estruturalmente idêntico às tradicionais pug- 

nas carnavalescas. Contudo, a tendência que se confirmou foi um passo a 

mais em direção ao desaparelhamento faccional, na medida em que a riva- 
idade, ainda que profundamente marcada por uma oposição grupai viru- 

enta, circunscrevia-se mais radicalmente ao campo ritual. Ou seja, ela per- 

ia ainda mais aquele poder classificatório globalizador que condicionava o 

transito do indivíduo nas diversas áreas da vida social, tornando-se ainda 
mais circunscrita a momentos especiais e demarcados; no caso, quase exclu- 

sivamente no carnaval. Esta configuração pode ser conceituada como 
acciona ismo pontual: ele objetiva-se pela permanência do código de riva- 

grupal duahsta, que entretanto passa a se caracterizar mais radical- 
mente pelo seu caráter ritual, ainda que continue condicionado pelo seu 

e emento estrutural definidor — a coletivização das demandas conflituosas. 
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mudanças decorrentes desta inserção, embebendo-se de uma duplicidade 

fundamental que articula seu liolismo tradicional aos influxos da moderni- 

dade individualista que se lhe impõe. Numa palavra, ele parece ter se modi- 

ficado para permanecer o mesmo. 

Notas 

1 Este texto sumariza as condusões apre- 
sentadas em Dissertação de Mestrado, 
defendida em 04/0ó/93 no Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social 
do Museu Nacional/UFRJ. Para evitar re- 
missões exaustivas ao pé de página, o lei- 
tor interessado em detalhamentos etnográ- 
ficos e teórico-metodológicos, deve reme- 
ter-se a Caniello, 1 993. 

2 Sobre a relação entre a lógica da orga- 
nização social capitalista e o padrão éti- 
co individualista, cf. Weber, 1987. 

3 Estar-se-á, neste sentido, considerando- 
se que a pequena cidade passou, durante 
esse período histórico, por um processo 
de progressiva inserção no movimento de 
consolidação do capitalismo nacional. 
Devido à amplitude limitada deste texto 
não se fará uma descrição pormenoriza- 
da deste processo (para detalhes históri- 
cos, cf. Caniello, 1993; 181, pass/m). 

4 E importante que se diga que o carna- 
val tem uma importância destacada no 
ethos local, sendo o momento festivo, ou 
ritual, mais importante da cidade. (Para 
detalhes, cf. Caniello, 1990 e 1993). 

5 Considerar-se-á, para efeitos da análi- 
se, três momentos modelares da história 
republicana e da consolidação do capita- 
lismo no Brasil: (a) a República Velha (do 
início do século a 1930); (b) a República 

Nova (de 1930 ao final da década de 50); 
e (c) a República Recente (da década de 
60 aos dias atuais). (Para detalhes teóri- 
cos e justificativa metodológica para estes 
recortes, cf. Caniello, 1993: 181, pass/m.). 

6 A comprovar esta afirmação estão os 
resultados das eleições — municipais, es- 
taduais, federais e presidenciais — que 
se efetuavam então: durante a Primeira Re- 
pública, o PRM não experimentou nenhu- 
ma derrota no município, mantendo sem- 
pre tranqüila maioria na Câmara Munici- 
pal. (Para detalhes, cf. Caniello, 1993: 
200, poss/m). 

7 Este parece ser um arranjo bastante se- 
melhante ao descrito por Clifford Geertz 
em sua etnografia sobre Tihingan, uma 
cidade balinesa, na demonstração de que 
a afiliação dos indivíduos aos muitos gru- 
pos referidos aos "planos de organização 
social" que caracterizariam a vida coleti- 
va da cidade, não pressupõe uma cliva- 
gem duai de tipo faccional; e especifica 
uma regra que, guardadas as distâncias 
culturais evidentes, poderia ser perfeita- 
mente relacionada com o faccionalismo 
em série" em São João Nepomuceno: "... 
whenever a group formed on the basis of 
one principie of affiliation is allocated a 
given social function, no other principie of 
affiliation may receive any recognition 
whatsoever... 'The hamlet knows no 
kinship', runs a Balinese proverb". (Geertz, 
1967:272). 
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inicio do ano de 1988 é marcado pelas denúncias sistemáticas de 

n M - CO,rrUPÇa? no SOVerno do ent50 presidente José Sarney. As denúncias publicadas pela imprensa tratavam, especialmente, da "prática de 

termediaçao e de favorecimentos" na liberação de verbas para municí- 
pios. A hm de investigar as denúncias, o Senado Federal cria, em 15/1/88 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar "irregularida- 
des na administração pública federal". Ao mencionar os motivos que estão 

na ongem da Comissão, o relator da Comissão escreve: "Diveisos prefeitos 

entrevistados afirmaram que a liberação de verbas da União para seus mu- 
nicípios dependia da contratação de 'empresas' de consultoria — com as 
quais firmavam contratos de risco', em que o preço a ser pago correspondia 

uma parcela dos preços liberados" (Senado Federal, 1989: 5). 

. A atUaçri0 destas "empresas"2 remete, particularmente, à questão da rela- 
Çao entre municípios e governo federal. Assim, ao nos voltarmos para as 

atividades desenvolvidas por estas "empresas", objetivamos compreender 
como as demandas por verbas federais realizadas pelos municípios através 

as empresas são atendidas e de que modo a intermediação efetuada por 

estas articula-se com práticas clientelísticas, ou seja, com a prática de con- 
essao e utilização de recursos do Estado de modo a criar ou manter suporte 

po itico através do estabelecimento de compromissos de caráter pessoal3. 
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Para o desenvolvimento deste trabalho utilizamos um conjunto de de- 

nuncias sobre a intermediação de verbas realizadas por estas "empresas" 

publicadas nos jornais no ano de 1988 e depoimentos tomados como parte 
dos trabalhos da Comissão acima referida. A partir destas denúncias, pode- 

mos refletir acerca dos argumentos que são apresentados pelos prefeitos 

como justificativas para o fato de recorrerem aos escritórios de intermediação, 

o modo como estes escritórios operam e a relação existente entre escritórios 

e autoridades governamentais. 

O quadro abaixo, montado a partir somente das denúncias publicadas, 

fornece alguns dados sobre a prática da intermediação. Procuramos reunir 

informações sobre os escritórios, a sua localização, a região e os municípios 
que atendem, os órgãos públicos junto aos quais atuam preferencialmente, 

formas de cobrança e outras. 
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"EMPRESAS DE INTERMEDIAÇÃO" E ACESSO A VERBAS 

PÚBLICAS 

Interrogados sobre as razões que os levam a recorrer às empresas espe- 

cializadas na liberação de verbas públicas, os prefeitos afirmam — como se 

partilhassem idêntica experiência e representação acerca da burocracia go- 

vernamental — que as "dificuldades" que encontram para a obtenção dos 

recursos em Brasília constituem a principal causa. Em termos gerais, segun- 

do eles, as verbas não são liberadas para as prefeituras senão sob a condição 

de serem ativados os canais exatos, que, apèsar de se sobrepor e articular 

com os oficiais, não se restringem a estes. Mas as "dificuldades que enfren- 

tam os prefeitos contrastam com as ^facilidades que encontram as "empre- 

sas" para liberarem os recursos4. 

Para os prefeitos dos pequenos municípios que desejam obter os recur- 

sos federais, a estrutura burocrática do governo federal é o que, objetiva- 

mente, cria as dificuldades para a obtenção das verbas. Tanto que, ao indi- 

car os motivos que fomentam a corrupção no país, o prefeito de Ribeirão 

Pires (SP) aponta "o centralismo e a burocracia" como seus maiores respon- 

sáveis5. 

Referindo-se particularmente à intermediação, o ex-ministro do Pla- 

nejamento, Aníbal Teixeira, atribui também à burocracia parcela da res- 

ponsabilidade pela corrupção no país. Diz ele em depoimento aos deputa- 

dos: "Um dos grandes fatores da corrupção no Brasil é, às vezes, a burocra- 

cia. Ela complica de tal maneira as coisas que leva um prefeito a recorrer a 

pessoas que são experts nesses assuntos, pessoas que dizem que conseguem 

fazer as coisas andarem bem (Câmara dos Deputados, Comissão de Fiscali- 

zação e Controle Corrupção I, 1988: 10, grifo nosso). Ao chamar a atenção 

para o aspecto complicador da burocracia governamental, o ministro indi- 

ca de que modo esta participa da criação das condições sociais que propici- 

am a necessidade da intermediação. Percebe-se, inicialmente, que ela cria 

obstáculos para que as pessoas diretamente interessadas resolvam elas pró- 

prias as suas questões. Ter a demanda complicada significa, entre outras 

:oisas, que a mesma encontra-se paralisada na burocracia. Entretanto, as 
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"dificuldades" não são insolúveis. Elas são resolvidas desde que se recorra às 

pessoas certas. São, como sugere o ex-ministro, pessoas especializadas na 

solução destes assuntos. Pessoas que sabem fazer com que as coisas "an- 

dem", Assim, ao complicar e dificultar, a burocracia governamental acaba 

gerando uma nova atividade e um novo grupo social dedicado à mesma. 

Esta consiste, de maneira simplificada, em fazer com que interesses particu- 

lares estejam presentes de modo especial no interior do Estado. 

Em outro depoimento, Aníbal Teixeira volta a falar daquelas que ele 

acredita serem as razões para a existência da Intermediação. Neste momen- 
to, e para a distância das prefeituras e para o fato de que os administradores 

municipais não dispõem de informações a respeito de questões de seu inte- 

resse junto ao governo federal que ele chama a atenção. Mas note-se que o 

ex-ministro sugere também que há uma espécie de controle proposital das 

informações, um acesso restrito às mesmas visto que, como diz, elas ficam 

como "segredo"6. É porque não detém estas informações — que, no entan- 

to, estão disponíveis para aqueles que fazem a intermediação — que as 

"empresas" se tornam valiosas para os prefeitos. Explica o ex-ministro: 

"A distância das prefeituras, às vezes a falta de informação do prefeito (...). 
Então fica como segredo, o que permite que os intermediadores procurem as 

pessoas e digam: descobri que há uma verba para você em tal ou qual lugar. As 

vezes as prefeituras também têm dificuldades de enfrentar a burocracia. A 

falta de informação é um grande agente que permite esse tipo de procedimen- 

to" (DCNII. 1/10/88:2776, grifo nosso). 

A concentração dos recursos materiais e institucionais no governo fede- 

ral, a distância, a desinformação e os impedimentos burocráticos, entre outros 

aspectos7, fazem com que o serviço dos escritórios seja percebido como um 

recurso que permite contornar as "dificuldades". Contudo, estas não resul- 

tam somente do que se pode conceber como os elementos irracionais da 

organização burocrática, mas são, também, o produto da atuação daqueles 

que fazem a intermediação no interior dos próprios órgãos governamentais 

e investem em sua continuidade8. E na medida em que estes elementos se 

fazem presentes, isto é, as condições objetivas para a sua existência estão 
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assegurados, a prática da intermediação encontra espaço para sua própria 

reprodução. Trata-se, desse modo, por assim dizer, de um mecanismo que 
se auto-perpetua. Este fato aparece em várias formulações de prefeitos e 

membros de "empresas" que afirmam literalmente, como se estivessem a 

enunciar uma espécie de adágio popular, como faz o então assessor técnico 
da empresa Coinpro, Adilson de Abreu Dallari, que "cz burocracia criou 

dificuldades para vender facilidades^. Há, assim, uma forma de distorção 
por parte da burocracia no que concerne à produção de seus serviços. Sen- 

do estes concedidos de forma discriminatória e na medida em que geram 

vantagens para aqueles que ocupam posições nós órgãos oficiais10, 

Estas "dificuldades" para a aquisição dos recursos são descritas tanto pe- 
los prefeitos quanto pelas "empresas" como sendo, sobretudo, "dificulda- 

des de natureza técnica. Fundado no argumento de que devido a tais pro- 

blemas existe a demanda por parte das prefeituras de serviços especializados 

nestas áreas, as "empresas" justificam sua existência e atuação. É nestes ter- 
mos que um dos sócios da Coinpro, uma das grandes "empresas" paulistas 
que trabalhava especialmente junto ao Ministério da Educação, explica o 

seu serviço: "É exatamente o que a Coinpro faz na área da Educação, por- 

que 90% a 95% das prefeituras não têm condições técnicas de preparar os 

planos exigidos pelo ministério para liberar os recursos a elas destinados" (grifo 

nosso)11. 

Note-se que os instrumentos racionais de atuação do Estado, os formu- 
lários, projetos, planos, etc. são incorporados à prática da intermediação. 

Desse modo, percebe-se que só aparentemente estes instrumentos moder- 

nos da administração pública — ao proporcionarem um suposto contato 

direto com as prefeituras e ao aventarem que as solicitações são submetidas 

a critérios universais — fazem desaparecer as mediações — tradicional- 

mente realizadas por políticos e pessoas influentes das elites locais — que se 

faziam indispensáveis para o estabelecimento da relação entre o poder fede- 

ral e os municípios12. 

Nesse sentido, parece-nos licito supor que a dedicação das "empresas" 

ao trabalho de preenchimento dos formulários e requisitos exigidos pelo 
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governo consiste numa espécie de reapropriação clientelística dos instru- 

mentos modernos da administração pública. Isto não significa, contudo, a 

dissolução dos modelos tradicionais. Desse modo, o que parece prevalecer 
no interior do Estado brasileiro é mais uma coexistência conflituosa de 

formas distintas operando e concorrendo entre si do que apenas uma subs- 

tituição de um modelo por outro. 

Ressalte-se que ao estabelecer exigências formais para que as verbas se- 
jam liberadas, o Estado viabiliza a existência destas "empresas". A necessi- 

dade de responder corretamente aos formulários serve tanto para os prefei- 

tos quanto para os proprietários das "empresas" como justificativa para a 

existência e o fato de se recorrer às mesmas. Nesse sentido, é curioso cons- 

tatar que as exigências oficiais e garantias administrativas têm sido estrate- 

gicamente utilizadas para garantir que interesses particulares sejam assegu- 
rados. No entanto, como procuramos mostrar, o poder das autoridades 

governamentais e dos políticos no que diz respeito à liberação das verbas 
não é dissolvido mas articulado com a atuação das "empresas"13. 

Ao fazerem parecer que as dificuldades a serem superadas são apenas 

técnicas, os prefeitos e "empresas" não explicitam o quanto o sucesso de 

suas operações deve às ações — contatos com políticos e funcionários, por 

exemplo — no interior dos órgãos governamentais. Pois não é exatamente 

no preenchimento dos formulários, mas na intervenção particularística que 

está a verdadeira razão da contratação das "empresas". 

Mas se o discurso da dificuldade chama a atenção, especialmente, para 
os entraves da burocracia e para os serviços prestados pelas "empresas", ele, 

no entanto, oculta o quanto a existência destas últimas deve à estrutura 

política e administrativa do Estado e o quanto esta contribui para a repro- 

dução e a perpetuação da intermediação. Em outras palavras, pode-se dizer 

que a dependência política e financeira que têm os municípios, aspecto 

acentuado em outra época por Leal (1975), faz com que estes, devido aos 

esquemas — com caráter essencialmente clientelistas — que se montam 

em torno da liberação das verbas, tornem-se, também, dependentes das 

intervenções efetuadas por autoridades governamentais e por "empresas" 
que atuam junto ao governo de modo a promoverem ou não as liberações. 
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A ATUAÇÃO DAS "EMPRESAS" 

Do ponto de vista dos prefeitos que fazem uso da intermediação, os 

tramites formais e legais não são considerados como canais seguros e efici- 

entes mas como obstáculos à obtenção das verbas. Assim, se recorrer so- 

mente às vias oficiais significa em grande medida ter as solicitações subme- 

tidas a critérios técnicos, a um processo moroso e, em última instância, 

correr o risco de ter o pedido rejeitado, valer-se dos serviços das "empresas" 

significa criar chances efetivas de obtenção das verbas. Assim, para dispor 
dos recursos opta-se pela segunda alternativa mesmo que isto signifique 

resvalar para o campo do ilícito14. Como assegura o prefeito de Dracena, 
se o prefeito quiser dinheiro, tem de entrar na máfia"15. 

O contato inicial entre o prefeito (ou seu representante) e a "empresa" 

pode ser realizado de diferentes modos: pode ser feito pessoalmente, por 

telefone, apresentações e indicações efetuadas por outros prefeitos, deputa- 
dos e senadores — como ocorre nos encontros de prefeitos — ou por cor- 

respondência. Em 1987, a empresa Coinpro enviou carta aos 572 municí- 
pios paulistas e recebeu entre 120 e 140 respostas. A mesma empresa, com 

sede em São Paulo, tinha de 3 a 4 pessoas, ganhando em forma de comis- 

sões sobre as liberações efetuadas, que percorriam o estado oferecendo os 

serviços da "empresa" aos prefeitos paulistas. 

As empresas apresentam-se como prestadoras de diversos serviços sob 
a designação de assessoria" e "consultoria". Estes serviços podem incluir a 

libeiação , a facilitação" ou a "aceleração" de financiamentos em 

tramitação. 

A capacidade para liberar, facilitar ou acelerar a obtenção das verbas é 

geralmente associada pelas "empresas", segundo os prefeitos, não a uma 

qualificação técnica, mas a uma declaração de existência de contatos especí- 
ficos com as repartições governamentais responsáveis pela tramitação dos 

processos. Isto pode ser obtido através de vínculos com ftmcionários e par- 

lamentares como é o caso da empresa paulista Prolex e Seval cujos pro- 

prietários contavam respectivamente com o trabalho do então senador Ores- 
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tes Quércia e o deputado João Alves para a aprovação das solicitações de 

seus clientes. 

Para convencer os clientes em potencial quanto à sua capacidade para 

realizar os serviços a que se propõem, as "empresas" asseguram que "têm 

influência", "têm facilidade" e "têm ligações" com pessoas capazes de influir 

na liberação de recursos, Há, como pode-se notar, uma certa contradição 

entre os motivos que segundo os prefeitos os coagem a recorrer às "empre- 

sas" e aquilo que estas apresentam como sendo o essencial do serviço que 

prestam. Não são propriamente com argumentos técnicos que elas buscam 

convencer seus virtuais clientes a respeito da potencialidade de seus servi- 

ços. As "empresas" procuram, sobretudo, convencê-los acerca de sua capa- 

cidade de intervir junto aos órgãos governamentais, e, desse modo, garantir 

um tratamento diferenciado para os processos de requisição de recursos sob 

sua "tutela". Trata-se, em suma, de propostas para retirar os processos do 

campo de tratamento puramente impessoal. 

Se a qualificação técnica (o preenchimento correto dos formulários, por 

exemplo) da requisição de verba tem o seu peso no que diz respeito à apro- 

vação ou não da solicitação — pois pode-se rejeitar um projeto alegando-se 
deficiência técnica — ela, todavia, não é decisiva. Pode ter sim um caráter 

eliminatório. Para aumentar as chances de aprovação da requisição é preci- 

so que ao cumprimento das exigências oficiais se some as intervenções de 

caráter pessoal; o que se efetua através das "empresas" que, por sua vez, 

mobilizam especialmente autoridades governamentais. Assim, ao entrar em 

acordo com o escritório, o cliente espera, de fato, que este intervenha no 

trâmite do processo e que mobilize as pessoas capazes de influírem a favor 

de sua requisição. 

Integram o quadro de pessoal das "empresas" pessoas que tiveram em 

algum momento passagem pelo serviço público ou se relacionaram com 
este. Na relação destas pessoas constam freqüentemente políticos que atu- 

am no âmbito federal, ex-prefeitos e funcionários públicos. Quanto ao que 

motiva estes últimos a abrirem suas "empresas", o ex-ministro Aníbal Teixeira 

nos fornece algumas pistas quando de seu depoimento aos senadores da 
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CPI da Corrupção16. A idéia de estabelecer um "negócio próprio" é aponta- 

da como uma das motivações. Isto é possível, particularmente, devido ao 

acumulo, ao longo de sua carreira funcional, de conhecimento e relações. 

Soma-se a esta espécie de duplo capital social, as disposições mentais ("per- 

il psicológico ) próprias de quem manteve durante anos "contato com o 

poder público". 

Como podemos observar no quadro acima, as "empresas" lidam com 
um numero variável de clientes. Mas o mais interessante a acentuar é que, 

em termos gerais, cada um trabalha com municípios de uma região deter- 

minada e, pelo menos por um momento, com projetos ou órgãos específi- 
cos do governo federal. Quanto a este último aspecto há uma especializa- 

ção. Assim, por exemplo, a Eterplan atua no Maranhão junto a prefeituras 

com projetos na área da SEAQ a Coinpro em São Paulo sobretudo com 

projetos na área educacional; a Prolex também em São Paulo mas na área 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social e empréstimos junto a ins- 

tituições estrangeiras. Baseado nas informações acima, é lícito supor que as 

empresas sediadas em uma região controlam — inclusive com uma certa 

exclusividade — as intermediações do Estado ou região que abrangem jun- 
to a orgaos definidos da governo. Mas ao mesmo tempo os órgãos do go- 

verno são atravessados pela atividade de distintas "empresas" de 

intermediação de diferentes regiões. É o que se pode constatar pela obser- 
vação do número de "empresas" e pessoas que atuam na área da SEAC, 

Ministério da Educação e Ministério do Desenvolvimento Urbano. 

Quanto aos serviços das "empresas", depreende-se dos depoimentos que 
elas estão habilitadas para interferirem em todas ou apenas em determina- 

as tases do processo de liberação dos recursos. Em primeiro lugar, elas 

podem apenas tratar da "agilização" da liberação de recursos já aprovados 
pelos Ministérios. Neste caso a "empresa" praticamente interfere no proces- 
so em sua etapa final que é a que corresponde à liberação das verbas. Outras 

empresas fazem um contrato que inclui a preparação da documentação a 
ser enviada aos Ministérios e o acompanhamento do processo no interior 

dos orgaos de modo a garantir a sua aprovação e liberação. Neste caso. todo 

o processo e encaminhado pela empresa. Estas são as situações mais fre- 
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qüentes e sao designadas como de cüptdção de recursos". Pode também ser 

incluído nos contratos um acerto quanto, no caso de realização de obras, a 

preparação e coordenação das licitações e o acompanhamento das mesmas. 

Esta é umas estratégias utilizadas para que empresas previamente escolhidas 

executem as obras para as quais as verbas são liberadas. 

Os acordos para "captação de recursos" são realizados sob a forma de 

"contratos de risco". O pagamento pela intermediação, geralmente estabe- 

lecido em forma de comissão sobre o valor repassado, só é feito, neste caso, 

se houver sucesso na liberação da verba. Trata-se de um "contrato de resul- 

tados . No caso da Coinpro, segundo um de seus proprietários, o contrato 

assinado pelas prefeituras obedecia a um modelo que era idêntico para to- 

das aquelas que contratavam a empresa. Variava apenas o custo. A 

homogeneização dos contratos e das correspondências — o que demonstra 
que não há uma preocupação com a concessão de um tratamento singular 

aos clientes —, a preocupação com a expansão dos atendimentos e a siste- 

matização do trabalho está de acordo com o que podemos considerar como 

uma racionalização do processo de intermediação e, por conseguinte, da 

prática clientelística. 

De posse de informações como aquela sobre a data em que deve ser 

enviada a documentação ao Ministério, o órgão ao qual deve ser remetido, 

as exigências técnicas a serem satisfeitas e dados sobre o município, a tarefa 

das "empresas" se resume, num primeiro momento, ao preenchimento dos 

formulários emitidos pelos órgãos públicos e ao envio desta documentação 
ao órgãos adequados. Do preenchimento destes formulários resultava o que 

se designava como "projeto". A Coinpro, por exemplo, concebia como ela- 

boração de "projeto" apenas o preenchimento das instruções do próprio 

Ministério da Educação17. 

Contudo, existiam prefeituras que enviavam aos Ministérios os formu- 

lários com as solicitações de verbas sem a interferência das "empresas". No 

entanto, não conseguiam escapar da atuação destas. Determinadas "empre- 

sas" tinham conhecimento das prefeituras que estavam com solicitações de 

verbas em curso junto aos órgãos públicos. A presença das "empresas", atra- 

vés de pessoas ligadas ao mesmo, nos órgãos governamentais, permite que 
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estes tomem ciência dos processos e obtenham informações a respeito da 

situação das solicitações. De posse destas informações, elas estabelecem con- 
tatos com as prefeituras e se prontificam a intervir no trâmite do processo. 

Nestes casos, a intervenção das "empresas" ocorre com a solicitação já em 

andamento e a proposta consiste basicamente em sua desobstrução e 

agilização"18, 

Além de enfrentarem as dificuldades técnicas e formais que muito fre- 

qüentemente, se não de fato pelo menos como justificativa, levam à parali- 
sação das solicitações nos Ministérios, as prefeituras têm que superar o tra- 

balho de obstacularização realizado pelos intermediários no interior dos 

orgaos que, desse modo, controlam a liberação dos recursos. Desta perspec- 
tiva compieende-se melhor porquê, por exemplo, alguns prefeitos descre- 

vem esta realidade a partir da menção à idéia de "máfia da intermediação" e 
se surpreendem com a rapidez com que os recursos são liberados após a 

intervenção das empresas"19, 

O trabalho de agilização ou captação dos recursos realizado pelas "em- 

presas depende, basicamente, das intervenções e influências que estas con- 

seguem efetuar junto aos órgãos governamentais. A empresa maranhense 

hterplan, que atuava basicamente na agilização da liberação de recursos de 

solicitações de verbas aprovadas pela Secretaria Especial de Assuntos Co- 

munitários, tinha como um dos sócios um irmão do secretário regional da 

ecretana de Assuntos Comunitários no Maranhão, ambos, por sua vez 
eram sobrinhos do presidente da República. 

A situação das empresas paulistas Coinpro e Prolex remetem mais di- 

retamente a questão da relação entre os parlamentares e as "empresas" de 

intermediação Segundo os proprietários da Coinpro, os requerimentos 

w" en. 0 33 SO 'Clt
j
aÇÕeS C'e ver'9as d35 prefeituras eram encaminhados ao 

Ministério através de deputados da região. A eles se recorre para que pleitei- 
em junto aos Ministérios os recursos para os municípios. José Luiz Escalhoela, 

um dos proprietários da Coinpro. explica aos senadores como isto se efe- 

tua: Nos mandamos a cargo de um deputado que representa a região. 

Encaminhamos e oferecemos a ele, procurando saber se há condições dele 
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solicitar para o prefeito da região" (DCN II, 16/12/88: 54). Ao mesmo 

tempo a Coinpro — como grande parte das "empresas" — "acompanha- 

va , através de pessoas que prestavam serviço para a empresa em Brasília, o 

andamento dos processos nos Ministérios. 

A empresa Prolex mantinha contatos com o ex-senador e ex-governador 

de São Paulo, Crestes Quércia. Um dos sócios da empresa, Antônio Sérgio 

Baptista, afirma ter conhecido o então senador Crestes Quércia quando, 

em 1977, solicitou a este a aprovação de um empréstimo para o município 

paulista de Sorocaba e desde então mantém "um relacionamento estreito" 

com o mesmo. Antônio Baptista, que se declara um "quercista", auxiliava, 

segundo o mesmo gratuitamente, a Frente Municipalista através da apre- 

sentação de propostas20. 

O vinculo da Prolex com Crestes Quércia surge como decorrência das 

denúncias de intermediação de verbas para os municípios paulistas de São 

Caetano do Sul e Rio Claro. Os dois municípios obtiveram através da Prolex 

respectivamente US$ 20 e US$ 10 milhões de empréstimo junto a bancos 

internacionais. Este tipo de empréstimo passível de ser realizado pelos mu- 

nicípios depende, sobretudo, de uma aprovação do Senado. No caso do 

empréstimo de São Caetano do Sul, Quércia foi, na condição de relator das 

Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios, responsável pelos 
dois pareceres favoráveis a realizaçao do empréstimo. Na mesma ocasião, 

piomoveu reuniões em sua residência em Brasília com senadores, o prefeito 
e um dos proprietários da Prolex para discutir a aprovação do empréstimo. 

Este mesmo trabalho foi feito, segundo os proprietários da empresa, com 

cerca de 40 prefeituras paulistas. 

As "empresas" fazem a mediação entre as demandas dos municípios e a 

intervenção de caráter pessoal dos parlamentares que se empenham pela 

liberação dos recursos em troca, especialmente, do apoio eleitoral. A "em- 

presa", inclusive, pode ter como sócio ou proprietário, apesar de não cons- 
tar em seus registros, um parlamentar para o qual ela organiza as solicita- 

ções e as medidas para sua aprovação21. 
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tores. Nesse sentido, eles contribuem para criar as condições para a obten- 

ção de um tratamento privilegiado e de benefícios por parte daqueles que 

ocupam estas posições22. 

Reproduzimos abaixo, um trecho do depoimento de Claudiney Boni no 
qual ele descreve com detalhes como era efetuado o seu trabalho junto ao 

Ministério da Educação. 

O pagamento em forma de comissões é característico da intermediação 

e outras formas de corrupção. Isto não exclui, no entanto, a possibilidade 

de estar conjugada com outras formas de ganho. As comissões são distribu- 

ídas pelas diferentes pessoas que participam da intermediação, de acordo, 

especialmente, com as funções desempenhadas por cada uma delas no pro- 
cesso de intermediação. A empresa Coinpro, por exemplo, destinava 2% 

dos recursos captados aos seus representantes que entravam em contato 

com os prefeitos e de 2% a 6% para aquele que fazia o "trabalho de acom- 

panhamento" junto aos Ministérios em Brasília. Parcela das comissões des- 
tina-se às autoridades públicas e funcionários que intervém a favor de de- 

terminadas liberações. 

SOBRE A ATUAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO 

Antonio C. Boni: 

Então, e um processo mais ou menos assim. Ai me chegava a relação desses 

processos com as prefeituras, eu verificava o número, se não o tinha, ou então 

vinha já um número de São Paulo, uma relação. Eu fazia alguns contatos no 

Ministério, que não são significativos, e tinha que fazer com que esses processos 

andassem. Ai os processos entram em exigência: foi negado por causa de uma 
má informação, está escrito de uma forma, são os detalhes, está certo? (...) En- 

tão, a pessoa falava: Então você manda uma carta explicando isso. Ai, o prefei- 

to fazia uma carta dizendo que aquela escola havia tido uma promessa de 

construção, que estava no programa de construção, mas que esta não se efetiva- 
ra. Então, imediatamente, esse processo recebia um outro tratamento. 
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trutura do MEC distribui fora dessas regras técnicas (...)." " 

O Sr. Relator: 

E o trabalho era de intermediação?" 

Antonio C. Boni: 

'Senador, eu acho que os contratos são claros, quanto a isso existe um traba- 
lho de assessona e intermediação mesmo. " 

O Sr. Relator: 

Está cem £ o seu trabalho como era, como é que V. Sa. o fazia? V. Sa. 

telefonava, V? Sa. comparecia, como era?" 

Antonio C. Boni: 

» ^ d0 mÍ"ÍS,ÍrÍ0- Via c°m° " Processo,, pessoal as vezes mo recehsa a gente, marcava-se outra vez uma audiência, isso 
nao era muita coisa, não." 

O Sr. Relator: 

'Mas, entendia-se, com isso, que, diariamente, V.Sa. estava..." 

Antonio C. Boni: 

Nã0 pado, não em assim. Vamos supor que houvesse quarenta processos 

EntZjJftal!'"' como { que estão os quarenta processos! 
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ferias, aquele processo esta parado; aí redistribui para outro técnico analisar. E 

este era o trabalho." 

O Sr. Relator: 

"Isso lhe custava o quê? Uma vez por semana. V.Sa. ia ao ministério, duas 

vezes...?" 

Antonio C. Boni: 

"Talvez dois meio expedientes por semana, alguma coisa assim. (...)" 

O Sr. Relator: 

V. Sá. sentia que os processos caminhavam com mais facilidades?" 

Antonio C. Boni: 

Soporque eram processos de pedir, de amizade, íamos fazendo conheci- 

mento e a coisa caminhava. Mas não havia uma velocidade, digamos assim. 

Não havia esse dispositivo; o processo, por exemplo, quando um técnico dizia 

nao, melava, nao tinha quem desfizesse uma negativa técnica. (...) 

Existia dentro do MEC um contexto terrivelmente contra essa intermediação. 

(...) Mas eu nunca disse que era funcionário da Coinpro ou que representava a 

Coinpro. Sempre dizia que era um processo, e que alguns prefeitos de São Paulo, 

solicitavam que acompanhássemos isso ou aquilo. (...) Mas nunca tive a opor- 

tunidade de me colocar como da Coinpro, porque, inclusive, o pessoal tinha 

uma resistência muito grande. Apesar de sentir que era fundamental um acom- 

panhamento, pelo tamanho da máquina, pelo procedimento que a máquina 

tomava, de algumas pessoas acompanharem o processo, o MEC não entendia 

assim, ele achava que era a coisa mais fácil do mundo; far-se-ia o pedido, e 

acontecia o dinheiro (...). " 

O Sr. Relator: 

"Na opinião de V.Sa. não havia um canal de comunicação expresso?" 

Antonio C. Boni: 

"Não havia um canal firme, não havia; era muito trabalho. Era muita 

conveisa, muita visita. Se tivesse um canal, não acontecia isso. Quando tem 
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Mas as comissões são também um importante foco de geração de confli- 
tos na medida em que discutir o valor da comissão a ser recebido pelo 

escritório — e por cada pessoa envolvida em um negócio — significa discu- 
tir a participação de cada um nos ganhos gerados pela intermediação. O 

fito de sustentar-se em um contrato informal, o que não significa a ausên- 

cia de certos parâmetros e valores sociais a partir dos quais o acerto é reali- 

zado, abre a possibilidade para as novas negociações durante ou ao final do 

processo de intermediação. As discussões podem envolver o cliente e o es- 

critório ou as distintas pessoas que são acionadas pelas "empresas" para que 
a intermediação se efetue24. 

ENTRE O TRABALHO E A INTERMEDIAÇÃO 

Acusados de praticar a intermediação, os proprietários das "empresas" e 
as autoiidades goveinamentais envolvidas apresentam explicações para as 

suas ações que objetivam retira-los do campo do ilícito ou do imoral no 

qual são localizados. Recorre-se a argumentos que acentuam compromissos 

cívicos e pessoais para demonstrar o quão legítimas são as ações que do 

ponto de vista legal e do interesse público são passíveis de serem condena- 

das. Estas explicações que encontram respaldo em valores sociais associ- 

ados, por exemplo, a amizade ou ao civismo — incorporam uma certa re- 

flexão sobre os limites entre o que se considera como permissível ou não. 

Quanto aos representantes das "empresas" há uma espécie de consenso 
em torno da idéia de que quando há preparação de "projetos" ou algum 

trabalho junto às prefeituras — o que é concebido como assessoria ou 

consultoria — o serviço prestado pelo escritório não pode ser definido como 

sendo de intermediação. Como se depreende das declarações, existe 

intermediação quando o serviço do escritório resume-se a aproximar pesso- 
as, colocar as pessoas em contato. Observe-se o que afirma o diretor da 

ATS, Álvaro T. Soares, sobre a lisura da atividade de sua empresa: "Se, even- 

tualmente, eu tivesse trabalhando com projetos ou com verbas a fundo 
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eva haver uma remuneração. Em outras palavras, esta parece ser uma indi- 

cação da dificuldade existente no contexto brasileiro para que haja, diga- 

mos, uma mercantilização das relações pessoais, isto é, para que as relações 

pessoais sejam concebidas como mercadorias e nesse sentido avaliadas em 
termos de preço30. 

« P;ira_u"1a Parte representativa dos parlamentares — "governistas" e de 
Gposição — a intervenção a favor das solicitações dos municípios é "nor- 

mal e natural ■ Ela constitui um dos itens de sua pauta de trabalho parla- 

mentar e é entendida como uma função inerente a esta atividade. Esta é, 
por exemplo, a opinião do senador pernambucano Marco Maciel que asse- 

gura: Quando o povo nos elege, ele faz do parlamentar seu advogado jun- 

to ao governo para lutar por meios e recursos"31. Ou seja, ao ganhar a forma 

de concessões chentelísticas. estas liberações de recursos ganham em legiti- 

midade. Esta mesma forma de compreensão acerca da representação parla- 
mentar foi constatada por Diniz (1982) ao analisar o chamado "chaguismo" 
no Rio de Janeiro. Diz a autora: "Para esses deputados, a intermediação é 

considerada crucial para o exercício da representação política. O encami- 

nnamento e o patrocínio das demandas pleiteadas pelas diferentes cliente- 
as eleitorais constituiria o cerne da fiinção política exercida no cumpri- 

mento do mandato (...)." (Idem, p. 204). Ressalte-se, contudo, que parla- 

mentares preferem não utilizar o termo intermediação, carregado de senti- 
do pejorativo, para caracterizar sua ação. 

Orientados por uma espécie de moral própria ao campo político, os 

parlamentares estabelecem distinções a propósito do emprego legítimo ou 
nao destes recurso. De fato, parece operar neste domínio social uma forma 

e imite consensual que define os usos possíveis e legítimos dos recursos 

públicos. Desse modo, é estabelecida a distinção entre a "luta" que tem por 

motivação o atendimento do município, do estado ou da região — que 
tem o significado cívico e está associada à habilidade do parlamentar — e a 

apropriação dos recursos públicos para fins pessoais ou como meio de con- 
secução de ganhos pecuniários32. 
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CONCLUSÃO 

Procuramos demonstrar a partir dos dados aqui reunidos, que as chama- 
das empresas de intermediação" ocupam um lugar em um campo de negó- 

cios privados constituído a partir do modo como opera o Estado. Estes 

negocios consistem, essencialmente, em fazer tanto que demandas e inte- 
resses de pessoas ou grupos públicos e privados recebam um tratamento 

particularizante, quanto que sejam revertidos em programas e ações do Es- 
tado. Na ausência de critérios efetivos e/ou de disposição para aplicá-los, as 

intervenções organizadas por estas "empresas", cujo sucesso está diretamen- 
te associado ao conhecimento da administração pública e à capacidade de 

mobilização de pessoas que aí ocupam posições-chave, atribuem a certos 

pedidos um peso, geralmente político, maior e, por conseguinte, aumen- 
tam as chances de sua aprovação. 

Estas intervenções, como chamou a atenção Scott (1969) ao reíèrir-se à 

questão da corrupção em países em desenvolvimento, não se efetuam no 

estágio de elaboração das leis, mas no da sua aplicação. Elas buscam fazer 

com que os procedimentos burocráticos e legais sejam contornados ou in- 

teipretados de modo que as demandas e interesses em jogo sejam contem- 

plados. Não se trata, entretanto, de simplesmente ignorar ou violar as leis 
ou regulamentos, mas de fazer com que estas demandas ganhem o contor- 

no legal. 

Enfim, a articulação das empresas" de intermediação com os políticos 
remete menos a um elemento novo das relações políticas, do que a uma 

reatualização da já conhecida, mas não menos eficaz, prática do clientelismo 
político. De forma profissional, os escritórios" negociam a sua capacidade 

de intermediar interesses junto aos órgãos públicos em troca das comissões 

e apoios eleitorais. As dificuldades" estrategicamente estabelecidas e 

maximizadas criam a necessidade das intervenções e contribuem para 

valoriza-las. Ganham os escritórios, as autoridades governamentais e aque- 

les que podem pagar por esta forma de influência. 
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Notas 

1 Este trabalho consiste em versão modi- 
ficada de capítulo de minha dissertação 
de mestrado — Bezerra (1993) — defen- 
dida, em maio de 1993, junto ao Progra- 
ma de Pós-Graduaçâo em Antropologia 
Social/MN/UFRJ. 

2 Estas empresas, escritórios ou firmas 
que se apresentam freqüentemente como 
prestadoras de serviços de assessoria e 
consultoria são entretanto, muitas vezes, 
apenas "empresas de fachada" pois seus 
serviços consistem basicamente na 
intermediação de interesses junto aos ór- 
gãos do Estado. Mas este tipo de inter- 
venção junto ao Estado é realizado tam- 
bém por empreiteiras e outros grupos pú- 
blicos e privados. 

3 Os estudos sobre o clientelismo político 
na sociedade brasileira são significativos. 
As discussões sobre o tema aparecem, so- 
bretudo, em análises sobre as relações 
entre poder local e poder central, 
coronelismo, eleições e máquinas políti- 
cas. São trabalhos importantes nesta área, 
as análises de Leal (1949), Faoro (1957), 
Queiroz (1975 e 1976), Bursztyn (1985) 
e Diniz (1982). Discussões conceituais so- 
bre o clientelismo e a patronagem podem 
ser encontradas nas coletâneas organiza- 
das por Gellner (1977) e Schmidt et alii 
(1977). 

4 Como sugere o prefeito do município 
paulista de São Carlos (PMDB), "para con- 
seguir os recursos gastaria mais em via- 
gem e não teria as mesmas facilidades que 
a firma tem" [Folha de São Paulo, 5/2/ 
88). Observe-se o que afirma o secretário 
do Interior da cidade paulista de São 
Carlos: "Na verdade, os municípios que 

reivindicam pelos métodos legais não re- 
cebem os recursos. Quando há 
intermediação, as verbas fluem com gran- 
de rapidez" [Estado de São Paulo de 6/ 
2/88). 

5 Ver o jornal Estado de São Paulo de 
22/1/88. 

6 Ao discutir as características da buro- 
cracia típico-ideal, Weber lembra que a 
dominação burocrática é essencialmente 
uma dominação baseada no saber. As- 
sim, destaca que o conceito de "segredo 
profissional" é típico delas e constitui um 
produto da luta pelo poder (1966: 26). 
Cabe aqui lembrar que as informações 
oficiais, assim como outros recursos ma- 
teriais e institucionais do Estado, têm-se 
constituído numa espécie de bem 
transacionável que tem circulado por re- 
des de relações pessoais e, assim, chega- 
do de forma privilegiada a certas pessoas 
ou grupos públicos e privados. 

7 Como mostra Melo (1993), a crítica ao 
centralismo e à burocratizaçâo são temas 
importantes na constituição do que o au- 
tor concebe como a "ideologia 
municipalisfa". 

8 Interessante nesse sentido, foi o con- 
fronto que estabeleceu-se entre a ministra 
da Ação Social, Margarida Procópio e 
parlamentares que, como veremos a se- 
guir, estão diretamente empenhados, seja 
através dos escritórios ou não, na libera- 
ção dos verbas. Segundo matéria publi- 
cada na imprensa, a iniciativa do Minis- 
tério de enviar telegramas aos municípios 
avisando-os do descontingenciamento de 
verbas desagradou aos parlamentares e, 
por isso, foi suspenso. "Eles se queixaram 
à ministra Margarida Procópio de que 
estavam sendo atropelados numa missão 
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que reforça o prestígio que têm nas bases 
eleitorais" {Jornal do Brasil, 3/11/91). 

9 Folha de São Paulo de 5/2/88. Neste 
caso parece que se está diante de uma 
das formas pelas quais a burocracia se 
torna fonte de poder, aspecto este já acen- 
tuado, entre outros por Gellner (1977) e 
Davis (1983). O controle sobre certos re- 
cursos materiais e administrativos permite 
que sejam concedidos benefícios de cará- 
ter clientelista e constituídas redes de 
patronagem. 

10 Nesse sentido, parecem-nos adequa- 
da as críticas dirigidas aos trabalhos que 
buscam mostrar os aspectos positivos — 
como a agilização e a modernização — 
que feriam as práticas corruptas em de- 
terminados contextos políticos. Sobre os 
limites destas interpretações ver, entre ou- 
[^Becquart-feclercq (1990) e Kurer 

11 Folha de São Paulo de 5/2/88 

1 2 A introdução e apropriação destes 
instrumentos que estão associados a uma 
administração moderna guarda alguma 
semelhança com o processo de interven- 
ção e atuação do Estado no Nordeste bra- 
sHeiro descnto por Bursztyn (1985). Pelo 
trabalho do autor pode-se observar como 
os instrumentos da política estatal — como 
os créditos, as frentes de emergência etc 

sao apropriados de modo a reforça- 
rem as elites locais e como a ascensão dos 
funcionários na hierarquia local provoca 
mudanças no exercício da mediação e nas 
relações clientelísticas, que, entretanto, não 
desaparecem. 

13 Em trabalhos anteriores chamamos a 
atenção para a necessidade de se pensar 
como se articulam as exigências oficiais e 
a mobilização de relações pessoais quan- 
do estão em jogo demandas pessoais jun- 

to ao Estado. Acentuamos, sobretudo, que 
as relações pessoais, apesar de sua im- 
portância, não chegam a dissolver as re- 
lações formais, mas conjugam-se com es- 
tas. Ver Bezerra (1993 e 1994). 

14 No entanto é preciso notar que, como 
afirma o prefeito de Jabolicabal, até pelo 
fato de o próprio ter recorrido aos escritó- 
rios, geralmente a utilização destes escri- 
tórios não é concebida como ilegal. Diz o 
prefeito: "não vejo crime na 
intermediação. E muito dispendioso e can- 
sativo fazer cinco, seis viagens a Brasília. 
Se eu for analisar o que se pagou, foi um 
alto negócio"[/ro//)o de São Paulo, 19/2/ 
88). Como fez o prefeito de São Carlos 
atado na^ nota ó, legitima-se a 
intermediação transformando-a num bom 
negócio. E em se tratando de um negócio, 
são os custos que, contabilizados, deter- 
minam a validez ou não do negócio efe- 
tuado. 

15 Estado de São Paulo de 6/2/88. 

16 Explica Aníbal Teixeira: "Brasília é uma 
cidade sem vida econômica e as pessoas 
vieram para cá e ficaram servindo ao Go- 
verno, na sua maioria, pessoas competen- 
tes, às vezes com bom relacionamento, 
depois se aposentaram, mas desejaram 
permanecer em Brasília. Como a forma- 
ção, o perfil psicológico dessas pessoas, 
em muitos casos são de pessoas que tive- 
ram um contato com o poder público, en- 
tão montaram algum tipo de negócio que 
consistia em facilitar aos prefeitos o aces- 
so a recursos que eles conheciam — essa 
e a gênese dessa empresa." (DCN II 24/ 
11/88: 3498 e 3499, grifo nosso). 

17 A Coinpro, especificamente, para evi- 
tar a negação de solicitações de seus cli- 
entes, preparava dois "projetos". O "pro- 
|eto técnico" e o "projeto complementar". 
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0 primeiro, que nada mais era do que o 
preenchimento do formulário oficial de 
requerimento de recursos preparado pelo 
Ministério da Educação, era endereçado 
ao Departamento Estadual do MEC e daí 
seguia para Brasília. Em caso de proble- 
mas era apresentado o chamado "projeto 
complementar". A grande diferença entre 
os dois residia no fato de que este último 
era encaminhado diretamente ao Minis- 
tério por um parlamentar da região 
contatado pelo prefeito ou indicado por 
este e a quem se pedia para realizar o 
pleito em nome do município ou região. 

1 8 Note-se o que afirma o delegado 
Romeu Tuma: "Esses escritórios recebiam 
relações de processos em andamento, com 
algumas dificuldades na liberação, pro- 
vavelmente criaram dificuldades para ven- 
der facilidades, e isto infervinha com um 
escritório já no meio do processo formal" 
(DCN II, 10/5/88:1303). 

19 E o que observa, entre outros, o pre- 
feito de Jaboticabal quando afirma: "Não 
consegui nada. Depois que assinamos o 
contrato com a Coinpro, em menos de 
quatro meses a verba estava depositada 
na conta da prefeitura". (Estado de São 
Paulo, 27/2/88). 

20 A relação entre Quércia e Antônio 
Baptista e a participação deste último na 
Frente Municipalisfa é relatada por Vitor 
José P. Baptista, irmão de Antônio e sócio 
da empresa, aos senadores. Diz ele, refe- 
rindo-se a seu Irmão; "ele o conhece por- 
que o senador Quércia sempre foi líder 
da parte municipalisfa de São Paulo, foi 
presidente da Associação Paulista dos 
Municípios, onde participamos e, em par- 
ticular, o meu sócio participava ativamen- 
te nas teses municipalistas dentro da As- 
sociação Paulista de Municípios" (DCN II, 
16/12/88: p.l 29). 

21 Este é o caso da empresa Seval, Ser- 
viço de Assessoria Ltda., localizada em 
Brasília e que, apesar de registrada no 
nome de Normando Leite Cavalcanti, é 
apontada como de propriedade do depu- 
tado João Alves (BA). 

22 Sobre a troca de serviços, favores e 
presentes e a realização de "negócios cor- 
ruptos", ver especialmente o capítulo 6 de 
Bezerra (1993). 

23 Note-se o que diz o prefeito de Novo 
Hamburgo a quem foi feita a solicitação 
de adiantamento após ter inicialmente con- 
cordado com a proposta de liberação e 
ter discordado de ter de ir a São Paulo 
para assinar um "convênio": "Em segui- 
da, veio um novo aviso (o primeiro foi para 
que fosse a São Paulo): a prefeitura teria 
de pagar mais nove milhões para 'molhar 
a mão de pessoas de cargos 
intermediários"'(Estoc/o de São Paulo de 
15/1/88). 

24 O desacordo quanto ao valor da co- 
missão a ser pago foi, segundo matéria 
publicada no Jornal do Brasil de 14/1/ 
88, o motivo que levou o prefeito de Va- 
lença a fazer a denúncia do esquema mon- 
tado para garantir a intermediação de 
verbas para o município. 

25 Observe-se também o que diz José 
Luiz Camargo, da Coinpro: "Porque digo 
que não é intermediação? Porque há ne- 
cessidade de termos um preparativo todo, 
deixar a prefeitura adequada para que 
ela venha desenvolver, futuramente, o en- 
sino de 12 grau" (DCN II, 16/12/88:79). 

26 Folha de São Paulo de 25/2/88. 

27 Idem. 

28 Em uma análise sobre o chamado 
"Escândalo da Mandioca", Gomez (1991) 
chama a atenção para como a popula- 
ção do município de Floresta (PE) benefi- 
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ciada pelas melhoras econômicas decor- 
rente dos financiamentos bancários irre- 
gulares, rejeitava as acusações de "des- 
vio e fraude utilizadas por agentes ex- 
ternos à comunidade para descrever o que 
havia ocorrido no município. 

29 Estado de São Paulo de 6/2/88. 

30^ Isto contrasta, por exemplo, com situ- 
ações descritas por Robert Winter-Berger 
em que podemos observar, por assim di- 
zer, um verdadeiro mercado das relações 
pessoais com preços inclusive 
hierarquizados de acordo com a posição 
no governo, prestígio e poder das pesso- 
as com quem se vai entrar em contato. 
Observe-se, por exemplo, o que ele afir- 
ma em uma passagem de seu livro: "Em 
1966, como lobbysta em Washington, eu 
paguei a um amigo US$ 500 em dinheiro 
para ser pessoalmente apresentado ao Lí- 

der da Minoria da Câmara, Gerald R. 
Ford, republicano de Michigan e aquilo 
foi para mim um bom investimento. Em 
vista de ser bom, custou-me depois mais 
US$ 500 em dinheiro e uma quantidade 
de favores" (1973; 16). 

31 Declaração publicada no jornal Folha 
de São Paulo de 7/2/88, 

32 Esta distinção é elaborada pelo sena- 
dor Marco Maciel na mesma declaração 
mencionada na nota anterior. Diz ele; "A 
luta política por mais verbas para os Esta- 
dos é uma função inerente ao parlamen- 
tar . Maciel disse que é preciso distinguir 
essa luta política" da utilização de recur- 
sos para fins pessoais. "Aí eu sou contra, 
e nunca fui acusado de defender meus 
interesses durante a minha fase parlamen- 
tar". Folha de São Paulo, 7/2/88. 
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Número 3- 108 p., 1994 

Traduções cTradições uma santíssima ttindadeí 

A inserção das obras de Durkhcim, Marx c Weber no Bnrsil, 

1. Introdução. 

Antonio Carlos de Souza Lima 
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2. De Consagrações e Profanações: 
as traduções da obra de Émile Durkheim no Brasil. 
Simoni Lahud Guedes 

3. As Traduções Brasileiras da Obra de Karl Marx. 
Sérgio Tolipan 

4. As Traduções da Obra de Max Weber no Brasil: 
elementos para reflexão. 
Antonio Carlos de Souza Lima 

Número 4 - 170 p., 1994. 

1. A Quem Pertence a Música Tradicional? 
O desafio de propriedade cultural. 
Anthony Seeger 

2. O Incidente do Panther (Itajaí), SC, 1905: 
estudo sobre ideologia étnicas. 
Girai da Seyferth 

3. A Busca da Salvação: 
ação indigehista e etnopolítica entre os Ticuna. 
João Pacheco de Oliveira Filho 

4. Transformações Políticas de uma Militância Religiosa: 
a geração jocista de uma cidade operária do nordeste brasileiro. 
José Sérgio Leite Lopes e Maria Rosilene B. Alvim 

5. Direito e Gestão de Injustiças. 
Lygia Sigaud 
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