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O Ntícleo de Antropologia da Política (NUAP) congrega
pesquisadores dos Programas de Pós- Graduação em Antropologia Social da UFRJ (Museu Nacional), da Universidade de
Brasília (UnB) e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia
da Universidade Federal do Ceará (UFC), além de manter colaboração estreita com alguns pesquisadores do Programa de PósGraduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia e Antropologia da UFRJ (1FCS). Ele representa a
cristalização de vínculos estabelecidos, há alguns anos, em torno
de pesquisas etnográficas sobre a esfera da política e de questões
teóricas por elas suscitadas. A preocupação comum ao Núcleo é
menos a construção de algum ou alguns grandes modelos teóricos
substantivos do que lançar um olhar antropológico (que não é
privilégio de antropólogos) sobre instituições, relações e atividades pensadas socialmente como políticas.
A aprovação de um amplo projeto de pesquisas — Uma
Antropologia da Política: Rituais, Representações e Violência —pelo Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex)
do Ministério de Ciência e Tecnologia permitiu que o NUAP
começasse a existir formalmente em dezembro de 1997.
Tendo como sede o PPGAS da UFRJ (Museu Nacional),
o NUAP é coordenado por um grupo de professores desta instituição, da UnB e da UFC, reunindo pesquisadores em diferentes estágios da vida profissional. O Ntícleo inclui três linhas de
pesquisa que se complementam nas ênfases diferenciadas com
que focalizam o estudo da política: Representações da Política;
Rituais da Política; Violência na Política.
Além da publicação periódica de livros contendo o produto final das várias pesquisas, o Núcleo pretende publicar uma
série de textos que assegure a rápida divulgação dos trabalhos em
andamento, intensificando o diálogo entre seus pesquisadores e
destes com profissionais de outros centros de produção acadêmica.
II
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Este número dos Cadernos do NuAP reúne comunicações de pesquisa apresentadas durante o Encontro Regional do
NuAP, realizado nos dias 8 e 9 de julho de 1999 no Rio de
Janeiro. Durante o mês de junho haviam sido realizados encontros semelhantes em Brasília e em Fortaleza, reunindo os pesquisadores locais e os Coordenadores do Projeto. Cada sessão do
encontro realizado no Rio de Janeiro incluiu comentários de um
relator.
Neste volume, constam aqueles feitos por Antonio Carlos
de Souza Lima à apresentação do Professor Castro Faria e os de
Federico Neiburg sobre os trabalhos expostos durante a segunda
sessão. Infelizmente, por razoes técnicas, não pudemos incorporar as observações feitas pelos demais comentadores.
Qiianto às comunicações, a única não incluída é a da
Prof Giraldd Seyferth que está sendo publicada como artigo no
próximo número da revista Mana. O conjunto dos trabalhos aqui
apresentados, todos eles fazendo parte de pesquisas em andamento, fornecem uma idéia clara do conjunto de temas e questões que estão sendo objeto de estudo por parte dos pesquisadores
do projeto.'

' Este número foi organizado por Beatriz M. A. de Heredia.
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LOCALISMO, MUNICIPALISMO
E PRÁTICAS POLÍTICAS

Luiz de Castro Faria*
O título desse trabalho' é exatamente o mesmo de um curso que
havia ministrado em 1996 na Universidade Federal Fluminense. Seu
objetivo era avaliar criticamente a literatura brasileira clássica sobre as
práticas ligadas ao domínio do político; e as explicações apresentadas,
fundadas no processo de formação da sociedade brasileira e de suas
tradições.
Tal curso desdobrava-se em cinco módulos. O primeiro módulo
abordava os temas "localidade, localismo, grupos locais; relação face-aface, associações voluntárias: produção de identidade locais e regionais".
O segundo módulo intitulava-se "município e municipalismo, espaço
e sede. Município e política, poder local, mandonismo." O terceiro
módulo compreendia os temas "propriedade, representações a respeito
de latifúndio, feudalidade; coronelismo, caudilismo, clientelismo". No
quarto módulo, foram tratadas as questões de "fdiação e afiliação;
faccionalismo, lutas de famílias; patrimonialismo, paternalismo" E no
quinto e último módulo, debateram-se os temas "compromissos e pactos; honra, lealdades. Acusações, reputação, fama e difamação". A discussão detalhada das categorias apresentadas em cada um desses módulos
visava recuperar um conjunto de formulações importantes para aqueles
que se dedicam ao estudo da política de uma perspectiva antropológica
ampla. Baseado na experiência desse e de outros cursos que tenho ministrado, e também em minhas pesquisas, gostaria de apresentar algumas sugestões quanto a formas de abordagem e fontes de informação
ainda pouco exploradas de forma inteligente pelos cientistas sociais.
Buscamos em meu curso discutir exaustivamente a importância
do localismo na política. Para isso, foi utilizado um texto de Asa Briggs
sobre o conceito de lugar, que considero realmente seminal2. No texto,
lugar é tratado como um elo que reúne pessoas, representações e ideologias. Não significa o mesmo que espaço. Não é apenas uma simples
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nominação. Estabelece-se a partir de um sentimento de pertencer a um
lugar que é nominado, num jogo entre condições objetivas de existência e experiências subjetivas de pertencimento. Este conceito, como
apresentado por Briggs, remete-nos às concepções nativas, às formas
locais de classificação, às fronteiras que demarcam os limites entre quem
está dentro ou fora dos grupos sociais estudados. Assim, a discussão do
conceito tornou possível promover uma reflexão acerca da produção de
identidades sociais referidas a um lugar, ao qual se tem a experiência de
pertencer.
O debate sobre localismo remeteu-nos a uma das leituras
correlatas, a de Victor Nunes Leal, que fez um livro praticamente sobre
municipalismo3. Acredito que as análises sobre política desenvolvidas
por cientistas sociais têm dado pouca atenção à importância do município. O município como um lugar. Como uma referência que faz parte inclusive da nossa cidadania; todos nós somos obrigados a nos declarar "natural de" algum município, nós pertencemos, nós não temos
identidade a não ser referida a um lugar. E essa questão tem sido, a meu
ver, menosprezada em nossas análises.
Na recuperação das categorias presentes na literatura clássica, foi
possível retomar também as obras de Oliveira Viana. Já havia lido muito este autor; então tive e tenho a preocupação de lembrar que
mandonismo e poder local não são termos inventados por Maria Isaura
Pereira de Queiroz, embora sejam comumente a ela associados. São
termos que foram tratados extensamente por Oliveira Viana em sua
obra Populações Meridionais do Brasil4 trabalho cujo fundamento é
exatamente a questão do localismo, do poder local.
Além das categorias já citadas, Viana utiliza fartamente a noção
de clã. Eu registrei em sua obra dezessete usos diferentes para clã: clã
guerreiro, clã parental, clã feudal, etc. Curiosamente, foi um termo
deixado de lado por pesquisadores que consideram seu trabalho ultrapassado. Na verdade, vê-se claramente que se trata de um termo influenciado pela formação profissional do autor. Como todo bacharel de
direito, sobretudo àquela época, Viana estava farto de ler Fustel de
Coulanges, que marcou amplamente toda uma geração de estudiosos.
Acredito, porém, que essa categoria não deveria ter sido tão facilmente
deixada de lado, já que se refere a um tipo de associação extremamente

coerente, presente em registros históricos sobre formas de organização
e de atuação em diferentes circunstâncias sociais.
O retorno às origens de termos clássicos sobre política, muitos
dos quais abandonados ou mal interpretados pela produção acadêmica
atual, nos permite refletir sobre as diversas formas de documentos que
ainda não foram devidamente explorados pelos cientistas sociais, os
quais os descartam como ultrapassados ou supérfluos. Durante minhas
aulas tenho procurado chamar a atenção dos alunos para a existência de
um vasto material de pesquisa que se encontra à espera de uma análise
mais acurada, para render tudo aquilo que potencialmente seria possível.
Primeiramente, temos como exemplo as autobiografias e biografias. O professor Afrânio Garcia e eu estávamos começando a reunir e
analisar esse tipo de literatura a partir de meu fichário e de minha biblioteca pessoal. Tenho setenta volumes de autobiografias, uma lista extensa. Algumas delas são fundamentais para se estudar temas como as
vias de acesso, a participação no processo político, etc. Basta lembrar os
cinco volumes escritos por Gilberto Amado, um dos quais inteiramente dedicado à participação na política5.
Uma possibilidade de explorar o material biográfico diz respeito
à profissão dos autores, isto é, à sua formação e às correntes de pensamento que os teriam marcado. Construí um fichário que permite essa
abordagem: há uma classificação das profissões por meio de cores assinaladas na ponta de cada ficha. Vermelha é bacharel. Verde é médico.
Roxo é engenheiro. Porque é preciso considerar de que forma a história
pessoal de cada um desses autores influenciou a maneira como eles
pensaram o Brasil. As representações que eles têm sobre o país podem
ser diferentes. Ou seja, pensar o Brasil enquanto bacharel de direito é
diferente de pensar o Brasil como médico, engenheiro ou militar. Assim, o primeiro passo é identificar a profissão de cada um e depois
procurar ver que tipo de formação eles tiveram, os cursos que freqüentaram, as escolas a que se filiaram. Pode-se também cruzar essas obras
quanto à região a que se referem. E é um material impressionante para
aqueles que estudam o Nordeste, porque a grande maioria dos biografados é de lá.
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Há uma série de biografias de homens públicos que podem e
tem que ser levadas em consideração. Estudar a política do Brasil sem a
leitura do livro de Juarez Távora6, por exemplo, é um absurdo, trata-se
de uma presença obrigatória em qualquer bibliografia de respeito. Há
uma outra autobiografia que além de bem escrita é extremamente interessante, pois sem ela será impossível descrever as relações de Getúlio
Vargas, por exemplo, com a intelectualidade. É um livro de Hermes
Lima, que era oficial de gabinete de Getúlio, e tornou-se o intermediário dos intelectuais à procura de emprego. E ele descreve isso em sua
biografia, em detalhes7. Conta por exemplo que aproveitou o momento oportuno e disse a Vargas que havia um intelectual que estava querendo um favor, e quando o presidente perguntou quem era, disse que
era o famoso autor de Menino de Engenho. E assim José Lins do Rego
tornou-se fiscal de rendas.
Enfim, trata-se de uma documentação de interesse para a política, mas que não vem de livro de cientista político, e à qual é preciso se
dar maior atenção. É claro que há biografias que tem feito um sucesso
relativo de público, sobretudo as mais modernas, como as de Roberto
Campos, Assis Chateaubriand, etc., figuras de renome nacional, que
inclusive falam bastante da grande política. Mas trata-se aqui de tomar
biografias provenientes de um outro plano, menos conhecidas. Nessas
outras, há inclusive autobiografias de antigos governadores. É um material vasto que deve ser incorporado à pesquisa sobre política.
Outra novidade é uma literatura extremamente importante, praticamente abandonada pelos senhores antropólogos e sociólogos, que
franzem a testa, deixam de lado, porque é uma literatura não-acadêmica. Uma das vantagens de dar cursos foi poder recuperar essas fontes
que descansam em minha estante e que não estão incluídas entre as
produções da academia, mas que são riquíssimas de informações. São
os famosos estudos sobre jagunços, sobre Padre Cícero, sobre
coronelismo, que não foram produzidos na universidade, e que no entanto são extremamente reveladores. Acho que é preciso voltar um pouco
os olhos para esse material.
Gostaria de exemplificar as possibilidades de análise que se abrem
a partir das obras as quais me refiro citando dois documentos. O primeiro é extraído de um livro de Valfrido Morais, de 1963, chamado

Jagunços e Heróis; A civilização do diamante nas lavras da Bahia8. Nele,
encontra-se um documento firmado entre coronéis e o chefe de estado
da Bahia, o interventor, o general, intitulado "Convênio de Lençóis",
que é um documento fabuloso. Diz a cláusula segunda deste documento, datado de 23 de março de 1920, e firmado oficialmente:
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"para provimento dos cargos de nomeação nos municípios revolucionários, o Governo ouvirá os seguintes chefes políticos: em Lençóis,
o Coronel Manuel Alcântara de Carvalho; em Brotas de Macaúbas, o
Major Antônio João Arcanjo Ribeiro; em Wagner, o Major João de
Souza; em Remédios, o Coronel Leonídio Ambrósio de Abreu; em
Guarani, o Coronel José de Souza Guedes; cm Macaúbas, o Coronel
Francisco Borges Figueiredo Filho; em Brejinho, o Coronel Francisco Teixeira; cabendo aos diretórios políticos a indicação dos nomes
para os cargos efetivos." (Morais, op. cit; 102)
Ou seja, toda a articulação se dá a partir do município. Não há
processo político sem a nominaçâo do município. E daí, seguem-se as
demais cláusulas. Isto é, trata-se de um ótimo documento para estudo
das categorias a partir das quais é pensado o ordenamento da vida política dessa região.
Neste mesmo livro há a transcrição de um código de honra que
deveria regular as relações entre os coronéis. Fala-se muito em honra, e
pressupõe-se que todos sabem do que se trata. Mas na obra de Morais,
o código de conduta a partir do qual os coronéis do sertão das matas
devem se orientar é explicitado, e por escrito:
"Não humilhar ninguém, mas também nunca se deixar humilhar por
quem quer que seja. Não roubar jamais, sejam quais forem as circunstâncias — nem permitir que alguém roube e fique impune. Ser
leal com os amigos e parentes, protegendo-os sempre. Ser leal com os
inimigos, respeitando-os em tempos de paz e enfrentando-os em tempo
de guerra. Não provocar, nem agredir — mas se for ofendido, colocar
a honra acima de tudo, e reagir na melhor extensão da palavra, porque de nada adianta a vida sem dignidade." (Id. Ib., p. 48)
O contexto em que esse código de honra é apresentado no livro
é extremamente singular. Ele é legado de tio para sobrinho durante um
ritual impressionante. O coronel Clementino está doente e chama seu
sobrinho e sucessor Horácio de Matos quando sente que vai morrer.
Após rememorar outros parentes e amigos que morreram heroicamen-

te, o coronel dita para o sobrinho o código acima transcrito, que deverá
passar a orientar suas ações. E subitamente, deitado em seu leito de
morte, o velho manda Horácio pegar a palmatória. O sobrinho obedece. O tio determina em seguida que todos os demais sobrinhos, primos
e afilhados formem um círculo em torno da cama onde repousa, e que
o novo chefe da tribo aplique em cada um deles meia dúzia de bolos
bem puxados, a fim de que passem a obedecê-lo daquela hora em diante. Ou seja: trata-se da afirmação da autoridade patriarcal, através da
aplicação de bolos, em um ritual regido pelo velho coronel pouco antes
de morrer.
Mais um livro notável é o de Otacílio Anselmo, Padre Cícero
mito e realidade9. Relendo-o, encontrei a descrição de um "pacto de
harmonia política", cuja paternidade foi atribuída ao Padre Cícero e
que foi firmado através de um documento escrito, transcrito pelo autor, em forma de "ata de uma sessão política realizada na Vila de Juazeiro
do Padre Cícero", no Ceará. O pacto foi defendido pelo padre Cícero,
que partilhava dos sentimentos do chefe político Dr. Antônio Pinto
Nogueira Acióli, o qual "sentia d'alma as discórdias existentes entre
alguns chefes políticos desta zona" e "propunha que, para desaparecer
por completo esta hostilidade pessoal, se estabelecesse definitivamente
uma solidariedade política entre todos, a bem da organização do partido os adversários se reconciliassem, e ao mesmo tempo lavrassem todos
um pacto de harmonia política. Disse mais que para que ficasse gravado este grande feito na consciência de todos e de cada um de per si,
apresentava e submetia à discussão e aprovação subseqüente os seguintes artigos de fé política" (Anselmo, op. cit: 355) Seguem-se as nove
cláusulas do pacto, que foi subscrito por dezessete coronéis.
£ engraçado perceber que todos esses pactos e tratados contêm
cláusulas semelhantes às que se seguem;

Enfim, estou chamando a atenção para o tipo de documentos
que esses livros podem fornecer. Tenho a impressão, entretanto, de que

ninguém lê esse material. De qualquer maneira, não há dúvidas de que
não são livros lidos pela academia. Mas é preciso retomar essa literatura
porque nelas estão as fontes. Com certeza, ao menos as fontes no sentido indicativo, porque todos eles têm bibliografia, têm referência à documentação e à literatura local. Mas também pode se revelar um material interessantíssimo ao fornecer informações que, aparentemente periféricas, se tornam valiosas ao serem objeto de uma abordagem mais
cuidadosa. Existem ainda inúmeros outros tratados e acordos entre chefes
políticos como os que foram citados, a serem trabalhados pelos estudiosos.
Outra experiência que fiz e que foi extremamente rendosa, foi a
de trabalhar com recortes de jornais, muitos dos quais trazidos pelos
próprios alunos, como tarefa solicitada pelo professor. Essa experiência
está relacionada à concepção que tenho de política como uma coisa
pública mesmo. Ela se dá no espaço social mais amplo e é ruidosa. Tem
fanfarras. Tem foguetes. Tem o diabo. Eu acho que a mídia é uma fonte
fundamental porque apresenta as coisas como elas são percebidas sem
as restrições impostas pelo saber acadêmico. A mídia revela o que é, o
que se faz, como se faz. Consegui então formar uma coleção de recortes, a partir de materiais trazidos pelos alunos ou coletados por mim.
Um exemplo: trata-se de um recorte escolhido ao acaso, em função do
tema aqui discutido. O título da notícia é "Barbacenização da Política
Mineira". Quer dizer, trata-se de uma notícia que analisa o quadro político de Minas Gerais, e que termina prevendo que a política mineira
seja convertida numa política de Barbacena, isto é, numa política local.
Ora, não se pode ficar esperando que algum professor, ou algum especialista em ciência política, dê notícias sobre isso. Quem noticia é o
jornal. Só quem faz política em Minas sabe o quanto significa o domínio do poder local, sobrepuja qualquer outra consideração. E muitas
vezes nos trabalhos acadêmicos informações como essa ficam de fora.
Não só o texto das notícias, mas também as imagens difundidas
pela mídia — seja em caricaturas, charges ou fotografias — podem ser
exploradas. Em um dos seminários que ministrei na UFF, foi feito o
acompanhamento daquilo que se chama a produção da imagem de uma
campanha. Eu e meus alunos acompanhamos pelos jornais todo o processo eleitoral e a partir dos recortes, produzimos uma discussão imen-
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"Artigo primeiro - nenhum chefe protegerá criminosos do seu Município, nem dará apoio, nem guarida aos dos Municípios vizinhos,
devendo pelo contrário ajudar a captura destes, de acordo com a moral
e o direito. Artigo segundo: nenhum chefe procurará depor outro
chefe sem que seja qual for a hipótese."

sa. Foi realmente uma experiência notável, e ainda abria-se ao diálogo
com uma área hoje em ascensão, que é a da Antropologia Visual.
Alguns exemplos desse tipo de material. Após a afirmação feita
por Fernando Henrique em uma matéria de 31 de maio de 1994, ainda
candidato, de que era mulato, era só abrir os jornais e ver sua caricatura
como "beiçudo", que se perpetuou até mesmo quando já estava na presidência. Foi um traço que a imprensa fixou, ele está sempre sendo
desenhado com um beiço disforme. Tenho incontáveis recortes de jornal sobre política, em que dados semelhantes ao citado podem ser analisados. Porque acho que a política é por excelência algo que se dá em
um quadro aberto e ruidoso. E a mídia é capaz de fixar muitas imagens,
representações sobre a vida social. Se os cientistas sociais estão pouco
atentos a isso, os políticos e seus especialistas em marketing sabem do
que estou falando. Umas das assessorias de Fernando Henrique lhe deu
um conselho explícito, mais tarde divulgado pela imprensa, de que ele
deveria rir menos. Rir menos por uma questão de credibilidade, pois
sua imagem excessivamente sorridente passava desconfiança aos eleitores.
Outra possibilidade de trabalhar com jornais que explorei com
meus alunos foi a construção de um glossário de termos que marcam o
período eleitoral, e que — assim como o professor Moacir Palmeira
tem falado sobre um "tempo da política" — poderiam constituir uma
"linguagem da política". Termos que adquirem força extraordinária,
que se tornam onipresentes, mas que depois são sepultados até as próximas eleições. Depois do período eleitoral, ninguém fala mais em
carreara, cabo eleitoral, cacife político, comício, etc. São termos que
pude registrar, mas aos quais ninguém se refere fora do período eleitoral.
Quanto à utilização de recortes de jornal, acho que é preciso por
de lado um certo preconceito, e começar a arquivar notícias que podem
ser fundamentais. Uma das razões pelas quais dediquei-me a essa atividade é que sempre tentei demonstrar aos alunos que é possível ser um
intelectual sem estar desligado do cotidiano, da atualidade.
Uma última fonte de pesquisa que gostaria de mencionar, e que
acredito que é preciso reler para poder se repensar os problemas, são as
leis eleitorais antigas. A primeira lei eleitoral do Brasil, Lei 387, é de 19
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de agosto de 1846, e está transcrita em Textos Políticos da História do
Brasil10. Através dela, tem-se uma descrição minuciosa de todo o "ritual" eleitoral. Há menções aos procedimentos, ao lugar que deve ocupar
cada um à mesa do escrutínio, enfim, inúmeros detalhes que nos permitem recuperar as categorias sociais significativas naquele contexto. É
interessante ainda notar que o dia da eleição deve começar com uma
missa em louvor ao Espírito Santo. Quer dizer, nessa lei a Igreja aparece
intimamente ligada ao Estado, sendo a paróquia a referência organizativa
básica. E possível então estabelecer uma comparação entre as diversas
leis eleitorais, e pensar em continuidades e rupturas, pois essas leis
mostram justamente de um lado, as transformações ocorridas nesse
processo, e de outro, a persistência de determinadas categorias do
paroquialismo, etc.
Levantando algumas questões sobre categorias analíticas e fontes de estudo, creio que pude fornecer sugestões de trabalho que podem deixar ocupadas por um bom tempo as novas gerações de pesquisadores. Não se trata apenas de lançar um olhar memorialístico sobre
obras do passado, pois minha pretensão é falar de coisas que ainda não
passaram. Na verdade, procurei recuperar aqui coisas antigas, mas que
confirmam o presente, e abrem perspectivas para o futuro da pesquisa
antropológica.
NOTAS
* Professor Emérito da UFRJ e UFF e pesquisador associado do NuAP
1

O presente texto corresponde a apresentação oral feita pelo autor e editado, a
partir da gravação transcrita, por Renata de Castro Menezes, aluna de doutorado do PPGAS/ MN/ UFRJ.

2

Briggs, Asa. 1972. "O conceito de lugar" In: A humanização do meio-ambiente. Simpósio do Instituto Smithsoniano. São Paulo: Cultrix, pp. 74-95 f3 ed:
1968],
3
Leal, Victor Nunes. 1975. Coronelismo, enxada e voto; o município e o regime
representativo no Brasil. São Paulo: Alfa-Omega, (2a ed.)
4
Oliveira Viana, F. J. 1920. Populações meridionais do Brasil — História-Organização/Psicologia. São PauIo:Editora da Revista do Brasil; Monteiro Lobato
& Cia., Poptdações meridionais do Brasil - O campeador do rio-grandense.
Rio dejaneirojosé Olympio, 1952 (2o volume, póstumo). Além dessa obra,
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foram utilizados no curso os seguintes livros do mesmo autor: Pequenos estudos de psicologia social. São Paulo: Editora da Revista do Brasil, Monteiro
Lobato & Cia., 1921; Evolução do povo brasileiro. São Paulo: Monteiro Lobato
& Cia, 1923; Instituições políticas brasileiras. Rio de Janeiro, José Olympio,
1949.
1
Amado, Gilberto. 1958. Presença na política. Rio de Janeiro: José Olympio.
Ver também do mesmo autor Depois da política. Rio de Janeiro: José Olympio,
1960.
6

Távora, Juarez. 1976. Uma vida e muitas lutas. Rio de Janeiro: Bibliex.
7
Lima, Hermes. 1974. Travessia (memórias). Rio de Janeiro: José Olympio.
8
Morais, Walfrido.1963. Jagunços e Heróis. A civilização do diamante nas lavras da Bahia. Rio: Civilização Brasileira.
;

Anselmo, Otacílio. 1968. Padre Cícero, mito e realidade. Rio: Editora Civilização Brasileira.
10
Bonavides, Paulo & Amaral Vieira, R. A. 1973. Textos Políticos da História
do Brasil. Fortaleza-; Imprensa Universitária do Ceará.
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COMENTÁRIOS

Antonio Carlos de Souza Lima*
Ao leitor menos avisado a apresentação do Prof. Luiz de Castro
Faria sempre pode passar como uma espécie de "prova de erudição",
conhecimento acumulado no curso de uma longa vida, sedimentação
mecânica, propiciada pelo tempo. É claro que isto não é integralmente
falso. Creio, porém, que não haveria maior engano, e perda, se entendêssemos esta exposição por esta via. Mas, ainda que assim fosse, um
mero efeito de depósitos sucessivos de informações, o tempo só poderia
transformar numa camada do solo tão extraordinariamente rica, contendo subsídios a tantos possíveis desdobramentos como a que nos foi
exposta, se os depósitos proviessem de rochas-base igualmente ricas, o
que não poderia ser reduzido ao caráter bruto de textos e saberes muitas
vezes dispersos, periféricos e de pouca percepção pela historiografia ou
pelas próprias Ciências Sociais, como o Prof. Castro Faria enfatizou.
Então como entender os princípios de construção de algo tão
sugestivo, dessa "sensibilidade etnográfica"? Este adepto exemplar dessa "maçonaria da erudição inútil"1, sempre se afirmando um "preguiçoso" face ao ato da escrita, tem ensinado gerações a construir metodicamente objetos de investigação, a delinear temáticas de época, desvendar as problemáticas que conduzem a reflexão científica e social a cada
momento do tempo. E é para os princípios dessa arte da invenção que
quero sinalizar nestes comentários.
Em primeiro lugar, é necessário contextualizar o que tem sido
esta "preguiça" frente ao ato de escrever. Talvez sua melhor definição
fosse "excesso de trabalho"; um docente que cumpria horário integral
no Museu Nacional e dedicava-se à docência no nível de graduação no
que viria a ser o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense desde 1947; um profissional que ocuparia
posições administrativas cedo em sua carreira, com o ônus que isto traz
às trajetórias que se querem voltadas à pesquisa. O Prof. Castro Faria
não foi preservado — nem se preservou — do que poderíamos deno-
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minar, elipticamente de "sanha consumidora das instituições", a parte
das dinâmicas institucionais capaz de explicar que, em nome muitas
vezes do bem comum", uns sejam exauridos e outros liberados. Não é
difícil reconhecer o quanto este aspecto pesa em qualquer trajetória.
Trata-se de uma jornada que nem todos tinham à época no Museu
Nacional e na Universidade Federal Fluminense e nem teriam uma vez
instalado o PPGAS. Escrever com tanto desgaste de certo não é fácil.
Poderia invocar aqui a história das Ciências Sociais no Brasil dos anos
50 para ca, do qual o Prof. Castro Faria é um dos construtores, as questões de financiamento, os fluxos internacionais etc. Creio que não seja
o espaço apropriado.
Mas, seguindo-o em seus ensinamentos, e vendo as informações
que ele mesmo nos apresenta, e importante mencionar o esforço necessário a preparação meticulosa de cursos que, de início exercitados nas
aulas de graduação, depois nos cursos de aperfeiçoamento que organizou junto com o Prof. Roberto Cardoso de Oliveira, e a seguir no
PPGAS/Museu Nacional e no PPGACP/UFF. Aqueles que estudaram
com o Prof. Castro Faria, ou que meramente conhecem seus programas
de curso, sabem que ali estão guias seguros para a produção intelectual
sobre os temas abordados. E são estes guias que estão aqui atuantes nos
recortes fundamentais deste texto. Presididos por uma percepção
metodológica acurada-, demonstram a preocupação com partir das categorias verbais nativas, das formas de classificação social presentes na
sociedade dos sábios como em qualquer outro espaço social, afastamento do "senso comum intelectual imprescindível na geração de novos
problemas a partir, muitas vezes, de velhos temas. Os seminários ministrados pelo Prof. Castro Faria, mesmo quando não apresentando claramente os textos que lhes servem de fonte de inspiração ou diálogo (em
tempos Durkheim e Mauss, Mannheim, Althusser, em outros Gramsci,
Foucault e Bourdieu, dentre outros), tem sempre implícitos que permitem que seus alunos aprendam, pela prática de uma reflexividade
incessante, os dispositivos de invenção de significados impensados. Sem
dúvida uma longa participação ininterrupta na vida intelectual, a percepção das mudanças de ótica através do tempo, uma erudição crescente têm alguma responsabilidade na definição desse "olhar distanciado".
Mas só o exercício contínuo de um descentramento das próprias cate-
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gorias de percepção pode ser invocado como fonte de explicação, como
princípio de um tipo de docência como a que o texto anterior nos
expõe: aquela que nos coloca no caminho da produção de conhecimento inovador.
É assim que na preparação desse curso específico, de cuja montagem o Prof. Castro Faria partiu para a exposição precedente, temos
uma longa fieira de implícitos. Em primeiro lugar, a reflexão sobre a
nossa disciplina, que podemos localizar revendo os cursos de Teoria
Antropológica, Flistoria das Idéias Etnológicas no Brasil e Dimensões
do Conhecimento Etnológico podemos apreender. Em segundo lugar,
os cursos que se voltariam para os estudos de antropologia econômica
(alguns deles ministrados com a denominação de "sistemas econômicos indígenas"), em que os estudos em torno de noções como as de
reciprocidade e troca, que hoje vêm dando rendimento nos estudos de
diversos pesquisadores do NuAP quando aplicadas a um universo de
relações sociais mais amplo, notadamente ao estudo da atividade política. Em terceiro lugar,.£ principalmente, aos cursos denominados "Historia do Pensamento Social no Brasil , em que os produtores brasileiros
de interpretações da sociedade brasileira vem sendo abordados desde o
inicio dos anos 1970'. Neles a se destacar a presença do estudo dos
textos de F. J. Oliveira Vianna, sobre o qual o Prof. Castro Faria tem
um livro praticamente pronto, uma abordagem mais global da "obra"
deste autor central para o entendimento dos discursos produzidos sobre o Brasil. Ou ainda um curso ministrado em conjunto com Ralph
Delia Cava, especificamente sobre a Igreja no Brasil, no segundo semestre de 1979. Mas para o tema do "localismo/municipalismo" o curso que ministrou no segundo de semestre de 1978, sob a rubrica "Estrutura social do Brasil , teria talvez maior importância. Intitulava-se
Família e parentesco no Brasil", mesclava referências fundamentais
sobre parentesco, como Morgan, Coulanges, Mauss, Firth, Levy-Strauss
e Parsons, além de Bott, Arensberg & Kimball, Thomas & Znaniecki,
Foster e Eric Wolf, por exemplo (um dos focos do curso, lateralmente
que fosse, era clientelismo e patronagem) encontraremos, nos itens "4)
Família e parentesco no Brasil — a 'família patriarcal'; modelos de família; 5) Família de classe dominante; 6) Lutas de família e coronelismo",
não apenas Oliveira Vianna ou Nestor Duarte, mas Cid Rebelo Horta,
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Costa Pinto, Victor Nunes Leal, Maria Isaura Pereira de Queiroz, passando por Julian Pitt-Rivers e Bourdieu, no tocante à honra, para desembocar na já ampla literatura gerada no âmbito do PPGAS sobre "7)
Família e indústria; 8) Família camponesa; 9) Família rural e urbana;
10) Família popular urbana". Se nesses curso podemos reconhecer parte da bibliografia considerada no curso que serviu de inspiração ao texto que comento, nele ela está integralmente recolocada, sob o ângulo
do domínio do político", como grifado no curso.
Mas algo ainda deve ser precisado quanto ao sentido da participação num dos seminários do Prof. Castro Faria, nestes momentos em
que, como ele sempre diz, aprende muito, ainda que seus alunos não o
façam, cada ementa de curso contém um verdadeiro pequeno "contrato , um conjunto explícito de compromissos de participação em exercícios, verdadeiras oficinas de artesanato intelectual em que se aprende
a saber fazendo, construindo-se verdadeiras disposições à pesquisa, em
que se funda uma certa sensibilidade etnográfica, que jamais poderia
surgir da leitura dos clássicos da disciplina per se, sem que seu legado
seja experimentado sobre algum universo empírico. Somos convidados
a preencher e testar fichas, montar pequenos arquivos, "nominatas",
recortar jornais, articulando produção intelectual e vida cotidiana, cultura erudita e reprodução cultural, a nos engajarmos na experiência de
nos tornarmos produtores de conhecimento. Mas se isto é feito com
severidade e rigor, é também feito sem arrogância, sem a pretensão de
fazer escola , de amoldar futuros pesquisadores, de "ensiná-los a pensar de uma maneira definitiva. Talvez melhor seria dizer que pensar
sobre o pensar é a meta mais importante.
É assim que esta literatura a que o Prof. Castro Faria nos apresenta neste breve trabalho sobre 'localismo, municipalismo e práticas
políticas não está aqui pelo Dom de uma erudição longeva, repito;
está aqui pela percepção etnográfica de um pesquisador incessante, sabedor de que, em sociedades da escrita (do letramento ou literacia, para
seguirmos Jack Goody, quer na tradução brasileira quer na portuguesa), o que está escrito não pode ser desconhecido pelo etnógrafo. De
quebra, e implicitamente, estão aqui numerosas e modestas chamadas
para que não fetichizemos (aliás, no momento atual, muito ridiculamente) o trabalho de campo" modelado sobre o estudo de sociedades
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ágrafas. Por mais ridículo que pareça, ainda encontramos quem diga
que um antropologo so se forma fazendo "trabalho de campo", retratando-se esta pratica como uma especie de paródia da aventura de intelectual de Malinowski. Preza-se o emblema, mais que o conhecimento.
Sinceramente creio que a Antropologia não necessita deste tipo de afirmação simplista de fronteiras.
Afinal, como desconsiderar, dentro do próprio trabalho
etnográfico, textos como os abordados analiticamente neste breve texto
de Castro Faria? São escritos que se não são uma "ciência da política",
constituem-se em registros de saberes de gestão", saberes sobre o fazer
político. Uma etnografia não deveria integrá-los, eventualmente não
poderia se fazer a partir deles? Não constituiriam "teorias políticas nativas", cuja análise deve ser percebida como imprescindível? Creio que os
instrumentos do corte, e alguns padrões, alguns moldes para tanto,
estão prontos: se o Prof. Castro Faria pode se afirmar "preguiçoso" face,
a escrita e porque seu labor incessante nos deixa riscados e recortados
panos para muitas mangas. Resta costurar.
NOTAS
Professor Adjunto PPGAS/MN/UFRJ e pesquisador do NuAP.
' "Que o trabalho que eu apresentei tenha tido este aspecto, ao mesmo tempo
fragmentário, repetitivo e descontínuo, isto corresponde a algo que se poderia chamar de preguiça febril. Preguiça que afeta caracterialmente os amantes de biblioteca, de documentos, referências , dos escritos empoeirados e
dos textos nunca lidos, dos livros que, logo que publicados, são guardados e
dormem em prateleiras de onde so são tirados séculos depois; pesquisa que
conviria muito bem à inércia profunda dos que professam um saber inútil,
uma espécie de saber suntuoso, uma riqueza de novos-ricos cujos signos
exteriores estão localizados nas notas de pé-de-página; que conviria a todos
aqueles que se sentem solidários com uma das mais antigas ou mais características sociedades secretas do Ocidente, estranhamente indestrutível, desconhecida na Antigüidade e que se formou no início do Cristianismo, na
época dos primeiros conventos, em meio às invasões, aos incêndios, ás florestas: a grande, terna e calorosa maçonaria da erudição inútil". Foucault,
Michel. 1979. "Genealogia e poder". In: Microfisica do poder. Rio de Janeiro: Graal, p. 168.
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2

O recente trabalho de edição do segundo volume de Antropologia - escritos
exumados (Niterói, EDUFF, 1999) confrontou-me com alguns dos primeiros trabalhos escritos pelo Prof. Castro Faria, sobre temas da Antropologia
Biológica, da Arqueologia, e da Etnologia (o "ET" da área de concentração
Etnologia dos seus primeiros anos como docente do PPGAS), sobre coleções científicas inclusive. Neles é notável a mesma argúcia metodológica, o
mesmo rigor em desconstruir e romper com objetos aparentemente consagrados (como os sambaquis ou a arte indígena) para redefini-los e a toda
uma linha de preocupações. Crítica das posições prévias, confronto entre as
propostas analíticas e seus pressupostos, os materiais empíricos e as formas
de demonstração que pretendem comprovar as hipóteses dos autores que
aborda criticamente. Estão neles os traços de um profissional preocupado
com as formas de construção do conhecimento científico, que ao longo de
sua trajetória se encontraria com as abordagens da sociologia do conhecimento, de Merton, Shills, Mannheim, ou mais recentemente com as obras
Bachelard, Canguilhem, de Pierre Bourdieu ou Michel Foucault. Na expressão feliz do Prof. Moacir Palmeira sobre nosso autor, Castro Faria "...
logo percebe que, além da observação dos registros produzidos por outros, é
preciso observar os seus registros próprios, com a distância do observador e
a paixão do militante". (Palmeira, Moacir. 1993. "Prefácio" In; CASTRO
FARIA, Luiz de. Antropologia - espetáculo e excelência. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro/Editora da UFRJ, p. vi).
3
Alguns desses cursos foram ministrados em conjunto com o Prof. Moacir
Palmeira, outros com o Prof. Afranio R. Garcia Jr., outros ainda com o Prof.
Alfredo Wagner B. de Almeida.
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DOMÍNIO PESSOAL NAS REDES DE PODER
POLÍTICO. CONSIDERAÇÕES INICIAIS A
PARTIR DAS RELAÇÕES ENTRE PREFEITOS E
PARLAMENTARES

Marcos Otávio Bezerra *
A ligação entre políticos que atuam na política municipal e nacional no Brasil é uma questão ressaltada com freqüência pela literatura
voltada para o que, num certo momento, convencionou-se designar
como estudos de poder local e estudos de comunidade. Com exceção
de alguns poucos autores como Leal (1975), Greenfield (1972 e 1977)
e Graham (1997) essa ligação, no entanto, não tem sido analisada mais
sistematicamente. A esses vínculos são associadas questões como: a busca
de apoio político e votos por parte dos políticos estaduais (Leal, 1975 e
Greenfield, 1972), a manutenção e expansão do prestigio dos políticos
locais através do acesso aos recursos públicos estaduais e federais (Leal,
1975 e Greenfield, 1972 e 1977), o controle sobre as lideranças locais
através do gerenciamento dos recursos federais (Banck, 1974), a dinâmica dos conflitos faccionais (Banck, 1978), o sucesso da administração municipal (Chaves 1996), o acesso e controle dos cargos públicos
(Graham, 1977) e o trabalho para candidatos a deputados federais e
estaduais (Goldman e Silva, 1998). Além de trazer contribuições para a
reflexão destas questões, o foco nesses vínculos parece-me uma das vias
para se pensar nas relações estabelecidas entre os profissionais da política, ou, mais precisamente, na relação entre políticos que atuam em
distintos planos do universo político.
E no contexto da discussão sobre as relações mantidas pelos profissionais da política, mais especificamente, sobre os vínculos estabelecidos entre as lideranças políticas locais e os "políticos nacionais" é que
se situam as reflexões apresentadas a seguir. Estas têm por objetivo contribuir com algumas considerações iniciais para o exame de duas questões em particular: primeira, os recursos sociais mobilizados pelas lide-
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ranças políticas locais a fim de terem acesso aos recursos federais. Tratase de investigar as regras, geralmente não explicitadas, que se encontram em operação no universo político e definem a maior ou menor
probabilidade de obtenção desses recursos. Segunda, a natureza e os
fundamentos sociais das relações mantidas entre as lideranças políticas
locais, parlamentares e autoridades governamentais. Nesse caso, tratase de pensar nas relações de dependências mútuas mantidas por membros das redes políticas e o modo como essas relações atravessam e se
fundam nas posições ocupadas pelos mesmos nas distintas instâncias
da administração pública.
Para examinar estas questões utilizo-me de informações reunidas a partir de dois municípios da região serrana do estado do Rio de
Janeiro. Os municípios, que designo como A e B, distam cerca de 180
quilômetros da cidade do Rio. A distância entre eles é de aproximadamente 30 quilômetros. Segundo o Anuário Estatístico do Estado do
Rio de Janeiro de 1995-96, a população estimada em 1996 era de 17.401
no município A e 8.108 no B e, respectivamente, de 11.722 e 8.021
eleitores inscritos. As informações remetem à atuação de representantes
das administrações municipais, sobretudo no período de 1993-1996,
dirigida para a obtenção de recursos federais7 A análise é construída
particularmente a partir dos depoimento de dois secretários municipais
que experimentaram fracassos e sucessos na liberação de recursos para
seus respectivos municípios.
Gil é ex-secretário do município A. Nasceu e estudou no próprio município. Foi, inicialmente, funcionário do Departamento Estadual de Rodagem. Durante mandato de um ex-prefeito (1983-88), e
atual deputado estadual, montou, a pedido do prefeito, uma pequena
empreiteira através da qual fez algumas obras para o município. Gil
continuou a atuar como empreiteiro no governo seguinte (1989-1992),
cujo prefeito foi indicado e apoiado pelo ex-prefeito. O mesmo grupo
assumiu um novo mandato (1993-1996). Gil foi nomeado para a secretária de obras. Nessa ocasião, chegou a acumular mais três secretarias: Turismo, Agricultura e Secretaria Geral. As questões relativas à articulação com os governos estadual e federal e os procedimentos para a
obtenção de verbas eram atribuições de sua responsabilidade. Ao fazer
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um balanço de seu desempenho em relação à obtenção dos recursos
este observa: na média dos municípios eu consegui bastante coisa".
Raul é o atual secretário de saúde do município B. Como o prefeito, que reside em outra cidade a cerca de 180 Km, ele não mora no
município, mas a aproximadamente 70 quilômetros. Também não é
eleitor no município. Nasceu no norte do Estado do Rio de Janeiro.
Em 1977, terminou seu curso de medicina na Universidade Federal
Fluminense. Apos formar-se passou a residir num município vizinho
ao B. Em meados da década de 1980, assumiu pela primeira vez, neste
município, o cargo de secretário de saúde. Diz ter sido convidado, já no
meio do mandato, por uma indicação política. O que pesou na escolha
foi o fato de que era uma pessoa que não era contrário ao prefeito".
Voltou a ser convidado para a secretaria no novo governo. Mas deixou
o cargo logo no início do mandato alegando que a administração estava
sendo muito política e pouco técnica"8. Todavia, a pedido do mesmo
prefeito, que, segundo o informante, argumentou em termos da amizade que possuíam e da ajuda que estava necessitando, voltou a assumir o
cargo ao final do mandato. Por razões técnicas, alega, voltou a ser convidado para assumir o atual cargo de secretário de saúde no município B.
REDES POLÍTICAS E
O ACESSO AOS RECURSOS FEDERAIS
Ao se consultar a proposta de lei orçamentária da União de 1996,
constata-se que os dois municípios são contemplados com emendas
orçamentárias apresentadas por parlamentares.
Cabe observar que com a promulgação da Constituição de 1988,
os parlamentares recuperam a prerrogativa de intervirem na elaboração
do orçamento. Os recursos federais passíveis de serem transferidos para
os municípios
excluídas as transferências obrigatórias definidas constitucionalmente — são aqueles incluídos na parcela destinada aos "investimentos . Nos últimos anos, essa parcela tem variado em torno dos
2% do total dos recursos orçamentários. De modo geral, o acesso dos
políticos locais a esses recursos ocorre por dois caminhos. Primeiro, via
emendas orçamentárias dos parlamentares. Em função das disputas entre
os parlamentares decorrente dos interesses em torno da destinação dos
recursos e das disparidades em termos do número de emendas e do
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valor dos recursos aprovados por cada um deles, nos últimos anos foi
estabelecido um acordo informal pelo qual ficou acertado que todo
parlamentar tem assegurado uma cota — entre um milhão e meio e
dois milhões de reais — para destinar conforme suas preferências. Segundo, via programas desenvolvidos pelos ministérios através da utilização das designadas dotações globais". Estes são recursos cuja
destmação é definida especialmente pelo ministro da pasta. Todavia,
como a Lei Orçamentária possui caráter apenas autorizativo, deve-se
observar que a decisão final a respeito da liberação dos recursos cabe
efetivamente ao Executivo.
Em 1996, o município A foi contemplado com as seguintes
emendas: Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Título: Assistência Técnica e Extensão Rural no valor de 100 mil Reais; Ministério
de Planejamento e Orçamento. Título: Infraestrutura urbana no valor
de 100 mil Reais e Fundação Nacional da Saúde. Título: Sistema de
coleta e tratamento de resíduos sólidos no valor de 200 mil Reais. Ao
contrário do que ocorreu com as duas primeiras, os recursos desta última emenda não foram liberados para o município. As três emendas
foram apresentadas por um mesmo deputado.
O município B foi contemplado com quatro emendas. Três
emendas possuíam o mesma "Unidade Orçamentária", Fundação Nacional de Saúde, e título: Construção e Equipamento de Hospital. As
emendas tinham os valores de 150 mil, 300 mil e um milhão de reais. A
emenda de 150 mil foi cancelada pela própria Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMPOF). Pelo que me consta no momento a emenda de 300 mil não foi liberada. Isto ocorreu,
porém, com a emenda de um milhão. As emendas de 150 mil e 300 mil
foram apresentadas por dois parlamentares. Quanto à emenda de um
milhão não há referências sobre seu autor. Esta é uma indicação, no
entanto, de que este recurso tenha sido destinado ao município através
de uma emenda de relator. A pressão sobre os relatores é um dos mecanismos através dos quais os parlamentares buscam assegurar recursos
para os empreendimentos de seu interesse. Mas o sucesso da pressão
sobre os relatores esta diretamente relacionado ao prestígio e poder dos
parlamentares que a exercem. Quanto à última emenda a "unidade
Orçamentária é o Ministério de Planejamento e Orçamento e possui

como título: Saneamento Básico. O valor da emenda era de 200 mil e
foi apresentada por um terceiro deputado. Quanto a esta emenda também não possuo notícias sobre seu destino.
A inserção de recursos federais para os municípios no orçamento da União é um processo complexo que articula um conjunto de
relações e práticas políticas. Analisado ele pode contribuir para se compreender um pouco mais a respeito dos termos nos quais se fundam e o
que está em jogo nas relações entre as lideranças políticas locais e nacionais. As experiências dos dois secretários mencionados acima fornecem alguns dados iniciais nesse sentido.
De acordo com Gil, durante o período de elaboração do orçamento da União, o prefeito define uma série de prioridades tais como
uma ponte, um polo industrial e uma estrada vicinal. Do ponto de
vista da política pública municipal é interessante destacar que essas prioridades são marcadas, por um lado, pelo fato de que raramente fazem
parte de um planejamento mais amplo para o município e, por outro,
pelo fato de que se procura realizar obras que permitam ao atual administrador distinguir-se de seu antecessor.
Tendo em mãos essas prioridades, elas são encaminhadas aos
parlamentares durante a fase de elaboração de suas emendas. O fato de
que os parlamentares dispõem de uma cota de recursos para destinar
conforme seus interesses é de conhecimento do ex-secretário. Porém,
mais significativo quando se pensa a relação dos parlamentares com os
municípios e as lideranças locais é a concepção de que a distribuição
dos recursos federais ocorre segundo a lógica da premiação. Como informa Gil, cada deputado tem um X de dinheiro para premiar os seus
municípios com que ele tem compromisso político". A destinação dos
recursos é interpretado, por um lado, como um indicador do compromisso político do parlamentar com o município e, por outro, como um
prêmio. A idéia de prêmio, como ficará mais evidente adiante, faz sentido no contexto das relações que estabelecem as lideranças locais e os
parlamentares durante as campanhas eleitorais.
Para encaminhar as solicitações de recursos aos parlamentares é
comum o prefeito e seus assessores dirigirem-se a Brasília. A obtenção
de recursos é uma atividade associada à necessidade freqüente de deslocamentos para a capital federal e estadual. No gabinete dos parlamen-
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tares, Gil lembra que os parlamentares e seus assessores têm o cuidado
de informarem aos representantes dos municípios sobre as prioridades
estabelecidas pelo governo federal. Uma vez que são os recursos destinados a essas prioridades os que possuem maiores probabilidades de
serem liberados pelo Executivo, são elas, de fato, que definem as emendas elaboradas para os municípios. Ocorre, por conseguinte, que as
emendas e os recursos liberados podem não estar de acordo com as
prioridades estabelecidas pelos próprios municípios. Mas como informa Raul referindo-se à essa mesma questão, qualquer recurso enviado
para o município é bem visto.
Esse foi o caso da emenda destinada a Assistência Técnica e Extensão Rural. Quando chegou em Brasília para encaminhar as demandas do município, o parlamentar já havia preparado e apresentado suas
emendas. Devido à ligação com o município A, o parlamentar, anualmente, destinava recursos para o mesmo. Revelador, no entanto, da
lógica que prevalece nessa situações, que tende a privilegiar a destinação
de recursos independente da compatibilidade com as prioridades
estabelecidas pelos municípios, é o fato de que o prefeito e seus assessores não haviam sido consultados. Isto ocorre na medida em que a elaboração das emendas fica condicionada, para que possam efetivamente
ser liberadas, a identificação dos órgãos e programas governamentais
que dispõem de recursos.
A situação descrita acima remete também à questão do momento adequado para se encaminhar as solicitações. O prazo formal para
apresentação das emendas pelos parlamentares é definido pela Comissão de Orçamento. Dentro desse prazo, é preciso, no entanto, encontrar a melhor ocasião para apresentar os pleitos aos parlamentares. Se
no caso acima os representantes do município se atrasaram, apresentar
as demandas com antecedência introduz o risco de que elas possam dar
lugar aos pleitos daqueles que fazem a pressão nos últimos dias. Observe-se o que informa Raul: "Então, esse dia [último], nada vale nada,
porque o deputado prepara aquela lista a lápis ou a caneta. Quando
você chega está rasurado mil vezes: [imitando o deputado] "não podia
deixar de te ajudar, tira o fulano". Para você ver, eu consegui uma verba
no bater do martelo, 70 mil que foi tirada do Município de Armação
de Búzios e Carmo. Então aquilo ali é um show. Você tem que ir no
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dia . O dia tido como chave, por conseguinte, é o último que possuem
os parlamentares para apresentar suas emendas.
A aprovação das emendas para os municípios A e B resultaram
da mobilização de relações específicas e de estratégias adotadas pelos
representantes dos municípios. As experiências relatadas por Gil e Raul
chamam atenção para o fato de que a escolha dos parlamentares está
pautada, entre outros aspectos, em relações construídas entre as lideranças locais e nacionais no contexto das práticas políticas instituídas
em função da construção da reputação e dos interesses eleitorais.
As emendas destinadas ao município A foram apresentadas por
um mesmo parlamentar. Ele é "filho" de um ex-distrito do município,
agora emancipado. O fato de sempre ter sido bem votado no município torna-o um parlamentar da "relação política do município". Sua
relação com os prefeitos do grupo ao qual Gil se vincula sempre foram
boas. Como ele afirma, "é deputado da nossa relação". Tal como descrito pelo informante, o vínculo do parlamentar parece remeter a duas
unidades sociais distintas: por um lado, o município. Neste caso, o
vínculo parece existir independente das forças políticas que controlam
a administração municipal. Por outro, o vínculo parece ser com um
grupo político específico. Nesse sentido, Gil observa que a relação do
parlamentar foi boa com os três prefeitos que administraram o município no período de 1983 a 1996.
Essa boa relação do parlamentar com a prefeitura não faz dele
uma espécie de mediador exclusivo do município junto ao governo
federal. Para obter os recursos, Gil lembra que na fase de apresentação
de emendas ao orçamento foram procurados os "deputados amigos",
deputados que tinham contato , deputados com "compromisso maior, um maior número de votos do município", "deputados que foram
eleitos aqui com a participação do nosso município". Estes são os deputados inicialmente procurados. Uma das concepções em vigor é a de
que os votos concedidos colocam o parlamentar numa condição de
dívida em relação ao município. É o que sugere Gil, por exemplo, quando
menciona, num tom de lamento, o fato de que o parlamentar mais
votado no município não tem sido, pois está ligado a outro grupo político, mobilizado pelo atual prefeito: "Ele deve ao município, o povo
[do município] deixou de votar [nome do candidato], a maior lideran-
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ça que existe aqui, para votar no [nome de outro candidato] que era
meu candidato e de outras pessoas aí". O vínculo e o compromisso
com o município são traduzidos pelo apoio e votos obtidos. Mas se
nem todas as solicitações são atendidas por estes deputados recorre-se a
outros parlamentares. Neste caso, busca-se, obedecendo a uma espécie
de ordem de prioridade, todos aqueles que "tiveram votos no município", "outros deputados também do estado" e "deputados que não tinham nada a ver conosco". O vínculo do parlamentar ao estado, em
virtude das regras eleitorais, constitui um limite imposto às lideranças
locais. Dentro deste limite, contudo, pode-se recorrer a qualquer parlamentar. Foi o que ocorreu no último caso mencionado quando foi encaminhado, e atendido, um pleito para o deputado de um partido com
o qual o grupo político não tinha qualquer tipo de identificação.
A estratégia de se recorrer a diferentes parlamentares do estado é
confirmada por Raul assim como também o peso relativo que possuem
os vínculos partidários. Excetuando o que designa como partidos de
"esquerda que têm uma linha filosófica muito determinada" (PC do B,
PCB e PT), os demais partidos não estão atentos a esses vínculos. Referindo-se ao parlamentar lembra: "Isso [partido] não vigora. Ninguém
sabe nem o partido do prefeito". Quanto ao prefeito, observa: "vai em
qualquer um". Sobre o princípio que efetivamente vigora na definição
do atendimento das solicitações acrescenta; "Chegou lá é o distrital. Se
é da área, da minha área, da minha região. Vigora muito a região. O
que não impede por exemplo que [nome do município] arrume um
voto para o deputado lá do Rio prometendo: 'Olha, te dou uma mão
lá.'" Mais do que o partido, portanto, o secretário acredita que o que
pesa na definição do atendimento dos pedidos é o vínculo político com
os municípios ou região, ou seja, os votos já obtidos ou que se espera
obter.
Entre as emendas colocadas para o município B, observa-se,
porém, que a emenda no valor de 150 mil foi apresentada por um
deputado que não possui qualquer vínculo político com o município.
A sua apresentação, no entanto, resulta de uma estratégia utilizada pelos parlamentares para destinar recursos para os municípios de seu interesse. O parlamentar que a colocou, segundo Raul, não conhece o
município e jamais esteve lá. Entretanto, ao apresentar a emenda ele

A promessa de obtenção de recursos, assim como a promessa de
concessão de apoio podem não se consolidar efetivamente. Em algumas ocasiões, inclusive, como informa Raul, sabe-se que não passam de
promessas: "O prefeito vai, promete total apoio ao deputado. E o deputado sabe que não vai ter apoio nenhum. Ele finge que está acreditando. E tem que entrar naquela ciranda. Tem que entrar naquela falsi-
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estava atendendo a um pedido de um parlamentar importante de seu
partido ("cacique") que possui um vínculo já de longo tempo com o
município e a região. Foi por influência política deste mesmo parlamentar que o município obteve o recurso de um milhão para a construção de um hospital. Ele já tinha sido responsável por outras benfeitorias
levadas para o município. O valor do recurso liberado, no entanto,
virou motivo de brincadeira entre os políticos da região na medida em
que obrigou o município a construir um hospital com dimensões e
padrões muito acima da necessidade do município.
Como está indicado em algumas passagens acima, o que expressa de forma mais explicita a relação do parlamentar com os municípios
são os votos que estes obtêm. A obtenção desses votos, contudo, depende da relação que os parlamentares estabelecem com as lideranças locais, especialmente os prefeitos. É no contexto dessa relação com o prefeito que a apresentação de emendas em favor dos municípios ganha
inteligibilidade. A obtenção de verbas opera para o prefeito como um
critério na definição de quem ele concederá apoio político. Como observa Raul: O prefeito apoia o deputado que arrumou mais verba,
tranqüilo". Ao solicitar os recursos o prefeito, por conseguinte, empenha seu "prestígio" e os votos que pode obter. É esse apoio e a divulgação de seu "nome" no município que, em grande medida, espera o
parlamentar do prefeito. Para não remeter a mais de um exemplo, observe-se o seguinte comentário:
"A moeda que funciona na política é voto. Então, tem o prestígio.
Mas o prestígio quem tem é quem tem voto. Então a pessoa sobe na
política pela bagagem de voto que ele apresenta. Então o prefeito que
é o agenciador de votos, procura o deputado. Ele procura um deputado que tem força, e ele fala: queremos um hospital, você vai conseguir isso. Você vai ter uma gratidão eterna. E de fato tem, vai ter.
Aquilo ali já contabiliza 2.000 votos".

dade . O parlamentar, por sua vez, mesmo os que não tiveram voto no
município, demonstram interesse pela demanda do prefeito; "O deputado nunca deixa de se comprometer, não deu para arrumar esta, mas
eu estou com o negócio do Pele [Secretaria]". Aqui, no mesmo sentido
do que sugere Mauss (1974) a respeito do dom, estamos diante de uma
mentira social bem fundada. Se as pessoas se conduzem como se acreditassem efetivamente nas promessas isto deve-se ao fato de que há um
interesse mútuo na manutenção da relação. Esta é, sobretudo, uma forma de manter um canal de contato aberto ("Porque também ele não
que ficar com aquele cara completamente queimado. Há um detalhe,
eles nunca queimam por completo").
A importância da relação dos prefeitos com os parlamentares
explicita-se também na fase de liberação das emendas ou dos recursos
das dotações ministeriais. É na liberação dos recursos que aparece também o interesse dos parlamentares em torno da liberação destes recursos e da relação com os prefeitos.
A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS.
Os recursos previstos pelas emendas relativas à Assistência Técnica e Extensão Rural e Infraestrutura Urbana foram efetivamente liberados para o município a partir de setembro de 1996. Os recursos previstos na primeira emenda foram destinados para a construção de uma
estação de piscicultura. Parte dos recursos da segunda, 60 ou 70 mil
foram utilizados para a realização de iluminação pública. Desta última
emenda, como dos recursos liberados para a construção do hospital no
município B, no momento não possuo maiores informações sobre o
processo de liberação.
Quanto a estação de piscicultura, a idéia de sua construção decorreu das consultas feitas por Gil ao Ministério da Agricultura para
identificar os projetos nos quais poderiam ser aplicados os recursos. O
técnico, com o qual ele não mantinha relações até a ocasião, passou a
orientá-lo. Para montar o projeto foram feitas visitas a estações existentes em outros estados. E para a elaboração do projeto final - "coisa
tumultuada" - o secretário contou com a colaboração do funcionário
que chegou a incluir um documento no processo fora do prazo estipulado. Apesar de alguns detalhes para serem concluídos, a estação foi
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inaugurada. A nova administração municipal, porém, não investiu no
projeto. Resta observar que a inauguração não pôde contar, devido ao
seu falecimento, com o parlamentar que apresentou a emenda. A placa
comemorativa e a própria inauguração, no entanto, homenagearam
outro parlamentar com vínculos na região, isto é, o mesmo parlamentar responsável pela liberação de recursos para o hospital construído no
município B e que mantém também vínculos com o município A.
Além de permitir o encaminhamento dos pleitos aos parlamentares durante a elaboração das emendas, as viagens a Brasília, entre outras razões, são efetuadas para dar prosseguimento ao processo de liberação das emendas incluídas na Lei Orçamentária e fazer o levantamento da disponibilidade de recursos nos ministérios. Nessas ocasiões, Gil,
por exemplo, lembra que ficava em hotéis, e, o que indica o grau de
relação com os parlamentares, utilizava o apartamento funcional de
deputados com que tinha uma "boa relação de amizade", sobretudo
quando esteis se encontravam fora de Brasília.
Segundo Gil, as viagens a Brasília eram realizadas com freqüência de 2 ou 3 em 3 meses. Nessas ocasiões recorria-se aos órgãos ministeriais em busca de informações sobre os programas e recursos disponíveis. O contato era feito principalmente com o terceiro e quarto escalão: "Ficávamos visitando secretarias, ministério por ministério. Com
algumas relações que a gente criou. Perguntando, tem verba, tem verba
prá que ai, o que pode ser feito? Qual o projeto que você me aconselha?
O que está sendo atendido?" Em caso positivo, retornava-se para o
município e montasse os projetos.
Encaminhado o projeto para o ministério, havendo a necessidade de um "entendimento com o ministro", recorria-se à mediação do
parlamentar. A gente pedia ao deputado, ele marcava uma audiência".
Informado a respeito da audiência pelo parlamentar, na data marcada
seguia-se para Brasília para falar especificamente com o ministro.
A possibilidade de obtenção de recursos junto ao governo federal está associada, do ponto de vista dos informantes, ao atendimento
de algumas condições. Gil apontou para algumas dessas exigências ao
observar que para obter os recursos é preciso "saber lidar com quem
está no poder".
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Para o prefeito isto significa, inicialmente, não ser oposição seja
ao governo estadual, seja federal ( fundamental, primeiro, é você não
ser oposição ao governo"). A idéia de que o prefeito não tem o "direito"
de ser oposição aos governos é justifica-se a partir da concepção de que
o compromisso maior do prefeito é com o município e isto coloca-se
acima da causa de qualquer partido . Terminada a eleição, por conseguinte, e preciso dissolver as oposições ( Então, o prefeito, terminada a
eleição, ele tem que aglomerar forças em volta dele. Então, acabou a
eleição, agora nós vamos dar as mãos, vamos todo mundo caminhar
juntos"). Essa idéia de que as forças políticas locais devem se reunir em
torno do prefeito em nome da municipalidade e o prefeito se aproximar dos governos estadual e federal está de acordo com uma certa "ideologia da adesão" já observada por Palmeira (1998).
O segundo aspecto pode ser resumido na idéia de que os políticos devem ser elogiados. O que está em jogo é essencialmente a divulgação do nome das autoridades governamentais e parlamentares no
município. Além das placas comemorativas, isto pode ser feito convidando e introduzindo o político no município. Quanto a isso informa
Gil. O prefeito tem que mostrar que ele está sendo bem atendido pelo
governo do estado, pelo governo federal, pelos deputados". A importância da divulgação do nome do político é mencionada nos seguintes
termos: Se o político fizer uma coisa para você e você não projetar o
nome dele, na verdade para ele não tem retorno. A satisfação do dever
cumprido não elege ele na outra eleição".
O último aspecto diz respeito à necessidade de se "saber lidar
com os deputados que fazem lobby, através de empresas e tudo mais".
A articulação dos parlamentares com empresas de construção — que
condiciona a liberação de recursos à execução das obras por empresas
previamente definidas — foi apontada pelos informantes como uma
imposição a que muito freqüentemente as prefeituras se vêem submetidas. Estes recursos chegam a ser tidos como um problema para as prefeituras uma vez que cabe a elas encontrar os meios para justificar o
suposto gasto dos recursos. Todavia, um "lobista" e/ou "um deputado
com muito prestígio são tidos como elementos imprescindíveis para se
ter sucesso na obtenção dos recursos. Essas são as pessoas consideradas
como ideais para lidar com a complexidade dos ministérios. Como in-
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forma Gil: "Aquilo ali dentro é complicado. Se um determinado grupo
de deputados indica um secretário, um ministro, um primeiro e segundo escalão, de uma maneira geral eles controlam o dinheiro que aquele
ministério tem. Isso realmente é complicado. Aí você tem que apelar
para tudo que você puder para poder arrancar o dinheiro". As pessoas a
quem se apela nesse caso são os "lobistas".
Gil, distingue, no entanto, aquelas empresas que trabalham de
uma forma honesta das que lhe parecem condenável. No primeiro
caso as empresas se prontificam a trabalhar para a liberação de uma
emenda, por exemplo, e cobram pelo seu trabalho uma comissão em
torno de 10%. Mas observa chamando a atenção para a relação entre
estas empresas e parlamentares: Nenhuma empresa de projetos especializada em arrancar verba de ministério se cria se não tiver por trás dela
um parlamentar, não é qualquer um, um parlamentar forte. E alguns
gabinetes que eu fui, dentro do proprio gabinete do deputado o cara te
dá a dica: Olha, tem um cara aí que está arrancando o dinheiro. Ele é
um cara bem relacionado. Eu se fosse você procurava ele. Porque ele vai
acompanhar o seu processo".
No segundo caso, estariam as empresas que atuam nos seguintes
termos. Agora o que existe são algumas empresas que conhecem as
fontes de recursos dos ministérios e manda os seus representantes aos
municípios para oferecerem um tipo de recurso baseado em informações sigilosas que esse indivíduo teve dentro dos ministérios. Aí eu acho
desonesto. Geralmente essas companhias pedem até muito mais do que
10%. Algumas te oferecem o dinheiro e te dão também as empresas
que vão concorrer na licitação". O valor da comissão, o controle sobre
as fontes de recursos e a intervenção na execução das obras deslocam,
aos olhos do informante, a atuação dessas empresas para o lado do condenável.
A liberação dos recursos aparece para as lideranças locais como
um processo regulado por certas regras do universo político que não se
pode escapar, e isto que um dos informantes parece expressar ao utilizar
a imagem do jogo para descrever o processo de liberação de recursos:
"Então, se o indivíduo quiser realizar, ele tem que se enquadrar. Tem
que jogar o jogo".
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A CONTINUIDADE DO TRABALHO
A análise Inicial das duas experiências apresentadas acima oferece algumas pistas, a serem exploradas na continuidade da pesquisa da
qual este texto é um produto, para as questões que o nortearam.
Quanto à questão dos mecanismos sociais mobilizados pelas lideranças políticas locais com vistas à obtenção dos recursos federais
percebe-se que os mesmos só são inteligíveis no contexto das relações
estabelecidas entre os políticos locais e nacionais. Nesse contexto, parecem ter um significado especial elementos como a limitação imposta
pelos vínculos estaduais, o peso relativo dos vínculos partidários e os
votos obtidos ou que se espera obter no futuro. Apesar da estratégia de
se recorrer a distintos parlamentares prevalece o princípio de que as
demandas prioritárias são encaminhadas de acordo com a hierarquia de
relações mantidas com os parlamentares. Nesse sentido, os pleitos principais são inicialmente encaminhados para os parlamentares que possuem maior "compromisso" com o município.
Do ponto de vista das lideranças locais, o acesso aos recursos está
associado, por um lado, a um certo modo de proceder em relação ao
governo e políticos que remete a necessidade de não ser oposição ao
governo e de cultivar a relação com os políticos e, por outro, ao cumprimento de condições como a necessidade de se recorrer a parlamentares com prestígio junto aos órgãos do governo federal e a aceitação das
exigências impostas por parlamentares e empresas especializadas em liberarem os recursos
Quanto a natureza da relação estabelecida entre as lideranças
locais e os políticos nacionais continuarei a trabalhar com a hipótese de
que estas se fundam particularmente numa forma de dominação
pessoalizada (Bourdieu, 1976). A preocupação com o cultivo das relações, a demonstração de interesses mútuos entre as pessoas envolvidas e
as trocas contínuas de recursos, apoio, informações e gentilezas, por
exemplo, parecem-me indicadores que apontam nesse sentido. Os laços de pessoa a pessoa, o controle direto sobre as pessoas é, por exemplo, uma forma de se ter acesso aos recursos e os votos tendo antes o
domínio das pessoas.
O exame das relações que vinculam as lideranças políticas locais
e os políticos nacionais pode oferecer, enfim, contribuições para a aná-

36

lise de questões como os vínculos de dependência estabelecidos entre
os políticos, os fundamentos do poder social das lideranças políticas
locais, autoridades governamentais e parlamentares, a construção das
reputações políticas, as regras e valores que orientam a conduta de políticos e o modo como se articulam distintos planos políticos.
NOTA
*Professor do ICHF/UFF e pesquisador do NuAR
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Em trabalhos anteriores vimos que, para as comunidades da área
rural, a política e externa, isto e, não Faz parte de sua vida cotidiana e
tem uma temporalidade especifica. So no período chamado "tempo da
política a política se faz presente, invadindo diferentes esferas da vida
social.
Também foi objeto de análise (Palmeira e Heredia, 1995,1997;
Heredia, 1996) o fato de a política não invadir todos os espaços, nem o
fazer de qualquer maneira. Até porque, por ser externa, quando aparece, ela o faz dividindo a sociedade de uma maneira diferente da do seu
cotidiano. Por isso mesmo, precisamente nesse momento, a sociedade
confere a si própria uma imagem fragmentada, fazendo com que o tempo
da política seja um momento de forte tensão.
Numa perspectiva que permitirá complementar e enriquecer o
conjunto da analise que ate aqui vimos realizando, estamos trabalhando atualmente sobre como a política é percebida pelos políticos — entendidos estes últimos em termos mais gerais, isto é, não apenas incluindo os candidatos, mas também aqueles que atuam em torno dos
mesmos, tais como seus assessores em diferentes níveis. Nesta apresentação, propomo-nos a fornecer alguns elementos acerca de determinadas relações entre os políticos e como elas acontecem especificamente
durante o período eleitoral. Para isto nos basearemos fundamentalmente
no material colhido durante a última campanha eleitoral que acompanhamos no Rio Grande do Sul (1998).
Sem duvida, no conjunto das atividades de um político, o "tempo da política" também é um momento muito especial, embora o significado e o recorte que os políticos fazem não corresponda exatamente
àquele que é feito pela populações estudadas. No entanto, se essas diferenças podem parecer e ser óbvias, o que não é óbvio é como o tempo
da política é vivido pelos políticos.
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Em trabalhos anteriores, analisamos a divisão que a política produz na sociedade e também como ela entra em choque com as formas
como a sociedade se agrupa no seu cotidiano, caracterizando o "tempo
da política" como um momento de tensão, à medida que coloca as
pessoas vivenciando conflitos de fidelidade. Quando observado pelo
lado dos políticos, isso é vivido de maneira diferente. Embora para eles
o momento da eleição seja de ajuste de contas quanto a conflitos que
estão ocorrendo no momento ou de conflitos preexistentes, ao definirem esse período eles dizem que o período da eleição "é uma festa".
Esse tipo de percepção de alguma maneira reproduz aquilo que
já dizíamos em outras oportunidades, isto é, diz respeito à legitimidade
da presença dos políticos enquanto tais durante esse período, presença
essa que é reconhecida pela população sob a expressão: "é quando os
políticos aparecem".
Essa caracterização do período eleitoral como festa e os diferentes significados que esse caráter festivo assume na visão dos políticos
aparecem também resumidos nas formulações de um candidato: "foi
uma eleição disputada, acirrada, festiva". A palavra "festiva" sendo usada como sinônimo de "disputada", alvo de disputa "acirrada". Isto parece ser central.
Pode-se afirmar que nas formulações dos políticos sempre há
uma relação proporcional inversa; quanto mais acirrada for a disputa
eleitoral, maior sera a animação do período eleitoral e portanto mais
festiva a eleição. E se as eleições são vistas como festa, esta sempre é
vivida como maior quando os políticos se referem às eleições municipais. Na visão deles, as eleições municipais envolvem uma maior disputa a nível local. O que acontece de fato, contudo, é que essas disputas
são mais visíveis quando observadas nesse nível.
Embora as eleições do ano passado não hajam sido municipais,
já que envolveram a eleição para cargos em diferentes níveis, apresentaram uma disputa maior, que portanto foi levada ao interior dos municípios, produzindo maior acirramento. Daí a eleição haver sido considerada mais festiva. Afinal, o que está em jogo na atividade política é a
disputa e o desafio que ela gera. Conflitos e desafios parecem ser inerentes a tal atividade, sendo eles que contribuem para dar às eleições o
carater festivo de que falam os informantes. Assim, para um político,
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fazer política e uma festa, não apenas porque é nesse momento que ele
demonstra sua força e seu prestígio (Palmeira e Heredia, 1995), mas
também porque o período eleitoral supõe para ele um desafio em relação aos outros políticos. Desafio este que assume um caráter público,
pois é feito publicamente, isto é, para fora do mundo dos políticos.
Mas se o referido desafio consiste, na verdade, em tratar de vencer o adversário, e é interessante nos determos um pouco na análise de
quem são esses adversários.
Na visão comum, o adversário e o candidato do outro partido,
no entanto há ainda outras questões em jogo. Do ponto de vista dos
políticos, os adversários são basicamente aqueles com quem se disputa
o mesmo espaço, isto e, os mesmos eleitores. E para chegar aos eleitores
os políticos têm que eliminar seus concorrentes, ou seja, aqueles que
são seus iguais. A disputa eleitoral, portanto, é fundamentalmente uma
disputa entre iguais. Assim, um candidato disputa basicamente com os
outros candidatos que disputam os mesmos cargos.
Uma observação mais atenta revela que, no caso dos candidatos
a deputados, e também no dos candidatos a vereadores, essa disputa é
maior ainda quando se trata de candidatos que, além de disputar os
mesmos cargos, disputam o mesmo espaço, o que significa também, e
fundamentalmente, disputar com outros candidatos do próprio partido, isto é, os mais iguais entre seus iguais. Indo mais longe ainda, seus
iguais serão não apenas aqueles candidatos do mesmo partido que disputam o mesmo cargo, mas aqueles candidatos que têm um perfil semelhante, assim como bases sociais semelhantes, em áreas geográficas
próximas. Em suma, aqueles que são mais próximos, portanto mais
iguais entre os iguais, são, como eles afirmam, os reais adversários. Ou,
utilizando as suas palavras: os piores adversários são os próprios companheiros".
Embora a disputa com os candidatos de diferentes partidos que
disputam o mesmo tipo de eleitorado não apenas exista, mas seja fundamental, sendo portanto parte do que aqui vai ser analisado, para efeitos deste trabalho restringimos a análise apenas ao que acontece no
interior da facção. Esta escolha foi feita porque é utilizada como exemplo liminar do que gostaríamos de discutir.

41

Se, como dissemos em artigos anteriores, a segregação espacial
entre facções é instituída e quase sempre respeitada, ela não é respeitada
no interior da uma mesma facção; ao contrário, é ali que tem lugar uma
verdadeira disputa pelo mesmo espaço, para isso sendo utilizados diferentes mecanismos. Para ganhar uma eleição, é necessário eliminar o
seu companheiro, daí a disputa entre candidatos de facções diferentes
ser utilizada também, e ao mesmo tempo, como um mecanismo que
visa a atingir o objetivo de enfraquecer o companheiro do mesmo partido.
Em outro lugar analisamos as criticas e acusações entre candidatos de partidos diferentes, mas gostaria de assinalar aqui que também
há críticas e acusações entre candidatos da mesma facção. Essas críticas
se restringem fundamentalmente aos candidatos que disputam o mesmo cargo e a mesma área, os mais iguais entre o conjunto dos candidatos da facção. Mas diferentemente das criticas que, inclusive em palanque, são feitas aos candidatos da outra facção, estas não são feitas publicamente. Elas correm, e muito, no interior da facção, mas sempre à
boca pequena - o que tem conseqüências diretas, pois atingem a honra,
e é este o objetivo. Atingem mais diretamente a honra do candidato
atacado, porque, ao contrário das acusações voltadas para os candidatos de facções diferentes, elas não são feitas publicamente e portanto
tampouco podem ser respondidas publicamente. Logo, são mais negativas, pois é impossível serem contestadas. E já que a disputa é tão grande e envolve tantos aspectos, é motivo de orgulho e de honra ganhar
daquele que é considerado seu igual, isto é, de um outro candidato do
mesmo partido, que dispute potencialmente o mesmo eleitor.
Se frente aos eleitores a eleição é para o político uma demonstração de força e de poder, ganhar significa também demonstrar força face
a seus iguais, isto é, face aos outros políticos da outra facção e da sua.
Essa força demonstrada reflete-se na possibilidade de fazer dobradinhas.
E, dependendo de com quem estas sejam realizadas, elas põem em evidência o peso relativo do candidato no interior da facção, o que por sua
vez supõe um maior ou menor reconhecimento dentro da mesma.
Reconhecer a existência destas questões e trabalhar com elas, ou
seja, ter presente quem é o adversário fundamental, ajuda a entender
melhor, não apenas os diversos significados das dobradinhas, mas tam-
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bém a construção de alianças dentro e fora da facção. Isto porque o
poder que se tem fora de uma facção passa pelo poder que se tem dentro dela, e reciprocamente, de modo que o fato de poder disputar e de
poder ganhar do adversário é fundamental para se ter o reconhecimento daqueles que se pretende que sejam seus pares. A pertença a uma
determinada rede de relações é assim explicitada (Landé, 1977).
Considerando-se que a eleição supõe uma disputa pela ocupação do espaço, na realidade, do mesmo espaço disputado pelos seus
iguais, isto tem outras conseqüências: se a disputa com os candidatos
da outra facção é uma disputa que tem lugar durante a campanha eleitoral, e geralmente está restrita a ela, dentro da facção, ao contrário, a
disputa pelo espaço e uma disputa constante. Tal disputa, portanto,
também está presente na convenção, e mesmo na sua preparação, fazendo-se evidente, ainda, por ocasião da apuração dos votos. Esses dois
momentos são fundamentais para os políticos, e é neles que a disputa
aparece mais claramente.
Quando os políticos falam de eleições, eles têm muito em mente
a convenção. É nesse momento que se decide quem concorre com quem,
no mesmo espaço político. No caso de várias candidaturas mais ou menos
semelhantes serem aceitas, e isto é o que geralmente acontece no que se
refere especificamente a deputados, a disputa durante a campanha é
mais acirrada entre os candidatos. Nesse sentido, os candidatos a deputado ocupam em termos de disputa uma posição análoga à dos vereadores, isto é, são obrigados a disputar espaço entre si.
Durante a convenção aparecem ainda outros elementos importantes para a compreensão do jogo político dentro da facção. Alguns
dos problemas relativos às disputas entre possíveis candidatos são especialmente ressaltados pelos candidatos novos, isto é, aqueles que se
candidatam pela primeira vez e que por não perceber as regras, melhor
explicitam o seu desencantamento, seja porque não são escolhidos como
candidatos porque não têm quem os apoie dentro da facção, ou então,
ainda sendo escolhidos como candidatos não contam com nenhum
apoio posterior para realizarem a campanha. Colocado sob outra forma, na disputa por vir a ser candidato são explicitados os apoios com
que se conta e o reconhecimento que cada um dos pretendentes a
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candidaturas tem face aos candidatos e ou políticos reconhecidos como
importantes dentro da facção.
A disputa entre aqueles que concorrem aos mesmos cargos constitue uma das razões importantes de ruptura e que levam à mudança de
facção. Nessas circunstâncias a saída é vista como justificada porque ela
e decorrência de uma traição . Não poucas vezes aqueles que se consideram traídos são chamados pelo chefe de outra facção passando então
a trabalhar para ele . Quando o candidato preterido na disputa é uma
figura importante dentro da facção, para evitar configurar uma situação de traição e consequentemente, ao abandono da facção, se utiliza o
mecanismo de propor se tornar candidato num município que será
desmembrado daquele onde tem lugar a disputa. Sem pretender concluir que o desmembramento dos municípios tem apenas essa razão,
sem dúvida ela é uma delas.
No momento da apuração, momento este que é também de extrema tensão, sintomaticamente aqueles que se evitaram durante toda a
campanha (isto e, candidatos de partidos diferentes) ficam juntos, se
reúnem, conversam —ainda sob tensão, mas se falam. Entretanto, aqueles que estavam juntos publicamente durante a campanha nesse momento se separam. Isto porque o número de votos e o ranking do "companheiro , e não o candidato da outra facção, é que impede ou permite
que um candidato seja eleito. Mais uma vez, fechando o ciclo, a facção
é onde tem lugar o confronto.
Finalmente, poder-se-ia dizer que ganhar uma eleição dá poder
e significa se diferenciar dos seus iguais, isto é, daqueles que são os seus
maiores adversários, o que é vivido como questão de honra. E embora
esse aspecto da honra do candidato em relação aos outros políticos escape aos objetivos deste trabalho, trata-se de uma questão que merecerá
uma reflexão mais aprofundada em trabalhos futuros, devido a sua relevância e ao conjunto de elementos que nela se exprimem.

remetemos a Bourdieu 1981.
2

que aqui analisamos inspira-se naquilo que é analisado por Bayley como
sendo parte do que ele caracteriza como "política de reputação" (Bailey 1971).
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CIDADANIA, POLÍTICA E RACISMO
NO RITMO DO MOVIMENTO AFROCULTURAL

Ana Claudia Cruz da Silva*
Há vários elementos presentes na cidade de Ilhéus, localizada no
litoral sul do Estado da Bahia, que a apontam como um espaço privilegiado para uma abordagem empírica da questão do racismo. Apenas os
dados estatísticos ja justificariam um investimento de pesquisa que proporcionasse um melhor entendimento dos processos sociais que têm
como resultado a maioria quantitativa da população negra e sua condição de minoria. Embora o Censo Demográfico promovido pelo IBGE
em 1991 tenha informado que a soma das pessoas que se declararam de
"cor ou raça" "parda" ou "preta" (critérios do questionário do IBGE)
em Ilhéus chega a 85% da população, é claro que essa maioria quantitativa não se traduz em participação econômica, social e política, ou
seja, não se encontra refletida na formação da elite local ou na ocupação dos cargos públicos, por exemplo. Poder-se-ia dizer que esta é uma
situação comum, não so ao Brasil mas também a outros países de forte
presença de população negra. No entanto, é certo que os elementos que
são considerados como estruturais na produção da desigualdade racial
brasileira, como a origem escravista da população negra, por exemplo,
assumem novos aspectos quando entram em conexão com os processos
locais, produzindo, então, novos meios de manutenção dessa desigualdade. Reconhecer a especificidade das práticas resultantes de tais conexões é o primeiro passo para sua identificação e combate, embora a
afirmação desse pressuposto não signifique dizer que o conhecimento
produzido em determinada configuração social se restrinja a ela e não
possa ser utilizada para outras analises que envolvam elementos semelhantes. Pelo contrário, estudos comparativos costumam ser importantes para dar inteligibilidade a processos aparentemente inacessíveis.
Em termos estatísticos, segundo o IBGE, Ilhéus possui uma população "parda" ou "preta" superior a Salvador (são 85% contra 78%,
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respectivamente), mas o movimento negro ilheense recorrentemente se
refere à cidade como a segunda mais negra do Brasil, posicionando-a
atras da capital. O grande número de terreiros de Candomblé, de grupos de cultura afio e de grupos negros politicamente organizados mostram a forte presença da chamada "cultura negra" na cidade.
Denomina-se "Movimento Afro-Cultural" em Ilhéus os blocos
e bandas afro, afoxés e academias de capoeira. Atualmente, quinze desses grupos encontram-se organizados no Conselho de Entidades Afroculturais — CEAC, existente há cerca de doze anos. Seu principal objetivo e a organização dos blocos, afoxés e levadas de capoeira para o
carnaval cultural ou oficial, assim chamado em oposição ao carnaval
antecipado. No primeiro, as atrações são os grupos locais, enquanto o
segundo, considerado mais badalado e lucrativo para a cidade, é animado pelos grandes trios elétricos e cantores famosos de Salvador. Dentre
os quinze grupos, há alguns quase inexistentes ("que só aparecem para
pegar o dinheiro do carnaval"), outros que só exercem a função de banda afro, blocos muito pequenos e três blocos chamados de "grandes",
que também são compostos por bandas de diferentes modalidades (mirim, juvenil, feminina) e por grupos de dança. Além da participação no
carnaval através de ensaios em suas comunidades e o desfile propriamente dito, e de se apresentar em shows, esses grupos costumam promover festivais de música e concursos de beleza negra. Um deles, considerado mais atuante e sobre o qual foi feito um acompanhamento
mais profundo durante a pesquisa, também desenvolve palestras
educativas para sua comunidade e oficinas de dança afro e percussão.
Todas as atividades realizadas ou planejadas pelo Grupo Afrocultural Dilazenze vêm acompanhadas de um discurso que valoriza,
sobretudo, uma função social que lhes é atribuída. Ocupar as crianças e
os adolescentes que "se não estivessem ensaiando" nas bandas mirim e
juvenil estariam na rua roubando, usando drogas ou se prostituindo"
é um dos "trabalhos comunitários" prestados pelo grupo. A idéia de
trabalho comunitário é abrangente e incorpora também os ensaios e o
proprio desfile no carnaval, pois esses eventos proporcionam lazer para
uma comunidade privada de quase tudo. Um outro benefício é dar
orgulho do lugar em que vive" para essa população. Enfim, "trabalho
social ou comunitário" é uma categoria nativa empregada para desig-

47

nar quaisquer atividades realizadas pelos grupos afro que visem à
melhoria da qualidade de vida da comunidade e cujo objetivo último é
o desejo de criar o sentimento de auto-estima nessa população.
O contato com o movimento afro-cultural de Ilhéus se deu a
partir da pesquisa que realizei para a minha dissertação de mestrado em
1997. O objetivo mais geral do trabalho foi promover um diálogo entre os elementos presentes na concepção de cidadania dominante, que
deve ser observada como um objeto historicamente construído, e aqueles que constituem as motivações dos integrantes das entidades do
movimento negro de Ilhéus para a promoção de suas atividades denominadas sociais , cujo maior propósito é a busca de uma determinada
modalidade de igualdade através da afirmação da diferença, de ser negro. A proposta foi, portanto, abordar a questão da cidadania indiretamente, objetivando perceber menos como os atores sociais concebem
essa categoria do que como a vivem em seu dia-a-dia. A ênfase em uma
perspectiva empírica que tomou como referência tanto as formulações
quanto as praticas dos agentes sociais e um bom investimento etnográfico
tornou possível perceber as atividades de preparação dos blocos afro
para o carnaval, suas oficinas, suas apresentações como promotoras de
auto-estima , que, no modo de ver dos dirigentes desses grupos, gera o
sentimento de igualdade, portanto, gera cidadania.
A partir dos dados apresentados até aqui, pode-se perceber uma
relação estreita entre cidadania, auto-estima e música. Daí compreende-se também a presença da palavra ritmo no título deste texto. A música é o principal meio de expressão do movimento afro-cultural ilheense,
mas não apenas porque fazer música é o seu trabalho ou porque as
letras expressem sua visão de mundo, suas preocupações, sua "cultura
negra . Para um dos dirigentes do Dilazenze, a música é o "carro-chefe
do trabalho de conscientização1" que é feito pelos grupos afro; "através
da música, se consegue levar várias mensagens, abrir a cabeça das pessoas . Certamente trata-se disso, mas o trabalho com a música assume
uma dimensão ainda maior no sentido de que é como artistas, e com a
projeção que essa posição lhes confere, que os membros dos grupos
afro-culturais, especialmente seus dirigentes, travam relações econômicas e políticas, na maior parte das vezes, impossíveis de serem
distinguidas. Especialmente no caso do Dilazenze, mesmo as relações
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familiares passam, talvez em menor grau do que as demais, pelo grupo,
pois este é quase integralmente formado por uma só família.
Ritmo, pensado num sentido mais coloquial, significando algo
como um "jeito de ser", também expressa a proposta metodológica da
pesquisa. E preciso, inicialmente, admitir que categorias como cidadania, racismo ou política, entre tantas outras, são abstraras e polissêmicas:
seus sentidos são definidos segundo a apropriação que os agentes fazem
delas, o que permite que elas dêem significado a uma série de ações
distintas, que podem, simultaneamente, ser abarcadas por outras categorias. Trata-se, então, de empreender uma etnografia precisa das práticas dos agentes, sejam discursivas ou não, que resultam no que é percebido e vivido como racismo, política ou cidadania por um determinado grupo em um determinado contexto.
Dentre os muitos estereótipos atribuídos ao negro, o de ser musical2 é especial por duas razões: em primeiro lugar porque, em geral,
não é considerado pejorativo pela população negra; em segundo lugar
e, em função da primeira razão, por ser compartilhado por quem atribui e por quem sofre tal atribuição. Retomando a idéia da música como
possuindo uma papel central nas relações sociais do movimento afrocultural de Ilhéus, o estereótipo do negro como musical se torna ainda
mais especial por ser o fio condutor de uma série de ações sociais.
O atual governo de Ilhéus (gestão 1996-2000) cultiva uma autoimagem que o qualifica como "moderno" e sua proposta de gestão é a
"união do setor público com os movimentos", sem "aquela antiga idéia
de paternalismo", é preciso fazer "parcerias". Esse tipo de discurso era
acionado não só pelo próprio prefeito, mas também por seus assessores,
todas as vezes que os grupos afro-culturais, representados pelo CEAC,
reivindicavam o "dinheiro do carnaval", isto é, a verba para a preparação dos blocos para o desfile. Segundo o prefeito, "o movimento negro
faz parte de um projeto econômico da cidade", por causa de "sua dança, de sua música e de outras formas de expressão".
A evocação de um conhecido estereótipo do "povo negro" parece ser de fundamental importância na sustentação dessa "parceria" de
apelo econômico. Porque "o negro é alegre, gosta de cantar e dançar",
ele pode ser visto como uma atração turística que ajuda a "vender Ilhé-
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us". O realce de características e valores considerados inerentes às pessoas negras era um elemento recorrente quando a platéia era formada
por integrantes dos grupos afro.
"O povo negro é um povo lindo (...) O negro é alegre, tem uma
alegria espontânea que nos comove. O branco é triste mesmo nas suas
maiores demonstrações de alegria", disse o presidente da Fundação
Cultural em seu pronunciamento na Sessão Especial da Câmara de
Vereadores de Ilhéus sobre o tema "Mito ou Democracia Racial?", em
comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.
Esses e outros discursos, sempre baseados nos estereótipos de
alegria e musicalidade do povo negro, definiam bem a função dos
grupos afro-culturais no que o prefeito chamava de "projeto políticoeconômico de Ilhéus": ser atração turística da cidade e ser aliado político. A idéia de parceria", na verdade, pressupõe mais do que uma relação econômica nos termos apresentados pelo prefeito. Pressupõe também cooperação política.
A atribuição de estereótipos aos grupos negros; a valorização,
com base nesses estereótipos, de seu potencial artístico e, conseqüentemente, econômico; e a proposta de trabalhos efetivos com os grupos
através de parcerias que visam ao seu crescimento e fortalecimento em
concomitância com o desenvolvimento da cidade, têm como resultado
uma relação entre entidades afro-culturais e poder público bastante favorável a este último. Essa configuração da relação tem a capacidade de
anulação do movimento negro enquanto potencial oposição e de
mimrmzação de suas exigências junto ao poder público. Como diz
Herzfeld, a imposição de estereótipos têm o poder de impedir que os
sujeitos sociais estereotipados falem com suas próprias vozes (1997; 160).
Entretanto, as interações sociais são dinâmicas e podem não se
conformar a uma leitura estática que supõe que seus movimentos se
deem segundo uma lógica única. Esse dinamismo permite as leituras
diferenciadas dos integrantes do movimento negro de Ilhéus em sua
relação com o poder público municipal. É por também se reconhecerem como atração turística que eles podem afirmar que, na verdade,
quem mais ganha com suas apresentações é a prefeitura e, por isso, ela
deveria disponibilizar a verba para o carnaval. Herzfeld sustenta que o
estereótipo "oferece uma base para contestação ou reprodução de poder
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a nível local" (1997: 160). E parece ser justamente isso o que ocorre em
Ilhéus. O movimento negro, por também trabalhar com o estereótipo
de que o negro tem talento, tem uma "cultura rica", reivindica seu potencial econômico, de ser útil ao município, para pressionar e exigir
maior apoio do governo, maior atenção' e "reconhecimento". Através
da afirmação de seu talento na música e na dança, os grupos afro-culturais buscam seu sustento econômico na realização de shows na recepção de turistas (chamados receptivos) e em congressos nos hotéis de
luxo, participam de chamadas para a TV que valorizam o turismo na
cidade... Uma de suas lideranças chegou a dizer que o povo negro poderá vir a ser o grande destaque da indústria do entretenimento", a
partir do aprofundamento da globalização, revertendo um "processo
que poderia exterminá-lo" no futuro.
E a identificação a partir dos estereótipos que permite aos que
sofrem sua atribuição organizar-se enquanto entidade - o CEAC - e,
ao menos potencialmente3, colocar-se como força política no município. Esta vontade de ocupar "espaços de poder concreto" pode ser
traduzida na busca de um candidato a vereador que seja representante
do movimento afro-cultural e na proposta do CEAC, quando da elaboração de seus objetivos, de ocupar cargos públicos considerados estratégicos (Fundação Cultural e setor de turismo — também pensados com
base nos estereótipos).
O uso dos estereótipos como forma de resistência da população
negra também pode ser percebido na própria idéia da necessidade de
desenvolver a auto-estima dessa população, que é o principal objetivo
de todas as atividades promovidas pelos grupos. As oficinas de dança e
de percussão, assim como as apresentações das bandas e dos blocos têm
o objetivo de valorizar o talento dessas pessoas na música e na dança,
"para que o negro não tenha vergonha de sua cultura". O concurso de
beleza negra, em particular, e uma das atividades em que a questão da
auto-estima é exposta de maneira mais explícita, quando além da estética física, outros elementos afro são ressaltados, como as roupas, os
acessórios, a forma de andar... O ensino de técnicas artísticas feito pelos
grupos visa a geração de emprego e renda, mas também apresenta às
pessoas os caminhos para o desenvolvimento de sua capacidade de pro-
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duzir e criar, que e Freqüentemente evocada como um aspecto importante do estereótipo do negro.
A analise das relações entre o movimento afro-cultural ilheense e
o poder público municipal permite ver claramente a polivalência dos
estereótipos e sua inserção em relações de poder. Como no estereótipo
do negro como musical, ha outros estereótipos que parecem não estar
constituindo uma relação de dominação. É o caso, por exemplo, de um
trabalhador que tem dificuldades para se aposentar e diz que os funcionários públicos não trabalham; ou quando um indivíduo que só tem
participação política no ato do voto afirma que os políticos são sempre
corruptos. Num ou noutro caso, aqueles que atribuem os estereótipos
não têm uma relação de dominação com os estereotipados. No entanto, é pela existência socialmente compartilhada desses estereótipos que
relações efetivas de dominação são forjadas - o trabalhador e o eleitor
tem sua participação nisso —, como quando o governo justifica a
implementação de uma política de cortes do funcionalismo público
alegando que grande parte dos funcionários não trabalham; ou quando, no processo eleitoral, aquele que está se candidatando pela primeira
vez usa a auto-atnbuição de "não ser político" para, ao menos supostamente, levar vantagem sobre outros candidatos.
O estereótipo é sempre uma "arma discursiva de poder" (Herzfeld,
1997. 157), pois ajuda a garantir a manutenção de uma estrutura de
poder. Se a etnicidade é uma forma de organização social (Barth, 1969),
o racismo, exercido através dos estereótipos, ou da "categorização social , é um poderoso "princípio de organização social de dominação"
(Jenkins, 1997: 167). Entretanto, sabe-se que uma relação de dominação, por definição, não é unilateral e os atores sociais reagem às ações
baseadas em estereótipos "em uma variedade de maneiras informadas
taticamente e etnograficamente interessantes" (Herzfeld, 1997: 164).
O racismo, então, não pode ser pensado apenas como uma questão
ideológica ou como preconceito"— é, antes de mais nada, uma questão política, e como tal deve ser investigada a partir das concepções e
práticas dos agentes sociais em suas experiências cotidianas. Racismo e
política, definidos como diferentes domínios da vida social, encontram-
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se como uma mistura homogênea nas práticas dos atores sociais e o
estudo dessas praticas dara, a cada um deles, novos significados.
Dessa perspectiva, ou seja, das praticas, racismo e política, assim
como cidadania e outras grandes categorias, deixam de ser "definições
restritivas" ou "aprioristicamente amplas" (NuAR 1998: 23) para serem articuladas e vividas pelos atores sociais como racismos, políticas e
cidadanias.
NOTAS
♦Pesquisadora do NuAP (MN/UFRJ) e doutoranda do PPGAS, UFRJ.
Os temas abordados nas letras das músicas, em geral, giram em torno da
valorização da cultura negra: através do resgate de personagens da história
ou da mitologia afro-brasileira transformados em heróis; pela recuperação
de fatos da história do Brasil que recebem um novo olhar sob a perspectiva
do papel do negro; enfatizando as lutas de resistência à escravidão; exaltando personalidades importantes para a música negra ou, até mesmo, homenageando moradores negros de Ilhéus e das comunidades dos blocos.
2
Herzfeld refere-se a esse mesmo estereótipo sendo atribuído ao negro americano (1997: 1 59). ..
Durante a pesquisa, alguns eventos demonstraram um certo desprezo de políticos da cidade, especialmente vereadores, para com o CEAC como força
política. Um de seus representantes explicou esse desprezo como racismo,
pois esses políticos não acreditariam que o movimento negro teria "capacidade de se articular para pensar um projeto político".
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COMENTÁRIOS

Federico Neiburg *
Meu objetivo nestes comentários será menos colocar questões
especificas para cada um dos trabalhos, e mais fazer algumas colocações
bastante gerais e rapidas, chamando a atenção para feixes de questões e
de problemas que atravessam os quatro textos. Evidentemente essa escolha faz com que muito da riqueza da cada um dos textos se perca. No
entanto, me parece que ganharemos na discussão dos eixos gerais do
projeto do NuAP, pois é com as questões gerais do projeto que espero
poder relacionar o conteúdo dos textos.
Por outro lado, não podemos esquecer que se trata de trabalhos
que exprimem estágios muito diferentes de desenvolvimento. Temos
um artigo pronto (Giralda), um esboço de artigo (Beatriz) e dois projetos de pesquisa em distintos estágios de maturação (Ana Claudia e
Marcos Otávio).
O primeiro ponto sobre o qual queria chamar a atenção é que
todos os textos tratam de forma central, ainda que de maneiras bastante diferentes, de profissionais da política", oferecendo um repertório
dessas figuras: prefeitos, parlamentares, candidatos, lideranças do movimentos negro, "notáveis" das comunidades teuto-brasileira.
A partir dai a gente pode identificar dois grandes blocos de questões. De um lado, política, facções, redes de relações pessoais, política e
honra (Beatriz e Marcos Otávio). De outro lado, etnicidade, raça e
política; o movimento negro em Ilhéus (Ana Claudia), a identidade
teuto-brasileira em Santa Catarina (Giralda). Esses blocos, por sua vez
se cruzam, na medida em que percebemos que os trabalhos descrevem,
em termos gerais processos de politização da vida social: de um lado, a
pohtização de identidades étnicas ou raciais; de outro a politização de
relações pessoais e de identidades sociais em um sentido mais amplo.
Uma outra forma de observar este tipo de problemática é percebendo como os quatro textos tratam, ainda que efetivamente de formas
muito diversas, sobre uma questão mais geral, que diz respeito ao esta54
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tuto das fronteiras entre domínios diversos da vida social - e, evidentemente, o que mais nos interessa aqui, entre o domínio da política e
outros domínios da vida social. Isso envolve problematizar a relação
tensa entre princípios diversos de identificação e de exclusão, como no
caso dos textos da Giralda e de Ana Claudia, que tratam sobre as relações conflituosas (conflituosas, do ponto de vista dos agentes, dos nativos, é claro) entre etnicidade e cidadania (ou política). Ambos trabalhos chamam a atenção para o carater construído de ambos os princípios: nem os negros nem os alemães existem susbtantivamente, como
fatos da natureza. Negros e alemães são designações que remetem para
construções sociais, que (como bem mostram os dois textos) só se compreendem em relação ao estado nacional e à política. As ambigüidades
presentes nas categorias etnico-nacionais revelam, por sua vez, a necessidade dos coletivos que com elas se identificam, de enfatizar (dependendo dos contextos e dos agentes concretos), a sua relação com a comunidade política e cultural maior (o Brasil, por exemplo) ou a sua
diferença (ser negro ou ser teuto-brasileiro). Nesse plano é que a questão da "produtividade dos estereótipos" (tratada especialmente por Ana
Claudia) pode ganhar força analítica, pois ela permite perceber como
as minorias são vistas pelas maiorias (por aqueles a quem é reconhecido o privilegio de formular as representações dominantes do que é a
cultura nacional e a forma brasileira de fazer e de sentir a política) e
como essas identidades passam a existir em termos políticos, marcando
a sua diferença (no limite, fazendo, como no caso dos negros de Ilhéus,
um uso produtivo do estigma).
A grande questão do texto da Giralda, o seu grande poder analítico, provem do fato de que se trata de um trabalho que incorpora de
forma forte a dimensão histórica. Ele é exemplar no sentido de demonstrar como os profissionais da política são produtos históricos, como
o interesse na política tem uma genese e como essa gênese pode ser
estudada através das trajetórias de indivíduos singulares: Müllere Renaux
trajetórias estas que são reveladoras de mundos sociais. Por outro
lado, o texto ataca um problema central: o da gênese das comunidades
políticas, neste caso os municípios, relacionando a gênese do interesse
pela política em alguns indivíduos e o processo de "emancipação" municipal.
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Os textos de Beatriz e de Marcos Otávio nos permitem pensar,
especificamente, na política como um espaço de identificação e de diferenciação (é disso que se trata quando pesquisamos redes de relações
sociais e facções). Beatriz continua indagando sobre o "tempo da política , mostrando novas dimensões do potencial heurístico dessa noção,
agora focalizando o tempo da política do ponto de vista dos políticos.
Por essa via, ela propõe deixar de tratar às facções como blocos homogêneos e passar a observar a dinâmica do faccionalismo e da política das
reputações interna às facções. Dessa mudança de foco surgem, sem
dúvida, várias questões. Menciono tão somente duas: A primeira, tem a
ver com o lugar da proximidade social no conflito e na disputa entre
iguais (questões relativas a honra, desafio e duelo no mundo da política). A segunda, com o estatuto e os limites das facções. Se, como mostraram Beatriz e Moacir nos trabalhos anteriores, no plano das campanhas eleitorais, no momento de maior "intensidade" do tempo da política, as facções são postas em cena para um público amplo (que inclui o
"eleitorado" e, principalmente, as facções rivais), nas disputas internas
a cada facção a dinâmica parece mudar, e passa a ser estratégico em
termos analíticos se colocar a pergunta de qual é o sentido de falar em
facção. Melhor: A olhos de quem essa entidade existe quando se trata
de disputas tidas por alguns como sendo "internas"? Qual é o estatuto
do limite entre o intra e o inter-faccional? Há um plano só de diferenciação? Ou há planos diversos, conjunturais, fluidos, cuja maior ou
menor preponderância depende de relações de força? É esse o tipo de
indagação que me parece fundamental no texto de Beatriz. Trata-se de
um tipo de indagação que permite relacionar (mais uma vez...) a análise do faccionalismo, e da política em geral, com os estudos sobre
segmentação (a formulação clássica de Evans-Pritchard a respeito da
relatividade estrutural nuer continua nos permitindo pensar a política).
'
'
Por fim o texto de Marcos Otávio. Ele permite, em primeiro
lugar, sair da pequena comunidade, focalizando as articulações entre as
dimensões locais, regionais e nacional da política. Em segundo lugar,
ele mostra como há diversos "tempos" se articulando e definindo períodos de intensidade política diferenciados. De um lado, as
temporalidades, justamente, locais, regionais e nacionais. De outro lado,
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outros calendários, não só o calendário eleitoral, pautando a vida política. O caso que Marcos trabalha, justamente, é o calendário de discussão dos orçamentos que, via distribuição de recursos, terá um impacto
direto na reputação de profissionais da política e no futuro de algumas
carreiras de políticos. Mas, através da articulação de diversas
temporalidades o texto sugere, também a presença de um universo de
profissionais da política (e de saberes) muito diversificado: não só candidatos e representantes eleitos, mas também assessores e intermediários que, agindo sobre a distribuição de verbas, agem diretamente sobre
o mundo da política.
Passo, então, a palavra para a platéia. Muito obrigado.
NOTA
* Professor Adjunto PPGAS/MN/UFRj e pesquisador do NuAP.

A OBRIGAÇÃO DE ATENDER:
O TRABALHO POLÍTICO DOS SILVEIRA1

Karina Kuschnir *
Em seu famoso Ensaio sobre a dádiva, Mauss define assim a "obrigação de dar":
"A obrigação de dar é a essência do potlatch. [...] Só conserva a autoridade sobre sua tribo e sua aldeia, e até mesmo sobre sua família,
mantendo apenas sua posição entre os chefes [....] se provar que é
favorecido pelos espíritos da fortuna, que é possuído por ela e que a
possui, sendo a única forma de provar esta fortuna gastando-a, distribumdo-a, humilhando os demais e pondo-os "na sombra do próprio
nome" (Mauss, 1974:104-105)."
' !
Mais do que uma observação etnográfica, Mauss procura mostrar um processo mais amplo, que opera sob a lógica da dádiva e cujas
características podem ser encontradas com maior ou menor ênfase em
diferentes sociedades.
No trabalho de atendimento à comunidade de Roseiral, promov.do pela vereadora Marta Silveira e seu pai, o deputado estadual
Fernando Silveira, encontramos mecanismos de regulação e
obrigatoriedade que reforçam a existência de uma lógica da dádiva2.
Esse atendimento depende essencialmente da existência de acesSOS

~ categoria que articula os valores fundamentais do mundo da
po ítica dentro do universo investigado. Ter acesso é o que diferencia os
políticos e, em especial, os parlamentares, das demais pessoas. Votos,
cargos, indicações, pedidos de promoção, interferência em processos
burocráticos e legais, encaminhamento de pedidos, são os principais
recursos que os Silveira dispõem para trocar com os membros da sua
rede. Em contrapartida, recebem financiamentos, bens materiais e ajuda em forma de trabalho na campanha. Esta é a forma como circulam
as trocas de acessos — bens escassos, que não podem ser comprados.
No universo dos Silveira, o acesso define as noções de política ("onde se
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tem acessos"), de poder público (segundo os níveis de acesso), assim
como a identidade do político (aquele que tem "bons acessos")3.
Mesmo no caso do uso de recursos privados, os acessos estão em
jogo, pois são condição para a obtenção dessas fontes. Marta e Fernando
são os detentores por excelência desses acessos. Em grande parte, a função de seus assessores é transmitir essa informação e, em alguns casos,
ajudar a cultivar os acessos. E preciso aprender o "caminho das pedras",
como diz a assessora Aríete.
O trabalho de atendimento envolve um processo contínuo de
trocas. No entanto, a oferta de acessos é sem dúvida um ponto de partida importante. O chamado trabalho de rua tem exatamente essa função de divulgar o "nome da vereadora" como alguém que detém as
soluções dos problemas dos moradores. Os assessores, como os "líderes
comunitários", funcionam como canais de ligação entre os Silveira e a
comunidade. Seu papel é o de transmitir sua importância e prestígio materializados através dos acessos.
Na época da pesquisa, Marta era a responsável por quase todas
as atividades de atendimento dos moradores4. As formas de contato
com essas pessoas, em reuniões ou no escritório, põem em evidência
sua posição diferenciada. A maneira com que é tratada pelos membros
da comunidade é um sinal de seu status. A disputa pelo local das reuniões, a preparação de refeições especiais, assim como os sinais de proximidade e intimidade ("fui nascida e criada com a Marta", é a frase típica) são atos de deferência. Como mostraram Goldhamer e Shils, os
"gestos de deferência" são uma forma de expressar a existência de relações de poder diferenciado entre indivíduos:
"The individual makes judgments of others and ranks them on the basis
ofhis hierarchy ofvalues and his knotvledge concerning what characteristics
these other person possess. Such a judgment ofrank [...] constitutes the
social status ofthat person (for the individual making the judgment). "
(Goldhamer e Shils, 1964:150)
Como vimos, o status diferenciado de Marta aparece em diversas fases do processo de atendimento, mas principalmente quando se
estabelece que é preciso falar diretamente com ela — o morador "faz
questão da presença da vereadora", diz Cláudio, Por mais que os assessores e algumas pessoas sejam "canais de ligação", é a vereadora que
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detem o status e o prestígio que atraem os moradores para participar do
processo de atendimento. O compromisso é uma tarefa exclusiva do
político porque é ele, em última análise, que detém os acessos.
Desde que assumiu o escritório do pai, como assessora, Marta
começou a ter consciência do seu status diferenciado. Estar ali, como
filha do deputado, era uma forma de tornar o processo de atendimento
mais legítimo — "porque as pessoas querem falar com o político", ela
explicava. A importância desse contato direto é explicitada de modo
particularmente interessante na fala de um ex-prefeito, citada na pesquisa de Viegas:
A comunidade [...] sempre quer falar com o prefeito. Todo mundo
é amigo do prefeito, todo mundo quer resolver as suas coisas com o
prefeito, todo mundo quer ter o prazer de despachar com o prefeito, de
falar com o prefeito, de decidir as coisas com o prefeito. Ele se sente
honrado, ele se sente bem com essa questão (Viegas, 1997:105).
Mesmo com as devidas diferenças, podemos aproximar a posição deste ex-prefeito daquela ocupada por Marta Silveira em relação à
sua comunidade. A amizade com o prefeito, assim como com Marta, é
considerada uma honra, uma fonte de satisfação e prazer. Ambos os
casos mostram como se dá, na prática, a atualização da noção de prestígio.
A obrigação de atender deriva justamente da necessidade de construir, confirmar e sustentar essa posição de status social diferenciado. O
reconhecimento depende de haver uma oferta contínua, que confirme
a identidade do político como alguém que detém os acessos — um
bem extraordinário, fora do alcance das demais pessoas.
O carater obrigatório do atendimento aparece inúmeras vezes
nas falas de Marta. E preciso utilizar recursos próprios, ela diz, porque
^ nas áreas onde o poder público não entra, eu tenho que entrar"
nao dá para dizer não!" Na concepção de Marta, a obrigação de atender e constitutiva da política. Quando critica os políticos "ideológicos , por exemplo, ela afirma que, embora regulados por seus partidos,
esses políticos também "têm que atender a comunidade, têm que atender os amigos! São as pessoas que ajudam eles."
A concepção de que o político tem a obrigação de atender pode
ser encontrada em inúmeros depoimentos de parlamentares. Como
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mostrou Diniz (1982a), dentro de um certo estilo político, o atendimento é não apenas legítimo, como necessário e obrigatório. Em entrevistas com parlamentares Feitas por Viegas (1997), assim como em depoimentos citados por Bezerra (1995), esta também é uma fala comum. Encontramos dados semelhantes no episódio analisado por
Teixeira (1997), em que deputados federais tiveram seus mandatos cassados por terem recebido dinheiro para trocar de partido. Segundo o
relatório do processo, um dos cassados justificou que precisava de dinheiro porque...
"necessitava de ajuda financeira, já que não tinha condições de agüentar
os encargos sociais decorrentes do exercício de seu mandato porque
quando os eleitores pediam assistência social, cadeira de rodas etc.,
ele tinha que ter dinheiro para atendê-los. (Teixeira, 1997:194)"
É claro que podem existir diferentes motivações para a
obrigatoriedade do atendimento. Não estamos tratando aqui daquelas
que ultrapassam a fronteira da legalidade, como a prática da corrupção5.
Meu objetivo é destacar o aspecto simbólico da obrigação de atender e
a sua relação com o valor da noção de acesso.
Todo o atendimento promovido pelos Silveira é permeado por
situações que confirmam os seus acessos. Audiências, telefonemas, comunicados, ofícios, homenagens, assim como a doação de material e a
realização de obras são formas de mostrar e ao mesmo tempo distribuir
os acessos para a comunidade. No atendimento, procura-se sempre
deixar claro que os acessos só podem ser conseguidos através da mediação de Marta e Fernando Silveira. O poder público é caracterizado como
uma instância isenta, impessoal, que não resolve os problemas porque
"não conhece a realidade das pessoas", como diz Marta. Os Silveira, ao
contrário, são membros da comunidade, que se envolvem e se "sensibilizam" com as dificuldades de seus moradores. Na lógica do atendimento, é preciso que existam relações de caráter pessoal, de amizade e
afeto. "Quando você conhece, é difícil dizer não. Na cabeça das pessoas
você sempre pode", explica Marta6.
Durante o trabalho de rua, é comum encontrar moradores que
questionam o trabalho de atendimento. Diante de uma obra concluída, alguns costumam provocar os assessores dizendo que o "poder público" não fez mais do que a sua "obrigação". Nessas horas, o assessor
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procura explicar que isso não é verdade — aquela obra só foi realizada
devido à intermediação de Marta e Fernando Silveira. O assessor Cláudio, por exemplo, tem sempre uma resposta pronta para esse tipo de
provocação. Nesse trecho, ele fala sobre a reforma de uma praça:
Se você não tiver um referencial político para priorizar a reforma daquela praça, você vai esperar dez, quinze, vinte anos e talvez você nem
vai estar vivo para ver ela concluída. Porque ela já estava aí há vinte
anos e nunca foi feito nada. [...] Então você tem que ter um referencial
político, um político que realmente brigue e lute para que o poder
público interfira naquele lugar.
O papel do político, continua Cláudio, é fazer com que o poder
público priorize a sua região. Marta reforça esse ponto dizendo que,
sem a sua interferência, "não haveria obra nenhuma" — seria tudo "muito frio , apenas uma folha de papel", ela diz (referindo-se aos pedidos
por ofícios).
No universo dos Silveira, o trabalho de atendimento e os acessos
que o sustentam são a única forma de se obter os serviços dos órgãos
públicos. Marta e seus assessores têm uma avaliação extremamente positiva do seu trabalho. "Eu presto serviço dos dois lados: eu colaboro
com o órgão pela fiscalização que a gente faz e colaboro com a comunidade buscando a solução , explica Marta. Em outro momento, ela diz;
"eu acho que estou beneficiando a comunidade e a Prefeitura, porque
os órgãos não têm estrutura para fazer esse levantamento". Além do
apreço da comunidade, que já vimos, Marta ressalta que os funcionários dos órgãos contatados também "respeitam", "gostam" e consideram
o seu trabalho "muito importante".
O ciclo do processo de atendimento termina, idealmente, com o
reconhecimento espontâneo e gratuito da comunidade, materializado
através dos votos. Os votos são o patrimônio" por excelência do político e é somente por eles e através deles que se consolidam os acessos.
Dentro da lógica da dádiva, portanto, ao aceitar o atendimento, a comunidade tem a obrigação de retribuir com seus votos. Seja nas reuniões com os moradores de Roseiral, seja nos depoimentos individuais, a
obrigação de votar está o tempo todo implícita para os participantes do
processo de atendimento. Contudo, é preciso primeiro que o parlamentar honre a sua palavra, sob pena de passar "vergonha", como diz
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Marta. Ao distribuir acessos, os Silveira esperam recebê-los de volta,
sob a forma de votos. Por sua longa experiência, Cláudio não tem dúvidas sobre as regras da jogo: "O político trabalha e quer o trabalho dele
reconhecido. O que ele ganha em troca? O voto do eleitor. É esse o
papel do político."
Os amigos, os "líderes naturais", os síndicos dos conjuntos, os
freqüentadores mais assíduos do escritório, recebem um tratamento
especial, prioritário, justamente porque reconhecem pública e cotidianamente a sua "dívida" para com os Silveira. Como membros da comunidade, inclusive, eles já vêm demonstrando, há muitas eleições, que
são o "carro-chefe" de Marta e Fernando. É sobretudo para eles, para as
pessoas "que você conhece", que o atendimento tem um caráter obrigatório.
Na prática, os processos de divulgação vão ser uma tentativa de
provocar nos moradores de toda a região o mesmo comportamento
ideal dessas pessoas. A necessidade de recorrer aos artifícios de divulgação (faixas, comunicados e, em última análise, a própria campanha)
mostram que é preciso "produzir a espontaneidade" da retribuição. Os
textos das faixas e comunicados evidenciam isso falando sempre do processo de atendimento como resultado de uma ação conjunta dos Silveira
com a comunidade ("juntos conseguimos" é a expressão mais usada).
Procura-se reforçar a aliança do parlamentar com a comunidade como
a única forma de se obter os acessos — ou, para usar a linguagem da
divulgação, as obras e demais serviços que, de outra maneira, não seriam prestados pelo poder público.
Ao mesmo tempo, os textos usados tanto na divulgação quanto
nas campanhas procuram mostrar os Silveira como os intermediários
mais eficazes para se obter os acessos. O slogan "o trabalho que faz
acontecer" enfatiza justamente essa noção de eficácia ("fazer acontecer"). A escolha da palavra "trabalho" remete a esforço e a disciplina —
categorias comumente consideradas a antítese da política. Dessa forma, Marta e Fernando Silveira se diferenciam dos demais políticos e
candidatos.
As eleições são um momento-chave de conclusão do processo de
atendimento. É nessa hora que o parlamentar saberá, efetivamente, se
obteve ou não a retribuição esperada. Do ponto de vista dos candidatos, não há garantias sobre o que acontecerá quando as urnas forem
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abertas. Eu parto do princípio de que, no momento em que as pessoas
vão lá no escritório, elas sabem quem é que está possibilitando isso. Aí,
eu só vou ver o retorno depois", explica Marta. O problema, ela diz, é
saber se vale a pena , se você dando o teu suor, o povo reconhece". Às
vésperas da eleição, essas dúvidas se transformam em medo, ansiedade
e insegurança: Às vezes eu penso que tenho todos os votos, às vezes eu
penso que não tenho nenhum", diz Marta.
É pieciso, portanto, destacar a dimensão temporal das trocas
que operam segundo a lógica da dádiva. A ênfase na dimensão da reciprocidade por vezes esvazia as experiências diferenciadas por que passam os participantes deste processo. Como Bourdieu (1980) chamou
atenção, a introdução do fator tempo é fundamental para analisarmos
o sistema de dádivas tal como ocorre na prática. A temporalidade põe
em evidência o risco, a imprevisibilidade e a incerteza daqueles que
trocam.
NOTAS
""Professora da PUC-Rio e pesquisadora do NuAP (MN/UFRJ).
' Todos os nomes utilizados são fictícios.
Fernando Silveira acompanhava a filha principalmente em situações que envolviam contatos com os órgãos públicos, seja em audiências, seja em visitas
de funcionários a Roseiral.
3

^Túúg1'5 ClCta"K'S em relação à categoria "acesso", ver Capítulo 9 em Kuschnir
4
Ver Bezerra (1995).
Viegas chama atenção para esse ponto através da frase de um de seus informantes: "[Você] se sensibiliza com a situação de uma pessoa [...], Quando
chega uma pessoa nessa circunstância na sua frente, você não consegue deixar de ajudar." (Viegas, 1997:96-97).
6
Em sua pesquisa numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro,
Goldman e Silva (1998) também encontraram campanhas cujo slogan era
muito parecido com o dos Silveira. O destaque para a palavra "trabalho"
parece ter este mesmo sentido. Quanto ao descrédito em relação à capacidade de trabalho dos políticos, além do que já vimos nesta tese, remeto ao
texto de Palmeira e Heredia (1997), que começa justamente tratando dessa
questão.
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CANDIDATURAS: OS CANDIDATOS DAS
ELEIÇÕES DE 1998 NO RIO
GRANDE DO SUL

Odaci Luiz Coradini*
Esse trabalho segue mais ou menos fielmente a proposta inicial,
elaborada em 1997. Vale lembrar que a preocupação dessa proposta
está centrada na questão dos recursos sociais acumulados (aquilo que
costuma ser lido como 'qualidades de liderança) pelos que ocupam
posições de mediação e que pretendem ingressar na política. Interessanos identificar as vinculações desses recursos a diferentes esferas de sociabilidade (étnicas, religiosas, sindicais, etc.) e as tensões e afinidades
entre seus princípios de legitimação e aqueles que têm vigência na política".
Essa idéia inicial é um desdobramento do estudo das eleições
municipais de 1996, no qual foi possível se examinar algo relativamente às condições de ingresso na política eleitoral. Nessa condições, um
ponto que se destacava era a condição prévia de "líder" de algo, que
justificava as pretensões e as modalidades das candidaturas, bem como
suas hierarquias e articulações horizontais e verticais.
Evidentemente, ao se tomar o conjunto dos candidatos do Rio
Grande do Sul, em eleições gerais, e não apenas os de um pequeno
município, surge uma série de novos problemas operacionais. O mais
geral desses problemas e a impossibilidade prática de se obter informações exaustivas sobre esse conjunto de candidatos. Além disso, a
heterogeneidade quanto às bases sociais, modalidade de ingresso na
política partidária, tomadas de posição político-ideológicas, etc., se eleva muito.
De qualquer modo, sem a pretensão de se chegar a ser exaustivo,
se tentou utilizar o máximo possível de informações, de diferentes fon-
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tes e graus de qualidade. Dentre essas fontes, estão incluídas: a) os dados de cunho mais demográfico e político-eleitoral, coletados pela própria Justiça Eleitoral, quando do registro das candidaturas; b) o material impresso da própria campanha eleitoral; c) o material resultante da
transcrição dos programas eleitorais gratuitos de rádio; d) material coletado pela Assembléia Legislativo do estado, relativo aos deputados
estaduais do período de 1947 a 1971; e) por fim, cerca de uma centena
de entrevistas realizadas principalmente com candidatos, algumas com
presidentes de partido ou coordenadores de campanha.
Como se pode ver, trata-se de um material de qualidade diferenciada, mas também produzido para fins diversos e, portanto, com critérios variados. Porém, mais que deplorar essa qualidade diferenciada, a
intenção é incluir no próprio trabalho essas condições diferenciadas de
geração (ou omissão) de informações e os critérios em pauta.
No que tange aos dados coletados pela própria Justiça Eleitoral,
mais que eventuais omissões ou lacunas, seu principal problema se situa na formalidade burocrática dos critérios de classificação utilizados e
na possibilidade de diferentes classificações desses candidatos. Isso se
aplica particularmente às classificações profissionais, o que é agravado
pelo fato de se tratar de um conjunto populacional que tem uma
vinculação muito própria com a profissão. Além disso, a sua maior
parte tem uma mobilidade social, horizontal e/ou vertical, extremamente alta, o que agrava o problema da aplicação de qualquer indicador de origens e posição social.
Ainda quanto o material com origem na Justiça Eleitoral, foram
utilizados também as listas de candidaturas das últimas eleições, tendoas em vista a caracterização desses candidatos quanto a participação em
eleições anteriores e ocupação prévia de cargos políticos. Para tanto,
foram tomadas as listas dos candidatos das eleições gerais de 1990 e de
1994, sendo possível se detectar os que se candidataram, bem como se
foram eleitos ou não. De modo algo semelhante, se confrontou a lista
dos candidatos dessas eleições de 1998 com os vereadores e prefeitos
eleitos no estado em 1992 e/ou 1996. Porém, nesse caso, somente foi
possível se considerar os que foram eleitos, ficando excluídas as candidaturas sem sucesso. Para os candidatos a deputado federal de 1998, foi
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possível se rastrear também sua eventual participação em eleições no
período anterior a 1990.
Quanto às entrevistas, também têm uma qualidade muito diferenciada, por diferentes razões. Dentre essas razões, se destacam as situações de campanha em que foram realizadas e, em segundo lugar, as
diferentes condições de domínio e interesse por parte dos próprios candidatos entrevistados quanto à pauta das questões apresentadas. Em
todo caso, essas entrevistas, em geral, se centram nas origens sociais e
nas modalidades de ingresso na política partidária e nas avaliações dessa
atividade. Em síntese, nas relações com a própria política eleitoral, os
recursos utilizados para tanto e os critérios de avaliação.
Quanto ao material impresso de campanha, se conseguiu com
algum nível de detalhamento para um total de aproximadamente sessenta a setenta por cento dos candidatos. Nesse caso, em conjunto com
o material resultante da transcrição dos programas de rádio, interessa
explorar as formas de apresentação e os esforços de legitimação da respectiva candidatura, ou seja, aquilo que pode ser definido como bases
sociais de recursos eleitorais.
Com base nesse material composto pelo dados de cunho mais
demográfico e político-eleitoral (local de nascimento, idade, estado civil, sexo, grau de escolarização, profissão, cargo disputado, filiação partidária, votação, situação após os resultados eleitorais e, para os entrevistados, profissão do pai), o material da campanha e as entrevistas, foi
possível se obter um quadro das principais bases de recursos eleitorais
utilizadas. Na classificação dessas bases de recursos eleitorais, se tentou,
na medida do possível, se respeitar as categorias originais através das
quais aparecem. Nesse primeiro exame, foram mantidos um total de
vinte e duas dessas categorias, que são as que seguem: sindicatos/associações de trabalhadores e funcionários urbanos de empresas privadas;
sindicatos de trabalhadores e movimentos sociais rurais; sindicatos/associações de funcionários públicos; organizações estudantis; sindicatos/corporações de profissionais liberais; sindicatos/associações de empresários; sindicatos/associações de produtores rurais e cooperativas
agrícolas; organizações ecologistas; associações de moradores e assemelhadas; organizações de mulheres e assemelhadas; organizações religiosas/igrejas; clubes culturais", de lazer e desportivos; cargos nas buro-
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cracias públicas (eletivos ou não); cargos legislativos; associações de vereadores, prefeitos e assemelhadas; relações de parentesco com outros
políticos; atividades "artísticas" ou "culturais"; relações estabelecidas no
exercício profissional; relações verticais com outros políticos; associações de consumidores, pela "cidadania" e assemelhadas; relações de identidade étnica; e, por fim, organizações de assistência filantrópica.
Feito isso, foi possível se confrontar essas bases de recursos eleitorais com outras características sociais desses candidatos, tais como
profissão, grau de escolarização, filiação partidária, etc. Isso, no entanto, não é nada simples, principalmente porque essas categorias não são
excludentes. Ou seja, a quase totalidade dos candidatos utiliza mais de
um desses recursos eleitorais. Embora se possa afirmar que os graus de
afinidades são variáveis, chegando, no limite, a se oporem (por exemplo, organizações de empresários e sindicatos de trabalhadores), o fato
de não serem excludentes introduz uma série de problemas técnicos.
Uma das alternativas postas em prática para tentar contornar esse tipo
de problema foi aplicar um esquema de múltipla resposta, ou seja, incluindo todos os recursos eleitorais que esses candidatos utilizam, ou,
pelo menos, que aparecem no material Isso, no entanto, não elimina
certos problemas, como, por exemplo, o fato de que, apesar de um
determinado candidato poder utilizar um conjunto de recursos eleitorais, esses têm peso diferenciado em sua trajetória social e política. Ou
seja, ao se considerar apenas essas eleições, de 1998, se está centrando o
exame em apenas um ponto de sua trajetória, onde são decisivos determinados recursos eleitorais, mas outros que são atualmente secundários, podem ter sido centrais em outras fases. Uma outra alternativa posta em prática foi se tomar apenas a principal base atual de recursos
eleitorais, o que torna as categorias excludentes, mas tem a desvantagem de se perder muito de informações. Em síntese, ao que tudo indica, a única forma de se tomar isso aprofundada e detalhadamente é se
examinar as diferentes modalidades de entrada e os padrões de evolução da composição desses recursos eleitorais, o que está sendo feito com
base, principalmente, nas entrevistas.
Esse mesmo confronto entre as diferentes bases de recursos eleitorais e outros indicadores foi feito também se considerando a participação prévia em eleições e ocupação de cargos políticos. Ou seja, visto
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que a quase totalidade dos candidatos que já ocupou algum cargo político ter a tendência de tomá-lo como principal recurso eleitoral, se tentou explorar as diferenças entre esses e os demais. O que interessa, nesse
caso, são as relações dessas bases de recursos eleitorais com o grau de
inserção na política eleitoral, medido pela participação prévia em eleições e ocupação de cargos políticos.
Uma outra parte do trabalho, esta ainda em elaboração, está
centrada nas entrevistas e material de campanha e tem como preocupação central o exame das diferentes modalidades de inserção social e
relações com a política. Genericamente, a idéia básica é a de que, ao
definir as respectivas condições de "liderança" e sua evolução, o que
está em pauta, dentre outras coisas, são as possibilidades e formas de
sua polmzação. Porém, os próprios critérios para a definição dessa
politização são variáveis e comportam diferentes princípios de
legitimação e possibilidades.
Poi fim, uma última parte desse trabalho, também ainda em
elaboração, que, apesar de diretamente vinculada à temática da parte
anterior, tem um cunho mais geral. Sinteticamente, trata-se de, com
base no material das entrevistas e de campanha, se explorar os referenciais
gerais de definição da atividade política e as esferas a que se remetam.
Num primeiro exame do material fica evidente, por exemplo, definições da atividade política e, por extensão, da excelência de seus pretendentes, com base na atividade empresarial em diferentes versões, em
atividades ético-religiosas, corporativas, e assim por diante. Portanto,
nesse caso, mais que tomadas de posição, interessa a apreensão dos princípios gerais de definição da representação política e as esferas sociais a
que estão referidos.
NOTA
* Professor Adjunto do Departamento de Ciências Políticas da UFRGS e pesquisador do NuAP.
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PAPEL DO ESTADO E MEIO-AMBIENTE
ALGUMAS INSTÂNCIAS EM FOCO

José Sérgio Leite Lopes*, Diana Antonaz **,
Gláucia Oliveira da Silva***, RosaneM. Prado****
Esta exposição se refere a um projeto de pesquisa que vimos desenvolvendo desde o final de 1996 sobre "Participação da População
no Controle da Poluição Industrial", apoiado originalmente pelo Banco Mundial e posteriormente pela Ford. Trata-se de uma pesquisa que
recobre vários planos e locais. A maior parte do trabalho desenvolvido
concentrou-se no estado do Rio de Janeiro, onde os municípios de Angra
dos Reis, Volta Redonda e Itaguaí — com as respectivas presenças da
Usina Nuclear, da CSN, e da fábrica de zinco Ingá - foram tomadas
para estudos de caso, com base em pesquisa qualitativa e quantitativa.
Relacionado a esses estudos de caso, foram pesquisadas diferentes instâncias governamentais e não governamentais ligadas às questões de
poluição e meio - ambiente. Como contraponto e fonte de comparação, foram também pesquisados o estado de Minas Gerais e Buenos
Aires.
Entre as temáticas abrangidas, além do campo da "percepção de
risco", necessariamente ligado às questões de poluição, podemos destacar; envolvimento público (como é expressado em inglês), ou participação da população, como nós dizemos; regulação informal,
"governança", democracia participativa. Podemos também admitir uma
premissa mais central em torno da idéia da regulação informal. Nesse
sentido, Shelton Davis mostra como tanto os instrumentos estatais de
controle na área ambiental, baseados em mudanças institucionais e reformas de leis e procedimentos, que se difundiram após a Conferência
de Estocolmo sobre o meio ambiente em 1972 - momento em que
foram criadas no Brasil instituições como a CETESB e a FEEMA quanto os instrumentos de mercado tais como incentivos fiscais e de
preços, embora instrumentos importantes e a serem reforçados, foram
ambos insuficientes para a promoção e a difusão das mudanças
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comportamentais e institucionais necessárias para deter o avanço da
degradação e mais ainda para promover um "desenvolvimento sustentável' . Muitos analistas salientaram a necessidade da combinação daqueles instrumentos convencionais com instrumentos de natureza
societal, tais como a criação de condições institucionais para o
envolvimento público generalizado da sociedade civil na "questão
ambiental . E essas análises já não são estranhas a novas orientações
institucionais de financiadores internacionais. A regulação informal seria
assim um indicador do grau alcançado por organizações esparsas e
diversificadas de populações locais, e se intensificaria como uma
conseqüência de uma política de promoção generalizada de organizações da sociedade civil.
Mas Davis salienta que, mais do que instrumentos de mudança
e reforma a serem implementados ou a serem esperados de forma utópica, o envolvimento público pode ser considerado como uma forma
efetiva de comunicação social entre o governo e outros agentes sociais
numa dada sociedade. Para se sair do impasse que a literatura sobre
envolvimento público" ou "participação popular" acaba ocasionando
- alguns enfatizando o papel de participação dos parceiros de financiamentos como forma de tornar mais eficaz o resultado do próprio financiamento; outros vendo a participação como meio para a promoção de
uma maior "governança" democrática, da equidade, do fortalecimento
da sociedade civil e do respeito pelos direitos humanos em países em
desenvolvimento; outros, ainda, enfatizando o papel da "participação
popular" no fortalecimento ("empowering") da população pobre e na
construção das bases para formas de desenvolvimento de "baixo para
cima e não de cima para baixo" - é preferível considerar-se tal
envolvimento público mais neutramente como um processo de comunicação social no qual vários atores participam das tomadas de decisão
em graus variados de intensidade, juntamente com as autoridades públicas. Esse envolvimento público pode se fazer de forma fraca ou forte,
dependendo do contexto institucional mais amplo e da natureza e do
grau da transparência, bem como da abertura dos processos de interação
e comunicação entre governos e cidadãos. Dessa forma, passa-se a depender do exame empírico de cada caso, dando-se importância para a
análise etnográfica e historiográfica.
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Estudar casos, selecionados de acordo com uma problemática
geral, que possam trazer novos elementos de discussão — é isso que se
pretende com o trabalho que desenvolvemos e do qual são aqui apresentados alguns aspectos referentes apenas ao âmbito do estado do Rio
de Janeiro. Durante o trabalho de campo, vimos que algumas instituições eram de grande importância para entendermos o papel do Estado
em questões usualmente consideradas "ambientais". Na pesquisa, nos
movimentamos com certas dificuldades vindas das perguntas gerais que
criamos para nortear o trabalho porque já nas perguntas tivemos que
operar cortes, como por exemplo, a separação entre "sociedade civil" e
"Estado", que acabavam por se mostrar mais ricos na produção de novas perguntas do que na concretização das respostas que achamos que
elas poderiam mais facilmente apontar. Mesmo porque dispensamos a
densa discussão conceituai que tais categorias suscitam, para deixá-las
como grandes referências sem entretanto enfrentá-las como nosso objeto de estudo.
Privilegiamos inicialmente os Conselhos Municipais responsáveis pelo "meio ambiente" nas três localidades estudadas: eles fazem
uma interface entre população organizada e prefeituras locais, sendo
úteis não só por isso, mas também por estabelecerem uma certa uniformidade de encaminhamento do trabalho de campo e propiciarem a
visualização das práticas utilizados no cotidiano de nossos entrevistados. Esse padrão misto formalizado nos Conselhos - "Estado" e "sociedade civil", ou melhor, população organizada — une os dois aspectos
da sociedade que, sobretudo no plano do discurso e das intenções, várias instituições e instâncias pretendem integrar. Isto ficou claro também
quando entrevistamos funcionários municipais dos Programas de Saúde do Trabalhador, que funcionam em colaboração com líderes sindicais. A propalada retração do Estado com relação aos assuntos públicos
vem acompanhada dessa perspectiva de consolidar a colaboração entre
governo e população, e o vício da desobrigação de antigas responsabilidades pode tornar-se a virtude das "parcerias". Para essa cooperação, o
Estado vem criando esses poros como exemplificam os Conselhos Municipais e os Programas de Saúde do Trabalhador, e também possui
apêndices, na forma de instituições montadas com a pretensão de neutralidade técnica, como é o caso das universidades públicas e de agênci-
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as específicas de "meio ambiente", como a FEEMA, ou neutralidade
jurídica, como e o caso do Ministério Público. São instituições do Estado mas que, gozando de vários graus de autonomia, podem funcionar
contra o governo, no caso de ele ser o poluidor, e a favor dos interesses
da população. Com relação ao poder legislativo, os vereadores têm relativa importância para as questões relacionadas ao "meio ambiente" nas
três localidades estudadas; essa importância aumenta, entretanto, no
âmbito estadual, onde a existência de uma atuante Comissão de Meio
Ambiente da ALERJ evidencia a disposição de alguns deputados manterem confrontos que poderíamos denominar de "ambientais". O entendimento do papel do Estado também requer referências às ONGs,
porque, criando sua identidade em oposição ao Estado/governo, elas
podem agir num espaço por ele anteriormente ocupado. Assim, em
conjunto com os órgãos estatais ou contra eles, aliando a anti-expertise
a uma atuação de longo alcance - de âmbito internacional, como o
Greenpeace, ou estadual, como Os Defensores da Terra — no contexto
das "questões do meio ambiente", as ONGs podem significar em alguns momentos um anti-poder.
Observamos que a intermediação de especialistas e de instituições externas às localidades estudadas é fundamental no processo de
descoberta da poluição e de sua legitimação diante de tribunais e de
órgãos públicos, bem como na construção de uma "opinião pública".
Assim, verificamos a importância de diversas instâncias de intermediação,
tanto no processo de descoberta da poluição, quanto na construção da
idéia da poluição enquanto "fato" ou "verdade", e na constituição de
uma luta ou de um caso. Através da intermediação de agentes externos
torna-se possível a passagem da qualificação de "incompetentes" e "irracionais" freqüentemente atribuída a comunidades atingidas, à possibilidade de estas serem ouvidas, através de profissionais ou instâncias
que constituem uma anti-expertise. Assim, encontramos com regularidade a intervenção, entre outros, dos seguintes mediadores institucionais
que se destacam: as ONGs; as universidades públicas; os programas de
saúde do trabalhador; e o Ministério Público.
A questão ambiental levou ao desenvolvimento de novas áreas
de conhecimento no âmbito de diferentes disciplinas, como a saúde
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pública, a engenharia de produção, diferentes especialidades médicas,
o direito, a oceanografia, a geologia, para citar algumas. As entidades
ambientalistas apresentam suas diretorias através das profissões de seus
dirigentes ou associados, o que contribui para a constituição de sua
imagem externa. Freqüentemente essas pessoas passam a exercer dentro
das associações uma atividade profissional de novo formato enquanto
militantes ambientalistas. Verifica-se, assim, que o que possibilita que
as ONGs assumam freqüentemente o papel de intermediárias e de apoio
às populações é o fato de agregarem prioritariamente profissionais de
nível superior, originários das camadas médias, e que procuram utilizar
o seu conhecimento para pensar a questão ambiental. Isso pode explicar também as divergências que eventualmente surgem entre essas entidades e as comunidades locais que mantêm uma relação de dependência em relação aos poluidores.
O PST - Programa de Saúde do Trabalhador, da Secretaria Estadual de Saúde, surge como Coordenadoria Estadual de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente (depois reduzido a PST em virtude de lutas
de competência no aparelho da administração estadual). A atuação do
PST exemplifica um caso em que o Estado abre canais para a população organizada se expressar e encampa "questões ambientais" graças a
uma conjuntura específica na qual os profissionais de saúde do trabalhador passam a ver o "meio ambiente" como uma questão associada à
da saúde. Essa posição ganhou adeptos entre alguns ambientalistas, como
é o caso dos Defensores da Terra, que dirigem parte de suas ações para
o interior das fábricas.
O Ministério Público (MP) tem uma série de atribuições mas,
para o presente trabalho, é particularmente interessante aquela relativa
à defesa dos "interesses difusos", nos quais as questões de "meio ambiente" são enquadradas. Em 1981, com a lei que instituiu a política
nacional do meio ambiente, o Ministério Público ganhou mais uma
função: a "tutela do meio ambiente". Também a Constituição de 1988
tornou-se um marco para a estrutura do MP porque ela não só sistematizou e ampliou a legitimidade do MP com relação à defesa dos direitos
difusos, como também retirou do MPF a incumbência de defender a
União, passando esta tarefa a ser de responsabilidade da Advocacia Geral
da União (AGU).
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Os problemas ambientais, por se enquadrarem no âmbito dos
direitos difusos, chegam preferencialmente à Justiça via Ministério Público. Os instrumentos legais mais afeitos à resolução de problemas
ambientais - ação civil pública e inquérito civil público - são quase que
de propriedade do MP, que substitui os indivíduos na defesa dos interesses difusos perante a Justiça. Então, é o Ministério Público (MP) que
entra na Justiça", com os instrumentos apropriados, para defender a
coletividade. Por isso, ao longo da pesquisa, percebemos a grande importância que o MP vem assumindo na defesa do meio ambiente, sendo uma referência para lideranças que se dispõem a ir contra poluição e
degradação ambientais.
Porém, a maior vantagem do MP não é "entrar na justiça", o
que certamente confere mais legitimidade à queixa dos cidadãos; é a
possibilidade que ele dispõe de fazer acordos entre as partes, sem justamente precisar recorrer ao judiciário. O MP só vai à justiça se o acordo
fracassa, servindo assim como um intermediário entre o poluente e os
que reclamam e sua atuação. E, nos três casos estudados no Estado do
Rio, teve um peso importante justamente no que concerne ao estabelecimento de um acordo extra-judicial e à divulgação de informações.
Queixas contra a Ingá, CSN e Usina Nuclear tiveram representação no
Ministério Público Federal, e posterior tramitação na justiça, embora
ainda sem solução.
A FEEMA, que é a agência estadual que poderia agir para a solução dos problemas ambientais, encontra-se em uma fase de declínio.
Caso contrário, ela poderia mediar contendas entre indústrias poluidoras
e atingidos, fornecendo especialistas e usando seu poder decisório, por
ser uma instância executiva. Mas a "decadência da FEEMA" foi uma
referência obrigatória em todas as entrevistas que fizemos dentro e fora
da própria FEEMA e em todas as alusões feitas a ela: por parte do
publico em Angra, Volta Redonda ou Itaguaí; dos próprios funcionários e técnicos de diferentes níveis dentro da instituição; nos relatórios de
atividades da instituição. O que mantém a FEEMA de pé são as atividades que, apesar da crise da instituição, vêm sendo desenvolvidas, e
nas quais estão engajados os técnicos que ali permaneceram graças aos
convênios com agências estrangeiras (alemãs e japonesas) financiadoras
de projetos como a propalada despoluição da Baía de Guanabara. Os
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tradicionais e eficazes e que, por isso, não são automaticamente dispensados pela população. Outras instâncias têm papéis específicos, não
superpostos aos das agências. É possível então dizer que, de um lado,
mediante a ausência, ou em face da atuação precária, de tais instituições, a população tende a não buscá-las, e de outro lado, certas instâncias de intermediação e resolução de seus reclamos - o poder local, o
ministério público, ONG's, universidades e parlamentares — permanecem com seu espaço garantido, e às vezes ampliado, pela demanda de
associações, lideranças e público em geral.
No que diz respeito ao acesso e ao compartilhamento de informações ambientais entre as agências governamentais e os grupos de
cidadãos, o que observamos foi também a precariedade que impera, a
começar do elenco dos canais a que se pode recorrer e a competência de
cada um - o que nem sempre é alguma coisa de simples acesso ou fácil
compreensão. Um cipoal de competências - esta foi a maneira pela
qual um componente do MP se referiu à questão. Nesse cipoal encontram-se emaranhadas redes de instituições públicas que licenciam,
multam e interditam por parte dos municípios, estados e União, redes
que são acionadas segundo critérios legais, mas que deixam, pela complexidade e superposição de funções, margem à satisfação de interesses
políticos e também pessoais.

técnicos se queixam da falta de infraestrutura, da demora nas providências a serem tomadas em função da centralização das deliberações na
CECA-Comissão Estadual de Controle Ambiental. Reclamam ainda
que os critérios originalmente técnicos da FEEMA haviam se transformado em critérios políticos e que a situação salarial dos funcionários
gera atitudes de viração. Ouvimos, de diferentes líderes de movimentos
e também de componentes dos quadros administrativos das prefeituras
nas três localidades que pesquisamos, queixas sobre demora e acusações
de corrupção em relação à FEEMA, e lamentos sobre o fato de a instituição - que um dia foi um modelo de agência de controle ambiental tenha sido abandonada pelo governo, no início dos anos 90.
A ocupação do espaço da FEEMA pelos órgãos ambientais de
nível municipal, ilustrada positivamente pelo caso da Secretaria de Meio
Ambiente do Rio, que significa a concretização de uma política de transferir competências para níveis mais locais, segue a mesma linha das
"parcerias" e "acordos" para fins de controle ambiental vêm ocorrendo
com mais freqüência entre prefeituras e FEEMA e entre prefeituras e
grupos de cidadãos locais do que diretamente entre a agência e as comunidades/grupos locais. Em geral, o que encontramos foi, de um lado,
agências ambientais fragilizadas política e tecnicamente, com baixo reconhecimento e alvo de críticas das lideranças locais; e de outro, os
conselhos e os órgãos de meio ambiente das prefeituras, ou "a Prefeitura", com uma atuação mais eficaz e maior reconhecimento em nível
local. E, ainda, uma tendência de estabelecimento de acordos entre as
agências e a prefeitura e entre a prefeitura e segmentos da população,
mas não entre as agências e grupos locais.
Com base nessa pesquisa realizada no âmbito do estado do Rio
de Janeiro sobre a participação da população no controle da poluição
industrial, poderia argumenta-se que a pressuposição de que recorrer às
agências ambientais seja o caminho ideal para o cidadão que quer fazer
valer seus direitos se coloca possivelmente na medida em que essas agências foram criadas também com a finalidade de oferecer a expertise necessária no controle da poluição. Mas a sua existência por si só não
garante a sua eleição pelos cidadãos. A sua existência devem ser acrescidos fatores como competência e agilidade em atender. Além disso, a
criação dessas agências pode acabar competindo com outros caminhos

' Davis, S. 1996. "Public Involvement in Environmental Decision-Making.
Some Reflexions on the Western European Experience". Washington- The
World Bank.
" Landim, L. 1993. A invenção das ONGs; do serviço invisível à profissão
sem nome"; tese de doutorado, PPGAS/MN/UFRJ.
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UM ENREDO EM TRÊS ATOS:
RITUAIS DA VIDA INTERNACIONAL

Paulo de Góes Filho *
O movimento de transição dos processos de interação entre comunidades políticas, que sob múltiplas formas assumiam, na Europa
do sec. X, a feição de estados, para as relações entre Estados-naçao, tal
como hoje as concebemos, foi, como tantos outros, um processo de
longa duração. Nascidas da necessidade de estabelecer vínculos entre
uma pluralidade de estados, independentes e soberanos, derivados da
fragmentação, no Ocidente, de uma "humanidade universal", essas relações foram se construindo simultaneamente à autonomização dessas
unidades políticas, quando o modelo dominante passou a ser o Estadonação. É possível afirmar que a construção do internacional, aqui definido como o espaço de interação entre unidades "individualizadas", é o
resultado do primado do nacional como princípio de organização política, que ao mesmo tempo cria identidades e estabelece diferenças.
No plano supranacional, muitos processos semelhantes aos que
se haviam verificado no decorrer da invenção das nações como comunidades imaginadas, também tiveram lugar. Inventaram-se tradições e
continuidades num movimento que parece ser recorrente na legitimação
das comunidades políticas. Entre as tradições merecem ser lembrados o
instituto da imunidade diplomática, a extra-territorialidade das embaixadas, o credenciamento dos representantes e a concentração dos processos de negociação num espaço e num tempo pré estabelecidos. Quanto à linguagem, menos do que o acordo sobre um idioma comum, foi
estabelecido um conjunto de normas que constituíram o "código da
diplomacia"; o protocolo e as regras de procedimento.
Tudo isto foi posto em prática de forma ritualizada, não só a fim
de evitar possíveis "mal entendidos" nas relações bilaterais, mas sobretudo para demarcar as fronteiras simbólicas que distinguiam cada nação. Progressivamente muitos desses procedimentos, codificados de
maneira extremamente elaborada, foram sendo naturalizados e passa-
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ram a se confundir com a própria "essência" da prática diplomática e a
constituir as referencias a partir das quais as "nações" deveriam interagir.
No momento em que a dimensão internacional da vida social se encontra num acelerado processo de expansão é interessante observar como
as formas de relacionamento nos fóruns multilaterais, que se multiplicaram nos últimos 80 anos, são fortemente marcadas por alguns modelos inspirados nesses códigos.
As experiências de campo a partir das quais realizei as etnografias
que fundamentam o presente trabalho se baseiam em três eventos de
que participei e nos quais pude observar diferentes formas de construção da relação entre o nacional e o internacional cuja variação foi fruto
da presença predominante, em cada um deles, de um dos seguintes
tipos de agentes interessados: diplomatas, especialistas e funcionários.
O primeiro grupo de evento abrange dois períodos de sessões da Terceira Comissão da Assembléia Geral das Nações Unidas, em Nova York,
em 1996 e 1999; o segundo a Xa Assembléia Geral do Scientific
Committee on Problems of Environment (SCOPE), vinculado ao
International Council of Science (ICSU), em 1998, em Nova Jersey, e
o terceiro a Reunião Regional de Consulta para a Conferência Mundial
sobre a Ciência, promovida pela UNESCO, realizada em Santo Domingo, República Dominicana, em 1999.
A comparação entre esses eventos é reveladora de formas diversas de "inventar" a dimensão "internacional" da vida social como um
espaço privilegiado para a produção de "cosmologias universais", que
sejam capazes tanto de expressar a existência de uma "comunidade de
nações no plano simbólico, quanto justificar a existência de um conjunto de instituições, agentes, práticas e normas que a consubstanciem.
Apesar da diversidade dos contextos e dos agentes envolvidos é possível
perceber, subjacente a esses eventos, um mesmo "enredo", uma mesma
forma ritual e uma mesma intenção de tratar de temas "transnacionais"
como universais.
Em primeiro lugar, participar dessas reuniões foi uma oportunidade para que eu observasse, como em cada um desses eventos uma
mesma forma ritual pôde ser acionada, na medida dos interesses estratégicos dos agentes no sentido de legitimar seu papel como co-responsáveis pela imposição desses princípios.Em segundo lugar, embora ne-
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nham desses eventos tivesse por objetivo a discussão de temas ligados
de forma mais evidente aos "interesses nacionais", como o comércio ou
as fronteiras, em todos eles, com maior ou menor intensidade, a "presença" do nacional foi recorrente, seja para produzir identidades, seja
para marcar diferenças.
Nesses encontros os temas discutidos foram de várias naturezas;
direitos humanos, meio ambiente e ciência. No debate de cada um
desses temas, buscou-se, de um lado, enfatizar seu caráter de universalidade e, de outro, reafirmar a "distinção" entre as nações, não como
fruto de seus interesses "egoísticos" mas como resultado de sua maior
ou menor capacidade de exercer os seus "deveres" ou de desfrutarem
dos benefícios que lhes caberiam por direito. Nos debates eram as nações substancializadas, que se tornavam "credoras" ou "devedoras" de
um "bem" ou de um direito universal. Apesar das distintas representações e das estratégias variadas utilizadas para afirmar a universalidade
de cada um desses temas, presentes na vasta documentação disponível,
na prática os atores orientavam suas ações a partir de uma permanente
tensão entre o nacional e o internacional.
Talvez o ponto mais importante do trabalho de campo tenha
sido a possibilidade de confirmar, em cada um desses eventos, o reconhecimento pelos outros atores, que não os diplomatas, de que a
legitimação desses construtos culturais que vem sendo impostos como
"universais" depende, em última instância, dos rituais da política internacional, nos quais a interação entre as nações se faz através de representantes autorizados.
Por disporem de um conjunto de propriedades, como: formalidade, convencionalidade, estereotipia e rigidez que caracterizam outros
rituais é que esses eventos são capazes de consagrar novas cosmologias.
A essas características formais associa-se, por sua vez, a representação
desses "princípios" como sendo permanentes, eternos e imutáveis. Na
medida em que a "permanência" e a "legitimidade" são características
fundamentais da tradição e a "repetição" da forma e do conteúdo atribuem a esses princípios a aparência de "eternidade", é que esses rituais
recorrem a fórmulas consagradas como garantia de sua eficácia.
A forma ritual a que me referi procede do fato de que esses eventos, independentemente de sua denominação, tem como modelo as
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"assembléias" que pressupõem, entre outros princípios: a
representatividade dos participantes, a igualdade de direitos e deveres
entre os membros, a convocação previa com vistas ao cumprimento de
determinados objetivos, a explicitação desses objetivos numa agenda
ou programa de trabalho submetida à aprovação, a eleição dos responsáveis pela condução dos trabalhos, a possibilidade submissão de propostas ao plenário e a aprovação das propostas por consenso ou por
voto que se convertem em "decisões", "declarações" ou "programas".
Independentemente dos temas tratados e de sua eventual importância no contexto da política internacional, a possibilidade de "êxito"
de cada um desses eventos dependeu essencialmente de três fatores: (a)
da legitimidade dos participantes, dada pelo reconhecimento de sua
representatividade; (b) da observância das regras de procedimento e (c)
da condução dos processos de negociação, observável na dimensão pragmática de cada ritual.
As sessões da Terceira Comissão Um período de sessões da Assembléia Geral das Nações Unidas compreende etapas claras. Cada sessão anual tem início com o debate geral, que dura duas semanas e é o
momento mais importante do ritual, quando são feitos os discursos
dos chefes de estado e de governo. Em função do grande número de
questões que devem ser discutidas no decorrer de cada Sessão {foram
cerca de 160 itens distintos na 51a Sessão e 170 na 53a Sessão), tem
inicio o trabalho das seis Comissões em que se divide a AG: (1) Ia Comissão - Comissão de Desarmamento e Segurança Internacional
(2) 2a Comissão - Econômico-Financeira, (3) 3a Comissão - Social,
Elumanitaria e Cultural , (4) 4a Comissão - Especial Política e de
Descolonização , (5) 5a Comissão - Comissão Administrativa e Orçamentária, (6) 6a Comissão - Legal.
A cada ano uma proposta de programa de trabalho é encaminhada à Assembleia-Geral pelo Secretariado. O processo, que precede
o debate geral na AG, se inicia com a eleição, pela Assembléia Geral,
em sucessivas reuniões, dos Presidentes das Comissões, entre os quais o
da Terceira, seguida pela eleição da Mesa. A composição da Mesa obedece a critérios de proporcionalidade e representação regional entre os
Estados Membro. Aprova-se, em seguida, a proposta do Secretariado
que se converte no Programa de Trabalho, com a definição da estrutura
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e da seqüência das atividades a serem observadas no âmbito de cada
Comissão.
O Programa de Trabalho propõe para um conjunto de sessões relacionadas a um tema - a seguinte sistemática: pronunciamento
introdutório pelo Presidente sobre o item da agenda e apresentação de
documentos, aos quais se segue o debate geral sobre o item. O debate
geral na Comissão obedece a uma lista de inscritos que se pronunciam
sobre os assuntos relacionados na pauta de que trata a sessão, indicando
o tema a ser abordado. A partir do debate geral são introduzidas, a cada
ano, as novas propostas de resolução relacionadas ao item em discussão.
Considerado como um todo, ou seja o conjunto de sessões que
compõem o programa de trabalho da Comissão durante uma Sessão da
Assembléia-Geral, o ritual compreende três momentos distintos: (1)
introdução e debate dos temas, (2) apresentação e discussão de propostas de resolução, (3) adoção, por consenso ou por voto, das propostas
de resolução para, posterior encaminhamento ao plenário da Assembléia-Geral.
A introdução de uma proposta de resolução implica em um longo processo de negociação sobre as eventuais modificações que uma
delegação ou grupo de delegações deseja introduzir no texto. Mesmo
tendo sido aprovada em sessão anterior as propostas são atualizadas de
forma a refletir o debate em outros fóruns da ONU. Um indicador de
prestígio é o numero de adesões que uma proposta de resolução recebe
no decorrer do processo de negociação. No período entre a apresentação e a aprovação da proposta circula uma lista de adesões. Um membro da delegação proponente corre a sala na busca da assinatura dos
outros delegados.
A intervenção, é feita pelo orador de sua bancada e dura aproximadamente cinco minutos. Uma prática freqüente no decorrer das sessões é a adesão de novos países. Esta se faz, depois da apresentação da
proposta pelo patrocinador e por co-patrocinadores, quando os delegados erguem a mão ou a bandeira (tabuleta com o nome do país), solicitam a palavra e declaram seu co-patrocínio, que é registrado nas sucessivas versões do documento.
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Terminada a introdução da propostas relativas ao tema o Presidente coloca em discussão outros itens do Programa de Trabalho. Estando inscrito, um delegado, fez seu "discurso", numa das línguas oficiais. O discurso, diversamente da intervenção, tem por objetivo declarar
a posição de uma dada delegação e por conseguinte não é objeto de
debate, a menos que contenha uma acusação a uma outra delegação,
gerando direito de resposta. Dependendo da importância atribuída pelo
país ao tema, o discurso é previamente reproduzido de forma a ser posto à disposição das demais delegações. Em alguns casos é praxe que o
autor do discurso seja procurado por outros delegados durante a sessão para que forneça uma cópia do que foi lido, o que demonstra o
apreço do solicitante ao teor do que foi enunciado. 19
No contexto das sessões os discursos parecem ser manifestações
do que Herzfeld (1997,p. 14) chama de dissemia dos discursos nacionalistas, na medida em que enunciam, no espaço da interação entre
Estados-nação a versão do ideal de boa sociedade, democrática e
pluralista, associada à imagens estereotipadas que cada Estado pretende
veicular. Nos discursos são exacerbados os traços que, ao mesmo tempo
que individualizam cada Estado e sua "cultura", enfatizam aqueles princípios já reconhecidos como capazes de forjar a identidade da "comunidade de nações". Recorre-se freqüentemente nos discursos a exemplos
de programas nacionais que comprovem o cumprimento de compromissos já assumidos. Aqui não se fazem "promessas" mas comprovamse ações.
A Assembléia do SCOPE/ICSU O SCOPE, um comitê científico do ICSU. O SCOPE é constituído por (1) uma Assembléia Geral,
que se reúne ordinariamente a cada 3 anos, (2) um Comitê Executivo,
(3) um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário Geral, um Tesoureiro e o Presidente antecedente e (4) pelos organismos aderentes
(academias de ciências, conselhos de pesquisa e outras associações científicas).
O Programa proposto para o evento compreendia, além da Xa
Assembléia Geral e de algumas reuniões fechadas do Comitê Executivo, dois Simpósios científicos; o primeiro chamado "New Jersey as a
Microcosm e o segundo "The Commons Revisited: an Américas
Perspective . A combinação desses dois tipos de eventos, é reveladora
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do caráter que se pretendeu atribuir ao encontro. Ao mesmo tempo em
que questões de natureza política eram tratadas, a "natureza científica",
deveria ser preservada de forma a atribuir ao evento um traço distintivo
de outros tipos de reunião onde a "política" assume maior relevância.
Embora marcada pelo fato de estarem ali representados "comitês
nacionais", a reunião pretendia ser uma assembléia entre "pares". O
evento foi concebido de forma que as distintas esferas de pertencimento
- nacionalidade, cargos políticos, posições administrativas - dos participantes fossem minimizadas para que uma "identidade comum" fosse
estabelecida: o pertencimento a um grupo capaz de partilhar interesses
comuns. A categoria englobante e metafórica usada com freqüência era
a "SCOPE community".
Por ser uma assembléia, por definição entre iguais, acionar e
marcar as diferenças só se tornaria oportuno quando os temas em debate assim o ensejasse. Em princípio o "global" se construía enquanto
internacional, por ser objeto de uma "ciência sem interesses ou fronteiras" e portanto por atingir toda a humanidade. Mas simultaneamente
cada tema deveria ser considerado, também, como de interesse local e
conseqüentemente ser um objeto de preocupação legitima dos comitês
nacionais.
A seqüência proposta no programa para a Assembléia era bastante semelhante à adotada em outros rituais que tem lugar na Nações
Unidas. No entanto, ao contrário do que ocorre naquela organização,
os aspectos substantivos adquiriram uma nítida precedência sobre os
aspectos formais, evidenciando o caráter "especial" do evento. Antes da
apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho, o Presidente explicou as regras de procedimento com relação à adoção das propostas de
resolução, à eleições do Comitê e franqueou a palavra à audiência.
Os temas a serem discutidos diziam respeito aos itens da agenda
a "New evolution and future Orientation for SCOPE in 2000" e a
"Discussion on the functioning of SCOPE — The Role of SCOPE Committees
and InternationalMembers. "As intervenções tinham a clara intenção de
reafirmar que um novo paradigma, capaz de incluir as preocupações
com a dimensão sócio-econômica dos problemas ambientais, pré-requisito do desenvolvimento sustentável que já estava em pleno processo de consagração.
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Algumas manifestações da audiência confirmaram essa nova perspectiva como a alternativa possível ao SCOPE de se manter na liderança de novas iniciativas e de reconfigurar seu papel no cenário internacional. Foram particularmente reveladoras desse fato a manifestação do
representante da UNESCO no sentido de conclamar os presentes a
participarem ativamente das atividades de preparação da Conferência
Mundial sobre a Ciência e as declarações de apreço do Presidente com
relação à UNEP.
Os relatórios dos grupos de trabalho passaram, então a ser apresentados e o Presidente solicitou ao Comitê de redação que produzisse
os documentos de recomendação com base nesses relatórios. As alterações nos documentos eram feitas à medida em que cada um era lido,
numa sistemática diversa da observada na ONU. O próprio Presidente
intervinha no debate, claramente adequando" a linguagem dos relatores
aos objetivos do Comitê Executivo. O argumento utilizado era de que
a Assembléia decidia e não recomendava. Lidos os relatórios passou-se
à eleição do novo Comitê Executivo. Aqui também o procedimento foi
diverso do observado na ONU, embora a preocupação de mimetizar
algumas das regras vigentes nas Nações Unidas estivesse presente. Os
candidatos foram apresentados numa chapa em que ao lado de cada
posto pretendido e nome figurava o país de origem, numa clara referência à preocupação de que a chapa refletisse um equilíbrio regional.
Finalmente a fase conclusiva da reunião teve início com a distribuição das minutas de resolução. Como foi descrito anteriormente,
houve uma participação ativa do Presidente no sentido de "corrigir" à
linguagem, o que fez com que a relatora comentasse não estar muito
ciente das formalidades . Todas as propostas de resolução foram aprovadas e encerrou-se a Assembléia.
O terceiro evento do qual participei foi a Reunião Regional de
Consulta para a Conferência Mundial de Ciência convocada pela
UNESCO, em conjunto com o ICSU.
Vários contatos com os funcionários do Escritório da UNESCO
no Uruguai precederam minha participação no encontro. Na visão desses funcionários, a participação "expressiva" de vários países latino-americanos seria importante para evitar que o documento proposto pela
sede da UNESCO: Science for the Twenty-First Century - A New
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Commitment, fosse endossado pelos participantes de forma a-crítica.
Esse temor derivava do fato de que, segundo eles, o documento proposto pela sede era extremamente vago e, em alguns aspectos "tendencioso , o que vale dizer adequado apenas aos interesses e preocupações
dos países desenvolvidos.
Ao contrário das outras reuniões, sucessivas versões da agenda e
do programa de trabalho foram distribuídos previamente aos participantes por correio eletrônico. Não obstante, durante o decorrer do evento a agenda foi alterada várias vezes, seja porque alguns apresentadores
não compareceram, seja porque não houve concordância por parte dos
presentes ao formato proposto. Esse fato decorreu de um processo de
disputa que se instaurou, desde o início, entre as distintas classes de
participantes, com relação aos próprios objetivos do encontro.
Dois representantes da UNESCO vindos de Paris apresentaram
as finalidades do encontro:, os objetivos da conferência de Budapeste e
o que se pretendia da Reunião de Consulta de Santo Domingo. Um
aspecto enfatizado nas duas apresentações foi o caráter singular da Conferência de Budapeste que não havia seguido os procedimentos habituais adotado na organização das conferências internacionais que têm lugar no âmbito do sistema das Nações Unidas, qual seja a realização de
reuniões preparatórias onde os documentos são negociados entre os
representantes governamentais e culminam na adoção dos documentos
no evento final.
A programação inicial previa a realização de "três sessões
temáticas" versando sobre assuntos que no entender dos organizadores
teriam um possível impacto sobre os rumos da Conferência de Budapeste. Os trabalhos dessas sessões, como ocorreu com relação aos
simpósios realizados durante a Assembléia do SCOPE, atendia fundamentalmente ao interesse dos organizadores, mas nos dois casos estratégias distintas foram adotadas resultando em efeitos radicalmente distintos sobre o desenvolvimento e o efeito do "ritual". Na Assembléia do
SCOPE o objetivo dos simpósios era o de reafirmar a centralidade do
meio ambiente em dimensões da vida social que se processam no nível
local, nacional e global. No caso da Reunião de Consulta a luta se processava entre o grupo que enfatizava a globalidade da ciência e aqueles
que defendiam a necessidade de uma "ciência nacional" ou "regional".
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O debate que se seguiu as essas exposições foi intenso, quando as questões suscitadas por um Ministro de Estado encontraram grande repercussão junto à platéia.
Imediatamente após os trabalhos, um grupo restrito de participantes foi convidado a comparecer a uma reunião fechada numa das
suites do hotel, na qual se discutiu a estratégia de transformação da
agenda proposta, de forma a contemplar as preocupações levantadas
durante os debates do dia. Concretizava-se dessa forma a reação pretendida pelos organizadores à proposta vinda de Paris.
A reunião do dia seguinte teve início, com as salas arrumadas
como se as atividades do dia fossem ser desenvolvidas em quatro mesas
de trabalho. Entretanto, como havia sido combinado, um representante pediu a palavra para contestar a maneira pela qual o programa havia
sido organizado. Propôs que os participantes se mantivessem em sessão
plenária até que se concluísse a análise da minuta de declaração de Budapeste.
Os trabalhos se desenvolveram com dificuldade. Na ausência de
uma agenda e de regras de procedimento claras, os participantes se inscreviam para intervenções ou faziam apartes sobre a Declaração de
Budapeste de forma assistemática. No final do dia decidiu-se que um
dos relatores faria um relátório global das discussões que, se aprovado
seria encaminhado como contribuição à UNESCO. Entretanto diante
das críticas ao documento e na ausência do Plano de Ação chegou-se a
um impasse. Um documento constado apenas de sugestões à declaração não correspondia as aspirações dos participantes.
Nesse momento tornou-se claro que os organizadores haviam
perdido o controle da situação, que os objetivos originalmente pretendidos se haviam desvirtuado e que, portanto seu compromisso em fazer
que as propostas emanadas de Santo Domingo chegassem a Budapeste
havia desaparecido. Por outro lado, na medida em que a sistemática
proposta pela UNESCO havia sido rechaçada, o canal de comunicação
entre os participantes da reunião de Santo Domingo e a reunião de
Budapeste precisava ser reinventado. Foi necessário, portanto, adotar
uma nova sistemática segundo a qual os participantes fizessem chegar a
Budapeste um documento "autorizado" que pudesse circular na Conerencia. A opção foi a de se formular uma Declaração de Santo Do-
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mingo que chegaria a Budapeste através de canais diplomáticos e não
por meio da UNESCO.
A distinção das nações no plano internacional, acarretou a necessidade da formação de espaços que possibilitassem sua interação.
Esta é a origem das organizações internacionais e da diplomacia parlamentar. Os espaços assim definidos são tão mais eficazes na
essencialização e naturalização dos objetos que pretendem consagrar,
na medida em que utilizem mecanismos que já se tenham mostrado
bem sucedidos em outros contextos análogos. Nesse sentido, a análise
da proximidade formal entre esses mecanismos pode revelar a importância que alguns tipos de rituais assumem na produção de "identidades" ou "distinções" entre nações.
Embora um conjunto significativo de agentes sociais, como as
organizações não governamentais, a mídia e os especialistas venham
ampliando sua participação no debate, o trabalho junto às Nações Unidas parece demonstrar que a consagração desses princípios "universais",
tem sido fruto basicamente do debate no bojo da diplomacia parlamentar, sugerindo que seus rituais tem sido o instrumento por excelência de sua legitimação. É no âmbito dos rituais entre os representantes
"legítimos" dos estados nacionais que esses princípios parecem adquirir, em documentos exaustivamente negociados, as propriedades que os
consagram e, posteriormente, os naturalizam.
Comparando os eventos é possível observar que na ONU os agentes enfatizam os aspectos formais como garantia da produção e da transmissão dos conteúdos, enquanto em outras organizações como o
SCOPE/ICSU a ênfase é dada ao conteúdo em detrimento dos aspectos mais formais. A presença desses dois atributos é, no entanto, condição indispensável para que os rituais internacionais surtam efeito.
No terceiro evento, a reunião de Santo Domingo, a inexistência
de regras claras fez com que nem os "oficiantes" nem os participantes
fossem capazes de negociar uma forma e um conteúdo capazes de legitimar suas aspirações. Na falência dos resultados esperados, foi necessário recorrer a outras instâncias de legitimação e nesse caso a solução
encontrada foi a de buscar os "canais diplomáticos".
Verifica-se portanto que nos três casos estudados foi imprescindível que a forma de inventar, consagrar e transmitir os conteúdos pre-
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tendidos fosse reconhecida como a maneira "legitima" de atingir os
objetivos pretendidos, qual seja o de produzir consenso quanto ao caráter universal de certos princípios. Essa forma pressupõe a existência
de um código, de uma linguagem comum e de um tipo de ritual que
através da repetição e atualização possa se tornar um modelo de interação
"natural" entre os representantes dos estados nação.
A adoção desse modelo parece buscar reproduzir em distintas
dimensões da vida internacional o uso do processo parlamentar, já consagrado na diplomacia multilateral, como garantia de imposição de novos
discursos morais sobre a sociedade e a natureza.
NOTAS
Pesquisador do NuAP (MN/UFRJ) e doutorando do PPGAS, UFRJ.
' Em 1998, observei que determinados discursos são fornecidos pelos delegados apenas no idioma em que foi pronunciado, sem tradução em inglês, o
que limita a mensagem aos membros de uma mesma comunidade de fala
que muitas vezes corresponde a um bloco ou grupo. Essa prática, freqüente
entre os árabes, não havia sido adotada em 1966, o que me leva a crer que o
orador naquela oportunidade desejava atingir a um público mais amplo.
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NOVAS FORMAS, VELHAS QUESTÕES:
ETNOGRAFIA DE UM SEMINÁRIO
DE CAPACITAÇÃO DE CANDIDATOS

Gabriela Scotto*
Em maio de 1998, no contexto da campanha eleitoral para se
eleger Presidente, governadores e deputados (nacionais e estaduais) realizou-se, em São Paulo, o 2o Congresso Internacional de Marketing
Político. Este seminário reuniu palestrantes nacionais e internacionais
considerados "profissionais do marketing político" quem, durante um
dia e meio e com a presença de um público de aproximadamente umas
200 pessoas, abordaram um vasto conjunto de temas relacionados às
campanhas eleitorais tais como: organização e definição da estratégia
de uma campanha, marketing para partidos políticos, campanhas políticas em outros países, o papel das pesquisas qualitativas e quantitativas, o uso do rádio, da TV, assim como a introdução de novas tecnologias
tais como a internet, etc.
No segundo dia, logo após o seminário, no mesmo local e praticamente para o mesmo público, foi realizado o Io Seminário de "Técnicas de Marketing Político específicas para candidatos à Deputado
Estadual e Federal" dirigido (segundo a programação) a candidatos a
deputado federal e estadual, assessores, consultores, publicitários, produtores, jornalistas e estudantes. Esses dois eventos, que serão analisados conjuntamente, foram realizados sem nenhuma delimitação formal que marcasse a separação entre ambos (apenas um convite para que
os participantes do 2o Seminário permanecessem no auditório). Ambos seminários tiveram o mesmo formato: palestras de tom didático,
ilustradas com transparências e vídeos e repletas de conselhos práticos
sobre como devem ser as campanhas, "dicas e macetes" para "candidatos vitoriosos ; após cada fala, era a vez do público fazer suas "perguntas
de esclarecimento". Tudo foi cuidadosamente filmado. O resultado dessas
horas e horas de palestras foi um "kit com 6 fitas", num total de 12
horas de duração cujo título e apresentação são: Marketing Político
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sem mistérios: tudo o que você sempre quis saber e não sabia como.
Um choque de informação exclusivo na veia. Um verdadeiro curso de
capacitação.
Embora muito brevemente, quero fazer um comentário sobre o
heterogêneo universo dos palestrantes. Mesmo sendo apresentados como
"profissionais do marketing político", não por isso todos os que estão
vinculados ao marketing são marketeiros, nem todos os que são designados como marketeiros, se reconhecem nesse termo. Se observa que,
não obstante o marketing político estar associado bastante estreitamente ao exercício de certas profissões (dentre elas, principalmente, administração, comunicação, economia com especialidade em estatística,
jornalismo e publicidade, e ciências políticas), é antes uma área de exercício profissional do que uma profissão específica. Uma análise mais
detalhada, tendente a dar conta dessa diversidade assim como de algumas das oposições que perpassaram o seminário e a partir das quais se
diferenciaram os profissionais entre eles, será um dos objetivos do artigoFinalmente, a esses dois eventos somou-se a realização da Ia Feira de Produtos e Serviços Políticos1!) Num grande salão ao lado do
auditório, no mesmo local onde era oferecido o café durante os intervalos, haviam sido levantadas numerosas barraquinhas de firmas e empresas que promocionavam e ofereciam desde os tradicionais brindes
de campanha (chaveiros, pentes, canetas, etc.), camisetas e bonés, panfletos, santinhos e outros impressos, cartazes e outdoors, até jingles,
serviços de mala-direta e telemarketing, assim como sofisticados
softwares para organizar as atividades e finanças durante a campanha.
O Seminário põe em evidência uma tendência que se percebe ao
longo das últimas campanhas eleitorais aqui no Brasil: o notório aumento de especialistas em campanhas eleitorais (jornalistas especializados
em política, profissionais da área da comunicação e da publicidade,
cientistas políticos, diretores de institutos de pesquisa de opinião, assessores de imprensa e de comunicação dos políticos, etc.) que participam, de diferentes formas, nas campanhas2. Esses "especialistas" que
falam situando-se num lugar representado como apolítico, ou ao menos exterior à Política, — representação essa sobre a qual fundamentam sua objetividade", — disputam entre si, com os jornalistas, e com
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os políticos, para impor sua própria visão ("qualificada")3 sobre a política, as eleições, sobre legislação eleitoral e campanhas, e sobre o que
candidatos deveriam fazer, dizer e até pensar para ganhar. Participam
em programas de TV e discutem "politicamente" as eleições e sobre
candidatos. Em suma, integram um conjunto de agentes sociais que
oferecem seus serviços e receitas prática a todos os que procuram atuar
sobre o campo eleitoral, especialmente aos políticos.
O texto pretende, a partir da analise etnográfica do Seminário e
da Feira acima mencionados, avançar na compreensão sobre o caráter
das transformações nas formas contemporâneas de fazer política decorrentes da introdução crescente nas campanhas eleitorais desses "especialistas (consultores políticos, assessores de comunicação e de marketing,
etc.) e dessas novas tecnologias. Quais são as conseqüências do
surgimento e da consolidação do marketing político nas formas atuais
de fazer campanha ? Há grandes mudanças ou são apenas novas aparências para velhas questões? Como pensar a novidade (ou não) dessas
práticas, dos agentes que as executam e das representações que as acompanham? Como pensar o significado e alcance dessas transformações
mas evitando cair no feitiço dos feiticeiros: no marketing que os próprios marketeiros fazem sobre a centralidade de seu papel e de seu trabalho de marketing na campanha de um candidato. Nesse sentido, a
pergunta pelas (novas?) formas contemporâneas de fazer política não
pode deixar de considerar as transformações resultantes da introdução
crescente nas campanhas eleitorais de novos "especialistas" (consultores
políticos, assessores de comunicação e de marketing, etc.) que participam (e concorrem eles também) desta disputa pela representação. Dentre
algumas das representações que estariam se impondo como crença compartilhada (e com muito sucesso si se consideram as somas de dinheiro
destinadas a marketing e o custo crescente das campanhas eleitorais)
encontra-se a idéia de que "fazer política" depende cada vez mais de
uma "boa comunicação".
Nesse sentido, consideram-se esses "casos" (o seminário e a feira), - tal como propõe Patrick Champagne ao analisar eventos políticos
tais como debates entre candidatos ou manifestações de rua-, como
possíveis acontecimentos analisadores (évenement analyseur) do campo político, quer dizer, como uma porta de entrada adequada para avan-
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çar na identificação das dinâmicas, dos agentes sociais, das relações e
dos "espaços" nos quais se geram conteúdos - conflitantes e concorrentes - sobre a política e o político. Quem são esses profissionais que situando-se num lugar externo à Política - se consideram especialistas
em Política com direito a intervir diretamente sobre o campo político?
obre quais técnicas, competência" e/ou conhecimentos fundamentam
seu caráter de especialistas em campanhas eleitorais? Estas são algumas
das questões que intentarei responder ao longo do trabalho cujo objetivo consistirá, então, em analisar o universo desses especialistas em campanhas eleitorais, que disputam e procuram impor tanto sua visão legítima da política em geral e do fazer campanha e particular, quanto a
definição de um lugar para eles mesmos nesse campo. Champagne
(op.cit.) chama à atenção para o fato de que é importante não subestimar o poder social destes "profissionais" porque um grande número
de es possui um verdadeiro conhecimento prático4 oriundo da prática
voltado para a prática. São eficazes, salienta esse autor, se referindo ao
caso que ele analisa (os profissionais ligados às pesquisas de Opinião
u
' mas que se aplica também, penso, a este universo de especialistas em campanhas eleitorais no Brasil), porque na medida em que procuram impor una nova representação sobre o quê é fazer política na
qual eles têm seu lugar, contribuem para criar um novo jogo político na
qual seus serviços e competências específicas se tornariam indispensáveis.
Assim, considero que uma Antropologia da Política, preocupada com os diversos significados e modos de ação da "política", deve
incluir necessariamente a análise destes novos profissionais da política,
entanto ativos produtores de sentidos e representações.
NOTAS
* Pesquisadora do NuAP (MN/UFRJ) e doutoranda do PPGAS, UFRJ.
1

Segundo o programa promocional do evento o 2" Seminário estava dirigido
a: candidatos majoritários; governador e senador; candidatos proporcionais: deputados federais e estaduais; assessores; coordenadores de campanha; partidos políticos; publicitários; jornalistas; produtores de TV e rádiopesquisadores; estudantes; agências de publicidade; fornecedores; empresários; vereadores".
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Para participar era precisso se inscrever e pagar cada um por separado.

LAÇOS E LUTAS DE FAMÍLIA:

No seu livro Formar a Opinião: o novo jogo político, Patrick Champagne
(1990), ao analisar as transformações na estruturação e no funcionamento
do campo político francês durante os últimos anos, chama a atenção, precisamente, para o desenvolvimento de novas categorias de agentes que participam de forma direta e com interesses próprios no jogo político (comerciantes de pesquisas, politicólogos, assessores de comunicação e de marketing
político, jornalistas, etc.). Estes, utilizam tecnologia moderna como a pesquisa por sondagem, minitel, computadores, rádio, televisão, etc., com ajuda da qual dão existência política autônoma a uma "opinião pública" fabricada
por eles próprios" (Champagne, 1998, p.32).

HONRA E VIOLÊNCIA NO SERTÃO

Já é quase parte integrante da própria dinâmica da campanha nos meios,
assistirmos a programas ou matérias onde "especialistas" interpretam, fundamentando muitas vezes suas afirmações e análises, que acreditam ser precisas e indiscutíveis, em dispositivos cada vez mais sofisticados que são concebidos pelos institutos de sondagem - e que revestem as suas opiniões de
uma aparências de cientificidade e neutralidade.

OBJETO E PROBLEMA. PONTOS PRELIMINARES
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NORDESTINO

Ana Claudia Duarte Rocha Marques*

O objeto que proponho neste projeto é a composição, ao longo
do tempo, de vínculos sociais no sertão do Nordeste brasileiro. Composição que compreende tanto o reforço de laços já constituídos quanto novas articulações e rupturas de ligações anteriores. Nesse movimento importa ainda considerar a relevância das teias de relações prévias na
evolução — ou seja, nas modificações ao longo do tempo — destes
vínculos. A perspectiva através da qual busco compreender este movimento é a dos conflitos entre pessoas e grupos. Neste sentido, este projeto afasta-se dos estudos que elegem como objeto de estudo as relações
de solidariedade fundadas em circunstâncias, senão completamente harmônicas ou desprovidas de tensão, em que os antagonismos estão ausentes ou mostram-se de modo menos agudo. Afastamento que não
comporta exclusão, visto que os avanços destes trabalhos serão certamente de enorme relevância para a análise que proponho.
Quando considero os conflitos, refiro-me privilegiadamente a
situações em que haja recurso à violência, supondo serem estas responsáveis por alterações assinalaveis do ponto de vista dos vínculos sociais
aos quais estão referidos os sujeitos envolvidos. Além disso, o recurso à
violência importa na medida em que parece mobilizar discursos relacionados a "valores" sociais, tais como honra, lealdade, masculinidade,
etc. Uma vez que acredito que tais valores não estão prontos a serem
aplicados a situações concretas, considero que tais circunstâncias sejam
privilegiadas para a observação de como esses valores se produzem concretamente e como esta produção eventualmente intervém na constituição dos laços sociais de grupos e de indivíduos.
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O PONTO DE PARTIDA:
O CANGAÇO COMO UM CASO PRIVILEGIADO
A elaboração deste projeto apoia-se na pesquisa que desenvolvi
no mestrado, que teve como objeto o Cangaço de Lampião. Não é
preciso muito tempo de investigação para que nos deparemos com o
enunciado que, com uma seqüência de acontecimentos, justifica a adoção do Rei dos Cangaceiros de tão perigoso meio de vida. Em seguida,
vemos que a adesão de outros companheiros não encontrou razões muito
distintas. Mais do que uma descrição dos acontecimentos, o enunciado
parece explicitar um mito de origem. A seqüência comum, conforme
depreendi através de diferentes narrativas, é a seguinte:
1. um tipo de agressão à honra é sofrido
2. o futuro cangaceiro vai procurar as autoridades competentes para
que o culpado de sua desventura — e sobretudo desonra - seja punido;
3. por qualquer motivo, normalmente traduzido no mais vil dos descases, quando não são alegadas alianças pessoais que garantem a impunidade do culpado, a polícia ignora seus deveres punitivos;
4. o futuro cangaceiro trata de sua vingança;
5. a polícia passa agora a persegui-lo, finalmente reivindicando seus
deveres: volta-se sempre contra a primeira vítima a sede punitiva das
autoridades;
6. implacavelmente perseguido, o vingador vai diretamente, ou após
algumas tentativas de outro tipo sem êxito, procurar refúgio junto a
um grupo de cangaceiros e assim engrossa suas fileiras. (Marques, 1998:
169).
Destaco três fatores nesta seqüência. Primeiro, a padronização
ou a estrutura de um discurso de justificativa para o ingresso numa vida
pautada na ilegalidade e na violência. Segundo, a presença implícita
dos interlocutores no discurso: não se trata apenas de uma justificativa,
mas de uma justificativa inteligível para si e, mais importante para o
que importa aqui, para outrem. Em terceiro lugar, o fato da seqüência,
afora o último tópico, ser essencialmente a mesma, em outros discursos
sertanejos de legitimação de violência, mesmo hoje, como fica demonstrado no trabalho de Barreira (1998). Considero que os três fatores
destacados sublinham de modo bastante acentuado o modo como o
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fenômeno do cangaço esteve profundamente alicerçado numa formação social que o ultrapassava, e que lhe conferiu sentido e especificidade.
Outra seqüência de acontecimentos que embora seja bastante
conhecida não possui a mesma aura mítica é aquela dos sucessivos deslocamentos da família de Lampião, os Ferreira, desde o sertão do Pajeú,
onde foi desencadeado um conflito com um vizinho, até o sertão
alagoano (a este propósito cf. Chandler 1981; Lira 1990; Ferraz 1978),
onde efetivamente Virgulino e dois de seus irmãos tornam-se cangaceiros. A trajetória parece comportar uma tradução espacial de um movimento de desterritorializaçâo mais geral, social, mental, comportamental.
De todo modo, creio que ela expresse mais do que a vida de um cangaceiro em particular que aliás só se tornaria um cangaceiro na última
etapa deste movimento, ponto inicial de um outro. É nesse sentido que
volto a ela como um exemplo do que procuro analisar neste projeto, já
não mais subordinado à temática do cangaço.
O conflito entre os Ferreira e seu vizinho, Saturnino - cujas razões alegadas variam e não importam aqui - terá sido arbitrado por
homens de prestígio local. De certa forma, aquela briga inscreveu-se
numa luta mais vasta e centenária entre Pereiras e Carvalhos. Por afinidade, Saturnino estava ligado aos Nogueira, por sua vez vinculados aos
Carvalho. Diz-se, por outro lado, que a mãe de Virgulino era afilhada
de algum membro da parentela dos Pereira. Nessa querela, os Ferreira
eram claramente o lado mais fraco. Os árbitros do conflito determinaram que deixariam a fazenda que possuíam e que os envolvidos de ambos os lados não se aproximariam das cercanias onde seus inimigos
estavam estabelecidos. Como os Ferreira romperam o acordo, acabaram tendo de migrar para Alagoas, onde passaram a ser moradores numa
fazenda cujo dono os protegia. Contudo, o pai de Virgulino foi morto
ah, por um policial ligado a Saturnino. Este é aliás o ponto de articulação essencial entre esta seqüência e aquela anterior. A adesão do cangaço
ganha assim um tom de vingança.
Passo a debruçar-me agora sobre os elementos desta seqüência
que alimentam meu interesse de estudo neste projeto, sem deixar de
contemplar os aspectos assinalados na anterior. 1. A intervenção de
lideranças locais, não tanto de oficiais de justiça, para o acerto do conflito. O fato de estas lideranças estarem ou não, no momento, investi-
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dos de alguma autoridade oficial importa menos que o meio pelo qual
elas intervém no conflito. Tratar-se-ia somente de um expediente para
fugir à intervenção incômoda da justiça? Esse arbítrio traduziria uma
opinião pública ou, de algum modo, está relacionado a sua produção?
Qual a importância da opinião pública em conflitos como esse e na
efetuação de tais arbítrios? 2. Aparentemente, nenhuma das duas partes
tinha uma posição política ou socialmente elevada na região em que
residiam, embora se possa depreender que o inimigo dos Ferreira foi
favorecido neste conflito. Cabe compreender melhor o modo como
cada uma das partes passou a se inserir numa polaridade mais geral, que
opunha Pereiras e Carvalhos. Não terá o próprio conflito mobilizado
os laços possíveis entre cada uma das partes envolvidas e os grupos sob
os quais passaram a estar mais ou menos subsumidos? Alguns indícios
corroboram. Não se noticia um conflito mais geral entre Pereiras e
Carvalhos em virtude desses acontecimentos. Por outro lado, as ligações das partes em litígio são bastante indiretas, notadamente no caso
dos Ferreira, em que nem se determina com precisão a relação que
mediava seu vínculo aos Pereira. Por que invocar Pereiras e Carvalhos?
Qual a sua real relevância no curso dos acontecimentos? Até que ponto
podemos assumir a existência de uma facção de contornos bem definidos, como uma parentela? Importância maior parece ter tido no fato
dos irmãos Ferreira terem mais tarde aderido ao bando armado de Sinhô
Pereira, mas isso não foi um ponto previsível, nessa etapa inicial, na
longa trajetória que os levaria ao cangaço. Onde mais essa trajetória, ou
trajetórias similares, poderão ter levado outros sertanejos?
DELIMITAÇÃO DO OBJETO
A questão que conduz esta investigação pode ser formulada da
seguinte maneira: de que modo o recurso à violência, com alegações
relacionadas aos "valores" de honra, mobiliza vínculos sociais no sertão
do Nordeste brasileiro? Claro que esta questão central é por um lado
muito genérica e por outro reclama desdobramentos.
Inicialmente proponho trazer para o presente um problema que
foi suscitado em mim através de um fenômeno do passado. Tomando o
cangaço não mais como o centro de minhas investigações, mas tão somente como uma das soluções possíveis tomadas ante um impasse que
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mantém sua atualidade, quero investigar o impacto provocado nas teias
de relações delineadas em determinado espaço social (do qual estas teias de relações são elementos determinantes), por episódios em que se
desencadeiam ações violentas e em que se alegam razões de honra. O
meio que me ocorre para efetuação desta investigação é a eleição de um
certo número de casos concretos que tenham tido repercussão pública
num local, para proceder em seguida ao desvelamento das suas repercussões no campo das relações e dos valores. Considero relevantes, para
esta investigação, fontes de diferentes naturezas. Jornais e processos judiciais podem auxiliar num levantamento preliminar de casos de maior
impacto e também como meio de avaliar ou de fornecer pistas sobre o
desenvolvimento sempre imprevisto dos acontecimentos subseqüentes.
Mas creio ser no contato direto com aqueles que viveram mais diretamente o caso ou que se deixaram afetar de algum modo por eles, mesmo que como espectadores, que se descortinam os elementos mais expressivos do seu impacto num meio social.
Diante de um caso de irrupção de um conflito, trata-se de saber
de que modo concreto ele se efetuou. Tendo-se recorrido à violência,
quem esteve envolvido no ato, e quem o terá acobertado. Aparecerá
ainda a figura do coiteiro?. De onde ele surge? Possui alguma relação
prévia com quem homizia? Qual o lugar ocupado pela justiça oficial no
curso dos acontecimentos? Qual a sua importância para as adesões e
oposições da opinião pública em cada caso concreto? Que outros agentes tomam parte, para além do agressor, da vítima e do possível coiteiro?
Há alguma variação no envolvimento de agentes específicos e da opinião pública em geral consoante a importância que valores morais assumem em um determinado caso - um crime passional, um político,
uma desavença por razões econômicas suscitam reações comparáveis?
Outras variantes precisam ainda ser consideradas: a procedência social
dos envolvidos no conflito influi no seu desenvolvimento? Em outras
palavras, que importância tem na mobilização dos vínculos sociais e da
opinião pública o segmento social a qual pertencem vítima e agressor?
E ainda: o desencadeamento da violência será um fator único para a
análise da mobilização destes vínculos? De que modo ou até que ponto
se distingue de outros aspectos rotineiros ou excepcionais a este propó-
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sito? Os laços que a violência mobiliza são comparáveis àqueles articulados pelos auxílios mútuos rotineiros ou pelos favores solicitados e
dispensados em ocasiões mais excepcionais, muito embora retornem
em vários momentos tal como essas irrupções de violência, como os
momentos de seca, doença e eventualmente da política?

LEGALIDADE E ILEGALIDADE NA POLÍTICA
BRASILEIRA. LAMPIÃO E O JAGUNCISMO
NO SERTÃO NORDESTINO DURANTE
A REPÚBLICA VELHA

ESTRATÉGIAS
Considero algumas estratégias para minha intervenção em campo, para abordar questões delicadas, sobretudo para serem discutidas
com ou diante de uma forasteira. Conforme mencionei antes, tenciono
fazer um levantamento rápido de casos que possam ser relevantes na
localidade onde realizarei o trabalho de campo, para tomar informações tanto da natureza desses casos quanto de eventuais envolvidos.
Dado que a população da cidade onde vou situar o trabalho de campo
é pequena (15 mil habitantes) suponho não haver dificuldades para
encontrar algumas delas. Mesmo assim, uma abordagem direta do assunto pode não ser aconselhável.
Um meio que imagino poder ajudar a considerar tais casos é
abordá-los através do cangaço. Dado que a região a que me refiro foi
muito percorrida pelo bando de Lampião posso eventualmente continuar me apresentando como pesquisadora do cangaço para suscitar
considerações sobre laços e valores envolvidos no presente e no passado. Ou seja, abordar o presente através de considerações sobre o passado e vice-versa.
Outro meio, certamente, é freqüentar locais de grande densidade social, como mercados, festas, reuniões, estando atenta a assuntos
correlates.
NOTA
* Pesquisadora do NuAP (MN/UFRJ) e doutoranda do PPGAS, UFRJ.
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Jorge Luiz Mattar Villela*

INTRODUÇÃO
O emprego de grupos ilegais armados por forças legalmente constituídas não é nem recente nem original. Desde há muitos séculos e em
diversas latitudes esta é uma prática corrente de Estados ou de fragmentos de Estados. Com Foucault, pode-se arrolar algumas utilidades
da ilegalidade ou da delinqüência para a legalidade: uma utilidade política, garantindo e justificando o uso de forças repressivas; uma utilidade econômica, no incremento da circulação monetária; uma utilidade militar, na segurança privada ou mesmo pública de políticos, empresários, etc. No Brasil a prática é corrente e chega até nossos dias, tal
como os noticiários de imprensa informam quase a cada semana.
Em minha dissertação de mestrado, procurei descrever o modo
de organização do espaço característica do cangaço chefiado por Lampião. Verifiquei que a organização territorial de seus bandos estava intimamente relacionada com os laços políticos entre Lampião e os
pontentados locais. Sua organização territorial caracterizava-se acima
de tudo pela mobilidade. Houve, no entanto, momentos em que Lampião e seu bando, quer por força das dificuldades momentâneas em que
se encontravam, quer pela comodidade material que um prolongado
estacionamento proporcionava, estacionavam mais detidamente na propriedade de um protetor. Foram os casos de Triunfo, na divisa entre
I ernambuco e Paraíba, o do Cariri, no sul do Ceará. Proponho que esta
situação de estacionamento e sua conseqüente modificação no uso do
espaço alterem politicamente a relação de Lampião com os potentados
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locais. Por seu turno, a intensificação da mobilidade cumpre um papel
inverso nas relações de poder entre estes e aquele.
O NOMADISMO
Pretendo, na tese de doutorado, ampliar o uso da noção de
nomadismo, já desenvolvida em minha dissertação de mestrado. Tratase de um uso do espaço no qual a produção territorial não obedece e
não contém um centro de gravitaçâo irradiante que governe a mobilidade dos grupos que vivem em seu interior. A cultura material nômade, sua tecnologia de transporte, suas casas móveis ou biodegradáveis,
responderiam a uma necessidade de mobilidade constante.
Mobilidade permanente que pode ser expressa nas relações
estabelecidas entre pontos e retas na superfície ou no território. No
espaço sedentário, a linha é posta a serviço do ponto, toma o sentido de
uma distância, de um obstáculo na ligação de dois pontos. O movimento é um deslocamento contendo um ponto de partida e um ponto
de chegada. O espaço nômade, é o ponto que é posto a serviço da reta
e transforma-se em um meio para o movimento continuado. O movimento não é mais relativo aos pontos, ele torna-se absoluto (Deleuze e
Guattari 1980).
Diante da mobilidade dos nômades, os diversos Estados que
mantêm com eles relações via de regra procuraram fixá-los no interior
de um dado espaço estriado, modificando seu modo de vida, suas atividades econômicas, inserindo no interior de seu território um centro
irradiante de poder. No âmbito específico deste projeto, trata-se de verificar a forma através da qual as forças investidas de legalidade no sertão nordestino puderam fixar os bandos móveis transformando-os em
mão-de-obra paga. Trata-se igualmente de inventariar as circunstâncias
sob as quais isto tornou-se possível, moralmente aceitável e desejável. E
preciso, no entanto, esclarecer que não necessariamente os bandos existem precisamente à fixação e que, por outro lado, os bandos apropriados podem nomadizar a qualquer momento e retornar à situação anterior. Não há essencialismo nestas classificações que, de resto, fundemse no plano real.
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O CASO DO CANGAÇO E DE LAMPIÃO
Os destinos políticos — e consequentemente espaciais — de
cangaceiros e jagunços estiveram, grosso modo, ligados aos de seus patrões e protetores. Isto levava à criação de uma espécie de core area no
interior da qual os homens armados a serviço de um potentado local
estavam mais ou menos a salvo da justiça pública. A core aera, noção
derivada da primatologia, corresponde a uma parcela de freqüentação
preferencial interna a um território mais amplo. Adaptada ao problema
do jaguncismo, a core area forma-se segundo possibilidades de proteção jurídica, policial e política que um potentado pode fornecer a seu
apaniguado. Tratava-se, nestes casos, de uma core area fixa quando o
jagunço (para usar um termo genérico) pertencia a um só dono. Quando tratava-se de um pistoleiro, estas áreas de proteção modificavam-se,
mas seguiam sendo fixas, uma por vez. O caso de Lampião (e de certa
forma o de Antonio Silvino antes dele) era diferente. Lampião a princípio não estava submetido às ordens de nenhum político. Não era protegido por ninguém em particular, mas tinha diversas alianças podendo deslocar-se por vasto território criando suas diversas core areas jurídicas, políticas, econômicas, ligadas à honra, ecológicas, etc. Se Lampião tinha uma relação de prestígio que o aproximava dos coronéis, se
estes o respeitavam como um igual entre iguais, a recíproca era verdadeira e Lampião, sabendo-se dependente destes, prestava-lhes favores
da sua profissão. Nestes momentos, Lampião tornava-se sedentarizado
pelos interesses de seus aliados pois passava a seguir rotas estabelecidas
por forças que lhe eram exteriores e sua organização espacial recebia
um centro gravitacional de irradiação. É preciso enfatizar que Lampião
teve uma vida autônoma quer no que toca à organização do espaço,
quer politicamente. Nas ocasiões em que esteve sob as ordens ou a serviço de uma força exterior a ele, teve de rearticular o seu uso e a sua
produção territoriais.
O PROBLEMA
O caso mais agudo do uso de forças armadas ilegais por forças
legalmente constituídas é o de Juazeiro, do Padre Cícero e do Dr. Floro
Bartolomeu da Costa. O fato principal dá-se em 1926, quando Virgulino
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Ferreira da Silva recebeu a patente de Capitão do Exército brasileiro e,
como legalista, passou a ter a função de perseguir os revoltosos da Coluna Prestes. Por esta época, Lampião já era famoso nacionalmente como
bandoleiro e havia sido feito um convênio interestadual, no final de
1922, visando combater conjuntamente o seu bando. Embora a atitude de dar uma patente militar ao cangaceiro e municiar seus homens
com armas do exército brasileiro tenham gerado escândalo em diversas
partes, o paroxismo da situação não se apresenta como uma exceção e
sim como um caso limite de uma forma de agir que é a regra. O levante
do Cariri contra o governo de Franco Rabello em 1914 — visando
reconstituir a oligarquia acciolista e com o apoio do Governo Federal
—, a repressão à Coluna Prestes — na qual diversos municípios dos
sertões bahianos e pernambucanos, dirigindo seus jagunços, em muitos casos foras-da-Iei (que compunham o grosso do exército legalista),
não deram chance de batalhas aos revoltosos —, a luta dos opositores à
sucessão de Ferrão de Aragão no governo da Bahia, em 1919 — entre
eles Rui Barbosa ej. J. Seabra que não abriram mão do apoio guerreiro
do coronel Fíorácio de Mattos —, todas estas batalhas foram travadas
com o auxílio de jagunços chefiados por potentados locais em correspondência com os anseios, as tolerâncias ou as exigências de segmentos
políticos maiores, tais como governadores estaduais e presidentes da
República. De pouco vale afirmar o cariz revolucionário, ou seja, "forada-lei" de alguns dos casos apresentados. Em sua grande parte os líderes
dos movimentos apontavam causas e direções legalistas em suas intenções. O caso de Princesa contra o governo de João Pessoa, para destacar
um dos casos, era uma revolta, por certo, e portanto virtualmente ilegal
já que se posicionava contra um governo estabelecido. Mas seus motivos, demasiado múltiplos e complexos para serem expostos aqui, fincavam-se em argumentos cuja base era a legitimidade de certas práticas
políticas, de forma alguma consideradas ilegais, tais como um modo de
formar legenda partidária, a ratificação do direito local de postular cargos públicos e de gerir a receita e o porte de armas no interior do Estado da Paraíba. E, por seu turno, o governo de João Pessoa jamais abriu
mão de expedientes e homens colocados à margem da lei
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DELIMITAÇÃO DO OBJETO
O gerenciamento das ações ilegais por parte de poderes locais
(sempre em associação com segmentos políticos mais abrangentes) agindo nos interstícios da legalidade é o objetivo de minha pesquisa. Os
núcleos a partir dos quais a análise será feita são os casos da chamada
Revolução de Princesa, cujos protagonistas são o coronel José Pereira
Lima e o então governador João Pessoa, e o caso de Lampião como
capitao do exército nacional na perseguição dos Revoltosos da Coluna
Prestes no ano de 1926. A legitimação dos bandos, quer de cangaceiros, quer de jagunços, quer de cabras, será objeto de análise.
As fontes a serem investigadas são, entre outras, de natureza documental. Uma parte do material foi por mim analisado já na pesquisa
de campo que antecedeu a redação da dissertação de mestrado. São
documentos policiais e correspondência trocada entre chefes de polícia
e governadores de Estados, pactos firmados entre potentados locais,
relatórios de governadores, de chefes de polícia, jornais da época, documentos oficiais produzidos pela época da Revolução de Princesa, na
J araíba, durante o mandato de João Pessoa. Está previsto ainda um
trabalho de campo, visando o contato mais estreito com participantes
diretos ou indiretos das relações políticas acima descritas e com participantes de processos equivalentes no presente. Uma listagem mais geral
as fontes utilizadas é fornecida na bibliografia que acrescento em anexo.
OBJETIVOS
0 objetivo mais gera! da pesquisa seria, pois:
Verificar as modificações no uso do espaço e na produção
territorial dos homens de armas cotejando os casos de Lampião ao dos
jagunços e cabras. Procurar responder de que modo as relações políticas, de dependência econômica, de estabelecimento de redes de parentesco compadrio, dívida e crédito, foram capazes de rearticular e
sobredeterminar o uso do espaço de bandos cuja organização territorial
estava baseada na mobilidade. Para que isto seja possível é preciso:
1 . Analisar as implicações políticas e econômicas do uso de bandos ilegais nas lutas e nas estratégias de poder e em sua manutenção. O
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que demanda a verificação, em cada caso, do que é tolerado, do que é desejável
e do que é exigido nas estratégias dos diversos níveis de poderes implicados.
Dito de outro modo, até que ponto as práticas exteriores aos atos legais são
liberalidades dos poderes maiores em relação aos segmentos menores; a partir
de onde são exigências daqueles a estes ou dos últimos em relação aos primeiros,
ou sob que circunstâncias são simples negligências ou impossibilidade de atuação;
1.1. Investigações serão feitas nos arquivos estaduais de Recife e João
Pessoa. Serão buscados em documentos oficiais, em legislações, estatutos e comunicações entre personalidades políticas dados que revelem as relações acima
citadas. Um caso privilegiado, como já referido, será o da chamada Revolução
de Princesa, envolvendo, em linha direta, representantes dos poderes local, estadual e federal.
2. Estabelecer a comparação entre o discurso macroscópico dos governos e as práticas políticas dos potentados locais, dos chefes municipais e dos
governadores estaduais. O que não corresponde a estabelecer uma dicotomia
entre eles, mas sobretudo determinar uma espécie de livre passagem de um a
outro.
2.1. Aqui acrescenta-se, num segundo momento, os arquivos do Estado da Bahia, Estado de incrível difusão do jaguncismo, sobretudo na região da
Chapada Diamantina. Será enfatizado o novo relacionamento do governo federal revolucionário com o regime coronelista. Atenção especial para o período
do Interventor Federal Juraci Magalhães.
3. Especificar a situação jurídica, familiar, comunitária do homem armado a serviço do potentado em ligação à organização político-espacial do
bando. Ou seja, especificar a natureza das redes de relações instauradas e que
corresponde à urdidura do tecido social. Trata-se de responder o que faz o
homem armado obedecer a seu chefe, de onde vem a necessidade de fidelidade,
até onde ela pode ser estendida, quais são os seus limites. Permitindo assim
verificar em que sentidos a relação de mando e de obediência trafega.
3.1. Aqui o trabalho de campo vai privilegiar não documentos, mas os
relatos e a observação de campo propriamente dita. A região escolhida é a do
centro-norte de Pernambuco e a base será o município de Triunfo, inserido
numa região de diversos municípios cuja história política revela extremo interesse para a pesquisa.
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* Pesquisador do NuAP (MN/UFRJ) e doutorando do PPGAS, UFRJ.
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