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INTRIGAS 
� 

E QUESTOES 

Vingança de família e tramas sociais 
no sertão de Pernambuco 

1m) Núcleo de 
���ia RELUME � DUMARÁ 

Nas ciências sociais uma divisão 

de trabalho vincula diferentes disciplinas 

a objetos específicos de investigação. 

O Núcleo de Antropologia da Política 

procura suplantar essas divisões 

disciplinares e conceitos pré-estabelecidos, 

cruzando barreiras e questionando 

a política nas suas concepções nativas. 

Definidos por sua opção etnográfica, 

os pesquisadores do Núcleo 

de Antropologia da Política (NuAP) 

mostram os resultados de suas 

investigações nos livros dessa Coleção, 

sobre teméjs tão diversos como perda 

de mandato por decoro parlamentar, 

eleições, pistolagem e banditismo, 

disputas pelo orçamento da União, 

reuniões de trabalhadores, marchas 

do MST, rituais da política, direitos 

humanos e cidadania. Justamente 

porque recortam rigorosamente eventos 

etnográficos, os pesquisadores seguem 

as trilhas dos atores envolvidos, 

das ações vividas e das interpretações 

nativas daqueles que pensam, fazem 

e/ou vivem a política. A própria noção 

de política é repensada e redefinida, 

incluindo sua articulação com o contexto 

social mais amplo. 

A Coleção Antropologia da Política 

teve início em 1998 e publica os 

resultados das investigações realizadas 

no âmbito do NuAP Coordenados 

por Moacir Palmeira, Mariza Peirano, 

César Barreira e José Sérgio Leite 

Lopes, e com sede no Museu 

Nacionai/UFRJ, fazem parte integrante 
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APRESENTAÇÃO 

Moacir Palmeira 

n s lutas de famíl ias e suas supostas projeções pol íticas recebem neste l i vro 
t.iJ um tratamento que, certamente, irá surpreender muita gente. 

Ao invés da exp l icação por ausência (do Estado, da justiça, da moderniza
ção, etc. ,  ou de suas combinações) ,  a tentativa de pensar o fenômeno na sua 
posit ividade. 

Ao i nvés de política e questões de família confundindo-se, combinações as 
mais diversas desses dois planos di scernidos pelos "nativos" e pelos "de fora", 
em cada si tuação específica. 

Ao invés do enfrentamento entre famílias ou facções políticas previamente 
ou para sempre defi n idas,  a constante defi n ição e redefi n ição de l i m i tes e 
pertencimentos.  

Ao invés de pertencimentos defi nidos pela simples (e sem dúvida, importan
te)  referênc i a  a um nome de fam í l i a ,  os pertenc i mentos  defi n i n do-se 
relacionalmente, "por oposição a". 

Ao invés de total idades dadas a priori pré-definindo as funções integradoras 
ou desintegradoras do confl i to, as lutas de família "em suas parcialidades", com 
a autora deslocando sua atenção "de um ponto de vi sta englobante de um fenô
meno para os d iferentes, por vezes ínfimos momentos de suas atualizações;  da 
seqüência dos acontecimentos para as particularidades de seus d iferentes episó
dios; do uni verso das famílias envolvidas para as relações em que estavam envol
v idos alguns de seus pri ncipais participantes". 

Ao invés da repetição edulcorada do de sempre - "real idade em desapareci
mento" ; "resíduo"; "pecul iaridade cultural", etc . - com padrões de sociação de 
extensos setores da sociedade brasi leira. não necessariamente i ncompatíveis com 
a "modernização" econômica ou mesmo institucional .  

Retomando o caminho aberto por autores corno Costa Pinto, Maria lsaura 
Pereira de Queiroz e Maria Sílvia de Carvalho Franco, que perceberam a impor
tânc ia de se olhar com cuidado para essas articu lações entre violência, política, 
família e formas outras de sociação, corno meio de se perceber alguns dos modos 
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de operar fundamentais da nossa sociedade, muitas vezes escamoteados pelos 
objetos mais em moda, Ana Claudia Marques produz um trabalho profunda
mente i novador, como acabamos de assi nalar nos contrastes que acabamos de 
esboçar. 

Isso foi possível graças à combinação do trabalho de campo "à antiga" - sei s  
meses corridos morando n a  área, de mala e cuia, e uma "revis ita" de tri nta dias
com o diálogo com o que há de s imultaneamente mais ousado e mais consistente 
(não necessariamente o mais recente em termos cronológicos) na l i teratura antro
pológica, a que a autora acrescentou a sua própria dose de ousadia - vejam o 
modo como pensa (e exercita) a relação entre os conceitos que molda e os con
ceitos nativos; vejam o modo como consegue si tuar-se em seu relacionamento 
com as famíl ias envolvidas, evitando a falsa neutralidade ou o falho equi l íbrio 
diante da i nevi tabi l idade de posicionar-se e exp lorando. até o l imi te, as poss ib i l i 
dades desse relacionamento, para além da afetividade que comporta, ser fonte de 
informações, não objetivas, mas objetiváveis .  

Outro ingrediente daquela combinação - não menos importante que os de
mais - é um controle raro da escrita, que transforma um texto de uma densidade 
científica enorme (dada pela exploração si stemática e conceitual dos detalhes 
dos seus materiai s) ,  em uma narrati va da melhor qual idade l i terária. 



" ... mais le motif pour leque! on a des ennemis, il est souvent 

fort difficile de le dire. Bien des familles se hai"ssent par 

vieille habitude, et la tradition de la cause originelle de leur 

haine s'est perdu completement." 

Mérimee, Colomba 
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r::l m uma das res idências da praça pri ncipal de Jordânia, 1 onde se enfi lei ra um 
L.:::l belo casaria com inc l inações de art nou.veau., res idiu um casal bastante ido
so, quase nonagenário, repositório da memória de uma coletividade, formada por 
seus parentes e amigos, sua comunidade. Apesar dos l imi tes dessa comunidade 
serem indeterminados (a memória contribui para demarcá-los), estabelecidos pelas 
próprias relações dos indivíduos, ela é sempre referida a Jordânia .  Ass im, a me
mória da comunidade e a das pessoas se confundem.2 Por este motivo, os nume
rosos volumes de hi stórias municipais que um tanto casualmente passei a colecio
nar durante meu trabalho de campo no sertão de Pernambuco, tendem sempre a 
redundar numa dec l inação de nomes compondo genealogias de grandes dimen
sões. 3 E, reciprocamente, quando o propósito é simplesmente formu lar uma ge
nealogia, d i fic i lmente se ausentam, por mais escassas que sejam, referências a 
fatos e pessoas pertinentes do ponto de vista das histórias locais .  Com a ajuda de 
sua esposa, o dono da casa, para a qual eu me dirigia, escrevera um daqueles 

o volumes, de que eu já adquiri ra cópia, na capital , sem saber que vir ia a ser apre
sentada ao seu autor. Eu e meu marido Jorge, que também real i zava seu trabalho 
de campo, compúnhamos a pequena comitiva de apresentação, completada por 
um ami go arqu iv i sta, que me passara semanas antes a cópia do l ivro, e pelo so
brinho-neto do autor que, momentos antes, mostrara a Jorge certas fotografias 
antigas de sua famíl i a. O propósito da vi sita era justamente a identi ficação mais 
completa das figuras dos retratos. Com desenvoltura, nosso anfitrião forneceu 
nomes e relações de parentesco entre as pessoas retratadas, algumas das quai s 
não chegou a conhecer pessoalmente. Com seu relato, porém, reti rou da sombra 
várias outras pessoas, relações e acontecimentos que, embora ausentes das foto
grafias, foram modificando, i l uminando, movendo, di ante de nossos olhos e na 
cadênci a de sua fala, as antes p<llidas e imóveis figuras dos retratos. 

ANFITRIÃO: (.o.) O pai desse homem aqui era Zé Pedro. O Zé Pedro foi o 
chefe da questão, da grande questão dos Meira Rios com Mendes. ( . . .  ) . 
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Pois quem enfrentou esses homens, esses Brabos, foi o pai desse homem 

aqui, Zé Pedro. Era homem valente. Era ... Desterrou os outros. Arranjou 

cabras na Bahia com seu cunhado, que é Antônio Manoel. 

ARQUIVISTA: Meu teli·avô. 

ANFITRIÃO: Antônio Manoel era homem famoso. Famoso, assim, dizem que 

ele não era branco, não. A mãe dele era uma índia. Mas que era um homem 

bom, trabalhador, e venceu na vida, deixou recursos para todos os filhos. E 

foi quem arranjou cabras para Zé Pedro enfrentar os Mendes. Até que os 

Mendes desabaram daqui. E era porque chamavam-se os Brabos( ... ). Pois 

o pai desse homem lda fotografia] foi o chefe da questão que desterrou os 

Gonçalves Mendes. 

( ...  )E tem mais [fotos]? Não! Meus pais aqui I( . . .  ) Minha mãe. Esse 

aqui [é]  S. Meira, conhecido por Yoyô. E ainda hoje me chamam José Yoyô, 

porque é filho desse Yoyô. Vocês querem que eu diga alguma coisa desse 

Yoyô? 

PESQUISADORA: É claro ... 

ANFITRIÃO: Eu vou dizer agora mesmo. Yoyô era filho de Manoel Lauro e a 

mãe chamava Laura Meira Rios. ( ... ) Esses aí era Meira Rios, Mendes, 

exatamente esses Mendes( ... ), que brigaram com os pais desse aí. Interes-

sante. Essas duas famílias ... tinham laços de casamento, entendeu, eram 

casados. E por causa ele uma mulher, começou essa q11estão terrível. 

PESQUISADORA: A mulher traiu? 

ANFITRIÃO: Foi o seguinte. A mulher ... deixa eu começar. O Manoel Meira 

Rios era bisavô do velho meu pai, ainda. Era. Ele foi quem formou a fazen

da Torre onde cu nasci. Foi entre 1 830 c 1835. E já moravam aí há cerca ele 

três anos, esse Manoel Meira Rios, j<'í tinha três filhas. Aliás, duas, a última 

chamava Laura Meira Rios, estava na barriga ele Marianinha Gonçalves 

Mendes, que essa é de lá do Serrote dos Brahos, do Serrote. Quando um dia 

o Manoel estava ... Marianinha, neta do capitão Francisco Gonçalves Men

des, eles criavam gado lá no Monte, quando foi no ano de 1836, foi um ano 

ruim, seco, c Manoel campeava o gado dele por lá, ( ... ) quando saiu na casa 

ele um elos Gonçalves Mendes. Olhe, não me falaram o nome do marido. Eu 

sei que a mulher chamava-se Carolina. Era esposa de um dos Gonçalves 

Mendes. 

Ele saiu nessa casa para beber <'ígua. E a mulher saiu com umas ...  

umas declarações amorosas, entendeu? Mas, Manoel, um homem respei

taclor, a mulher de um amigo cicie, ele fez que nada entendeu, despediu-se 

- vocês estão ouvindo? - c foi embora. Ela revoltada, rasgou a roupa, 

quando o marido chegou, ela: "Tá vendo isso aqui? Foi Manoel. Manoel 

Matos- ele tinha o apelido de Manoel Matos. Foi Manoel que me agar

rou. E cu resisti e ... rasgou." Aí ele respondeu: "Apois ele vai morrer." 

Como de fato. 

ARQUIVISTA: Ele matou esse Manoel? 



INTRODUÇÃO 

ANFITRIÃO: Matou. É. Manoel chegou a saber dessa frase do marido. Ele 

disse: "Ele vai morrer." Então, Manoel, sabendo disso, tratou de andar ar

mado com seu bacamarte. Que naquele tempo a arma que existia era só o 

bacamarte. E precisando buscar o gadinho magro que ele tinha lá, para 

tratar no Cercado, que era onde ele tinha lá o riacho, plantava capim, foi, 

chamou o irmão dele, o Daniel, c foi. Agora, fizeram uma besteira, que foi 

com os bacamartes só com o carrego do bacamarte. Não levaram munição. 

Aí foi lá, quando vinham ele volta, encontraram o Ricardo Gonçalves 

Mendes. Ricardo Gonçalves Mendes, era casado, parece que já era casado. 

Ele casou-se com uma Santana. Aí, o Manoel falou para o irmão Daniel: 

você segura o bacamarte, que ele vem ... vai avisar os outros, ele vem. Como 

de fato. Eles vinham devagarinho, num passo tangendo os garrotinhos ma

gros, devagar, e os de lá, quando souberam, vieram a toda. Antônio Gonçal

ves Mendes, com esse Ricardo Gonçalves Mendes, e lá veio outro que eu 

não sei nem quem era, eram três. E alcançaram os dois filhos ele Belinha do 

Cercado- que esse Manoel não era filho ele Tomé, não. Era do primeiro 

marido de Belinha. Era Meira Rios só. 

Aí, quando avistaram, gritaram: "Espera aí, canalha." Aí eles, eles [fi

caram] com o bacamarte e ... : "Estamos prontos para o duelo." Aí tá bom. E 

foi logo nos primeiros tiros, o Manoel foi atingido com um ba.1·tardo4 na 

cabeça c caiu. O outro, sem munição, correu. Aí avisou aos outros irmãos 

onde tinha ... é Matos. É que o nome dele era Tomás Matos. Tomás Matos 

Meira Rios, parece que era. Era o mais velho elos im1ãos. Aí liderou a ques
tão e passou. E se armaram, se prepararam. 

E [  ... ] encontraram Venâncio Gonçalves Mendes, que era irmão de An

tônio, no mato, campeando. Ora, Manoel [Tomás?] era Matos, criava ani

mais, como também o Venâncio. E ambos anelavam campeando, ouvindo 

chocalhos de éguas, animais, ambos se dirigiram para o Lopes. Quando 

chegou, o o"utro foi chegando. Inimigos. Aí, o Matos gritou: "quem lhe 

trouxe aqui? Foi Deus ou foi o Diabo?" E caminhou para cima, o outro 

também. E o Matos disparou o bacamarte primeiro, derrubou Venâncio. Foi 

o primeiro que ... Aí, só morreu ele. Então, ele pegou o cavalo, amarrou, 

voltou para o Cercado c disse à mãe dele, que já era viúva: " Mãe, deixei o 

cachorro- disse até - o cachorro do Venâncio ficou morto lé1 no mato c eu 

vou mandar avisar os parentes." Aí ela: " Por Nossa Senhora, não faça isso." 

Aí mandaram chamar o Osvaldo, que era o irmão de Belinha. Era o chefe 

da família Meira Rios. Aí Osvaldo chegou, contaram a Osvaldo. Aí Osval

do disse: " Não, avisar de forma nenhuma. Vamos cntcrn1-lo no mato c guar

dar o segredo." É, c assim, enterraram com sela, com bacamarte, com r . .. J, 

com todos os arreios do cavalo, c soltaram o cavalo sem sela. Esse segredo 

ficou até agora, 1960, mais de cem anos ficou esse segredo. Só sabia os 

descendentes de Belinha do Cercado. Os inimigos lá nunca souberam. Eu 

acho que até hoje. Quem matou o Venâncio. ( ... ) 

19 
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Bom, depois da morte do Venâncio,( ... ) Matos, Daniel, Zé Pedro, que 

era o pai desse aqui [na fotografia] ( . . .  ), eles foram lá no Serrote, como 

outros cabras também, e eles achavam feio, naquele tempo, pegar o inimigo 

de surpresa. Fizeram o quê'? Mandaram avisar. Depois que estavam bem 

armados, municiados, mandaram avisar aos inimigos lá, ao Antônio Gon

çalves Mendes, que era o peor fsic] deles. Mandaram. "Tal dia pode esperar 

que nós vamos. " Aí, eles furaram as paredes de trincheira, buraco, trinchei

ra. Botaram gente dentro, inclusive Mané Silvério, que era cangaceiro do 

Branco,5 era um bicho valentão mesmo - c ele era valente - botou lá den

tro. Quando os outros chegaram, bateram com o coice do bacamarte na 

porta e gritaram: "Sai para fora, canalha." Aí, receberam foi os tiros dele. 

Na altura das virilhas. Morreu na hora Daniel, Matos saiu muito gravemen

te ferido, veio morrer, disseram, na Bahia. Vieram até, Matos veio morrer 

na casa de sua irmã, que morava ( ... ) em Pernambuco, e Zé Pedro, pai desse 

aqui lna fotografia]. 

ARQUIVISTA: Morreu também') 

ANFITRIÃO: Não, saiu ferido. Ficou bom depois. Depois que ficou bom, foi 

quem liderou a questão. Foi quem passou a ser o chefe da questão. 
SoBRINHO-NETO: E durou quanto tempo essa briga? 

ANFITRIÃO: Quatro anos. Minha mãe contava, o velho Mané Leão contava, 

tudo com todos os pormenores. 

Havia chegado ao sertão um pouco mais de quatro meses antes e durante 

este período li e ouvi muitas histórias que me familiarizavam j á  bastante com o 

ambiente retratado pelo nosso anfi trião daquele dia .  Mas daq uela  n arrati v a, im

pressionou-me um tom épico conferi do à s  histór ias. Com efei to ,  à sua  própria 

avó n ão havia ainda s ido dada luz, quando foram disparadas as pri meiras cargas 

de bacamarte e ,  contudo, a narrativa possui  a v i vacidade de um tes temunho. Pa

receu-me também, com ass ina lável nit i dez naquele caso, que esses épicos serta

nejos, ou questões, possuem um certo caráter fundador, germin ai. Novamente, o 

fato de remeterem a um passado, muitas vezes bastante longínquo, contribui para 

i sto. Mas tampouco parece casual que entre os fatos mais assina láveis  das trajetó

rias dos pioneiros da região sejam destacados o seu envo lv imento - o que pode 

inc lu ir  o seu n ão-envolv imento - em lutas e d i sputas, tal como s ão referidos 

também o l ugar ou a fazenda que fundaram e a famíl i a  que dir igiram. As  bri gas 

de famíl ia aparecem como elementos muito importantes para o ato fundador, da 

tomada de posse de uma certa parcel a  de terra- algumas vezes subseqüente a u m  

deslocamento provocado por di sputas anteriores, quase sempre s i lenciadas e m  

seus detalhes -, d o  predomínio político e m  certa local idade, para a vinculação de 

um certo espaço a um certo nome. E, para além di sso. por meio das brigas e do 

desempenho nelas, uma qual i dade é trans ferida dos personagens para os descen-
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dentes e seu l ugar. Di versas vezes, surpreendi-me ao notar que,  entre os antepas
sados de atuai s envolv idos em questões c intrigas/' havia um ou mais ancestrai s 

� conhecidos por serem brabos ou dispostos. Munic iados de suas hi stóri as, os nar
radores e aqueles que consu ltam sua memória logram da narrativa uma formula
ção daqui lo que eles são. Certamente, o contrário também é verdadeiro: as me
mórias também se conformam, ou antes, são conformadas pelo presente. As dis
putas, antológicas, ganham também um caráter ontológico. 

Além das referências a lugares e laços de parentesco e de casamento, a his
tória de meu anfitrião está coalhada de informações relati vas a elementos simbó
l icos distintivos dessas intrigas e questões e a cstereótipos7 que também demar
cam uma comunidade, em sentido moral .  Está presente ali o homem fundador de 
l i nhagem e de lugar, "trabalhador",g cuj a fama não é menos respeitável pelo fato 
de mobi l izar um grupo de homens armados em auxílio próprio ou de algum wni
go. De certa forma, o narrador reproduziu em sua própri a vida, talvez com menos 
êxito,  essa dupla condição, pois, vim a saber, também dedicou parte de sua vida à 

del iberada fundação de uma povoação, hoje i nundada por uma barragem, e tam
bém teve uma intriga em seu passado. Em oposição a este homem "trabalhador", 
mencionou-se também o "valentão", cuja fama compõe-se mais dos aspectos 
bel icosos de uma existência do que dos empreendedores. Imagens de homens 
que se antagoni zam e se complementam também nas figuras dos "chefes de famí
l ia" e dos "chefes de questão" que compõem l iderança. Também podemos obser
var as mulheres, em seus papéis  opostos mas complementares, de esposas e mães, 
traiçoeiras e confiáveis ,  inci tadoras de confli tos e conselhei ras nos processos de 
apazi gu amento.  

Os homens e as mulheres tomam parte de uma seqüência estereotipada de 
atos - estereótipo que esta mesma narrativa, paradoxalmente, também contri bui 
para produzir. Uma primei ra causa memorável,  o falso de uma mulher, neste 
caso, é segu ida de uma promessa de vingança, presumida ou conhecida pelo alvo 
almejado. Este conhecimento é o que conferiria mesmo a uma emboscada o valor 
de um duelo, pois não se quer recuar perante o in imigo. Mas, nesse momento, 
procura-se anunciar a aceitação do desafio. In ic iada a desavença, desencadeia-se 
um intervalo em que se vive uma inimi zade d ifusa, traduzida em cuidados de 
proteção e di sposição para o en frentamento. Mais do que nunca, anda-se armado 
e olha-se bem por onde se anda. Os encontros com os in imigos devem ser evi ta
dos, a n ão ser que se pretenda levar este momento de intriga a seu c l ímax, 
i niciando, desta forma? uma questüo, momento narrativo subseqüente, mas cujos 
sentidos se estendem para toda a hi stória anterior das relações entre os protago
nistas. O narrador observa a i ronia das duas famílias figadalmente in i migas terem 
sido l igadas por casamento, um dia. Durante algum tempo, ações fi sicamente 
hostis são mutuamente dirigidas. Este momento mais i ntenso agonisticamente 
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parece eternizar-se, como ú lt imo na narrativa, mas vemos que também foi passa

geiro e até bem defin ido crono logicamente - surpreendi-me outras vezes com 

esta constatação -, dando l ugar a uma paci ficação obtida, desta vez, à custa de 

um desterro e mantida à custa de s i lêncios e segredos . A intriga é um momento 

que projeta aquela questão do passado até o presente, em d i reção ao futuro. 

Inic ie i  meu trabalho de campo tendo um forte i n teresse pelos con fl i tos serta

nejos e não pretendo de forma alguma sugerir que fui levada de modo completa

mente casual a me interessar pelo assunto. As brigas de famíl i a  sertanejas me 

aguçavam a curiosidade desde minha pesqu i sa sobre o cangaço de Lampi ão, que 

foi objeto de m inha dissertação de mestrado9 e despertou meu interesse em in

vestigar mais detidamente aquele cenário socia l  de onde saíram os cangaceiros, 

bem como boa parte de seus perseguidores que sentavam praça nas forças volan

tes da  políc i a. Uns c outros eram, freqüentemente, descri tos como pessoas co

muns, que v iveram boa parte de suas v idas como agricul tores ou de seu ofíc io ,  

pac i ficamente ou, de qualquer rorma, conc i l i ados com suas comunidades o bas

tante para manter um convívio socia l  em seus lugares de residência .  Eu queria 

compreender o que poderia tê- los levado a abrir mão de suas "vidas comuns" e 

in tegrar um bando de cangacei ros, e da mesma forma uma volante, abandonando 

ass im,  por tempo i ndetermi nado e poss ivelmente até o fi m de seus d ias ,  o pouso 
certo, pertences e propriedades, os hábitos, os entes próxi mos que não tom assem 

o seu mesmo rumo. Isso tudo, em nome de um modo de vida terrivel mente arris

cado, de que a violência fís ica era um elemento indi spensável,  de defin ição, in

tercalada, no caso dos cangacei ros, em certos períodos, às festas, à abundânc ia, 

às v i s i tas, às d i strações do ócio, que trazi am para o coti d iano o excepcional .  

Compreender aquele abandono supunha apreender como poderia ser a tal "v ida 

comum" que o antecedia. 1 0  A í  se s i tuou o ponto de part ida dos meus i nteresses 

para a presente pesqui sa, segundo a concebi em seus pri meiros esboços.  

Ao longo de cerca de três anos, acrescentei outros ri scos ao meu projeto, que 

reforçaram, mas também transformaram seus propósitos i n ic ia is .  Manteve-se um 

certo uni verso a ser investigado, expresso nos  e lementos que i solei  daq uele cená

rio soc ia l ,  conformando o que venho cham ando da "vida comum" - as aspas 

querem i ndicar aí o fato de se tratar meramente de uma versão do que i sso vem a 

ser. Sumari amente, t inha grande in teresse em observar a perti nênc i a  das relações 

de parentesco, de viz inhança (e, por deri vação, de espaço), de patrões e emprega

dos ou c l i entes (a po l ít ica era também um dos fatores contemplados) na v ida 

socia l ,  n as tarefas cotidi anas c também nas s i tuações excepcionai s ;  em part icu lar 

no caso de confl i tos i ndi viduais ou entre famí l ias, se fosse o caso de testemun há

los duran te a pesqu i sa.  Tratava-se de apreender o modo como são postas em 

funcionamento as relações de poder c os valores cul turai s que orientari am as 

práticas soc ia is .  
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Formulei  esses campos a part ir  do tema do cangaço c ,  contudo, eu dec idi 

descol á- los daquela problemática in ic ia l .  Inc l inava-me por rea l izar um traba lho 

de campo como antes não me dera oportunidade de rea l izar e este pareci a-me ser 

o ú n ico método confi ável de levantar as respostas às perguntas que acumule i ,  

sobre as quais  os  arqu ivos c a l i teratura parec i am-me mui to pouco loquazes. O 

cangaço, na modal idade adquirida com Lampião, porém, praticamente não so

brevi veu ao seu grande chefe,  tombado em 1 938 ,  durante um cerco po l ic ial a seu 

acampamento, em uma fazenda em Sergipe.  Os problemas que eu enfrentaria 

para superar, j unto a i n formantes, o lapso de 60 anos de distância daquele fenô

meno não me pareceu justi ficáve l ,  ante a autonom ia  mais do que suficiente da 

problemática que meu antigo tema de pesqu i sa suscitou, mas da qual não era 

condição ind i spensáve l .  Manteve-se, no entanto, como se um vestígio de origem, 

a região em que s i tuaria meu trabal ho de campo, em algum lugar do sertão do 

Pajeú, palco i n ic ial da grande aventura dos cangaceiros e de seus perseguidores.  

Eu t inha em mente, à partida, a busca de algum local marcado pel a  tradição de 

l utas de famíl i as, aos valores de honra e vingança, ao c l iente l i smo, às questões, 

em suma, que me propunha investigar. Pareceu-me favorável manter a defi n ição 

daquela região à qual  de alguma forma me rui fami l i arizando, ou somente acos

tumando, à d i stância, ao longo dos anos. 
Fei tas essas considerações sobre os in teresses i n ic ia i s  que orientaram a pes

qu i sa, agora é preciso acrescentar que a central idade que passou a ocupar o tema 

das brigas de famíl i as e as defin ições do que i sto vem a ser, da violênc i a, das 

re lações de força c das questões corre lacionadas a tudo i sto, em meu trabalho, 

também decorrem do que encontrei em campo. Sem dúvi da, rea l izei recortes, 

durante o próprio andamento da pesqui sa, fazendo sal tar, como seu tem a  priv i le

. g iado, as brigas de famí l ias a l i mentadas pelas v inganças. Como se vê, não se 

trata de um trabalho sobre as possívei s  formas que a violência,  sob qualquer 

forma, venha assumindo naquela porção do terri tório brasi le iro; permanecem fora 

do foco das m inhas atenções neste trabalho, por exemplo, a violência comet ida 

entre casais  ou no âmbito do tráfico de entorpecentes ou roubo de cargas - para 

referi r modal idades mui to comuns a l i  onde rea l ize i  meu campo -, se nada di sto 

for convertido ou inserido nos con fl i tos entre famíl i as e orientado pelo sent imen

to de v i ngança a ser sati sfeito sobre os autores dos males ou alguém que l hes sej a  

sufic ientemente próx i mo. Neste cr i tério d e  exclusão, percebe-se o s  in teresses 

pessoais  q ue sem dúvida se fizeram sentir no encaminhamento que proporcionei 

à minha  pesqu i sa. Porém, da posição que tai s confl i tos passam a ocupar na v ida 
daqueles que se envo lvem neles, da forma como são as si mi lados no cot id i ano, da 

i mportância que se atribui  ao caráter brabo ou manso dos ind i víduos, da como

ção geral causada por uma grande questão, das expectativas em torno das v in

ganças, da enorme preocupação com a manutenção ou o retorno da paz, do ponto 
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crítico marcado por uma briga na v ida de i nd ivíduos, na h i stória de famíl i as ,  por 

vezes de um m unicípio ou região ainda mais vasta, da produção dos épicos serta

nejos, de tudo i sso só era possível ter, quando mui to, tênues suspei tas. 

Forasteiros em Monte Verde 

Com poucas suspei tas e mui tas expectat ivas e interesses, cheguei na c idade 

de Monte Verde, nos pri meiros d ias do mês de setembro de 1 999. Desfrutando de 

alguns contatos anteriores, sempre intermedi ados, t ivemos o pri v i légio de uma 

recepção de caráter um tanto ofic ia l ,  embora desprovida de todo protoco lo, ainda 

no mesmo dia de nossa chegada. Na qual idade de pesquisadores ,  conhecemos 

pessoalmente a chefe do gabinete do prefe i to e um ju iz  de d i re i to res idente em 

Monte Verde, dois representantes da e l i te local e de um peq ueno grupo de admi

radores de  Lampião. Convi dados a descrever nossos temas de  pesqu i sa,. em l i 

nhas gerai s ,  confesso ter-me sentido um tanto desconcertada, a o  ser i n formada, 

pelo ju iz ,  que Monte Verde era uma cidade eminentemente pacífica, desprov ida 

de toda tradição das brigas de fam íl i as,  encontradas, na verdade, nos mun icípios 

do sertão, ou seja, nas alt i tudes menos e levadas, onde o cl ima seco, a vegetação 

espinhosa, retorcida e c inzenta e as al tas temperaturas predominam e determi 

nam u m a  paisagem natural - e soc ia l ,  segundo meus an l"i triões - mui to dist inta 

daquela do brejo, onde está s i tuado o município de Monte Verde. De cl ima mu i to 

mais fresco, apesar de também atingido pelas secas, a l i ,  onde o verde das p lantas 

é mais  duradouro e a água mais abundante , a amenidade do meio físico parec i a  

ter contagiado também os costumes. Segundo me declararam naquele d ia, n ão 

havia  lá nada semelhante às grandes famí l ias sertanejas e, ao mesmo tempo, à 

r ig idez moral que lhe é associ ada. O ju iz  referi a-se em part icu lar à moral idade 

femin ina  e à conduta mascu l ina, que e la suscita; concretamente, à q uase i nex i s

tência dos famosos casamentos forçados, dos jovens que arriscam morrer pelas 

mãos dos parentes mascu l i nos da namorada a quem fez perder-se. 
Sobre uma possível tolerância sexual brejeira não encontrei - nem procurei 

- novos testemunhos. Porém, de modo completamente espontâneo, nas conver

sas casuai s  no comércio local ,  em part icu lar naqueles pri meiros d ias e mai s  espo

radicamente durante toda minha permanência al i ,  reforçou-se mui to a idéia da 

condição pacífica do mun icípio. Esta era um motivo de grande orgu lho de seus 

c idadãos e um !"ator de autodi ferenci ação com relação aos municípios v iz inhos, 

considerados todos mui to violentos. Paralelamente ao belo cenário natural e de 

suas edificações urbanas mais notáve is ,  esse caráter atri buído pelos montever

denses a s i  mesmos costuma ser ex ib ido como um artigo de turismo, próprio a ser 

transacionado com forasteiros como eu. Principalmente eu que, com m i nha famí

l i a, v inha do sul, das c idades atormentadas pela v io lênci a  urbana desmesurada e 
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desregrada, conforme eles testemun havam por m e i o  dos programas d e  TV 

espec ia l i zados em crime e violência.  

Essas conversas i n formais  c de conteúdo tão acentuadamente estereotipado 

dão algumas ind icações importantes. Não sem uma certa dose de autocompla

cênc ia ,  monteverdcnses ex i bem sua execração ü violênc ia  na soc iedade apontan

do-a nos outros c i sentando-se a si mesmos. Execração. apresso-me a d izer, que 

testemunhe i  entre habitantes de outras c idades sertanej as .  mesmo que eles as 

assumam violentas. ta l  como, de resto, fazem também tantos cariocas e pau l i stanos. 

Desses enunciados sobre violência deprcende-se também uma c lara di screpânc ia  

entre o horror que mani festam sobre as  notíc ias veicu ladas pelos a ludidos pro

gramas de TV c a reprovação complacente que expressam sobre as formas de 

v iolência mais encontradiças no sertão. Se as mortes cometidas por v ingança, 

resul tantes de desentendimentos mais sérios entre i ndi víduos ou grupos, são mui tas 

vezes condenadas como s igno de iRnorância, os crimes not ic iados, os assal tos e 

homicídios,  os t i roteios entre po l ic ia is  c traficantes, as balas perdidas, as vari adas 

formas de cri mina l idade e violência com que se conv i ve nas grandes c idades 

brasi le i ras resu l tam incompreensíveis ,  v indas de não se sabe onde, nem porquê, 

nem sobre quem: a ameaça vem de todo lado, para todos. Nos meios soc ia i s  a que 

estão mais habi tuados, sabe-se mais ou menos de onde, e de quem, podem surg i r  

os perigos, o que não parece ser o caso das metrópoles do sul. 

Certamente, não é prec iso comungar dessas mesmas conv icções com exces

s iva credu l idade. Nem guerra tota l .  nem regul aridade absol uta, se pudermos de

notar ass i m  os extremos das man i festações socia is  ele v io lência, descrevem rigo

rosamente qualquer desses meios soc ia is .  De todo modo, essas i m agens na ti v as 

são indicat i vas de formas ele c lass i ficação dos fenômenos, para não referi r, de 

momento, outras formas de sua instrumental ização ( Herzfeld ,  1 997) .  Virtualmente 

todo monteverclcnse médio tem conheci mento de mortes causadas a conhecidos 

bem próxi mos, quando não parentes, ou já testemunhou alguma cena mais alar

m an te,  como uma briga de bar ou de festa, um disparo de arma de fogo, uma 

furada de faca, uma fuga, um cadáver. De alguma forma, é preci so q ue essas 

ocorrências ou seus autores sejam excluídos, computados como mui to excepcio

na is  ou exógenos, para que a imagem pacífica prepondere; uma operação que 

sem dúv ida não é pri v i légio de montcvcrdenses apenas. Cabe-lhes, tal vez, no 

máximo,  certa especi fic idade parc ia l  no s i stema de exclusão: a v io lência provém 

da ignorância dos matutos, moradores dos sítios; dos forastei ros,  dos h abi tantes 

dos mun icípios v iz inhos do sertão; das famí l ias c dos ind ivíduos desaj ustados 

por qualquer motivo;  do passado: de algum não-ser que ele reje i ta.  Ou, se não 

rejei ta, apenas s i lencia,  encobre. 

Provavel mente todos part i l h amos formas de des locar as causas de(di stúrbios 

para aqu i lo ou aqueles de que nos d ist ingui mos, o que não somos, mesmo quan-
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do estamos muito próximos ou deles participamos. Pergunto-me até que ponto 
não se deve também a este tipo de operação a imagem do sertanejo violento, 
extremamente passional c vingativo, suscetível aos insu ltos, pronto a reagir  com 
trucu lência à mais descuidada atenção à sua dign idade . Eis um estereótipo dura
douro - veicu lado já pelos relatos de viajantes de séculos passados 1 1  - de formu
l ação externa àquele meio social ,  mas cujo peso certamente todo sertanejo de 
alguma maneira tem de suportar, quando não é levado a comparti lhar da mesma 
crença que o rebaixa, perante uma sociedade que o envolve e domi na (Bourdieu, 
1 977t). Um estereótipo com peso de estigma, que possivelmente estimula ainda 
mais o orgu lho das comunidades e das gentes pacíficas. 

Salientei, l inhas acima, que foi aqu i lo com que me deparei em campo, não 
obstante meus interesses prév ios. o que me conduziu a conceder aos con fl itos 
uma posição central neste trabalho. Proponho-me uma anál ise desses confl i tos, 
em suas características e repercussões sociais, considerando que ao fazê-lo posso 
dispor de uma chave para uma melhor compreensão de determinado meio social  
e, possivelmente, considerando seu não-isolamento de outros aos quais é permeá
vel e que não deixa de integrar. Acredito estar trabalhando com um objeto muito 
s ingular, mas de modo algum aberrante e sem paralelo, um pouco por todo l ado, 
e tampouco desarticu lado de um universo social  muito mais vasto do que as co
munidades em que tem lugar. 1 2 Além disso, será sempre insuficiente dizer que a 
posição nuclear do lema da violênci a em meu trabalho não é expressão de uma 
sociedade em pé de guerra, mais irascível ,  intransigente e trucu lenta do que ou
tras sociedades usualmente são. Ao contrário, estarei mais satisfeita se mostrar 
que, e de que modo, os confl i tos são também constitutivos de uma sociedade e 
não simplesmente um elemento desintegrador de uma ordem social gerada pe la 
solidariedade, que se l he oporia. Antes, acredito que as duas coisas se supõem, 
ali como em toda parte. Nesse sentido, este trabal ho certamente referenda S immel 
( 1 955 [ 1 908] ) ,  Coser ( 1 956) c Bai ley ( 1 97 1  ) .  

Mas meu propós i to não é exatamente mostrar a s o l i dariedade como 
epifenômeno em relação aos confl i tos, e sim que as brigas de famíl ia tanto desa
gregam quanto congregam, demarcam e apagam frontei ras de grupo; constituem 
grupos. Com esse objetivo, interessei-me menos por abordar esse fenômeno como 
um "sistema de vingança" ou "de gestão de violência"; c mais por descrever as 
atuais rupturas e l igações fomentadas por episódios de brigas de famíl ias.  O pon
to de vista das partes tendeu a me interessar mai s do que o do todo. Em vez de um 
ponto de vista englobante de um fenômeno, pri vi legi am-se os diferentes, por 
vezes ínfimos momentos de suas atualizações;  no l ugar da seqüência total dos 
acontecimentos, as particu laridades de seus diferentes episódios; o universo ge
ral das famílias envolvidas é desfocado em favor das relações em que se vêem 
envolvidos alguns de seus principais participantes. Tal procedimento resu lta, por 
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outra parte, em pôr a descoberto uma série de descontinuidades, de  fronteiras no 
interior de um uni verso social  em que as  relações são marcadamente fami l i ares e ,  
portanto, encontram na un ião e na  sol idariedade seus valores mais  enfatizados, 
seja na retórica social ,  seja nas suas anál i ses . A seqüênc ia  de vítimas, as acusa
ções e suspeitas mútuas, ou seja, a eleição dos alvos e as imputações de responsa
b i l idades revelam, no lugar de unidades coesas, fei xes de relações que se com
põem e descompõem, em um movi mento i ncessante, que objetam a constituição 
de uma organic idade i nvariante, tanto na briga quanto na política, onde as h ierar
qui as coexistem e interpenetram-se, sem contudo reduzirem-se umas às outras ou 
a uma só delas. 

Assimilação 

De minhas primeiras impressões da c idade de Monte Verde faz parte Isabel 
Santana, que aguardava nossa chegada à porta de nossa futura residênc ia, ao l ado 
de sua proprietária, com quem tratamos dos acertos necessários para nos estabe
lecermos, em menos de mei a hora e pelos sei s meses seguintes, em um aparta
mento fresco, no centro da pequena e bela  c idade serrana sertaneja, com uma 
vi sta panorâmica de alguns dos principais prédios da cidade e de um açude, me
dida da severidade da estiagem e pujança das chuvas, orgulho dos rnonteverdenses. 
Seu volume d ' água estava reduzido à metade pela seca que completava seu ter
ceiro ano naquela estação. Somente o veria cheio um ano mais tarde, já  de retor
no à c idade para u rna estadia de mais um mês. 

Chegamos a Monte Verde acompanhados também de nossa fi lha, de um ano 
e meio, e de sua "avó", u rna prima "de consideração" de Jorge. Considero esta 
mudança em comitiva para o campo, malgrado sua expl ic i tação possa soar um 
tanto i nus i tada, sobretudo fora das páginas de agradecimentos, um fator muito 
i mportante para dar conta de nossa própri a apreensão mais imediata por parte 
daqueles com quem afinal real izaríamos nosso trabalho. Cheguei acompanhada 
de minha famíl i a  e foi nesta condição que estabelecemos as mais i mportantes 
relações de meu trabalho de campo e que, de um modo geral,  fomos todos assi mi
lados como novos residentes. Sempre soube-me observada, tanto q uanto obser
vadora. Tendo logo notado a curiosidade, senão desconfiança, que nossa presen
ça forasteira suscitava, percebi a conven iência de invocar a presença da famíl i a, 
abonadora da qual idade de nossas intenções. Por outro l ado, a ciência de nossa 
condição de pesqu i sadores corno um casal e, mais ai nda, membros de uma famí
l i a  consol idada, esrnaeceu em boa dose as inevi táveis  suspeitas suscitadas pe las 
relações de gênero com estranhos. 

Essa condição terá influído também, segundo suponho, a par da i ndescritível 
receptivi dade, para o estabe leci mento de nossas rel ações com a famíl i a  Santana, 
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tão fundamental para o desenvolvimento de toda minha pesquisa. Três dias após 
nossa chegada, no pri meiro domi ngo que passamos em Monte Verde, v iemos a 
conhecer a mãe de IsabeL d. Úrsu la, uma senhora septuagenári a mui tíssimo con
siderada em toda a cidade. Sua casa, não muito di stante da nossa, é sempre vis i
tada por parentes, v iz inhos, residentes de outras c idades, que buscam urri pouco 
d' água, mostram sua consideração ou s i mplesmente querem desfrutar um pouco 
de sua .ótima conversa e companhia .  Em pouco tempo nos acrescentamos à l i sta 
de seus freqüentadores assíduos, sozinhos ou em companhia de outro membro da 
famíl i a. 

D. Úrsu la  abriu a porta para um universo surpreendente e fasci nante para 
mim, que é o de sua própria famíl ia .  Eu já ouvira falar, havia anos, dos Santanas 
e, dias antes, em Recife. eu voltara mais intensamente minha atenção para esta 
grande família.  Em longas conversas , meu amigo arqu iv i sta, também um de seus 
membros - entre ele e d .  Úrsu la  o parentesco era certo, mas por l inhas ignoradas 
e supostamente muito remoto - oferecera i n formações e impressões sobre uma 
briga de famíli a, no município de Jordân ia. da qual os Santanas e os Gouvcias 
são considerados os principai s protagon i stas. Através de seu relato, era sufic ien
temente c laro - de um modo que a imprensa, que tanto se tem debruçado sobre 
aquele e outros casos de briga de famíl ia no sertão, d i fic i lmente permite conc lu i r  
- que a briga não abrangia a total idade dos membros das duas famíl i as .  Mas eu  só 
pude adquir ir uma noção mais precisa  do que vem a ser uma tal entidade, como 
os Santanas ou os Gouveias (assunto ao qual será ded icada uma d iscussão mais 
minuciosa nos capítulos 4 c 5) .  com as longas conversas, in ic iadas com d.  Úrsu la, 
e sobretudo com a forma como fui acolhida em uma destas famíl ias .  

Embora radicada em Monte Verde desde seu casamento, d .  Úrsu la defi ne-se 
como uma Santana do lmhuzeiro. Si tuada a meio caminho das sedes dos muni 
cípios de Jordân ia  c Monsanto, a uma di stância  de  pouco mais ele 40 qu i lôme
tros - sete léguas. contava-se no tempo ele sua juventude - a fazenda Imbuze i ro ,  
pode-se d izer em síntese, é um reduto da famíl i a  Santana, ou mel hor, de  um 
segmento de la .  Este poderia ser  corretamente des ignado também por  Santana 
Agui ar, mas no uso habitual ,  tanto na  autonomeação quanto nas designações 
fei tas por pessoas não pertencentes ao grupo. os indivíduos ori g i nários dal i  são 
os Santanas do lmhuzeiro, ou s implesmente do lmbuzeiro, termo que os identi
fica  com a mesma efic iência c tal vez com maior freqüênci a, dado que é di spen
sável reforçar a i n formação - plenamente parti lhada por uma considerável ex
tensão no sertão pernambucano - a respeito de quem provém da ribeira do 
lmhuzeiro e domina  essa regi ão .  Através de d .  Úrsu l a  v im a conhecer vários 
outros de seus i rmãos e pri mos, a maiori a deles res identes na  cidade de Mon
santo, v iz inha a Monte Verde, todos netos elo mais importante l íder do Imbuzeiro, 
o major da Guarda Nacional José Clemente Santana Agui ar. Passei , inc lus ive,  a 
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freqüentar, com u m a  ass idu i dade s i m i l ar ou mesmo maior, a casa de uma 
m atri arca quase centenári a da famíl i a  naquela c i dade, onde e la  morava com 
duas fi l has solte i ras, moças velhas.  Somava-me ali ao entra-c-sai d i ário e in
cessante dos amigos e parentes que i am v is i tá- la .  In ic i al mente, aprovei tava 
m i nhas idas a Monsanlo para essas v i s i tas . Pouco a pouco, as três sen horas 
tornaram-se razão bastante su fic icnte para esse deslocamento, ai nda que eu 
acu m u l asse outras ati v idades naquela c idade, um pólo regional  comerc ia l ,  mé
dico, de serv iços etc. que, coinc identemente, exerceu sua força centrípeta tam
bém sobre minha  pesqu isa .  O falo de vários Santanas morarem ali foi uma das 
pri nc ipa is  razões di sso Ler acontecido. 

Com aquelas pessoas. meus interesses de pesqu i sa c minha mais s i ncera 
s impatia pelos Sanlanas foram-se somando, a l i mentando-se mutuamente. Resul 
tou dessa m i stura um grande envolvimento afetivo de parte a parte, o qual não 
pretendi obstrui r  e que, sempre pondere i ,  constituía uma condição legít im a  de 
pesquisa.  Minha aproximação com aquelas pessoas perm it iu uma melhor com
preensão do funcionamento da fam íl i a  e dos senti mentos envol vidos n i sso, a par 
do desenvolv i mento da con fi ança que elas passaram a depositar em m i m .  Há um 
considerável desacordo entre a imagem, cuidadosamente mantida e voltada para 
o exterior, de uma famíl i a  unida e interiormente homogênea, c as inevitáveis 
tensões in ternas abrigadas por tal  grupo, por vezes mal admi tidos em seu próprio 
i n terior. Confl i tos de fide l idade e de senti mentos. mesmo abafados, não dei xam 
de ser pertinentes na atua l i zação das relações do grupo, no jogo das i nc lusões e 
exclusões que o consti tuem . Há assuntos del icados, de natureza di versa, com 
possíve i s  conseqüênc ias polít icas ou jurídicas, por exemplo, que convém não 
parti lhar com estranhos . Há também,  é c laro, conversas que não é próprio ter 
com quem é próximo demais ,  ou que parece oc ioso fazê-lo justamente pe la au
sênc ia  de di stânc i a  e decorrente part i lha  de conhecimento. Minha condição de 
estranha, embora íntima, deu acesso a um vasto un iverso de informações. 1 3 

Esta int i m idade mui tas vezes ganhou contornos de verdadeira colaboração. 
Uma contrapartida de tudo o que me confiavam sempre foi a m inha própri a con
fi ança em meus in terlocutores, com quem fu i parti l hando, também, minha  vida 
pessoal e fami l i ar e, certamente, meus interesses de pesqui sa. Em alguns casos, 
suscite i ,  com i sso. para minha grande alegria , um in teresse si ncero pelos temas 
que abordava, sobretudo sobre aspectos da organi zação das famíl i as sertanejas 
a dos meus interlocutores em particular. Meus supostos "objetos" ou " informan
tes" foram na verdade, em várias ocasiões, meus rea is  colaboradores, que pro
curavam em pessoas, objetos, lugares, documentos e em suas própri as memórias 
pessoai s,  elementos que lhes parecessem importantes para m im . 14 D. Sofia, uma 
das fi l has daquela matriarca. mostrou part icular sens ibi l idade neste sentido, re
forçada pelo seu treinamento intelectual como professora de Hi stória.  
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Foi guiada pelas mãos do povo do lmbuzeiro que vim a conhecer, primeiro,  
a grande fazenda - dividida em várias propriedades individuais ou fami l iares -
de onde são naturai s ;  a sede do distrito do município viz inho de Jordân ia, onde 
também predom inam os Santanas originários do Imbuzeiro ;  e a própri a sede da
quele município, com quem não dei xam de ter relações efetivas, sobretudo de 
caráter pol ítico. Esse grande setor da famíl ia Santana, da fazenda Imbuzeiro, dis
tingue-se sem d i ficu ldade dos Santanas de Jordân.ia. A l igação de parentesco 
entre eles é sempre reconhecida, mas só ganha alguma prec isão na voz daqueles 
mais interessados pela genealogia ou com a aj uda de seus escritos. Os San.tan.as 

de Jordân.ia são naturais da sede do município ou de várias fazendas espalhadas 
por riachos e ribeiras abrangidos em seus li mites. No caso deste grupo, as desig
nações de l ugar e do nome de família não podem ser intercambiávei s .  A lém da 
coabi tação de uma série de outras famílias, algumas delas de dimensões a eles 
comparáveis ,  os Santanas disputam o predomínio pol ítico e social há muitas dé
cadas, em especial com os Gouveias, apesar de, no cômputo geral de todo este 
tempo, contarem com inegável vantagem sobre qualquer outro grupo fami l iar. 
Na qual idade de facção política domi nante, os Santanas estão identificados com 
Jordânia.  Do ponto de vi sta do parentesco, o município de Jordân ia constitui o 
núcleo de onde todos os Santanas originaram-se, espalhando-se por todo o Nor
deste. A l i  é o foco da maior concentração numérica da famíl i a  e da maior expres
sividade pol ítica de uma facção. 

Portanto, devo também ao modo como tomei parte em uma "rede de base 
fami l i ar" (cf. Lewin 1 993 r 1 987 ] :  22-25) a abrangência espacial de meu trabalho,  
estendida pelos municípios de Monte Verde, Monsanto e Jordânia, di spostos en
tre a margem do rio São Francisco e a fronteira com a Paraíba, todos nas cerca
nias do rio Pajeú . A proximidade entre as duas pri meiras cidades, bem como o 
desenvolvimento de minhas .relações com residentes da segunda, contribuíram 
para a grande assidu idade com que fazia, em certos períodos quase diari amente, 
o percurso dos menos de 40 qui lômetros que as separam. Por outro lado, a distân
cia de cerca de 1 20 km que separam Monte Verde de Jordânia, agravada por um 
s istema de transporte público muito deficiente em freqüência, para não mencio
nar o perigo de assal tos e seqüestros atribuído a um trecho da estrada a ser per
corrida, tornou cada v isita àquela cidade um empreendimento mais exigente de 
preparativos e di spêndios. Outra razão para não ser tão grande a minha freqüên
cia em Jordânia concerne exatamente à briRa em que Santanas tomam parte. 
Uma vez que estabeleci uma relação com alguns de seus protagoni stas e sabendo 
do pouco apreço que despertaria a presença de alguém vasculhando e lementos 
de um contl i to violento e ainda em andamento, cons iderei a rentab i l idade de 
vis i tas mais freqüentes à sede do município muito duv idosa. No entanto, acre
dito ter compensado esse afastamento, de resto indesejável para mim,  com per-
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manências razoave lmente prolongadas na capital do estado. A l i ,  concentrei meus 
esforços nos levantamentos dos dados re l ati vos àquela briga - através de en
trevistas, conversas mais informais e levantamento em jornais,  princ ipal mente 
- e pude consol idar l aços com vários dos Santanas de Jordân ia  res identes no 
l i tora l .  A l guns deles ti veram ou têm partici pação importante naquela questão 

do sertão, enquanto outros envolvem-se mais i ndiretamente, às vezes somente 
como um espectador interessado. Esta p lura l idade no engajamento, no i.n teres
se, no envolvi mento dos indi víduos com o fenômeno é fundamental se temos 
como i n teresse não somente a questão em s i ,  mas seu impacto, seu sent ido e 
sua apreensão soc ia l .  

Perspectivas 

Este trabalho de pesquisa tem, portanto, um viés muito s ignificativo, que é 
o da consol idação de meu campo, em boa parte, efetuada através de uma rede 
soc ia l ,  conforme procuro explicitar aqu i .  Minha entrada nessa rede condicionou 
os rumos da pesqu isa; in ic ialmente, de modo um tanto invol untário, prevalecen
do então um sent ido de oportunidade, a par da s imples si mpat ia. Mais tarde, 
porém, compreendi que, ao posicionar-me tão claramente próxima a um determi
nado grupo, eu certamente estava fechando algumas portas, mas em compensa
ção abria outras, que teriam permanecido fechadas, como as primeiras, se eu 
ins ist isse em abster-me de todo pos icionamento ou adesão. A part ir  de então, 
decidi  enfatizar ainda mais c laramente o viés pelo lado dos Santanas, o que me 
levou, i nc lusi ve, a alargar os l imites espac iais  de meu trabalho de campo e a 
introduzir  uma série de objetos e temas na investigação. 

Passei a ag ir  de modo simi lar com outros grupos, em geral, famíl ias, com 
cujos membros também estabeleci víncu los durante a pesqu isa.  Sempre que se 
punha em questão uma briga de famíl ia,  a perspectiva de um deles tendeu a pre
valecer em meus dados .  Prevalência que não deve ser confundida como um ju l
gamento de valor ou de mérito, de minha parte. Outra vez, minha atitude como 
investigadora se deve à convicção de que o equ i l íbrio de perspectivas - cuja 
real ização em qualquer circunstânci a, mesmo aquela em que se pretende neutra
l idade, parece-me improvável - pode ter o preço do esvazi amento dos sentidos 
que os fenômenos assumem na vida prática. Desse modo, entender a manei ra 
como A assimi la  um ato cometido por B importou-me mais do que me aventurar 
a compreender, por exemplo, a essência  sociológica de tal ato, ou a verdade dos 
fatos, através da abstração de sua apreensão por A, B e todos aqueles que os 
cercam. Sobretudo, quando o custo da operação é somente obter de A, B e seus 
próximos, respostas superficiais,  quando não estereotipadas, oferecidas a quem, 
conforme se sabe, fará a mesma pergunta para a outra parte. 
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Há neste traba lho. portanto. outros protagonistas, pertencentes a outras fa
míl ias, de expressão comparável ou bem menor do que a dos Santanas . Seria 
perfei tamente concebível e exeqüível escrever uma tese sobre essa ramíl ia .  mas 
meu propósito é o de descrever c compreender o runcionamento de confl i tos e 
vínculos soc iais em um uni verso mais vasto do que o de uma única ramíl i a, dota
da de marcas sociais mu ito prec isas, como a c lasse a que pertence ou o prestígio 
de que desfruta em conj unto ou, em particul ar, nas pessoas de alguns de seus 
membros. No entanto. as relações estabeleci das com os Santanas importaram, 
mui tas vezes, no modo como abordei o tema - que também com sua ajuda ia 
ganhando contornos mai s nítidos - junto a membros de outras famíl ias .  Várias 
vezes, fui apresentada a eles por intermédio de um Santana, de modo que em boa 
parte, embora não exatamente. este trabal ho rerlctc uma determinada rede soc ia l .  
Tri l hei caminhos independentes, ao  mesmo tempo, que me levaram a lugares 
dist intos algumas vezes, enquanto, em outras, acrescentaram pontos de v ista d is
tin tos à paisagem que cu já conhecia.  De todo modo, o aprofundamento dos meus 
l aços com membros da famíl ia  Santana apontava elementos de que me parec ia  
conven iente con l'erir a recorrência, ou  variação, nos outros casos que eu levanta
va. Nesse sentido, o aprol'undamcnto da pesqu i sa rornecia as coordenadas para o 
seu próprio desenvolvi mento . 

A parcia l idade ou desequ i líbrio das perspecti vas de análise que, sem dúvida. 
resu l ta do meu método de trabalho no campo não signi l'ica que abri mão de todo 
empenho em apurar algo do modo como os indi víduos pertencentes a grupos 
di stintos, ou mesmo antagonistas, percebem os mesmos rcnômenos e confl i tos. 
Cedo aprendi como as muitas ramíl i as sertanejas se entre laçam e mesmo aquelas 
em c011f"lito costumam abrigar, entre seus membros. indivíduos l igados ao l ado 
oponente por am izade, casamento, consangü inidade. Laços que tornam mais com
plexo o processo de adesões individuais c de grupos, de modo que as ram íl ias 
sertanejas só são unidades em sentido bem vago. Suas divi sões internas perm iti
ram-me, em vários momentos, atingir uma maior relati vidade de opiniões e teste
munhar uma plural idade de sentimentos em relação aos mesmos acontecimentos 
e fenômenos. Os próprios laços que fazem a marca da sol idez dos grupos fami
l i ares sertanejos. permitiram chegar também aos opositorcs :  conduzida pe las mãos 
de um Santana ou. de algum amigo comum, cheguei também aos Gouvcias c a 
outros seus partidários . O rato de essa poss ibi l idade não se ter aberto com a mes
ma segurança em relação a outras ramíl ias com as quais eu não privei de tanta 
aprox imação, é em si mesmo notáve l :  as d iv i sões internas c as relações que as 
recobrem são inevitavelmente menos nítidas c di spon íve is  para quem está mai s 
di stanc iado. Assim, paradoxal mente, o desequ i l íbrio de perspectiva figura-se 
mais parc ial exatamente naqueles casos em que minha i ntegração com alguma 
das partes foi menos intensa. Mesmo assi m, a busca de neutral idade na  apuração 
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de dados pareceu-me pouco recomendável ,  quando possível. O trânsito entre partes 
antagôn icas, mesmo que a rivalidade já tenha s ido abrandada pelo tempo, sugere 
riscos elevados para aqueles que as compõem, de modo que achei preferível abrir 
mão dele - por mai s tentadora que me tenha parecido esta possibi l idade -, em 
nome da confiança que viessem a depositar em mim e da riqueza de elementos 
que i sto me trouxesse. 

Feita essa escolha, foi preci so ampl iar as perspecti vas através de outros 
meios, como a busca de fontes menos engajadas nas di sputas, da observação da 
inserção soc ial de cada parte, da atenção e sensi bi l idade às expressões da opinião 
pública, nem sempre muito explíc i ta. Foram acumulados saberes a respeito das 
coisas, pessoas e acontecimentos, através de frases soltas, encontros fugazes, ati 
tudes. Como antropóloga, s into-me priv i legi ada por poder contar com todo um 
universo de " informações", muitas vezes não ditas e não escri tas, e dar- lhes a 
importância de que são privadas em outras áreas do saber. Não abri mão, contu
do, de tentar buscar, ainda, outras fontes, mais tradicionai s .  Por esse moti vo, 
dediquei-me a um levantamento em jornais, em Rec ife .  Alguns dos casos que 
i nvestiguei no interior ganharam repercussão estadual e nacional,  proporcionan
do registros de que procurei t irar proveito. Uma outra fonte pela qual me interes
sei foram os processos judiciais em torno das questões sobre as quais me debru
cei . Contudo, não logrei pleno acesso a eles.  Sobretudo nos casos em que as 
tensões das brigas ainda se fazem sentir muito agudamente, como acontece em 
Jordân ia  atualmente.  supus que meu interesse nos processos poderi a parecer i n
conveniente para alguns e, por conseguinte, para mim: os mesmos motivos que 
desvi aram minha rota de Jordânia  para Recife excluíram o fórum de meus i ti 
nerários sempre q ue v isi te i  aquela c idade . Confirmou-se, ademais,  e de  vári as 
manei ras, a minha suspeita de que uma curiosidade por tai s processos não pas
saria despercebida pelos funcionários e serventuários da justiça, e logo por toda 
a cidade. Afi nal ,  eu estava em um meio soc ial em que as relações mu ltiplex 
(Giuckman, 1 955)  prevaleciam. 

Ouvi de um entrevistado que ele mesmo também frustrava sua curi osidade 
em torno dos processos para não levantar suspei tas - em sua própria ci dade natal 
e sendo ele pertencente a uma das famíl i as envolv idas no confl i to que deu l ugar 
aos casos tratados nos autos; a necessidade de copiar partes dos processos a que 
tive acesso me levavam a estabelecimentos que prestavam estes serviços de foto
cópia,  onde minha prolongada permanência aumentava s ignificativamente - e, 
c laro, exponencialmente - o número de espectadores do trabalho que real izava; 
testemunhei c laras expressões de relutância por parte de funcionários, e até de 
um ju iz ,  em permiti r  meu acesso a tal material,  apesar de não transgredir, com 
minha i ntenção, nenhuma regra jurídica e, assim mesmo, contar, além da credencial 
de antropóloga, com cartas de recomendação ass inadas pelo presidente da Asso-
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c iação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, dirigidas a ju ízes de sete 
comarcas do interior do Estado, inclu indo aquelas em que efeti vamente s i tuei 
meu trabalho. Adiamentos, desencontros, esquecimentos c até ocultação intenc io
nal de processos, dificultaram ou impediram vári as vezes meu acesso a tais docu
mentos.  À parte o aborreci mento que essas contrariedades produzem, procurei 
encará-las como um dado significativo, rel ativo ao funcionamento das relações e 
instituições sociai s  que estudava. 

Adquiri ao longo do trabalho de campo uma porção considerável de m aterial 
produzido pela imprensa e, apesar dos percalços, proveniente de processos jurí
dicos, ciente, contudo, de que e les não preenchem exatamente as l acunas propor
cionadas pela ên fase dada a certos pontos de vi sta em detrimento de outros. Os 
discursos dos atores, da imprensa e da J ustiça não são intercambiáveis, mesmo 
porque, como antropólogos, não l idamos com um uni verso l imi tado de informa
ções, que se trata de desvendar com a maior eficácia possível .  Há uma desconti
nuidade entre todos estes saberes, marcados por interesses, modos de aval iação, 
regras, perspectivas necessariamente di stintas, de modo que me parece inade
quado preencher simplesmente os vazios deixados por um com conteúdos prove
nientes de outro. Admit i ,  de toda forma, que pl uralizando os di scursos, acrescen
tari a informações relevantes ao meu materia l ,  c poderia contar, de modo instru
mental, com mais meios de relati vização dos dados obtidos preferencialmente 
em entrevistas e conversas informais com os nativos. Ao eleger i ndivíduos e 
grupos através dos quais abordamos um assunto estamos decerto l imi tando as 
perspectivas com que ele é apreendido. Não obstante, seria um erro supor que o 
exercício de relativização é um pri vi légio exclusivo do pesqu i sador ou de estra
nhos aos casos. A forma como, naquele ambiente socia l ,  os grupos se entrelaçam 
e as pertenças são ambíguas, convida, ao menos as pessoas menos comprometi
das, a verem os casos a partir de mais de um ângulo.  Com efeito, ao mesmo 
tempo em que eu ouvi as mais fortes expressões de adesão e recusa, testemunhei 
considerações acerca dos excessos do grupo apoiado, da impropriedade de suas 
ações, do bom caráter de certo in imigo, da reprovação pelo estado de coisas que 
permiti ram atingir, por conta da rivalidade etc . 

Efeitos de perspectiva 

Acredito que os vieses da pesquisa importem mais em outros de seus aspec
tos, para além dos juízos concernentes às razões c justiça das partes. Anal i sar os 
casos através dos Santanas, dos Machados ou dos Albuquerques tem como efeito 
i nevitável apurar di sti nções internas, hesi tações, desconheci mentos que somente 
se adi vinha serem presentes também entre aqueles que se l hes opõem.  Mesmo 
nos casos em que cheguei aos opositores, não pude evitar uma i m agem mui to 
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mais  borrada, de  contornos internos esmaecidos, do que resulta uma margem 
externa de espessura superesti mada por quem as vê menos detidamente. O nível 
de embaçamento e da valorização da margem, sempre presente em algum grau, 
depende em grande parte da complexidade, duração, intensi dade das rel ações 
entre os grupos. Mas só com bastante d i ficuldade desfrutei em medida apreciável 
do conhecimento do outro, acumulado por aqueles de quem mais me aprox imei .  
Cada um dos casos de con fl i to de que trato aqu i  apresenta, por i sso, um l ado 
formado por uma coletividade heterogênea, cujo oposi lor tem a aparência de 
uma un idade, ou algo próximo a i sto. Por vezes, é ass im que rivais se vêem; em 
outros casos, a v i são do in im igo é bem mais apurada. Uma vez que considero 
um dado importante a apreciação nati va do outro, com quem se estabe lece a 
rel ação de intriga, importa-me expressar tai s distinções ao longo dos capítulos 
que se seguem. 

A importânci a  crescente que fui concedendo ao longo do trabalho de campo 
às brigas de famílias como Lema de investigação reforçou minha já constante 
preocupação com o modo de abordagem desses assuntos. Eu já imagi nava que 
confl i tos violentos são assunto para tratar com caute la, sobretudo em um meio no 
qual eu mesma sou uma completa desconhecida. Súbitos si lênc ios, mudanças de 
assunto, encerramento de conversas chegaram a acontecer, principalmente quan
do meus interlocutores pertenci am às camadas soci ais mais humi ldes - e não será 
outro o motivo da escassez de dados referentes a esses extratos socia is  em minha 
pesquisa.  Note i ,  contudo, que superado o impacto da novidade da minha presen
ça e curiosidade, vários de meus interlocutores exibiam uma eloqüênci a catártica, 
talvez por poderem fal ar com outros, além dos muito próximos, de coisas q ue os 
mobi l izam ou mobi l izaram com tamanha intensi dade. 

Mantive uma atitude cautelosa na elaboração de minhas perguntas e na es
colha de meus interlocutores, o que se explica de duas maneiras . Uma delas ,  
devo admitir, sempre foi a minha segurança, a de minha famí l ia  e a dos próprios 
interlocutores, que me pareciam inter-relac ionadas. Saí de algumas conversas 
com uma sensação desconfortável de "saber demais".  Se algo errado acontecesse 
com aquelas pessoas, eu pensava, elas bem poderiam achar que eu estava envol
v ida. Certamente, um exagero, que no entanto provou ecoar preocupações de 
meus con fidentes:  vim a tomar conhecimento que isso não deixou de ser cogi ta
do por um deles, quando so t'rcu certos revezes provocados pela  justiça alguns 
meses depoi s .  A outra razão para tantos cu idados é mai s complexa, porque en
vo lve um amálgama de atitudes c senti mentos. respeito, envolvimento afeti vo, 
sentido de propriedade, curiosidade, ousadia, objetiv idade . Toda a rentabi l idade 
da pesquisa dependeu muito de experimentações e avaliações demoradas, sem
pre sujei tas a erro, concernentes aos l imites que eu poderia ir com minhas abor
dagens e perguntas. Limites máxi mos e mínimos, estabelecidos por cada indiví-
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duo: o ri sco de excedê-lo era ter de abri r mão de um depoi mento, um ponto de 
vista, enquanto o preço de sucumbir à cautela era ficar à deriva dos di scursos dos 
atores, padronizados em larga medida, comprometidos com a afirmação da pró
pria imagem social ou pol ítica e por vezes com a difamação do ri val .  Estas bar
reiras, novamente, são melhor transpostas ao longo do tempo, com o acúmu lo  de 
visitas que, somadas ao temperamento individual e à empatia com o pesquisador, 
fac i l i ta o ganho da confiança, somente alcançado com parte dos interlocutores .  

Do modo como cheguei a campo, de meus interesses e de m inhas convic
ções metodológicas, de meu relacionamento com os nativos dependeram mui tas 
definições de meu trabal ho de pesquisa, re lati vas a temas, objetos e personagens 
selecionados.  Apoiei-me cons ideravelmente em impressões pessoai s a respeito 
das coi sas, não na convicção de que elas possam corresponder a alguma verdade 
factual ,  mas acreditando que, pouco i mporta se certas ou erradas, e las possuem 
eficiência, produzem efeitos concretos no destino das coisas e das pessoas; mes
mo quando simplesmente colaboram na dotação de sentidos sociais atribuídos a 
certos indivíduos e grupos, atos e aconteci mentos . O uni verso do presumido 
mostrou uma importância comparável à do sabido, para os nativos. segundo con
c lu í. Inevi tave lmente, transparece em meu trabalho, também nesse aspecto, a 
assimetria qual i tativa de meus dados concernentes aos vários grupos. 

Foi somente com a intens ificação das mi nhas relações pessoais que passei a 
conceder a certos indivíduos, ausentes, uma importância central para o desenro
l ar dos aconteci mentos: um chefe de família, um pol icial ,  uma autoridade pol íti 
ca,  um pistoleiro. Pautei-me, para i sso, nas recorrências de sua referência, que 
por vezes tomou forma de um re lato de experiências pessoais ,  de pensamentos e 
de detalhes individual mente testemunhados, não obrigatoriamente parti l hados por 
meu interlocutor com outras pessoas, antes de m im .  Inevi tavelmente, a abundân
cia e a qualidade destes relatos, geralmente formulados para m i m  de modo mui to 
espontâneo, tenderam a ficar muito mais restritas aos grupos de que estive mais 
próxima. Apesar de nem sempre ter podido contar com i mpressões s im i l ares .  por 
parte de seus oponentes, com relação às coisas e às pessoas , elas não ficaram 
completamente excluídas de meus dados de campo. Fornecidas d i retamente ou 
pelos próprios rivais, apreendidas nos outros documentos consul tados (depoi
mentos à justiça, entrevistas em jornais), através de expressões da opin ião públi
ca, difusa nos vários discursos, ou do próprio rumo dos acontec imentos, é possí
vel compreender um pouco da forma como o outro lado pensou e pensa. 

Com estas considerações relativas às orientações de pesqui sa, quero mais do 
que demonstrar meu reconheci mento dos vieses que ela foi assumindo, que de 
qualquer modo se evidenciam no material que reuni e na ordenação do l i vro, 
conforme ·será descrita a segu ir. Pareceu-me necessário expl ic i tar um pouco das 
muitas del iberações que foi preciso fazer no transcurso do campo, apercebendo-
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me das repercussões que elas Leriam em todo meu trabalho. Diante das circuns
tâncias, adotei determinadas estratégias. Sem dúvida, mui tas vezes é necessário 
tomar decisões i rrefletidas diante de s i tuações novas, mas o que prevaleceu ao 
longo de minha investigação, com todas as hesitações c inseguranças que i sso 
suscita, foi a afi rmação de tais v ieses. Outro pesquisador poderia produzir algo 
muito diferente, ainda que chegasse ao sertão de Pernambuco, nos mesmos l uga
res, ao mesmo tempo e munido do mesmo projeto. Não há como adiv inhar os 
rendimentos que tal pesqu isa poderia Ler, para além dos pontos comuns que cer
tamente e la  parti l hari a com aquela que .de fato real i ze i .  Haveria de trazer à tona 
coisas que eu não trouxe. Afirmo, contudo, que fiz m inhas escol has na convicção 
de que através delas eu compreenderi a o que me seria impossível de outro modo. 
Quis compreender as construções nativas com as quais eles apreendem suas pró
prias experiências, o que não é a mesma coisa do que ser i n formada a respeito do 
que lembram,  pensam, sentem, vivem. Se em vários momentos me preocupei 
com o que resu l tari a das minhas esco lhas e me assombrei com a lentidão com que 
tudo caminhava, também me senti profundamente grati ficada em outros.  Pela  
exultação das horas de  conversa, aberta, catártica, com um "guerreiro", pelo fas
cín io ao ouvir  as argutas e comprometidas exposições sobre pol ítica por parte de 
vários amigos, pela sat i sfação de participar das festas fami l i ares, m arcadas pela  
alegri a e abundância desmedidas, pe la ansiedade de uma visi ta a um território até 
então desaconselhado a forasteiros. Parti l he i ,  por outro lado, de alguns momen
tos mais perturbadores c comoventes, como ouvi nte ou testemun ha, de l ágri mas, 
gritos c s i lêncios inesquecívei s, também em resultado de mi nha esco lha. Tudo 
i sto fez de mim mais do que uma observadora; sou também cúmpl ice. Menos por 
apoiar ou reprovar aqu i lo  que fazem do que pelo profundo respeito que em seu 
conjunto me inspiram, por me dar conta da formidável riqueza dos sentimentos e 
pensamentos que os movem, algumas vezes às ú lti mas conseqüências. 

Plano do livro 

No l ugar de um sertão povoado por uma gente atrasada, incu l ta, selvagem, 
impermeável a todos os avanços da modernidade, ou de heróis herdeiros dos 
bandeirantes de outrora, preservados de alguma infl uência corruptora vinda de 
fora, conheci um mundo muito mais complexo e sofi sticado. Elegi , contudo, como 
fio condutor da di scussão de vários dos e lementos e sentidos deste mundo, um 
aspecto que costumei ramente reforça uma imagem - do sertão vio lento, atrasa
do, brutal - que não é meu intuito ali mentar. Não se trata, tampouco, de desprezar 
o lugar da vio lênc ia naquela sociedade ou a importância do problema da crim ina
l idade que os sertanejos enfrentam . Da região em que real ize i  meu trabalho de 
campo, faz parte o "polígono da maconha", extensão des ignada assim, na mídia, 
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pelo plantio da Cannabis sativa que se estabeleceu desde há décadas, ainda que 
geralmente de modo intermi tente, em um solo c c l ima propício a seu cul ti vo. Ao 
plantio e tráfico desse entorpecente, acrescentaram-se outras modalidades de trans
gressões, como o roubo de carga de caminhões, de carros-forte, os assaltos a 
bancos, os seqüestros de ônibus e carros de passeio durante os quais  os passagei
ros devem entregar seus pertences, coi sas que tornam as estradas sertanejas, so
bretudo as s i tuadas no "polígono", muito temidas e pouco recomendávei s .  O ser
tão pernambucano também possui uma tradição de pi stolagem, permeável a re
novações suscitadas pelas novas influênci as :  as armas "alugadas" assumem ca
racterísticas e se ajustam a novas demandas, ao tempo que mantêm sua ve lha  
serventia nos con fl i tos pessoais, fami l iares, políticos (ver B arrei ra, 1 998) .  Mas 
todas aquelas formas de violência podem ter mais a ver conosco, com tudo o que 
supostamente é exterior àquela soc iedade. do que pode parecer à pri meira v i sta, e 
não simplesmente com uma repetição exaustiva de uma tradição ou mesmo com 
algum pendor cu ltural, arraigado ao longo dos sécu los. Afinal ,  a maconha serta
neja  só em mín ima escala é consumida localmente; a polít ica  local e todas as 
querelas que ela suscita está profundamente articu lada à vida nacional ;  as armas 
das brigas de famíl i a, como as do tráfico, vêm de fora, compradas a alto custo 
com o d inheiro que os atores, lançados na i legalidade por suas questões e por 
outras práticas, estão impedidos de ameal har em ati vidades econômicas regula
res .  O sertão está sujeito, como outra parte qualquer, às penetrações de um mer
cado muito vasto, que al imenta com artigos e demandas novos e velhos modos de 
vida, legais e i legais. Recorrer à imagem do atraso c do i so lamento, como expl i 
cação para ta i s  fenômenos, parece um artifíc io de rendimentos duvidosos, de  que 
o senso comum, possivelmente estimulado pelos meios de comunicação de mas
sa, não deixa de se servir. 

Concedi à violênc ia  um lugar central em meu trabalho, ao defi n i r  certas for
mas de confl i to sertanejas, que são di sputas envolvendo vingança, de caráter pes
soal e rami l iar - uma coisa sempre envolve a outra. em algum grau - como seus 
principai s objetos. Formas, cuja presença no passado, inc lus ive, procurei d i st in
guir e extrair o sentido. Mas em vez de reforçar um determ inado estereótipo, 
proponho-me a tarera de uti l izar estes confl i tos como i nstrumento para dar intel i 
g ib i l idade a determinadas relações, que a princípio poderiam estar excluídas do 
tema. As di sputas sobre as quai s  me debruço são ocasiões em que, paradoxal
mente, os vínculos de vários ti pos, as relações de sol idariedade, de poder e de
pendência, os "valores culturais", as formas de apazi guamento, a articu lação de 
mú ltip las esferas sociais,  como a famíl i a, a política, a jurídica, expõem-se muito 
agudamente. Uma vez que não há contradição entre vínculos c conflitos. trata-se 
de compreender o modo como se compõem e se supõem e, ass im fazendo, alcan
çar uma certa compreensão de uma certa sociedade. 
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Operei uma classi ficação, pessoal e com objeti vos anal íticos, dos  confl itos 
envolvendo famíl ias com que me defrontei ,  no sertão de Pernambuco. Para fazê
lo, servi-me de categorias nativas e sofri influênci as de critérios locais de d istin
ção dos casos, mas reitero que não encontre i ,  em campo, uma tipologia acabada 
que espe lhe a minha organização. A noção de briga de famíl ias pode sofrer a lar
gamentos e restrições em seu uso, de modo que pode haver casos m ai s  indi scuti
velmente considerados briga de famíl ia  do que outros.  Obedeci a mais de um 
critério para formular aquela que  apresento, adm iti ndo antecipadamente a grande 
heterogeneidade dos casos. Primeiramente, procurei i solar c explic itar certas dis
tinções nativas, que serão discut idas nos capítulos da tese ; certos casos específi
cos i l ustram espec ialmente hem algumas das categorias e será em função deles 
que e las serão trabal hadas. Para além das categorias propriamente di tas, di sti n
gui ,  em segundo lugar, aspectos que me pareceram melhor descritos ou enfatizados 
em determinados casos. Assi m ,  os capítulos da tese estão divididos, ao mesmo 
tempo, segundo o assunto c o que defin i  como casos paradigmáticos. Isto não 
s ignifica que os casos retratados estão i mpedidos de retornar em outros capítu los, 
nem que outros dei xem de ser mencionados em paralelo ao que recebeu maior 
destaque. Tampouco necessariamente se ausentam dos demais casos os aspectos 
di scutidos a part ir  de alguns deles. Genericamente, ocorre o contrário. Em algum 
grau ou com importância variável ,  mui tas outras h istórias recolh idas podem ser 
i nvocadas, inclus ive aquelas preferencial mente trabalhadas em outros capítu los. 
Categori as como raça, sangue ,fama, prestígio, relações de parentesco, vizinhança, 
amizade ou hosti l idade. conceitos de individual i smo, l iderança, hierarqu ia  etc . 
surgem na generalidade dos casos, interferindo nas discussões dos diversos capí
tulos.  Em virtude da reprodução com sentidos d ist inguíveis destas categorias, 
relações e concei tos ,  cu pude con ferir uma sorte de uni dade para a plural idade 
dos casos retratados .  Eles combinam-se, ainda, em uma certa qual i ficação social  
dos in im igos c,  por consegu inte, dos al iados que intervêm nos con fl itos, a qual 
procurarei apontar ao longo dos capítu los.  A di stânc ia  espacia l ,  temporal ,  de pa
rentesco, moral ,  de status, po l ítica separam e unem amigos e r ivais,  ao mesmo 
tempo que os qual ificam . 

Doi s  outros fatores i ntervieram na ordenação dos capítulos .  Pri meiro, a 
seqüênc i a  dos capítu los segue. até certo ponto, uma "ordem crescente" no que 
concerne à magn itude dos con fl i tos, i sto é, as repercussões suscitadas nas famí
l i as d i retamente envol vidas e na comuni dade à sua vol ta. Esta seqüência ascen
dente é mais  fie l  no que conccrne ao viés assumido em minha pesqu i sa, relati vo 
à m inha  aco lh ida entre os Santanas, do Imbuze i ro e de Jordân i a, e este é o 
segundo cr i tério de ordenação dos capítu los.  Ass im ,  está reflet ida nessa orga
n ização um bocado da evol ução que segu iu  meu trabalho de campo, ainda q ue 
eu não esteja sendo completamente fie l  à crono log ia  do mesmo, como tampou-
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co s igo a das brigas, con forme sucederam-se na real idade. Membros da famí l ia  
Santana in tervieram de alguma form a no desenro lar dos acontec imentos, bem 
como no meu acesso às h i stórias que lhes diz respei to, em q uase todos os casos 
d i scut idos, i nc lus ive nos q uais  eles não protagon izam ; as pri ncipais  exceções 
são fundamentalmente di scutidas no pri meiro capítulo, enquanto nos dois ú l t i 
mos são retratadas as brigas em que segmentos dessa famíl i a  assumem os pa
péis principai s .  

Os capítulos estão relacionados de diversas maneiras entre s i ,  de  modo a 
estabelecer di stinções e conexões entre vários elementos isolados para d i scussão .  
Acredito que desta forma, fique mais explíc i ta a vari ação que encontramos na  
real idade e que corre sempre o risco de ser dirim ida durante as  anál ises a q ue 
submetemos os casos concretos . Um estreitamento na sua defin ição do fenômeno 
das brigas de famíl ias comportaria a desvantagem de comprometer as problema
tizações em torno de sua articulação com toda a vida soc ia l .  Por consegu inte, fica 
também comprometida a intel igibi l idade que o fenômeno desta forma recortado 
pode proporcionar sobre estas relações e insti tuições . Assim, ao mesmo tempo 
que estão referidos um ao outro, os capítulos preservam autonom i a  re lat iva. Sua 
ordenação obedece a planos de argumentação justapostos, mas não há uma i nten
ção de hierarquização, ponto de partida ou de chegada, uma vez que os casos, em 
função dos quais  os capítulos estão concebidos.  não correspondem a versões 
mais  e menos acabadas de uma idé ia  pura de briga de famí l ia  que nos conduzi
r ia  à concepção de um cód igo de conduta soc ia l .  Em vez de constru i r  um s i ste
ma, minha in tenção com esta organi zação é reproduzir  tanto quanto possível 
um tec ido soc ia l .  

No Capítulo I ,  abordo uma primeira e fundamental noção nativa que é a da 
intriga ou intriga de família. Ela é pertinente em todos os  casos retratados neste 
trabal ho, pois ela regula um modo de convívio em situação de contl i to. Não é 
casual que esse capítu lo aluda também à proximidade necessária entre os in imi
gos e, em seguida, a uma terr i torialidade da intriga, que de alguma forma reelabora 
aquela do cotidi ano em momentos de paz. A vizinhança e a localidade, que são 
qual i ficadores de termos ( i ndi víduos ou grupos) c de relações, estão profunda
mente relacionadas à intriga, conforme procuro mostrar. Mas, ass im como a re la
ção de intriga permeia todos os momentos das brigas de famíl ias - mesmo a 
questão, à qual se opõe sob certos ângulos -, v iz inhança e local idade retornarão 
ao foco de análi se nos demai s capítu los. Embora o "caso paradigmático" desse 
capítulo diga respeito a uma famíl ia de extrato social economicamente inferior, 
uma série de concepções trabalhadas têm penetração geral .  A l im i tação de recur
sos tem maior efeito, sem ser o único determinante, contudo, sobre a escala do 
confl i to, bem mais modesta na generalidade dos casos que figuram aqu i .  Modés
tia que sugere constrangimentos no modo de viver uma briga de famíl i as ,  que 
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constitui a intri(Ja, mas que estão presentes mesmo ali onde a briga é vivida em 
máxima intensidade, como um momento nas relações nela envolvidas. 

Estes momentos em que se dá mais l ivre curso às expressões fís icas de uma 
briga de famíl ias ,  aos quais denomino como questão, passam ao foco de anál ise 
no Capítu lo 2. A questão está cOt-relacionada à intriga, de modo que anal itica
mente as duas categorias se opõem e se complementam a um só tempo. Ao mes
mo tempo, a idéia de proximidade entre os in imigos atinge, neste capítu lo, o seu 
paroxismo: o outro é o parente. Esta condição do ini migo abre uma discussão, 
que retornará também em outros capítulos, sobre a organização das famíl ias ser
tanejas. O parentesco figura aí como o critério mais fundamental na formação de 
vínculos de so l idariedade, sem no entanto esgotar este universo de sol idariedade 
fundamental e não absol utamente determinado por graus de consangüinidade. As 
brigas de famíl ias são muito tlexíveis  e permeáveis  a relações estabelecidas para 
além do círculo dos parentes. Também são prel iminarmente problematizados os 
usos de valores c estereótipos cul turai s, especialmente perceptíveis em situação 
de disputa, que serão mais explorados no capítu lo seguinte. 

Em contraste com a discussão em torno das condições de produção de uma 
unidade, reconhecida socialmente enquanto tal, o Capítulo 3 l i da com o con fl i to 
centrado em um indi víduo, que polariza antagonismos, mas também vínculos 
sociai s .  Trata-se de pessoas, por exemplo, que, por qualquer mo ti v o, tomam para si 
o ato das vinganças, por vezes alheias, ou que encaram com excessi vo rigor as 
contrariedades a que outros os submetem, arriscando sempre oferecer uma resposta 
igualmente exagerada. Tornam-se, a exemplo dos confl i tos de famílias mais impor
tantes, personagens memoráveis  das histórias locai s ;  sua referência mais farta e 
espontânea, correspondente à fama que adquiri ram, foi determinante para que eu 
tenha me detido sobre tais casos. Esses indivíduos acionam valores sociais, tai s 
como o ser brabo, o dever de vingança e de solidariedade, a coragem pessoal etc . ;  
fazem-no de  modo muito pessoal e através deles produzem suas famas i ndividuais, 
que vão dar os termos do conjunto de suas relações sociais. Apesar da importância 
que assume o indivíduo nessa discussão, ela proporciona uma perspectiva favorá
vel à compreensão de noções nativas de família e de sua organização. Além disso, 
do mesmo "caso paradigmático" selecionado nesse capítu lo, desdobra-se uma his
tória através da qual se acrescentam outros temas a serem abordados. Os meios de 
pacificação e acordo entre as partes fazem emergir formas de individualização, 
como aquela representada pela figura do manso, menos agonísticas e desafiadoras 
da solidariedade famil iar interna, que exibem um forte contraste em relação àquele 
efetuado por quem assume uma determinada fama. Os l imites e condições da igual
dade e desigualdade são latentes a toda essa problcmatização. 

A questão da relação entre indi víduos c grupos é rccolocada no Capítu lo 4, 
em função da d i ferença de minha apreensão dos grupos que intitulam o seu "caso 
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paradigmático". A polari zação de confl i tos em torno de um indivíduo é modula
da pela sua condição de l íder, capaz de mobi l i zar outros indivíduos e segmentos 
ou simplesmente agi r supostamente em nome deles. Concorrem nesse capítu lo, 
no entanto, duas imagens de lideranças fami l i ares :  uma pautada na un ião do blo
co fami l i ar;  outra mais relativa, de eficácia parc ial no interior de uma famíl ia .  
Elas não são defin i tivas, nem excludentes, no entanto, mas osc i lantes.  Dadas as 
condições adequadas, aqu i lo que se apresentava como unidade se pu lveri za, en
quanto os átomos se articulam. A exemplo dos outros casos, mas de modo mui to 
nítido, a questão principal desse capítulo traz à tona a art icu lação das brigas lo
cais sertanejas a esferas que a princípio superam-nas e a argumentos que l hes são 
superiores. Os conrli tos tratados neste trabalho mobi l i zam sempre indi víduos, 
grupos, insti tuições, por víncu los não necessari amente estipu lados pelo paren
tesco. Em vi rtude dessa pertinência mui to mais ampla c ambígua do problema, 
noções como justiça privada, isolamento socia l ,  política local etc . susci tam e la
borações mais complexas, para que nelas tomem parte seus opostos aparentes. 

O Capítu lo 5 retoma o problema da múl tipla perti nência das brigas de famí
l i as ,  situando-as novamente em planos que excedem os l i mites do parentesco. A 
ri val idade "tradicional" e latente entre Santanas c Gouveias ,  conforme está des
cri ta, reúne confrontos múl tip los, vividos em di ferentes moldes e palcos, que se 
misturam em uma briga de famíl i as .  Se de fato esta questão paradigmática pode 
ser l ida sob perspectivas das práticas políticas ou da sua relação a outras formas 
de del inqüência (tráfico de drogas e armas, roubos), procuro mostrar que não se 
reduzem a e las .  Encontramos, nesta briga, as categorias, relações e concei tos,  
cuja presença foi apontada nos outros casos. Nem por i sso, a briga de famí l ias 
ganha contornos estanques que a isolariam de outros fenômenos ; particu larmen
te do jogo da política e da justiça, em que se in tegra de modo inextricável . Nesses 
domín ios se assi ste às conexões mais numerosas e i mportantes do fenômeno a 
esferas que excedem a comunidade local. Esta questão incorpora os e lementos 
mais c lássicos das brigas de fam íl i as sertanejas c exprime, ao mesmo tempo, suas 
reelaborações atuais .  Assim ,  a briga não representa um resíduo de um estado 
social atrasado ou em vias de ser u ltrapassado. Através das hrigas de fam íl i as, 
vemos descorti nar-se um campo soc i al d inâm ico perfei tamente receptivo e 
articulável a um uni verso de fenômenos mui to mais vasto do que uma remota 
comunidade local .  

Notas 

1 Os nomes elos municípios c cidades sertanejas em que realizei minha pesquisa são fict íc ios , 

a exemplo elos nomes próprios, nos casos em que não recorri a iniciais, em razão ela preserva

ção ela privacidade c, em alguns casos, ela segurança c i ntegridade tanto daqueles que me 
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ajudaram com seus depoi mentos quanto daqueles que de qualquer modo parti cipam dos even
tos relatados. A omi ssão de detalhes pessoai s e locai s ,  bem corno o recurso a elementos analó

gicos na descrição das histórias atendem ao mesmo propósito. Procedo desta forma mesmo 

quando uma transcrição não oferece qualquer risco ele comprometi mento para seus protago

n i stas, em razão das i n formações que se pode retirar das correlações entre narrat ivas .  

2 U m  processo assim foi observado no i nterior d o  Sudeste. " N a  memória dos i ndi víduos passa 

a coabitar a memória específica da famíl ia misturada com as lembranças l igadas à sociedade 

em geral" ( B i calho, mimeo: 1 7 ; cf. 1 99 8 ). 

3 Este formato misto de hi stória local c genealogia é, sem dúvida, uma prática mui to d i fundida 

e não u ma exclusividade desta região. Delas há versões de d i ferentes graus acadêmicos; por 

vezes, conforme as c i rcunstâncias ele sua edição c distribuição, são divulgadas entre um públ i 

co bastante m a i s  vasto elo q u e  aquele q u e  part i lha pessoalmente destas memórias ( c f. Horta, 

1 956; Wi l son,  1 974). 

4 Trata-se de u m  fragmento de munição, cuja rota é mais i solada do alvo at ingido pela carga, 

ou carrego, da arma. O disparo. portanto, não ati ngiu plenamente M anoe l .  

5 B ranco designa aqui um riacho, lermo polissêmico, q u e  designa um afluente temporário, 
bem como os trechos que se estendem de suas margens até algum l i m i te com algum outro 

trecho, pertencente a outro riacho. O termo abrange também o uni verso social  que ocupa este 

território, uma viz inhança. De critérios geográficos c sociais ,  tais territórios possuem l i mites 

fluidos, tal como as comunidades a que sempre se reportam. U m  cangaceiro de um riacho é 
aquele homem afeito à vida em armas que mantém relações, de amizade, proteção, serviços 

etc . entre as popul ações habitantes desta região. 

6 Questão e intriga designam dois momentos em processos de briga de famíl i as, e ao mesmo 

tempo o conjunto destes processos, conforme será desenvol vido neste trabalho. De modo muito 

s intético e pre l i m inar, por briga de famílias compreendo confl i tos protagonizados por i ndiví

duos art iculados sob bandei ras de nomes de famíl ia ,  aos quais podem estar ou não l igados por 

consangüin idade, e cujos propósitos, atua l izados ou cogit<íveis,  são retal iatórios. 

7 Os estereóti pos não devem ser v i stos como modelos prontos aos quais os atores aproxi mam 

ou de que se afastam. I sto não s ignifica que estão excluídos da vida social como referência de 

que os agentes se servem. São constantemente reformulados e postos em uso na prática social  

( c f. Herzfeld, 1 997: 1 57-8;  1 65 ) .  

8 O caráter fundante d a  categoria "trabalho'' é comum a várias comunidades d o  B rasi l rural 

( ver Woortmann, 1 995;  Heredia, 1 979; Abreu Fi lho,  1 980). 

9 Domínios de Lampião: nomadismo e reciprocidade. Di ssertação de Mestrado. PPGAS -

UFSC. 1 995. Ver também M arques ( 1 999). 

10 Em suas l in h as gerais,  este projeto tem forte semel hança, por coincidência, com a proposta 

de tese de Sampaio ( 2000), em que a vida de Lampião serviu de l'io condutor para a e laboração 

de uma "hi stória total" da região do Pajeú, no sertão de Pernambuco. Part i l ho de muitas das 

preocupações da autora e certamente são também convergentes várias de nossas concl usões, 

apesar de só ter tido acesso a seu trabalho depois de encerrada a redação deste. 

1 1  Koster descreve a� v irtudes c suscet ib i l idades morais do "sertanejo", relata a exi stência de 

redutos de crimi nosos e propõe a descrição dos "valentõe�" "cobras-verdes" ( 1 942 [ 1 8 1 7] :  

205 . I 03, 325) .  Na sessão sobre nosologia Spix  e M artius também descrevem um "valentão" 

e, e m  outro momento, referem-se ao "temperamento violento e vingativo dos sertanejos" ( 1 928 

[ 1 9 1 6] :  1 8-9,  1 8 1 -2 ) .  



44 INTRIGAS E QUESTÕES 

12 A tese de doutorado de Jolm Comerford (2001) .  desenvolvida ao mesmo tempo que a mi
nha, a partir de seu trabalho de campo na Zona da Mata de Minas Gerais mostra uma "socia
bi l idade agonística", noção que decerto descreve relações presentes também neste universo 
social .  

1 3 Sobre a importância da condição cambiante de exterioridade e interioridade em relação a 
uma coletividade para a compreensão das suas heterogeneidades c tensões internas, ver Yerdes
Leroux ( 1 978) .  
1 4 Zonabcnd (2000:507-8) descreve condições de pesquisa muito similares, que experimentou 
na Baixa Normandia. 



CAPÍTULO 1 

O inimigo próximo 

r7't todo momento, durante a vi agem rumo ao interior de Pernambuco, passada 
titJ a Zona da Mata, a paisagem é pontuada por e levações isoladas, surpreen
dentes, que rompem sem aviso, com traçados e laborados, a horizontalidade so
nolenta que predomina apesar delas. As serras sertanejas parecem estar lá por 
acaso, como objetos esquecidos por quem os retirou ou conduzia para o lugar a 
que verdadeiramente pertencem. Sem razão aparente, também, sucedem-se cida
des e povoados, que de um modo geral repetem monotonia e p lanura - a torre da 
igrej a é o seu serrote - nas fachadas regu lares .  Nada promete mudança, ao 
inic iarmos a subida de uma daquelas serras, mas de súbito somos lançados em 
outra paisagem, sem que tenhamos notado a passagem; damo-nos conta dos no
vos matizes e formas. Monte Verde, tal como Várzea Grande, seu antigo di strito, 
abrange, em sua maior parte, áreas si tuadas em terrenos bem mai s  altos do que 
aqueles por onde se estendem outros municípios sertanejos.  [sto lhe vale um cl i
ma mui to pecu l iar, de temperaturas sensivelmente ameni zadas pela umidade que, 
nos dias mais frios, consubstanciam-se num nevoeiro digno de pai sagens euro
péias. Européias, em sua aparência ibérica, são as vel has casas abandonadas, 
erguidas em pedras, abundantes no terreno acidentado e tortuoso - preferido pelo 
cangaceiro Lampião que des frutou tantas vezes ali de esconderijo e con forto . 
De pedras são fei tos também os muros d iv isores das terras c dos pastos, ainda 
hoje erguidos e exigentes de manutenção peri ódica. Eles desenham sobretudo 
nas terras mais altas uma espéc ie de rede de malhas tortuosas,  mal esquadri
nhadas. Em Monte Verde,  é q uase somente nas terras mai s bai xas do sertão, 
sua menor área. que se vêem as típicas cercas de gravetos verticais que,  nesta 
parte, abrigam a criação dos perigos do mato e as hortas da fome da criação -
e talvez das vi stas invejosas . O muro e a cerca, bem como aqu i lo que abrigam e 
d iv idem, dão sua form a de testemunho da di versidade da pai sagem ao longo 
das al t i tudes , das pequenas e levações pardacentas, monotonamente coloridas 
da vegetação cati ngueira, aos tons terrosos e verdes de brejo, que se acrescen
tam ao ci nza não de todo ausente nas encostas das serras mais e levadas. Monte 
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Verde também sofre o problema das secas periód icas, que as temperaturas mais  
bai xas só mi tigam parci al mente. Essas características fís icas do município têm 
sustentado uma economia pecu l iar, que já não des fruta, desde há algumas déca
das, do vigor comercial  de outrora. A agricu l tura favorec ida pelo c l i ma é mai s  
promissora do  que nas áreas mai s bai xas e não i rrigadas. Apesar do  cu l ti vo de 
vários i tens al imentares, para uso e comercial ização do excedente, e de forra
gei ras , para o gado e a criação, a forma mai s  rentável de exploração das terras 
al tas tem s ido a cultura de cana-de-açúcar, processada nos mui tos e usua lmente 
rústicos engenhos, prédios em grande parte também ergu idos em pedra, espa
l hados pelas extensões de serra di stribuídas entre os doi s muni cípios vi z i nhos 
de Monte Verde e V árzea Grande. A rapadura do brejo por muito tempo adoçou 
o café torrado em casa, porventura também ori undo de l á, por todo canto no 
sertão. Somente a cana ocupa extensões de terra maiores, que em boas tempo
radas de colheita deve ocu l tar, sem evi tar, no entanto, o retalhado das l i nh as 
s i nuosas, de pedra e de arame, que seguem as di vi sas dos pequenos lotes de 
terreno.  1 

Em um dos vales mai s elevados da serra está local izada a cidade de Monte 
Verde, sede do município, com seu açude, a praça da igreja, as velhas edi ficações, 
testemunhas do passado próspero do comércio que se mi sturam às fach adas 
menos exuberantes, mai s corriquei ras nas c idades sertanejas .  Desde as e leva
ções à sua volta, quase toda área urbana é v i sta de um só golpe, dada a sua 
pequena dimensão e sua concentração topográfica. Uma c idade sem arrabal
des: tudo o que está à sua volta já é sítio. Ao abrir  uma janela de fundos ou 
u l trapassado o m u ro  de alguma res idênc ia  urbana - na rua e algumas vezes nos 
sítios, o qu i ntal sempre contíguo à cozinha da casa é cercado por uma parede 
compacta, erguida geralmente em tijolos - tem-se em muitos casos a área rural 
como vi sta e vizinha.  São as casas, quase sempre encostadas uma à outra sem 
qualquer passagem entre s i ,  que produzem a d iv i sa  mai s concreta entre a c i da
de e os sítios, a rua e o mato . Outras d iv i sões,  impal páve is ,  mas tal vez igual
mente agudas, são acrescentadas a essa. 

Nos sítios, as casas são soltas no meio do terreno. Em boa parte deles, de 
todo modo em todos que vis i te i ,  os v iz inhos estão ao alcance da vi sta e dos ouvi
dos : acudi rão em caso de algum pedido de socorro. Assim se expri miu ,  mais de 
uma vez, o grau de coesão de determinado sítio, faci l i tado freqüentemente pelo 
parentesco e pela prolongada convivência entre seus habi tantes .  Enquanto nas 
fazendas do sertão identi fica-se o causador de um ruído segundo a d ireção de sua 
origem, aqu i  se pode ver boa parte das casas que compõem o mesmo sítio. O 
cotidi ano é fundamentalmente v ivido em ambiente doméstico, entre os habitan
tes que residem em uma mesma casa, de onde provêm praticamente a total idade 
da mão-de-obra empregada na unidade produtiva c de consumo que constitui .2 
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Na consciênc ia  dos habi tantes dos sítios, não se troca trabalho e não se deseja 
recorrer aos présti mos dos que não são da casa nas ativi dades dentro e fora do lar, 
embora se possa sempre contar com a boa vontade do vizinho para os momentos 
ou períodos de maior vu lnerabi l idade, na doença ou na velhice. Freqüentemente 
não se pode pagar por serviços contratados, nem se deseja empregar-se desta 
manei ra. Mesmo ass im,  há mais oportunidade aqui no brejo para encontros nas 
caci mbas ou nos caminhos mais part i lhados. 

Nesses "bai rros rurai s" ,3 os vários proprietários são mui tas vezes co-her
dei ros de tratos já não mui to grandes de terras. Eis aí outro traço di st int ivo de 
Monte Verde ; a pequena propriedade de menos de dois hectares domina seu 
padrão fundi ário e deve prover o sustento de boa parte das fam íl i as montever
denses, freqüentemente numerosas, com sua dúzia de fi l hos, os pai s e um ou 
outro parente solte iro ou idoso. O salário de empregada doméstica, as diárias 
de trabalho alugado, o sal ário-maternidade, a aposentadori a dos membros mais 
velhos complementam, sempre em quant ias m inguadas, a renda insat i sfatóri a e 
i m prev is ível do trabalho na própri a terra. Os pequenos s i t iantes são bastante 
pobres, porém não m i serávei s .  Têm mui tas vezes como viz inho um proprietá
ri o de maiores posses, para quem eventualmente trabalham, no corte da cana, 
por exemplo, ou, caso ele seja ainda mais abastado e possua um engenho, no 
fabrico da rapadura. 

Apesar das di ferenças econômicas, não há descontinuidade nas relações so
ciais  entre os diferentes setores da popu lação, embora em seus termos e las pos
sam variar. Uma hierarquia sem segregação, ou então uma forma de estratifica
ção consti tuída em idiomas disti ntos, como sugeriu Da vis ( 1 977:76) para socie
dades mediterrâneas,4 denuncia entre os montcverdenses um grau considerável 

. de parti lha  de experiências, por toda a sua popu lação, da c idade e dos sítios, em 
menor medida no caso daqueles mais remotos, mais intensamente naqueles mais 
próximos da rua. Como na I tá descri ta por Wagley ( 1 977:45-49), a divi são admi
nistrat iva do município não del imi ta aqui  uma comunidade de sentimentos ou de 
coesão interna homogênea. Ao contrário, as pertenças comuns se constroem me
di ante os espaços c os tempos singu lares dos serviços da adm in is tração, das 
fei ras, das festas, dos ofícios rel igiosos, do passeio em volta do açude, das mesas 
dos bares, das conversas nas bodegas, que entrccortam em periodicidades especí
ficas a continuidade dos afazeres rotineiros, lahorados na solidão indiv idual ou 
apenas entre os parentes e viz inhos mais próximos.  Estas s ingularidades espa
cia is  e temporais devem sinteti zar-se em estados de alma exal tados pela maior 
formalidade das roupas c comportamentos, pela elevação do espírito, pela alegria 
dos reencontros, pe la embriaguez do álcool ,  que se somam na memória de cada 
um daqueles que sentem pertencer a um lugar, neste caso, a comunidade de Mon
te Verde. 
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Um episódio excepcional 

Na memória coletiva dos cidadãos da pacata Monte Verde, traços de um certo 
episódio são ciosamente cultivados, revividos e reajustados ao sabor das experiên
c ias i ndividuais, mas resguardados em alguns de seus aspectos mais espetaculares. 
Daquela vez, a realidade parece ter superado em requinte qualquer imaginação. 
Ouvi inúmeras vezes, desde a primeira semana de minha chegada a l i ,  referênci as 
ao que se passou anos atrás em um sítio próx imo, já para além da d iv isa da Paraíba 
- embora agregado à vida social monteverdense. Transcrevo a segu ir  uma das 
suas versões, que me chegou por escrito às mãos, por idé ia  de uma mul her infor
mada de minha cur i osidade sobre as hi stóri as de intrigas locais .  Esta era uma das 
três h i stórias que ela parece considerar as mais memoráveis  do lugar. 

Pesquisas. Intrigas de famíl ias-' 

No Sítio A.,  municíp io da Paraíba 
Mas muito perto de Monte Verde PE. 
Aconteceu o que cu vou escrever. 

Eram duas famílias un idas c compadres de batismo: Júl io e Ciri lo .  Ciri lo 
tinha uma fi lha que namorava o fi lho de J .A. No sítio, ou mesmo no inte
rior, quando uma moça perde a virgindade, é caso de morte ou briga feia ;  
foi o que aconteceu com a fi lha de Ciri lo e Jú l io o nome deles eram A.  e L . ;  
eles tiveram um caso, e A .  resolveu i r  embora para trabalhar. L. i ncon formada 
como A. estava se preparando para ir embora, L. falou para o pai que eles 
t iveram um caso, L. sentiu-se abandonada. Aí, o pai dela, Ciri lo se armou 
com duas armas 38 . 

Era uma noite de São Pedro, 29 de junho de 82, às 6 horas da tarde, 
quando a famíl ia  de Júl io se preparava para o jantar, Cir i lo chegou e procu
rou A.  Ele tinha ido embora para São Paulo.  Ele, Ciri lo,  queria que a famí
l ia  falasse onde estava A. ,  eles não falaram. Cir i lo começou a atirar na casa 
[onde] tinha 9 pessoas, a fam íl ia completa de Jú l io .  Eram 9 ao todo no 
momento do tiroteio. A. não estava, mas tinha 8 pessoas c uma visita, a 
madrinha de uma criança de 8 anos. Na hora do t iroteio, morreram 7 pessoas 
e a madrinha do menino de 8 anos. E ele l este menino I consegu iu  [ f"ugirj 
pu lando uma janela. Enquanto isso, os vizinhos não puderam fazer nada c 

Ciri lo conseguiu fugir, depois de destruir uma famíl ia .  E A. ,  fi l ho de Júl io, 
nunca mais apareceu aqui  no sítio que ele nasceu e cresceu. 

L., fi l ha de Ciri lo, casou com outro, construiu famíl ia etc. 
Obs . :  quando Ciri lo foi acertar contas com Jú l io, ele dei xou L. enterra

da dentro de um buraco, ou uma cova até o pescoço c sô foi desenterrada 
quando ele sumi u e que uma pessoa amiga dele soltou ela. E Ciri lo, poucos 
anos depois  foi morto pela pol ícia, ao reagir. 
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Obs . :  quando houve o velório, Monte Verde em peso estava presente. 
E o menino de 8 anos foi morar com outra famíl ia. 
Assina X. Monte Verde PE 
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D. Úrsu la, uma septuagenária viúva, a quem a comunidade dirige um respei
to que se exprime na reprodução infindável de v is i tas recebidas quotid ianamen
te, reúne em seus pertences , di stribuídos em caixas e armários, cadernos antigos, 
de pensamentos, canções, anotações sobre eventos que alguém da sua famíl ia  
ju lgou memorável ,  fotografias, recortes de textos i mpressos, santinhos com ora
ções, cartões de vis i ta ou comemorativos, cartas, l i vros, principalmente de auto
res da regi ão próx ima de onde estende suas re lações c outros objetos. Sem dúvi
da, sobretudo no seio de seus parentes, e la  é uma dessas pessoas sempre consul
tadas para dissolver dúvidas, em especial re lati vas ao parentesco (d. Zonabend, 
2000), mas sua memória priv i legia também alguns eventos marcantes da hi stória 
de uma certa comunidade. Entre os recortes de jornal que certo dia pôs-me nas 
m ãos, estava o da edição de 5 de ju lho de 1 979 do Diário de Pemambuco. O 
texto selecionado tratava do cri me de Ciri lo, cuja narrativa se consti tu iu a partir 
de sua única testemunha, um menino de 1 3  anos que ass i sti u Ciri lo trucidar a sua 
fam íl i a, mas consegu i u  fugir sem ser notado. A l i ,  está descrita a terrível cena da 
famíl ia chacinada, próximo à mesa do jantar, mu itas vezes relembrada pelos mui tos 
narradores que consagram essa h i stória do passado no presente. Conta-se, em 
Monte Verde, que mu i tas cópi as de uma fotografia ti rada no cenário da tragédia 
c i rcularam pela cidade, com as vít imas nos l ugares em que jantavam no momen
to em que foram surpreendidas pelo assassino. Embora se supusesse que mui tos, 
em Monte Verde, guardassem aquela recordação, a tal fotografi a não foi publicada 
no jornal,  nem me foi mostrada. 

Um elemento regi strado naquela edição do Diário e comumente menciona
do oralmente diz respeito ao fato de Ciri lo s imu lar, para com suas vítirrias, um 
desinteresse pela vi ngança sobre o jovem que havia der!orado sua fi lha c inco 
anos antes, freqüentando normalmente aquela casa. Ciri lo costuma ser descrito 
como um homem de ati tudes inusitadas, inclus ive no interior de sua própria fa
míl ia .  A prática de enterrar algum de seus membros até o pescoço já me havia 
s ido relatada antes, tendo s ido mencionada também naquela notíc ia  de jornal . 
Embutida nos muitos comentários sobre o tratamento que ele dir igia a seus fami
l i ares está sempre a expl icação de uma vin.gança c uma violênci a tão desmesura
da, senão injusta, pelo desequ i l íbrio mental de seu autor. Admi to que de algum 
modo passei a desconsiderar este caso pelo mesmo motivo c, não fosse a repeti
ção tão amiudada das narrativas sobre o episódio, talvez não me apercebesse de 
mui tos dos elementos de que comunga com tantos outros casos de vi ngança de 
que tive notíc ia  em Monte Verde. A l igação de vizin hança e compadrio a l i menta-
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da pelas suas vi si tas. a recusa de um comportamento de evi tação durante um 
período de tempo tão longo transcorrido entre a causa da vi ngança c sua efetuação, 
tanto quanto a trucu lênc ia  do ato colaboram na elaboração da imagem de um fato 
excepcional, cometido por uma personal idade extravagante. Ao mesmo tempo, 
também são evocados nessa h i stóri a aspectos regu lares nestas ocasiões excep
cionais da vingança, tais como a temporalidade (o intervalo da vingança, o d ia  de 
São Pedro); o caráter moral das motivações (de que o defloramento é uma de suas 
tradicionais man i festações) ;  a proximidade social (ou di stância estrutura l )  entre 
vi ngador e alvo da vingança (a  vizinhança, o compadrio, o afi lhado poupado); a 
territorial idade que se expressa na relação entre os protagon i stas (o rapaz que 
motivou o rancor do vingador deslocou-se c jamais voltou a Monte Verde, 
malgrado a consensual desaprovação da comunidade em relação ao algoz de sua 
famíl i a; a manutenção da viz inhança entre os parentes do ofensor e da ofendida;  
o desterro do próprio Ciri lo na seqüênci a  do assassinato) .  Por intermédio de ou
tras narrativas orais c de processos judiciais ,  fu i-me apercebendo destas regulari
dades que se ins i nuam sob inegáveis variações. 

Na comarca de Monte Verde, que abrange. além deste, o município vizinho 
de Várzea Grande, fiz um pequeno levantamento de processos-cri mes, desde os 
anos 80 e já arqui vados, tendo em atenção, fundamentalmente, as dec larações de 
vítimas, acusados e testemunhas .  Tive em atenção as just ificativas formu l adas 
acerca de atos cometidos por razões de vi ngança, naqueles cri mes em que a pró
pria Justiça considerasse a vingança como sua possível razão. Como não procedi 
a um levantamento estatístico dos processos-cri mes da comarca de Monte Verde, 
não possuo informações numéricas a respeito dos casos em que réu e vít ima habi
tavam o mesmo sítio ou sítios vizinhos, o mesmo bai rro na ci dade, a mesma rua, 
ou costumavam beber juntos, ir às mesmas restas, eram aparentados ou manti
nham uma ami zade declarada c publ icamente reconhecida, encerrada de modo 
i nesperado. Mas. de fato, um dos aspectos mais recorrentes nos contl itos de que 
obtive descrição foi a vizinhança ou, mai s abstratamente, aproxi mação soc ial dos 
rivai s .  Franco ( 1 997 [ 1 969]) j�\ notara coisa semelhante nos processos antigos 
que investigou no in terior de São Pau lo.  Estas relações, veremos a seguir, estão 
esmagadoramente presentes no conjunto dos processos que exami nei , conforme 
depreendemos dos cenários dos acontec imentos que motivaram os processos, da 
seleção de testemunhas e do conteúdo de suas dec larações. 

Vizinhança e conflito 

A parti lha de experiência é de um modo geral in tensa por toda uma popula
ção em que bas icamente todos são conhec idos individualmente por cada membro 
da mesma comunidade moral referida àquela local idade. Deste modo, como apon-
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tei antes, fazem-se mais porosas as fronteiras econômicas. No seio da viz inhan
ça, entendida de momento em termos estritamente espacia is ,  esta parti lha atinge 
o seu grau mai s elevado. Aj uda, paradoxalmente, a demarcar outras frontei ras de 
pertença, nas famíl i as, no in terior da rua e dos sítios e entre os sítios. No seio da 
v iz inhança, um indivíduo desenvolve seus laços de soc iabi l idade mai s funda
mentais  e dá o primeiro passo, para fora de casa, i sto é, para além das paredes 
que a del i mi tam e da i nt imidade doméstica reinante entre um casal, seus fi l hos 
soltei ros e outros eventuai s co-residentes (um dos sogros, t ios, irmãos solteiros, 
um sobrinho ou afi lhado adotado), rumo à alteri dade, que tende a variar em 
grau segundo a di stânc ia  espac ial e genealógica em relação à própr ia  casa . Às 
vezes outro e mesmo quase se con fundem, porq ue o v i zin ho é parente bem 
próx imo de um dos cônjuges (quando não de ambos) ,  de preferênc i a  do ho
mem : um i rmão já casado, os pai s c os i rmãos e i rmãs solte i ros .  Mas há também 
cunhados, primos e mesmo famíl i as com as quai s não se possu i  nem mesmo 
l aços de afin i dade, de res idênc i a  mai s  recente ou, por razões econômicas ou 
rac ia i s ,  por exemplo, pertencentes a outro estrato soc ia l .  Mesmo nestes casos, 
as rel ações dos v iz inhos são mui to estrei tas. Ass im,  a v iz inhança também des
creve uma di stânc ia  soc ia l ,  dada pri ncipalmente através das di stânc ia  espacia l  
e das rel ações fam i l iares, que corresponde à defi n ição das posições re lati vas 
dos membros de uma comunidade. 

Fui -me apercebendo que essa proximidade exige cu idados no convívio, que 
também contribuem para manter as porosas frontei ras em seu devido l ugar. Para 
mim,  como forasteira que jamai s estendeu por mai s do que algumas horas cada 
vi sita aos sítios, mesmo naqueles em que retornei mais vezes, foram muito mai s 
vi síveis ,  à pri mei ra v i sta, os s inais d iv isórios, nas di stânc ias c nos muros, do que 
os de sol idariedade. O interesse pela autonom ia  pode ser verbal i zado, além de 
visível na organ i zação do espaço dos sítios. Mas, de fato, a real i zação deste ense
jo de autonomia é sempre questionáve l ,  como deixa entrever o entra-e-sai amiu
dado de estranhos às casas, o que não chega a interromper a rotina. 

Pelas formas de sol idariedade q ue u ltrapassassem estas pequenas i nterações 
cotid i anas entre v izi nhos, eu costumava sondar. "Aqui é tudo amigo", expl ica
vam-me laconicamente. "Não tem briga ."  Isso não supõe necessariamente aj uda 
mútua, nas ativi dades produti vas ou excepcionais, em benefício indiv idual . Como 
os sítios consti tuem de fato uma un idade social s ignificativa, por vezes com ex
pressão admin i strativa na organi zação dos municípios e de outras inst i tuições, o 
bem coletivo pode ser o alvo de ati vidades cooperativas . I sto me ficou nít ido nos 
s ít ios em que os res identes formal izaram uma associação de moradores , cujo 
prédi o  de sede se ergue com a contribuição dos associ ados. Ajuda em benefíc io 
pri vado pode acontecer, de todo modo, mas não é com toda certeza a solução 
preferível .  Nos sítios, "é tudo ami go", mas com uma ressalva: "cada um na sua 
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casa". Ser um bom vizinho consi ste em dispor-se a toda ajuda necessári a, evi tan

do in terferir no andamento da casa próxi ma, n as ati v idades c nos hábitos de todos 

aqueles que a habi tam, m as que no entanto conhece quase tão bem quanto os da 

sua própria. A intervenção alheia.  quando i nevitável .  é um mal necessário; a in

dependência, não obstante toda a proximidade, um motivo de  orgu lho.6 A ambi

güidade entre a autonomi a  c dependência parece resu l tar, por vezes, da não rea l i 

zação de um ideal dec larado. Mas deve traduzir pri ncipal mente u rna tensão que 

se  manifesta constantemente na v ida soc ia l .  Todos os cuidados n ão i mpedem, 

antes indicam, as i n terações entre vizi nhos e tudo que delas decorre: cumpl icida

de e antagon ismo. 

Minha gradati va fam i l iarização com a vida na c idade c nos sítios rnontever

denses revelou uma persi stente e difusa tensão entre cumpl ic idade e antagonis

mo, como um ponto de partida, mais do que conc l usão. Pois um con fl ito q ue 

susc i te a v ingança como compensação de u m  dano sofrido, uma disputa que pas

sa a orientar a conduta entre as partes, presume uma relação igual i tári a, como 

aque la  estabelecida entre vizinhos e amigos. Mas não de identidade : a v ingança é 

sempre vol tada para o outro, condição que e la  mesma contribui para fundar, como 

vou procurar mostrar ao longo deste trabalho. 

Algumas narrati vas expl ic i tam sentidos em que a proximidade se faz um 

fator determinante no desenro lar dos aconteci mentos. Notamos,  nas dec larações 

dos i mpl icados mais di retos nos conrl i tos, o grau de in t imidade que estava esta

belecido entre eles, ainda que a face agonística seja a mais  ressal tada nestas oca

siões : 

. . .  estava o declarante discutindo com "L." por motivos da mesma ter colo
cado um "burro" para pastar em suas terras; QUE, no momento da discus
são, chegou o esposo de "L." A. L., e "L." disse para esse que o declarante 
estava dizendo "palavrões" com ela;  QUE, a casa de A. L. é vizinha à casa 
do declarante e estes discutiam do "terrei ro" de suas residências; Que, A. 
L. dirigiu-se à residência do dec larante e após uma discussão ocorrida no 
terreiro, o A.  L. desferiu vários golpes contra o declarante sendo que ape
nas um atingiu o crân io deste; QUE, o agressor at ingiu a vítima com um 
"cacete" ; QUE, após ser atingido, o declarante entrou em casa e armou-se 
com uma foice, momento em que o agressor fugiu  do local . . .  ( Declaração 
da vítima. Processo 828/95. ) 

Proximidade e int imidade também se evidenciam no fato de as rel ações de 

in im izade serem, de costume, conhecidas publ icamente, pri ncipal mente pelos 

v iz inhos, que compõem a maioria dos convocados para testemunhar perante o 

delegado c o juiz .  Eles relatarão fatos precedentes ao inc idente que conduziu à 
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abertura do inquéri to e darão i n formações mu i to cobiçadas pela Justiça, sobre a 

n atureza das relações e as reputações dos envolv idos . 

. . . há c inco anos, o acusado prometeu "pegar" a vítima !_pelo fato de] o 
mesmo ter ralhado com os fi lhos de J .  A. [ o  acusado 1. d izendo que os mes
mos faziam o mal fei to e o pai "acoitava". Que há pouco tempo vinha a 
vítima de uma festa, inclus ive v inha embriagado, como é de seu costume 
andar sempre bêbado, c encontrou o acusado, que começou a ati rar- lhe pe
dras, juntamente com seus dois fi l hos F. c A. ,  foi então que o acusado part iu  
com uma foice e agred iu o sr .  M. na altura da cabeça. ( Depoimento de 
testemunha. Inquérito Policial 3 1 /87. ) 

Os i n<;lícios q ue poderão v i r  a apo iar os proced i mentos acusatórios na J ust i

ça, como a premedi tação, os "motivos fúte i s" que parecem dar sentido aos acon

teci mentos conforme foram registrados, por outro l ado, reve lam também as ten

sões mais  recorrentes no seio da v iz inhança. Tensões que se traduziram, na pas
sagem acima,  na oposição entre relação de parentesco ou de mera v iz inhança. Os 

l i m i tes da autoridade concedida ao outro sobre os próprios fi lhos exprimem uma 

re l ação de a l teridade, algumas vezes confl i tuosa, que compõe um teci do mais 
heterogêneo do que à pri meira v i sta pode parecer um conjunto de v iz inhos. Mui

to mais  sensívei s a estas heterogeneidades sut is ,  os v izi nhos oferecem à Just iça 

as suas descrições .  A lgumas vezes, as suas dec larações se tornam as ún icas ind i 

cações sobre a lgum cr ime de autoria não esclarecida:  

. . .  e le,  declarante, não suspeita de n inguém, apenas que a vítima e sua famí
l ia  t i nha in triga com a fam íl ia do seu E. do 0.,  gen i tor elos senhores J., F., 

A. e F. do 0 . ,  todos primos dele, dec larante; que, para ele, declarante, todos 
são amigos seus, não lendo nada a dizer dos mesmos, mas que para a comu
n idade daquele sítio não são bem vistos. ( Processo 1 467 /84.) 

A partic ipação dos v iz inhos nos con l-l i tos n ão se reduz somente à condição 

de protagonistas ou de testemunhas dotadas das i n formações necessárias à i n ter

pretação adequada dos fatos. Podem fazer-se também i nstrumento, mesmo que 

i nvoluntariamente, nos desentendi mentos c. ensejos de v ingança . 

. . . o acusado encontrava-se numa bodega al i  existente [no sítio designado], 
quando em dado momento chega L.D.A. ,  que de imediato é conv idado por 
um dos presentes para j ogar uma partida de si nuca. Ao término desta, sem 
que tenha havido qualquer desentendimento, com quem quer que seja, o 
acusado que já era i n imigo figadal de L.D.A. ,  inopinadamente, saca de uma 
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faca-peixeira e produz-lhe uma gama de ferimentos letais, con forme se afe
re do laudo de Exame Cadavérico de tl s .  O acusado agiu com in tens idade 
de dolo, desde que fria c covardemente perpetrou o crime sem que a vítima 
esboçasse qualquer reação dado o inopino da solerte agressão. ( Denúncia. 
Processo 1 63 8174. )  

Testemunha n a  Justiça, públ ico na v ida comuni tária. Os v izi n hos constatam 

e assumem comportamentos por vezes ritual izados; não podem evi tar sua  condi

ção de árb i tro ou i n strumento, tal como tampouco parece possível ev i tar a con

dição de vít ima ou agressor. D iante do próprio i n i m igo e das i n i m i zades a lhe ias é 

preci so reagi r  de modo apropriado, ainda que os ri scos sejam os mais  e levados.  

Alguns dos excertos acima contêm i nd icações de como ameaças são mui tas ve

zes proferidas para serem ouvidas por toda uma comunidade - n ão somente pelo 

r ival  -, que possui papel mul t i f'acetado nas d isputas . Em seu c írcu lo  mai s estre i 

to, a v iz inhança acumula mais  funções. Reproduz para as  partes as  ameaças de

c laradas - ou atr ibuídas - pelas r ivais ,  conforme me foi re latado por i nd i víduos 

recordando os maus tempos de suas brigas, quando a todo momento alguém men

ciona a prox i midade e as más in tenções do in imigo. 

Com efeito, a prox imidade, usual mente traduzida na v izi nhança res idencia l ,  

const i tu i  um dos e lementos ma is  pers i stentes nos  con fl i tos de  que venho tratando 

aqu i .  Sua pertinênc ia  se descortina  mesmo quando nos detemos no exame de 

outros aspectos dos confl i tos, tai s como sua temporal idade pecu l i ar, suas causas 

e soluções, sua territori a l idade, a escala que a lcança, aos quais  sempre se conju

ga .  Não poderia ser d iferente. Os contl i tos do t ipo que estão sendo d i scut idos, 

cuj a mel hor defi n ição só me parece possível através do exame do conjun to dos 

aspectos que i solei ,  con fi guram di sputas; os termos das relações entre as partes 

parecem ser seus principai s objetos, mesmo quando em parale lo a motivações 

mais concretas, como a parcela  de terra, uma pastagem, uma cerca. Um assa l to 
ou furto, um desentendi mento entre estranhos, uma agressão casua l ,  costu m am 

encerrar-se no primeiro ato ou susc i tar em resposta um mero ressarc imento pelo 

dano causado. N as disputas a que me tenho referido, tal vez importe mais o que se 

passa nos i ntervalos do que nos atos propriamente d i tos, quando os atores e a 

p l atéia, encontrando-se nos bast idores, acabam por decid i r, mesmo não i ntencio

na lmente, os rumos do espetácu lo a ser vi sto por todos . Todos juntos i n terferi rão 

na s i tuação dos ri vai s não somente entre s i ,  mas no seio de seus pares, reverbe

rando nas suas outras re lações. Assim ,  para compensar um dano sofrido, o ressar

ci mento material - da cerca, do pasto, da terra - pode ser insuficiente.  Mediante 

as d i sputas, acrescentam-se novos traços na própri a imagem, voltada para fora, 

porque estamos em um ambiente em que, de modo mu i to agudamente sentido, o 

outro é a medida de si mesmo. 
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Temporalidade 

Um confl i to em que as posições das partes está em d isputa desdobra-se em 

v ários momentos.  Entre o fato que motiv a  um revide e a e feti va real ização deste, 

entende-se um i ntervalo durante o qual se estabelece um modo de relação em que 

as d i sputas se fazem tão agudas quanto latentes c surdas. Por vezes, a lega-se 

mesmo um desconheci mento por parte da vít ima com relação às rea is  in tenções 

do autor da agressão a e la  i n fl igida.  Em sua declaração à po l íc ia, a v íti ma, ferida 
pelo acusado que acabara de assass i nar seu pai . contou como, em 9 de janeiro de 

1984, surg i u  em sua porta um conhecido 

. . .  que pediu  a seu pai que lhe desse água; após ser serv ido, pediu um cigar
ro, tendo sido atendido, ocasião em que seu pai saiu para o terre i ro , a fim de 
dar água às vacas; que da porta da cozinha, onde se encontrava, observou 
quando A. J. perguntou a seu pai se as vacas eram mansas c ao receber a 
resposta afirmativa, dirigiu-se novamente ao seu pai , dizendo :  "então pe
gue nos peitos dela"; que seu pai ao se agachar, para mostrar que as vacas 
eram mansas, de repente, observou ela vítima, quando Antônio João apon
tara uma espingarda que portava, desde o momento em que lá chegara, 
ouvindo em seguida. ela vítima, um estampido; ( . . .  ) que não é do seu co
nhecimento houvesse alguma in imizade entre o acusado e sua fam íl i a, ten
do se regi strado apenas um inc idente, há uns três (03) meses atrás, quando 
acusado foi t irar sua irmã ( . . .  ) para dançar, tendo esta recusado o conv i te e 
( . . .  ) Antônio João dera um empurrão nela, contudo não passou daquele 
incidente, não tendo seu pai ou alguém de sua famíl ia  levado o caso mais a 
sério. ( Processo 1 4 1 6/84.) 

Recusar uma dança com quem q uer que seja  pode ser cons iderada ati tude 

m u i to ofensi v a, embora esta conotação seja  v i sta como m u i to ant iquada, a lgo 
folclórica. "Tu dança até com cachorro", e is  a i nstrução de um pai cau teloso às 

suas fi l has sol tei ras e não comprometidas, antes de saírem para o bai le, segundo 

n arrat i vas jocosas sobre costumes do passado - c, eventualmente,  dos recônd i tos 

ma is  "atrasados" do sertão. Das inúmeras mortes que, con forme se d iz, são po

tenc ia lmente cometidas em razão de tal i nsu lto, não possuo reg is tro mais concre
to. Mas neste caso de tentati va de homicídio,  o próprio acusado, perante a pol íc ia  

- diante do j u i z, posteriormente, ele acrescentou uma alegação de legít ima defesa 

e uma menção de que animais da vít ima invad iam sua roça -, declarou como sua 

ún ica mot ivação o rancor pela desfeita da moça, que o recusou "apesar de ter 

dançado quase toda a festa com outros rapazes". 

A regra de ouro segundo a qual uma moça descomprometida deve acei tar 

dançar com q uem q uer que a convide deve assentar-se, outra vez, no reconheci -
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mento de uma proximidade soc ia l  do pretendente, em rel ação à posição que e la  c 
sua famíl i a  ocupam . Contam que antigamente,  duas salas eram reservadas aos 

bai les, uma delas para os negos, outra para os convidados de estrato superior ( a  

cor da pele i mporta fundamentalmente, mas certamente não é o ún ico critério 

dessa d iv i são) e era suposto que n inguém de uma ousasse dançar na outra. A 

recusa da dança sugere a i n ferioridade do recusado, sua não-pertença ao estrato 

soci al superior de quem lhe rejeita. Igualdade e d i ferença estão decerto sempre 
em jogo nessas di sputas ( ver Davis ,  1 977:93-96), con forme será tratado mais  

adiante. 

O lapso de tempo entre aquele alegado insu l to e sua resposta pareceu aju dar 

a apagar da memória da vít ima a justi ficat iva da agressão sofrida. Mas tal vez 

esti vesse em curso, na verdade, um processo de defi n ição dos novos termos em 

que as relações se estabeleceri am . Durante esse i ntervalo, pode-se agi r  como se 

nada houvesse acontec ido, de modo a sugerir, com tal comportamento, urna esta

b i l i zação ou retorno às velhas condições pacíficas da relação ( mesmo que daí as 

tensões nunca sej am abso lutamente ausentes, m as antes estejam em reprodução 

permanente) .  Mas,  de fato, as relações são fundamentadas na memória da rel a

ção, n ão no seu esqueci mento. Por este motivo, o correr dos anos, ao i nvés de 

obnubi l ados n a  memória, devem ser bem lembrados, se se pretende m anter sob 

mínimos controles as relações com os seus próxi mos. 

No caso que se segue, na delegac ia  de Monte Verde, o próprio esqueci mento 

- equ i valente do menosprezo - deu rumo desastroso a u rna  relação cuja  atua l iza

ção permaneceu suspensa durante vários anos . A v íti ma mencionou 

. . .  um elemento que se dirigiu à sua pessoa, o qual aparentava estar embria
gado e o perguntou se o mesmo o conhecia. Que, o declarante disse que não, 
porém esse disse que era fi l ho de lvonete; Que depois disso o declarante 
disse que hav ia sido criado junto com a mãe do referido elemento, contudo 
há muito tempo não lhe via; ( . . .  ) Que cerca de vi nte minutos depois o de
clarante se encontrava com a cabeça baixa, poi s  estava com muita dor de 
cabeça e sem qualquer motivo, sent iu a perfuração de uma faca-peixeira, 
desferida em suas costas, pelo referido elemento. ( Processo 590/9 1 . ) 

Todas as demais testemunhas demonstraram desconhecer as razões da agres

são. Se de fato ela não teve motivações al heias aos atos da víti ma, e for dado crédito 

à palavra do autor, conforme consta em seu interrogatório perante o delegado de 
pol ícia, é preciso retroceder 1 2  anos para encontrar a causa de sua velha mágoa em 

relação à vítima, quando ele e sua mãe terão s ido agredidos por ela. Um rancor que 

desde a infância  o acusado terá nutrido si lenciosamente, poss ive lmente tornado 

insuportável quando se v iu ignorado7 por alguém que um d ia  lhe havia s ido mu i to 
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próximo. Seja como for, o fato de ter i nvocado esta ordem de razão é i ndicati vo de 

um código de referênc ia  de que comunga a sua comunidade. 

Aos 7 1  anos de idade, foi ju lgado c absolvido pelo tri bunal do júri um outro 

monteverdense, residente de um sítio nos arredores da c idade, q ue m atara a gol

pes de pei xe i ra e ti ros de revólver um velho desafeto. Nos autos de seu processo, 

abundam testemunhos da condição de i nim izade entre réu c vít ima, que terá per

durado por 1 5  anos, antes de cu lmin ar no homicíd io .  Nesse período, no entanto, 

os ri vais  tiveram outras oportunidades de se encontrar, a despei to da  in ic iat iva do 

réu de ev i tar tai s s i tuações, de modo que a tensão manteve-se a l i mentada durante 

todos aqueles anos, apesar do aparente esquec imento da causa da desavença. O 

próprio réu não admit iu  conhecê- la .  No entanto, um viz i nho de ambos soube 

i n formar sobre a venda ao réu de umas esporas fei tas pelo pai da vít im a  e por e la  
contestada. Da d iscussão que se segu i u  resu l tou a intriga, composta de v ários 

epi sód ios contenciosos, genericamente provocados pela víti ma e malgrado o tem

peramento moderado do réu, conforme dec lararam várias testemunhas. Com e fei to, 

as moti vações das ri va l idades costumam se acumular ao longo do tempo: a sua 

causa orig i nal  nem sempre é a mais re levante e d i fici lmente é a única em todo o 

desenro lar das relações entre os intrigados. Malgrado esses episódios em que 

vários anos transcorrem entre ofensa e v i ngança, as respostas costumam ser da

das em menos tempo a cada desafio. Uma reação mu i to demorada ou i mediata é 

recomendável ,  v ingança é um prato que se come frio, mas não m u i to. Alguns 

meses costumam separar dois atos l igados entre s i  por uma relação de causal ida

de (cf. Sampaio, 1 999) .  Entretanto, o número de causas é teoricamente indeter

m inado, tanto no que respei ta à quantidade quanto à natureza, quando a prox imi 

dade entre antagon i stas fac i l i ta os encontros e a reprodução de  atos que tanto eles 

q uanto o públ ico podem computar na memóri a daquela rel ação. Fica d i spensado 

um confronto d i reto: basta passar ostens ivamente próx i mo à residência do desafeto 

ou recusar u m a  bebida que ele ofereça; ele saberá in terpretar o insu lto. 

Causas e soluções 

A parti r dos casos já mencionados, é possível notar o quanto depende de 

uma valoração socia l  a defin ição de um ato como i nsu l tuoso, que, de resto, está 

sempre longe da unan imidade. A recusa da dança, de um gole de cachaça ofere

c ido entre homens em algum bar, uma agressão física, sobretudo o sempre ci tado 

"tapa na cara" (fa la-se no femin ino, "uma tapa") ,  podem ser moti vadores da de

savença; alguns desses atos mais do que outros.  Tudo dependerá, decerto, das 

suscet ib i l idades ind iv iduais c de c i rcunstânci as específicas, que i n tervi rão para 

aval i ar, dec id i r, defi n i r  o grau de desafio embutido em cada ato. Não se trata de 

uma mera relação de estímulo e resposta, i mpressão que pode sempre suceder 
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quando se tem em mente os casos de v ingança pri vada em d i ferentes cu l tu ras. 

Bourdieu ( 1 97 1 )  propôs um modelo refinado de compreensão da honra na socie

dade cabí l ia, que pode ser estendido a vári as outras soc iedades. De uma "di alét i

ca dos desafios e das respostas", compreende-se como é no seio das rel ações 

concretas que os atos ganham seu valor, não de todo anteci pável porque depen

dente de cada jogada, por um lado e, por outro, de uma série de vari áve i s  que 

defin i rão, essencialmente,  mediante a opi n ião públ ica, as qua l i dades soc ia i s  dos 

i nd ivíduos envolv idos nas disputas ( segmento econômico a q ue pertence, posi 

ção da famíl ia, prestígio, por exemplo). No jogo da honra. de  acordo com Bourdicu, 

o vencedor é aquele que melhor man i pu la  o conjunto de regras d i sponíve is  pe

rante o "tribunal da opi n i ão". I sso é bem mais do que enquadrar o caso concreto 

sob a regra mais ajustada, contudo n ão é o mesmo que burlar o código; o méri to 

do jogador está em saber recorrer a uma regra const i tu inte de um código parti l ha

do pela opi n i ão que melhor favoreça a sua s i tuação em cada momento da di sputa, 

estabelecendo ao mesmo tempo sua adequação ao caso concreto. Ass im,  e le será 

corajoso ou covarde, generoso ou fraco consoante o valor que assuma seu ato 

perante a opi n i ão públ ica, através da sua uti l i zação das regras do jogo da honra 

( ver Pi tt-Ri vers, 1 97 1 ;  1 977) .  
Uma combinação entre expectativa ( do públ ico) e performance ( i nd i v idual ), 

em vez do jogo das regras de um jogo, é o que propõe Herzfe ld  ( 1 980), para dar 

conta também dos d i ferentes sentidos possívei s  con feridos a certos termos e atos. 

Ass inala ainda suas variações possívei s  mesmo no i nterior de uma mesma cu ltu

ra: pelo mesmo moti vo. um mesmo comportamento pode ser posi t iva  ou negat i

vamente valorizado pelas d i ferentes comuni dades. As vari áve is  de moral ,  de re

l ações de parentesco c de ecologia  parecem-lhe importar fun damentalmente na 

con formação dos sign i ficados socia is  dos comportamentos nas d iversas comuni

dades de uma cu l tura - eles  não são de todo antec ipávei s  pe lo  etnógrafo, a inda 

que e le esteja i n formado a respeito daquela cu ltura .  Mesmo ass im,  os s ign i fi ca

dos específicos brotam das atuações concretas, segundo a forma de correspon

dênc i a  que estabeleçam com as expectat ivas em torno dos casos c em especia l  

dos atores. que são dotados de uma determi nada reputação. Trocando em m i ú

dos, é preciso agir de maneira apropriada, mas a adequação do comportamento 

está em negociação ( ver Herzfeld,  1 997: 1 47-8) :  surpreender, u l trapassar todas as 

expectativas ou con formar-se estri tamente üs normas de comportamento são pro

cedimentos possívei s ,  cujos s ign i ficados se produzem a cada ato. 

Estas considerações convidam a uma postura comedida quando se tem em 

mente as causas dos con fl i tos. Comportamentos reprováve is  concernentes a rela

ções amorosas ( namoradas dcsvirg inadas, adu l tério. reprovação de namoro por 

parte da famí l ia  de um dos membros do casal ), a ofensa a um i n tegrante da famí

l i a  (uma morte, agressão física ou moral ) ,  di sputas em torno de algum an i m al 
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( molestar, dei xar que invada uma roça ou cause dano a outro an imal ) ,  acerca de 

heranças (d i v i sas e di stri buição das terras entre herde i ros) ,  danos à propriedade 

ou a d ire i tos alheios ( roubo, des locamento de d iv i sas, recusa do pagamento com

b inado, desentendi mento sobre preço ou qual idade do objeto da transação, c i rcu

l ação regu lar por uma propriedade pri vada ou fechamento de v ias públ icas costu

meiras ) ,  quebra de "et iqueta" ex ig ida pela ocasião ( recusa de dança, omi ssão de 

conv i te ,  x ingamentos e uso de palavrões) são, todos eles,  causas c láss icas de 

d i sputas no sertão. Podem figurar c de fato constam corriquei ramente nas alega

ções das partes envolv idas para just i ficar seus atos, i nc lus ive nos processos judi

c i ai s ,  onde m u i tas vezes dão ocasião para serem traduzidos em termos j urídicos 

como "motivos fúteis" .  Um sertanejo pode, com efe i to, senti r-se moti vado a bri

gar por qualquer um dos moti vos arrolados . O que se exc lu i ,  desde já,  é uma 

rel ação mecân ica de causa e efe i to, de ofensa e reação. Primei ramente, além de 

moti vações, todos os comportamentos arrolados também funcionam como alega

ções para susci tar no outro a aprovação de seu ato. Se o exame dos processos tem 

a desvan tagem de omit i r  grande parte da riqueza de s ign i ficados soc i ai s  presen

tes nas di sputas, com sua l i nguagem espec ia l izada, no mesmo movi mento tem o 

mérito de registrar, ao longo das peças que compõem os autos, as formul ações de 

argumentos que terão por objeti vo conferir s ign i ficados aos atos. Como sugere 

Geertz ( 1 983), são as representações e não os fatos que estão em pauta de di scus

são. Em segundo lugar, encontram-se, com fartura comparável ,  motivos para agi r  

d e  modos d i ferentes, sempre de acordo com critérios morais ,  o que não será leva

do em conta, se ti vermos uma apreensão mais mecânica das causas de di sputas. 

Evi tar um confl i to, não obstante as provocações sofridas, também é um compor

tamento com s ign i ficado negoc iáve l .  Não há um parâmetro comportamental  

presc r i t i vo c ujo n ão-cumpri mento ter ia  e fei tos coes i vos pos i t i vos ,  embora 

i nvoluntários, através da opin i ão públ ica mobi l i zada contra os que se desv iam 

dele (cf. Gi lmore, 1 987 f l 984 J :  1 52 ) .  No confronto, que envolve os r ivais  e, a lém 

deles, espectadores aos quais  se l igam de formas variadas e, em regra, sobrepos

tas - v iz inhos,  parentes. pol ic ia is ,  rel igiosos, pol ít icos etc. - os sentidos dos atos 

também entram numa di sputa em que di fiei  I mente há vencedores ou perdedores 

plenos. Covard ia, generosidade, sabedori a, superioridade podem estar presentes 

em um ún ico gesto. 

Do mesmo modo, c i rcunstânc ias s im i l ares suscitam reações bastante dist in

tas .  Tomando uma das mais célebres causas de con ll i tos no sertão, aquela que diz 

respei to às relações amorosas reprovadas, podemos verificar, através de exem

plos mais concretos q ue selecionei entre os processos arqu ivados da  comarca de 

Monte Verde, alguns desfechos encontrados para os i mpasses. O mai s  extremo é 

exempl i ficado em duas ocorrências po l ic ia is  re lativas a um episódio de 1 996. 

Segundo decl arações prestadas na delegacia de Várzea Grande, 



60 INTRIGAS E QUESTÕES 

. . .  tal fato ocorreu na Rua de São Pedro, por volta das 23 :00 horas de hoje, 
onde estava havendo uma festa em plena rua, segundo i n formes o fato se 
deu por mot ivos de um namoro da fi lha de A. com F.L. ( . . .  ) . A .  deu vários 
di sparos em F.L. e houve revide. 

Em Monsanto, para onde conduzi ram as vít imas em busca de socorro médi

co, confi rmou-se na delegac ia, no d ia  segui nte, os rumores já  antes reg i strados:  

. . .  segundo i n formes de fami l iares a 2• vít ima namorava com a fi lha da 1 •  
vítima, que não queria o namoro, e por causa de tal desagrado existia entre 
ambas as partes uma "rixa", onde ontem dia 29106/96, por volta das 2 1  : 30 
horas aconteceu o fato entre as vitimas e acusados, que sacaram armas e se 
mataram, um assass inando o outro. ( Inquéri to Pol ic ia l  030/96.) 

Essa solução, contudo, tende a aparecer como ponto cu lm inante em uma 

seqüênci a  de outros epi sódios, que  compõem a ta l  "ri xa", quando os possíveis  

recuos c acomodações, por qualquer mot ivo não são levados a efe i to .  Ousari a 

d izer, contudo, que esta não é a regra, mas uma poss ib i l idade, a mais  extrema. 

Por i sso mesmo, acaba por orientar ati tudes mais  condescendentes ou,  d i to de 
outro modo, proporciona um certo freio ou alguma alternati va às condutas mais  

i mpetuosas. O excerto que se segue dá conta, apesar dos elementos trucu lentos 

a ludidos, de um certo controle dos âni mos a que se submete o ind iv íduo surpre

rndi do por algo que considera um insu l to. Trata-se de uma declaração prestada à 

pol íc i a, em setembro de 1 994, por um certo pai de famí l ia, homem de quase 47 

anos, pedrei ro de profi ssão. Ele 

. . .  foi chamado por um am igo ( . . .  ) que estava bebendo numa bodega para 
que o dec larante r dissesse ! se o mesmo sabia que a fi lha  deste, o dec la
rante, a menor de 1 7  anos de idade, estaria namorando com um homem 
casado ( . . .  ) ,  o declarante neste momento nada disse c nem nada fez, ficou 
completamente nervoso, sent i u  todo o corpo ge lado, c foi para a casa sem 
dar uma palavra a n inguém, e l á  pegou seu revól ver c foi ao encontro do 
tal rapaz para ter com ele uma conversa, mas quando chegou em frente 
àcasa do mesmo notou que ele estava de pé c na frente de sua casa, e 
naquele momento o declarante não teve coragem de ir falar com o mesmo 
porque achava que poderia fazer alguma coisa de mal contra o mesmo, 
então resolveu at irar duas vezes para c ima para que o mesmo soubesse 
com quem estava l idando, pois não t i nha nenhuma in tenção de at irar con
tra o referido, apenas assustá-lo e fazer com que o mesmo, como sendo 
um homem casado, procurasse o l ugar dele e dei xasse a fi l ha alheia no 
seu l ugar. (Processo 833/95 . )  



0 INIMIGO PRÓXIMO 61 

Há neste depoi mento uma série de ambigüidades. O ponto fundamental que 

ecoa por toda a fase de i nstrução cr iminal  é o real alvo dos d isparos efetuados 

pelo acusado. Contudo, esta i ndefi nição tem um papel mais importante do que 

proporc ionar um argumento em sua defesa. A incerteza tem e fic iênc i a  também 

na sua relação com a vít ima;  torna-se também argumento, mas de dissuasão, d i ri 

g ido ao pretenso n amorado de sua ri l ha, "para que e le soubesse com quem estava 

l idando". O erro ou desv io voluntário dos d i sparos produzem o mesmo efe i to que 

a negação do re lacionamento amoroso, por parte do suposto adú l tero, a quem n ão 

foi dada a oportunidade de c lamar sua i nocência antes de se tornar v ít im a  ( m as o 

fez, mais  tarde, diante do delegado) :  pro longam a dúvida sobre fatos e in tenções 

e proporcionam às duas partes a chance de evi tar um con fronto mais d i reto, que 

tende a dar prej uízo mu i to maior para ambas . Matar, morrer ou sucumbir à supe

rioridade do outro são os ri scos de tai s enfrentamentos, que podem ser adi ados 

i n de fin idamente .  

Os rompantes aparentemente descontrolados ajudam a construi r  uma i m a

gem vol tada para o outro, q ue pretende constranger seus futuros atos. Eles pon

tuam, por períodos mais  ou menos longos, os termos de uma relação de medição 

de forças entabu lada pelos ri vais ,  durante a qual é possível operar recuos e avan

ços de modo menos pernic ioso, como também se pode levar a relação a um c l í
max .  Uma rel ação desse t ipo, e mais duradoura, transparece em um Auto de 

Investigação Socia l  de Menor, em que se apuram depoi mentos em torno de um 

ferimen to com caco de v idro provocado por um rapaz de  1 6  anos, ana lfabeto, 

em um v iz inho de 25 anos de idade, i rmão de sua namorada . Por mostrar-se em 

desacordo com o tal namoro, este ú lt imo, por duas vezes, foi "provocado" pelo 

primeiro, sem que tai s con frontos tenham dado ocasi ão para agressões físicas.  De 

todo modo, estas ocasiões sugerem que entre namorado e i rmão dev ia  haver des

contentamentos anteriores.  De tai s con frontos resu l tou, aparentemente,  um recuo 

do irmão contrari ado, que chegou a procurar a mãe de seu desafeto para recl am ar 

de suas provocações, conforme e la  mesma confi rmou em seu depoimento .  As 
m ágoas n ão ficaram esquec idas, contudo. A luta corpora l ,  e o ferimento que ori

g inou a abertura desse Auto, segundo o menor acusado expl icou ao delegado, 

aconteceram finalmente em meados de 1 988 .  na casa da sogra da v ít ima, onde o 

menor já se encontrava 

. . .  quando chegou àquela residência a pessoa ele E. c procurou saber se a l i  
naque la  residência encontrava-se alguma pessoa "Braba"; QUE a pessoa 
de um menor conhecido por J . , respondeu para E .. que ali não t inha nenhum 
"BRABO", pois os que ali estavam eram amigos ; QUE no mesmo momen
to, ele E.  olhou para o declarante, tendo i nclusive procurado saber dele, se 
o mesmo era o "BRABO", ao que ele declarante informou negativamente, 
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acrescentando que não era "Brabo" mas também não tinha medo de nin

guém e se ele quisesse brigar, ele estava à clisposic,:ão; QUE a part i r  daí 
en traram os mesmos em luta corporal( ... ) ( A uto ele Investigac,:ão Social de 
Menor, 1 988 . )  

Dei xando temporariamente de  l ado o fato de  se  tratarem de  acusados peran

te autoridades públ icas,  o menor, neste processo, e o pai naquele anterior ti v eram 

atitudes i n ic ia is  s imi lares, tendo os objetivos opostos de dar contin u idade e de 

encerrar uma relação amorosa. São s imul taneamente ofensores e ofendidos e esta 

é outra ambigüidade persi stente nessas d isputas, que contribui para proporcionar 

a mul t ip l ic idade de ângu los sob os quais e las são apreendidas. Mais uma vez, 

nenhuma das partes se estabelece como certa, em detrimento do erro de sua  

opos i tora. Por i sso, a natureza das causas e sua perti nênc i a  estão também em 

di sputa. 

Em alguns dos casos de d i sputas em torno de re l ações amorosas, autori da

des públ icas são conv i dadas a tomar part ido, arbi trando a d i sputa fora dos tr i

bunais ,  ou então trazendo para este cemírio  um ajuste entre as partes e l aborado 

a part i r  de cri térios não-jud ic ia i s .  Ouvi  de um j u i z  res idente em Monte Verde 

relatos jocosos sobre suas i n tervenções em tais casos, quando é prec iso mais  do 

que ce lebrar um casamento. De sua pos ição de autoridade, e le  con fi rm a  a i ma

gem d i fundida dos membros do casal que saem do cartório onde se real i z a  o 

casamento a que se v i ram v i talmente forçados, "cada um por u m a  porta d i fe

ren te": a formal i zação legal supostamente ajusta o ma lfe i to à m u l her perdida e 

ao grupo ao qua l  e la  pertence; a v ida  conj ugal  é di spensáve l .  O casamento 

puramente formal pode evi tar o mal maior da morte e do desmantelo de alguém 

que,  sent indo-se desmoralizado, atenta contra a vida de seu desafeto. S abendo 

d i sso, o j u i z  não só rea l i za como aconsel ha os mai s rebe ldes a ace i tarem o 

casamento, fazendo pouco caso da "má fé" dos nubentes com re l ação ao ato 

m atri mon i a l .  Ele lembra-os ,  sobretudo ao noi vo, do q ue são c apazes os paren

tes i nconformados de uma moça ofendida: "Melhor casar com a moça do que 

com os i rmãos . . .  " 

Os casos já referidos demonstram que nem sempre o casamento é desejável 

para as pessoas que desempenham os mesmos papé i s  em s i tuações s i m i l ares ;  

mesmo assim ,  a s  narrati vas algo alegóricas d o  magi strado não caem, e m  absolu

to ,  no vazio. Com deito, os profi ss ionais da Just iça freqüentemente se vêem 

convidados a i nterv i r  nas di sputas de um modo não o fic ia lmente previ s to em 

suas funções de que é formal mente i n vestido. Os próprios processos j ud ic ia is  

podem regi strar ta is  i n tervenções. 

Um jovem de 1 9  anos, casado, habi tante em um sítio da comarca de Monte 

Verde, chegou, em d ias de 1 984 à delegac ia, q ueix ando-se de um v iz in ho que 
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namorava sua irmã menor de 1 4  anos ( . . .  ) c  logo após manter função carnal 
com a mesma, não assumiu o ato abandonando-a. Por este motivo pede 
providências à autoridade. 

63 

As "providências" pedidas não são explicitadas, mas percorrem as van as 
declarações durante as "audiências de apresentação de menor" - o acusado t inha 
1 8  anos na época das dec larações c 1 7  quando namorava a i rmã do q uei xoso. A 
v irg indade da jovem c as intenções in iciais de casamento atri bu ídas ao namorado 
são sucessivamente mencionadas e questionadas, ainda que uma coisa c outra 
sejam supostamente inócuas do ponto de vi sta estritamente legal . Afi nal,  confor
me refere a sentença do ju iz, a idade de 1 3  anos da jovem no momento da cópu la, 
mesmo consentida, independe de sua condição de v irgem e é por si  só presunção 
de violência, configurando estupro . Todav ia, o parecer do promotor de Justiça e 
do próprio magi strado são contagiados por saberes extra-legais .  O pri meiro con
venceu-se do consenso do casal com relação ao intercurso sexual, de modo que 
de seu ponto de v i sta "nenhum delito foi cometido". Hesitante, declara: "Por 
outro lado, o que se poderia i mpingir, não ao menor, mas a ambos os menores, 
seri a o casamento, que não sei se seri a, ou não, mal maior ( . . .  )" 

Tendo o menor declarado seu desi nteresse em casar-se com a ex-namorada e 
dada a dcsmotivação do promotor em puni-lo pe lo seu ato, fica-se i maginando 
por que razões este veio a conceber o casamento, um "mal", como solução do 
i mpasse - talvez sol ic i tado pela parte quei xosa. Das considerações sobre a parte 
ofendida devem resul tar também suas dúvidas quanto à proporção do castigo, se 
menor ou maior. Por sua parte, o ju iz  considera o caso perfe i tamente puníve l ,  
embora não com a celebração de matrimônio, mas confi ando-o ao seu  pa i ,  sob 
medida de l iberdade assistida. Seu argumento apóia-se, para além da violência 
presumida, numa suposta má intenção do namorado, poi s 

Descobertas as relações sexuais i l ícitas, o menor ( . . .  ) revelou ao próprio 
pai a sua pretensão de casar com a menor ( . . .  ) ,  fato este trazido a Juízo pelo 
próprio pai do menor c, sem dúvida, revclador de que o menor ( . . .  ) sentia
se culpado. A cu lpa , em tais casos, só remói a consciência do indivíduo se 

o mesmo usou ele v i olência ou ardil contra a mulher envolvida, no caso uma 

criança de apenas treze ( 1 3 ) anos de idade .  

Possi velmente, a condução do caso pelas mãos da Justiça nem sempre satis
faz a parte queixosa ou nenhuma das partes, o que não autori za a presumir qual
quer i rrelevância em seu papel na evolução das di sputas. Em incontáveis proces
sos arquivados no fórum de Monte Verde, a queixa para a políc ia  parece ter s ido 
ponto de partida para novas negociações, um equ ivalente do t iro para o al to. um 
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avi so e uma declaração de intenções de di spor as coi sas em ordem. Prestar quei
xa na pol ícia é um recurso comumente uti l izado por esposas que sofrem agres
sões físicas de seus maridos, que antecipa um divórcio ou outra forma de acomo
dação entre o casal . Desta etapa subseqüente, porém, não restam registros ; é ape
nas sugerida pelas reti radas de queixa, procedimento quase tão freqüente quanto 
aquele que o antecede. 

As brigas de marido e mulher di l"ic i lmente mobi l izam tercei ros, contudo, e 
provavelmente aí reside a razão de sua tão amiudada chegada às delegacias, quando 
nem toda a roupa suja pode ser lavada em casa. As relações amorosas que antece
dem o casamento são, de costume, assunto atinente às famíl ias dos jovens soltei
ros. A chegada à delegacia afigura-se como um dos recursos di sponíveis ,  prova
velmente não o preferenci al ,  de gerenci amento de confl i to; um recurso que en
volve terceiros, alguém em posição supostamente externa. Mais ainda, trata-se 
de terceiros cuja função de autoridade deve convir a, no mínimo, uma das partes. 
Quando se trata de forçar o casamento dos jovens, como se v iu ,  a coação caberá 
mais ao poder dos parentes interessados do que à autoridade po l icial ,  de forma 
que caberá à Justiça apenas a execução de urna deliberação da qual não toma 
parte tão fundamental ou, quando toma, atua de modo não previsto em seus pró
prios códigos. Sendo assim, uma di sputa vo luntariamente conduzida para a dele
gacia e posteriormente para o tribunal deve indicar um ensejo de razer valer um 
ponto de v ista por intermédio de um terceiro com algum poder para executar suas 
deliberações, poder supostamente superior ao da parte queixosa. Parece-me s ig
n ificati va a recorrência  das quei xas proferidas pel as partes em pos ição de infe
rioridade relativa aos antagoni stas, como os casos das esposas vítimas de agres
sões físicas e das famíl ias de moças ofendidas i l ustram. A Justiça parece preen
cher o vácuo das relações desiguais ,  ou então, e la define a desigualdade de modo 
mais decis ivo, fornecendo os meios para sua solução. Com efeito, conversei com 
uma mulher que admitiu ter usado a queixa na delegacia  como meio de barganha 
para l ivrar-se de seu amante violento, condicionando a sua reti rada à separação 
defin i tiva do casal .  Para ela, foi um último recurso, uti l i zado quando a violência 
de suas brigas já envolvia seus fi lhos, ameaça com arma de fogo e golpes mui to 
contundentes. Neste sentido, a Ju stiça desempenha a função de arbitragem de 
confl itos de um modo sensivelmente di stinto de suas funções oficiais .  

Há múl tiplos indícios de inferioridade relativa do que ixoso no caso dos pai s 
de uma jovem de 1 3  anos, residentes em um sítio do município de Várzea Gran
de, que foram queixar-se ao delegado de Monte Verde, primeiro indício, por esta
rem sofrendo ameaças por parte de um v iz inho .  Este, casado, namorou e 
engravidou a fi lha deles. Ameaça c desmorali zação também evidenciam a debi l i -· 
dade relativa dos denunci antes .  Desta vez as "providênci as" sol ici tadas visavam 
não o casamento, mas a segurança da jovem c de sua família, pois o vizinho, 
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decidido a levar adiante sua relação amorosa i legítima, terá ameaçado matar a 
namorada, caso esta lhe fosse infiel ,  e atirar em quem quer que tentasse impedi-lo 
de levá-la para sua casa. O entrevero culminou quando 

No final do mês de agosto, mais precisamente no dia 28, quando a sua fi lha 
retornava para casa vindo da residênc ia de uma vizinha, "D." a pegou pelo 
braço e a levou para dentro de sua casa; QUE, por volta das 1 9 :00 horas, [o 
depoente ] resolveu ir bus<.:á-la, mas ao sair no terreiro, "D." efetuou dois 
disparos na intenção de assustá-lo; QUE, nesse dia resolveu procurar as 
autoridades, tendo se d irigido à c idade de Monsanto e registrado queixa; 
QUE, não pretende exigir qualquer ajuda do "D." para o filho que está para 
nascer, mas quer voltar a ter tranqüi l idade juntamente com sua família; 
QUE, há poucos dias atrás, "D." aparentemente embriagado, di famou sua 
pessoa e toda a sua família com palavrões. (Depoimento do "genitor da 
vítima". Inquérito Pol ic ial 1 7/98 . )  

Apesar de serem vizinhos , a superioridade do denunciado fica patente quan
do os pais da jovem declaram que o casal se conheceu quando sua fi lha foi traba
lhar como empregada doméstica na casa do então futuro amante, logo que ele a 
comprou e onde morou com sua esposa e fi lhos durante um ano, antes de se ter 
mudado para outro município. 

Lançando uma ponte no vácuo de desigualdade entre as partes, a Justiça 
demonstra desempenhar um papel não exclusivamente punit ivo sobre as dispu
tas. Mesmo sem me deter muito aqui a este respeito, convém não menosprezar, 
também, a qualidade de seu arbítrio, que pode ir mais além do que as di sposições 
legais apl icadas às partes, impessoais e vindas de cima, vi sando sua acomodação 
mais efetiva. No caso relatado acima, a queixa apenas levou à abertura de um 
inquérito, mais tarde arquivado. A Justiça não interveio mais na gestão daquele 
embate. 

A eficiência da Justiça, ou temor que ela susci ta, passa pelos efeitos que 
provoca sobre quem se coloca sob seu crivo, sujeito às suas exigências, sua buro
cracia, seu ritmo, bem como às suas lei s .  Seus agentes, no entanto, podem inter
vir nos acontecimentos, dcsinvestidos da autoridade que lhes concede o direito 
ou a Justiça, sem prejuízo, contudo, das prerrogativas sociais que seus cargos 
l hes facu ltaJ!I . Também podem justapor seus papéis,  dentro e fora do fórum c da 
delegacia.  Desta poli valência é mais d i fíci l  obter registros nos processos .  Mais 
de uma vez, contudo, ela me foi indicada oralmente. Na qual idade de homens de 
prestígio, que ademais possuem controle sobre os trâmites da Justiça, esses pro
fi ssionais da Justiça são árbi tros preferenciais das contendas, sobretudo fora das 
i nstâncias oficiais em que também atuam. 

A arbi tragem de confl i tos pri vados por terceiros constitui uma insti tuição 
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e laborada em muitas sociedades medi terrâneas, onde geralmente os mediadores 
pertencem a categorias sociais de prestígio, mas não podem impor sua vontade 
(c f. B lack-Michaud, 1 975:93,  I O I ) . Esta afirmação pode ser estendida a certas 
atuações de profissionais da Justiça, quando os Códigos do Direito não lhes con
fere poder de fazer vigorar suas decisões. Os papéis profi ssionais e de "árbitro" 
podem ver-se muitas vezes confundidos. Bretau & Zagnol i  ( 1 980 :56-7) notam 
que a arbitragem constitui um meio de gestão de confl i tos "não-v indicativos" em 
sociedades caracterizadas pela  ausência ou fraqueza do Estado que, conc lu ímos, 
i ncumbe-se de desempenhar esta função com maior eficácia desde que plena
mente i nstalado. Minhas observações de campo no sertão pernambucano suge
rem-me, por vezes, uma lógica quase inversa, em que o equi pamento jurídico de 
Estado tem a serventia de um recurso suplementar no âmbito das formas privadas 
de gestão dos confl i tos. Esta alternati va corresponde a um momento em que uma 
disputa privada, ou íntima - já que se situa em esferas de relações mais estreitas 
-, atinge seu ponto culminante de publicidade. Considero a efetuação de uma 
vingança como um outro modo de atingir também este momento cu lminante. A 
"vingança privada", portanto, tem a sua dimensão públ ica, conforme quero de
monstrar ao longo deste trabalho. 

As soluções extra-judiciais,  não obstante as evidências dos vários exemplos 
que vêm sendo arrolados, podem envolver recursos menos truculentos e, talvez 
também por isso, menos memoráveis, pouco registrados. Se forem eficientes o 
bastante, previnem incursões pela Justiça. Vez por outra, contudo, os processos 
contêm i ndícios dos acordos firmados pelos rivais, que deveriam resolver c de 
todo modo fornecem meios minimamente acei táveis de protelar a sol ução defin i 
t iva do caso . 

. . . ele depoente sabe de ciência própria que não houve no momento do cri
me qualquer desentendimento entre a vítima e o acusado, entretanto sabe 
informar que ( . . .  ) a vítima se encontrando em um bai le doméstico ( . . .  ) teve 
seu revólver tomado por alguns populares inclusive o próprio acusado, sob 
a alegação de que não pagara a "Cota" da dança; que por infel icidade da 
vítima o seu revólver disparou nos pés do irmão do acusado, mesmo já se 
encontrando em outras mãos; que mesmo assim o acusado ficou brigado e 
intrigado da vítima tendo posteriormente feitos as pazes à custa de um acor
do de dinheiro feito pela mãe de criação da vítima, no sentido de ressarc ir a 
arma que se encontrava apreendida; que tal acordo não funcionou c o acu
sado continuou devotando o mesmo ódio à vítima . . .  (Depoimento de teste
munha perante o juiz.  Processo 1 638174. )  

A indeni zação, contudo, é um expediente incomum e de compensação de 
danos menores, talvez usado quando de fato se espera que o incidente não pro-
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porcione maiores conseqüências, nem morte, nem vingança. Nestas circunstân
cias, pode-se oferecer o pagamento das despesas hospitalares do agredido, certa
mente a forma mais comum de compensar financei ramente a famíl ia  prejudicada, 
a l iv iando o abalo quase certo que os gastos com tratamentos de saúde provocam 
nos orçamentos domésticos e demonstrando as intenções de boa vontade. Assim 
mesmo, foram poucas as referências que constatei sobre tal método, apesar de 
serem corriqueiros os acordos entre os rivai s .  

O acordo constitui uma forma consagrada de solução de di sputas em que a 
vingança é presumível ou concebível para os rivais e seu públ ico, uma comuni
dade mais estreita ou mais larga. Nesta hi stória, o "bai le doméstico" indica tratar
se basicamente de uma vizinhança, por onde um dia circulou a notícia de sua 
realização entre os residentes, todos direta ou indiretamente convidados a parti
ciparem tanto da dança quanto da cota, o montante das ofertas que cada convida
do do sexo mascul ino deve fazer em dinheiro, que seria destinada aos músicos. 
Para acomodar uma querela a que é dado o conheci mento do públ ico, firmou-se 
um acordo particu lar, que no entanto é publicamente reconhecido. O acordo ca
racteriza-se como uma forma de pacificação, se comparada a outras formas 
re latadas pela  l i teratura etnográfica sobre s i stemas de vingança (cf. Verd ier, 
1 980c: 1 93-6), que exige a concordância entre as partes com respeito a seus 
termos; eles não são impostos por terceiros estranhos à d i sputa. Nesse sentido, 
o acordo parece antitético à forma da Justiça mediar a pac ificação, embora seus 
agentes oficiais possam operar, por vezes ao mesmo tempo, nos dois regis tros 
de gestão de con rl i tos .  

Os termos preferenciais de tai s acordos são terri toriai s .  Perante o delegado, 
um jovem de classe média monteverdense procura explicar porque disparou al
guns tiros na praça da igreja, no dia da padroeira. Inicia seu depoimento dizendo 

Que já havia inimizade entre ele acusado e (  . . .  ) seu primo, desde o dia em 
que houve um desentendimento maior ( . . .  ) nesta c idade ( . . .  ) ;  que ul t ima
mente passo a receber recado de [ seu primo[  para que não aparecesse em 
Várzea Grande, onde o mesmo mora . . .  

Lembra ainda o acusado que 

. . .  sua famíl ia tentou entrar em acordo com a famíl ia de [ seu primo] ,  a fim 

de evi tar maiores problemas ou desentend imentos, não tendo contudo obti
do êxito nas negoc iações. ( Processo 2342/84.) 

O acordo, vim a saber, acabou por ser firmado após os disparos, c l ímax de 
uma s i tuação tensa entre os dois jovens, que se arrastava há mais de um ano, 
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pontuada de encontros e provocações .  Ele foi formali zado entre um tio materno 
do acusado e a mãe da víti ma do processo. Os rapazes são pri mos entre si pelo 
lado paterno, de forma que se con figurou de fato um acordo entre duas famíl ias 
distintas, formadas uma pe los parentes maternos do acusado outra pe los da víti
ma. Quanto às condições do acordo, as mais tradicionais existentes, cujas l i nhas 
gerais já estavam esboçadas naquela declaração à pol ícia: a cidade de Monte 
Verde, res idência de um, c a sede de seu antigo di strito, Várzea Grande, onde 
morava seu pri mo, estavam reciprocamente vedadas aos rivais .  Esta era a condi
ção para que o caso se encerrasse como estava e a paz fosse restabelecida, con
forme veio a ser, de fato. 

Encontrei o processo cerca de 1 5  anos depois  de ele ter s ido i nstaurado e há 
muito tempo prescrito e, uma vez que conheço o autor dos di sparos, tenho ciên
cia de que o acordo teve o efeito desejado da paci ficação e, talvez, o menos 
desejável - e  menos declarado - afastamento entre as duas famíl ias l igadas por 
um casamento. Um distanciamento, de resto, iniciado muito antes, com a vi uvez 
precoce da mãe do acusado, o que moti vou sua mudança do sítio, em Várzea 
Grande, para a cidade de Monte Verde, onde novas relações se entabu laram e de 
certa forma competi ram com as antigas. Eis aí, nas novas amizades, o tema da 
briga dos dois rapazes, curiosamente justaposto - quem sabe subsidiário de um 
tema principal - ao antagonismo entre sede c distrito, somente bem mais tarde 
sol ucionado em outro nível de acordo, que concedeu a Várzea Grande a autono
mia  que o igualou e separou admini strativamente de Monte Verde. 

Escala 

A formalização dos acordos explicita de modo m uito claro um outro aspecto 
dos confl i tos que cabe ser destacado, que é a sua repercussão sobre outros mem
bros das famíl ias dos rivais .  Fundamentalmente nos casos que envolvem assassi
nato, os parentes podem tomar para si a briga, ganhando participação mais ativa. 
Quando não o fazem. sabem que correm risco de se tornar alvo de vingança. 
Assim, uma briga torna-se um assunto coletivo também no sentido mais estrito 
dos intervenientes, c não somente porque envolve espectadores. Isso s ignifica 
que em certos casos, a maneira clássica das sociedades em que a vi ngança é 
forma tradicional de compensação, a rival idade pode ser estendida a indi víduos 
que não tomaram qualquer parte nos desentendi mentos ou nos danos provoca
dos, em razão da natureza da l igação, genericamente o parentesco mu ito próxi
mo, que possuem com o rival .  

Dispensável ati ngir um ponto tão nevrálgico para que as famíl i as dos anta
gon istas sejam impel idas a tomar iniciati vas vi sando evitar o pior, buscando o 
acordo entre as partes, con forme foi indicado no depoi mento aci ma. O que não 
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foi dito ali, e que não vejo transparecer de modo suficientemente nít ido nos pro
cessos em geral ,  é a di sparidade de forças embutida no arranjo proposto. Entre os 
jovens, e mesmo entre seus fami l i ares co-residentes, prevalece uma relaçã.o apro
x imadamente igual i tária que parece ter tido pouco êxi to para acalmar os âni mos 
exaltados. Contudo, o rapaz que atirou em praça pública pertence, pe lo lado ma
terno, a uma grande família sertaneja, embora pouco expressiva no m unicípio de 
Monte Verde, sendo seu tio, aquele que firmou o acordo, um homem de grande 
prestíg io na v izinha cidade de Monsanto. Homem que também, por seu caráter 
ponderado c pelo fato de ter-se tornado, com a vi uvez da irmã, uma espéc ie de 
tutor de sua famíl ia  em assuntos extraordi nários, fez-se o candidato natural para 
o estabelecimento do trato entre as famíl ias .  Não foi aquela a única vez que Cle
mente Santana foi convidado a fazer os necessários arranjos no seio de sua famí
l i a, na qual idade de seu representante no ato. Tampouco se di stingue nos proces
sos os s ignificados que certas reputações individuais podem veicular. Em toda 
sua ponderação e proc lamada mansidão, o prestígio de Clemente Santana, que se 
traduz, por exemplo, nas relações que possui nos setores dominantes de Monsan
to e na sua estreita ami zade com setores mais bel icosos de sua grande famíl ia, 
devem ser suficientes para esmorecer os ânimos mais impetuosos. 

Os di sparos precipi taram in ic iativas que passaram a se valer de renovados 
interesses em sua eficácia.  Um aj uste de contas pela  via das armas reforçou-se 
como uma conseqüência possível ,  afirmando-se como uma di sposição. A dispa
ridade entre as duas famílias, em força numérica c de prestígio, e também em 
poder bé l ico, autoriza a adi vinhar um resul tado particul armente desastroso para 
os residentes de Várzea Grande, que certamente chegaram com mais rapidez à 
mesma concl usão . Os termos do acordo proposto por Clemente resguardaram 
bastante, aparentemente, a igualdade entre os rapazes, nenhum dos quais se viu 
ban ido de seu l ugar privi legi ado de referência (um c outro município viz inho), 
apenas foram impedidos de vis i tar o do intrigado . Leve-se em conta, entretanto, 
que foi is to que garant iu a seu sobrinho um retorno a seu lugar, após os di sparos, 
em presumida segurança. O retorno do causador do maior dano, que não chegou 
a ser uma v ida, sugere sua superioridade em relação àquele que o sofreu.  Para o 
primeiro, o custo da interdição correspondeu a um privi légio, o do retorno meio 
consentido, meio forçado; o segundo arcou com o mesmo prejuízo sem compen
sação comparável .  Uma i rmã do rapaz que fez os di sparos no dia da festa cogi ta 
que o potencial agressivo de sua grande famíl ia, s imbol izado na figura de seu tio 
materno, deve ter moti vado, pela parte de seu primo e em concordância aos pa
rentes deste, a renúncia a uma agressão comparável àquela de que foi víti ma. 

O ingresso da di sputa no terreno das agressões mortais tende a produzir efei
tos mu i to importantes entre os entes mais próximos dCJs antagonistas, que de um 
só golpe podem se tornar l:)lvos ou vingadores. Todas as in ic iativas de· neutral ida-
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de cuidadosamente mantidas, até este momento, pelos parentes mais chegados 
dos rivais, por exemplo, são profundamente ati ngidas. O novo golpe os convida a 
tomar novas posições, quando não as impõe. Neste processo de requal i ficação, a 
briga ganha novos protagonistas, mais numerosos, adquirindo assim uma nova 
escala. 

No l imite ,  virtualmente jamais atingido, uma briga envolvendo vingança pode 
mobi l izar famíl i as intei ras ou, pelo menos, todos os seus membros mascu l inos.  
Nos casos mais radicai s e um tanto fabu losos, diz-se pelo sertão, "matam até as 
gal inhas", "matam até os pagãos". Nos sítios de Monte Verde, embora esta or
dem e estes valores estejam presentes, tais l imi tes permanecem, contudo, muito 
di stantes .  Não recolh i  indicações de casos com reprodução das vinganças, de 
lado a lado, como aqueles que abundam no sertii.o . Os processos j udiciai s  são 
fontes pouco generosas sobre tai s conflitos, pois estão l imitados apenas aos casos 
em juízo ; carecem da profundidade temporal ,  do enovel amento dos fatos que 
recobrem as relações entre os rivais .  Durante meu levantamento no fórum de 
Monte Verde, ressenti-me bastante disso. No entanto, na medida em que fu i to
mando conhecimento de outros casos, através de testemunhos orais,  fu i-me aper
cebendo de que as supostas l acunas dos processos ecoavam de alguma forma a 
interrupção na sucessão dos acontecimentos mais agudos - creio que é dos mai s 
sutis que aquela fonte é menos férti l .  A referência a eles,  além disso, não se 
ausenta por completo dos processos. 

C., G. e P. estavam armados, discutindo e o declarante, por várias vezes 
acalmou os ânimos, tendo C. e P. , por várias vezes, reti rado as armas da 
cintura, e a discussão se referia sobre o assassinato do pai de C. ( Depoi
mento de testemunha na delegacia. Processo 803/95 . )  

Com efeito, do mesmo modo que em alguns dos processos que levantei no 
fórum de Monsanto, a referência a uma quere la  passada é dada levado em cons i
deração na Justiça a "quali ficação" dos del i tos, 8 medi ante a qual i ficação de suas 
causas e métodos. A vingança propriamente dita é um desses qual i ficadores, um 
"moti vo fúti l "  conforme a todo momento parece necessário lembrar aos di stintos 
membros do tribunal do júri : "a vingança a Deus pertence", ouvi de um promotor 
durante um ju lgamento.9 A mel hor razão da menor e loqüência dos processos da 
comarca de Monte Verde quanto à vinculação de um caso a outros passados deve 
ser mesmo a sua pouca ocorrência. Mais d ifíci l  é compreendê-la.  Durante toda 
minha pesquisa no interior de Pernambuco, não percebi alguma distinção mais 
c lara, nos enunciados no brejo c no sertão, de valores relati vos à vi ngança pri va
da: constatei condescendênc ia e rejeição por toda parte, sob alegações compará
vei s .  Uma popu lação mais pobre teria mai s a perder com a multipl icação das 
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vinganças? Um si stema mini fundiário e agrícola não supori a  o emprego de maior 
quantidade de trabalho c de gente? Não será muito di fíci I estabelecer algumas 
correlações. mas determiná-las como causalidade exige mais esforço e supõe dados 
de t ipo que não co lhi ,  talvez pelo desestímu lo de ter notado que os custos são 
sempre extremamente elevados, em qualquer caso, e sobretudo por crer que os 
benefícios não são sempre passíveis de contabi l ização. De todo modo, do pastoreio 
como ati vi dade produt iva predom inante, por opos ição à agric u l tura, e no 
iguali tari smo que lhe está associado, deve-se extrai r bons fundamentos para ex
p l icar a d iferença que veri fiquei e que à sua maneira ratifica a c lássica distinção 
entre povos pastores e agricu ltores (cf. Black-Michaud, 1 975) .  

Em um certo nível de  causalidade, as  d iferenças do pastoreio e da agricu l tu
ra devem expl icar também uma outra corre lação, a da importância superior da 
genealogia nas sociedades do primeiro tipo 10 (Gel lner, 1 993 [ 1 98 1 ] : 34), que an
tecipa ou se cruza - depende de se estabelecer ou não outra relação de causalida
de - a uma terceira. a da prevalência nelas dos "sistemas de vingança" ou, dito de 
outro modo, da correspondência entre estes e certas formas de organização do. 
parentesco (v. Bonte & Izard, 1 99 1  ). Por minha parte, foi esta a correlação que 
constatei com mais curiosidade durante a pesquisa. As famíl ias pareceram-me 
pesar soc ialmente de modo di ferenciado no sertão c na serra monteverdense. As 
grandes famílias, em número, prestígio, projeção social c profundidade genealógica 
predominam no sertão e,  nas suas proporções mais avantajadas, estão de todo 
ausentes daquela serra. Há, s im,  membros dessas grandes famílias res idindo a l i ,  
há mui to tempo, mas não há uma correspondência  desses municípios do brejo a 
nomes de famíl ia que lhes sejam paradigmáticos, como acontece em Jordân ia  e 
Monsanto e tantos outros municípios sertanejos, com os Santanas, os Gouveias, 
os Aguiares, os Albuquerques etc . ,  que polarizam a política local . 1 1  As famíl i as 
monteverdenses são, correspondcntemente, bem menos numerosas, têm menos 
prestígio a perder, seus competidores são igualmente mais fracos, di spõem de 
menos recursos materiai s ;  todas estas são razões muito fortes para que os ciclos 
de vingança al i  sejam mais curtos, seus saldos também menores e mobi l i zem 
muito menos gente. 

A maioria dos casos de hom icídio em Monte Verde, e com certeza em toda 
parte, permanece sem vingança. Dentre os vingados, não constatei nenhum caso 
em que uma segunda vingança, voltada para o pri meiro vingador, se tenha suce
dido, apesar de ter revirado centenas de processos c ouvido dezenas de hi stóri as. 
Esta regularidade se afigura notável porque ali, a exemplo de qualquer outra so
ciedade em que a vingança é a forma de compensação das afrontas, o revide pode 
ser efetuado sobre outro membro de sua família, ainda que, conforme me disse
ram,  o autor seja o alvo prel"crenci a l .  É isto que confere desde logo o caráter 
eminentemente coletivo desses confl itos. 
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Quanto mais próximo o parentesco, expl icaram, maior o ri sco de se ver in
cluído na vingança. Logicamente, quanto maior a família, mais numerosos os 
possíveis alvos; mas também no seio das famíl ias menores é bastante comum 
haver um punhado de irmãos e fi l hos, que se podem mobi l izar e sobre os quais se 
pode revidar. Explicaram-me, igualmente, que quando acontece um problema 
que leve a supor uma vingança, os parentes e mesmo os não-aparentados procu
ram manter-se afastados para não se verem envolvidos na briga, nem serem indi
cados como testemunhas na pol ícia .  Ul trapassado este primeiro e mais básico 
círculo de parentesco, concluo, di fiei !mente outro parente tomará parte no confl i 
to .  Com efeito, as brigas entre famílias maiores sempre i nc luem autores e al vos 
de graus mais variados de parentesco e mesmo fora deste âmbito: o alcance da 
mobi l ização é mais vasto. A repetição dos atos tem o poder de aumentar também 
os círculos sociais afetados pelo confli to, com a inclusão de outras célu las fami
l i ares e indivíduos a e las l igados. Esta escalada, teoricamente sem l imi tes anteci 
páveis ,  é prevenida em Monte Verde, de  modo não completamente del iberado, 
poi s  também al i ,  os parentes sentem-se impl icados nas afrontas recebidas .  A ca
deia de vingança não se perpetua e não inclui ,  portanto, célu las fami l i ares às 
quais  um ego não pertença d iretamente, como ascendente,  descendente ou 
colateral .  Não deve ser mera coincidência  o fato de eu não ter atestado a união de 
primos, mesmo os de primeiro grau, vi sando responder a uma afronta e muito 
menos a i mpl icação de suas respectivas famíl ias nucleares em um conflito. A 
perpetuação e o peso soci al de uma famíl i a  em particular - em ú l tima análise, a 
própria constituição de uma grande fam íl ia  enquanto tal - deve deri var mais da 
coesão entre suas partes do que propriamente do número de seus membros, em
bora estas duas coisas andem freqüentemente j untas. 

No jogo da vingança, ninguém quer perder, mas i nc l ino-me a concluir que 
em Monte Verde se joga pelo empate. Este é o melhor resul tado a que se pode 
chegar ali e talvez em toda a parte, porque as perdas são igualmente ruins e as 
vi tórias só muito re lativas. A d i ferença é que al i  não se parece cobiçar outra 
coisa. A melhor tática seria empatar o jogo e estender indefinidamente o interva
lo, através de algum acordo tácito ou expl ícito que reduza drasticamente as chances 
de novas investidas. Dessa forma, os rivais entram em equ i l íbrio, igualam-se na 
quere la, na reputação, na dor. Segundo me expl icou o presidente do sindicato dos 
trabalhadores rurais de Monte Verde - alguém que, como nativo e pessoa com 
mui tas relações em famíl ias da área rural , el aborou suas próprias aval iações a 
respeito de tais di sputas com vingança - é quando ainda não há mortes ,  ou e las 
estão empatadas em número, que se busca o acordo. Não obstante o desequi l íbrio 
que um dano desta natureza provoque, nem sempre será possíve l compensá- lo .  
Um dos  moti vos é o medo decorrente do reconhec imento de uma d i ferença 
intransponível entre si e o causador do dano sofrido. 
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Foi i sto que admit iu  para mim,  expl ic i tamente, a moradora de um sítio hoje 
situado no município de Várzea Grande, fi lha de um casal de meia-idade que 
sofreu u m a  surra, dada por um grupo de c inco homens l i derados por u m  
contraparente seu :  e l e  era marido d e  u m a  irmã d o  cunhado (casado com a irmã) 
da narradora (o agressor é zhzh em relação à narradora e dhzh em relação ao 
casal de vít imas) .  "Na consideração, é parente", e la ponderou .  Passados 1 4  anos 
do i ncidente sua afl ição não teve fi m ;  ela a reviveu indisfarçavelmente na contra
riedade em ter seu depoimento gravado, mesmo sem jamai s ter sido di retamente 
ameaçada pelo in imigo. Os dois irmãos que poderiam tomar para si a tarefa da 
v ingança haviam já, na época do atentado, migrado para outros estados no sul; o 
marido e a famíl ia deste não se mobi l izaram para retribuir o agravo. Ela  mesma 
se arrependeu de ter fei to a denúncia à pol ícia, por medo da reação dos agressores. 
Sem dúvida, a melhor alternativa que encontraram foi dei xar as coi sas como 
estavam, porque só tinham a perder ainda mai s .  

De acordo com o in imigo em questão, nem o empate é a meta, somente as 
menores perdas. O que se depreende do caso daquela s i t iante é algo bastante 
comum naquelas serras. Certos indivíduos ou grupos de indivíduos, pelos seus 
feitos ganham fama de valente, tornam-se brabos, começam a agi r  i ntempestiva
mente, cometem atos socialmente desajustados às motivações e repetem-nos um 
tanto ami udadamente . 

. . .  o indiciado ( . . .  ) é um elemento da pior espécie e não costuma trabalhar, 
vivendo de vadiagens; ( . . .  ) também era acostumado na prática de furtos 
que posteriormente eram vendidos para comprar cachaça; ( . . .  ) o  depoente 
tem conhecimento da prática de vários atos agressivos, patrocinados pelo 
indiciado ( . . .  ); seu genitor ( . . .  ) também foi vítima do indiciado, pois à [sic] 
cerca de I O anos, o indiciado o atingiu com um profundo golpe de faca-
peixeira; ( . . .  ) já agredi u  a própria fi l ha á [sic] cerca de seis meses; ( . . .  ) um 
cidadão conhecido por L. também foi vítima do perverso elemento ( . . .  ) ;  o 
indiciado também já agrediu um cidadão conhecido por Z. da R . . .  (Depoi
mento de testemunha à pol ícia na delegacia do município paraibano vizi
nho a Monte Verde, na divisa com o qual está local izado o sítio onde se 
deram as ocorrências . )  

Uma carrei ra de fei tos reprováveis  parece ter s ido percorrida por Ajax, um 
jovem s i t iante do município de Monte Verde, um dos poucos nomes que vi  figu
rar em mais de um processo-cri me arqui vado no fórum daquela comarca. O pri
meiro deles teve como palco uma festa de casamento, em abri l de 1 994, e no 
saldo das vítimas do processo contaram o noivo e seu pai e um convidado, embo
ra somente o cachorro pertencente aos recém-casados tenha sido de fato alvejado 
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por um dos di sparos deflagrados por Ajax.  A segunda acusação de que possuo 
registro foi fei ta por um homem, em setembro de 1 994 . 

. .  . notando o dec larante que o Ajax vinha atrás do mesmo este resolveu 
correr para não ser alcançado pelo Ajax, que nesse momento o d i to apo
derou-se de um punhal e passou a correr mais ainda atrás do declarante 
que por sua vez temendo ser ferido ou até mesmo morto pelo Ajax este 
correu muito mais tomando destino ignorado, e no outro dia veio a esta 
Delegacia onde registrou a queixa c pediu as devidas prov idênc ias . . .  (Pro
cesso 792/94.) 

Já naquela data, Ajax ganhara a fama de "bagunceiro" e "causador de confu
são" quando bebi a, especia lmente .  Mais peremptoriamente, a víti ma o considera 
"mau e lemento na região" e uma testemunha dec larou que momentos antes dos 
fatos denunciados, ao ser convidado por seu amigo Ajax, com quem estava be
bendo, para tomar mais cachaça em uma bodega vizinha, "desconfi ado da índole 
do Ajax , adverti u-o: 'cuidado rapaz, você não é boa coisa, e eu n ão gosto de 
confusão"' .  Sua conclusão a respeito do jovem deve-se ter general i zado .  

Cerca de I O meses depois da festa de casamento, outra vez embriagado, 
Ajax bateu à porta do casal, certa noite em que este já se recolhera para dormi r. O 
marido percebeu que se tratava de Ájax 

. . .  que al i  se encontrava com uma espingarda na mão apontada para a víti
ma, momento em que de imediato fechou a porta e correu para a ponta da 
cozinha onde dali ped iu socorro chamando por seu sogro ( . . .  ) e sua sogra 
( . . .  ); . . .  diante de seu pedido de socorro foi juntando gente próximo a sua 
casa, momento em que também chegou seu sogro e pediu para aquele ele
mento não fizesse nada com a vítima ora declarante. QUE, a vítima, apro
veitando-se de um momento de descuido saiu de sua casa, momento em que 
aquele elemento entrou em sua casa e al i  ameaçou sua esposa que se encon
tra gráv ida de sete (07) meses; QUE aquele elemento, segundo a vítima 
declara, correu atrás de sua esposa, momento em que sua esposa caiu, ins
tante em que aquele elemento voltou e ficou fora, ou seja, no terreiro da 
casa da vítima; QUE, de imediato a vítima se dirigiu até esta delegacia de 
polícia comunicando o fato aos pol iciais .  (Dec laração da vítima à pol ícia. 
Processo 802/95. )  

Eis  a razão alegada pelo próprio Ajax,  ao ju iz ,  de sua "pequena desaven
ça" com a vít ima:  "tudo o que o acusado faz ia, [ele] dava parte à políc i a", 
declaração que sugere tanto a freqüênci a  dos mal fei tos quan to o d i fu ndido 
desagrado de ver a pol íc i a  met ida nas desavenças pessoai s .  As i n ic i at i vas da 
víti ma,  apropri adas do ponto de v i sta dos pri ncípios burocráticos do Estado, 
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não dei xava por isso de ser traduzida como uma resposta ao desafio de Aj ax, 
tal vez soc ial mente di scutíve l ,  tal como os seus próprios atos .  Os arroubos 
i ntempesti vos de um e as denúnc ias de outro são duas formas de dar pub.l icida
de ao estado de rel ação que os protagonistas mantêm entre s i ,  momentos que 
também inauguram um novo estado para estas rel ações. Antagoni smos latentes 
vão-se real izando cada vez mais plenamente no mesmo compasso em que uma 
comunidade cada vez mais  d i latada soma seu público. Nestas condições, as  
denúncias i ntervieram em todo o destino da querela, e de Ajax em particu l ar, 
em sua v ida e em suafama. 

Naquela noite, os v izinhos da vítima, respondendo a seu chamado, chega
ram ao qu intal de sua casa, encontrando o jovem embriagado e armado. Do tu
mu l to saiu Ajax baleado e com um feri mento de golpe de cabo de foice. A autoria  
provável do di sparo, segundo acusa o processo, coube ao pai da mu lher grávida, 
malgrado a in tegridade de sua fi lha tenha sido respeitada pelo invasor, uma atitu
de sem dúvida pressuposta pelo marido, que pôde ocupar-se exclusi vamente com 
a própria fuga, certo da imunidade da mulher, característica deste e de outros 
si stemas de vingança (cf. Black-Michaud, 1 975 : 2 1 9) A foice foi manejada por 
um primo de Ajax. Este primo e alguns irmãos do próprio Ajax dispuseram-se a 
ir conter seus arroubos de bebedeira. Ouviu-se um tiro; em seguida, o sogro do 
dono da casa foi visto sair em disparada, munido de espingarda, e atrás dele 
segui u  seu fi l ho, que largou ,  próximo aos parentes de Ajax, a foice que empunha
va. Foi este o instrumento do segundo ferimento, i nfl igido no entanto pelo pró
prio primo da vít ima, em reação impulsiva a um ataque de que imaginou estar 
sendo alvo por parte dela, segundo declarou ao ju iz. Ai nda mais obscuro, foi o 
suposto l inchamento de Ajax, que terá oferecido o cenário para os dois atentados. 
Tentou-se ut i l i zar o tumul to das pessoas, na escuridão ?o sítio, e a profusão das 
armas, como ál ib i  e ,  mesmo depois que as autorias se mostraram mais provávei s, 
uma das testemunhas presenciais das agressões mencionou que "se recorda que 
no momento da ocorrênci a deste fato, havia outras pessoas armadas que tentaram 
l i nchar o seu irmão Ajax", entre eles.  parentes do dono da casa que serv iu  de 
cenário a todo o inc idente. Assim, os desafetos de Ajax parecem mul tipl icar-se e 
di sso lver-se pela sua comunidade . 

Mu l tip l icação e dissolução, das vít imas e dos vingadores, são processos 
comuns nas carrei ras dos homens comfama de valente ou de brabo, em contra
partida ao fato de e l e  ser sempre o pri ncipal suspei to nos casos sem esclarec i 
mento: 

. . .  afirma o declarante acred itar ter sido o "Tonho" o autor do assassinato de 
P., pois o mesmo é acostumado a matar as pessoas. ( Depoimento de teste
munha na delegacia. Processo 9 1 3/98 . )  
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Em algum tempo, ao longo das suas carreiras, todos à sua volta constatam 
que enfrentar alguém assim é demasiado danoso e não custam a admitir o seu 
medo. No entanto, por alguma razão, a ausência de revide aos agravos sofridos 
pode não ser necessariamente desabonadora, mas justificáve l .  Certamente, a so
l idariedade do medo é uma dessas razões, mas talvez se possa depreender algu
mas outras. Se, de fato, através das disputas os grupos se igualam, resu ltado que 
chegam a proferir verbalmente, é bastante cabível que a diferença com relação 
aos metidos a valente não seja  tão mal-vista, não inequivocamente. Também se 
pode pensar que o valente é um inimigo comum e todos são suas possíveis víti
mas, não cabendo a n inguém em particu lar o dever de vingança. Por i sso, quando 
um deles morre, é comum se desconhecer - ou omitir - a autori a, como aconte
ceu no caso de Tonho: 

. . .  por volta das 23 :00 horas, ouviam-se vários t i ros e a fam íl i a  saiu naque
la d ireção e encontraram já sem vida, como estava escuro, n ão deu para ver 
n inguém e a famíl ia  não tem a quem acusar, pois o mesmo no d ia  09/02/98, 

matou a pessoa de P. , de 59 anos de idade, naquele sítio ( . . .  ) e também 
quando ficava bêbada, diz ia que ia matar todo mundo naquele sítio . 
. . . era possuidor de muitas intrigas, pois fica quase impossível descobrir 
quem tenha cometido tal assassinato. (Depoimento de testemunha na dele
gac ia de Várzea Grande. )  

Por outro lado, pode ser também que o valente tenha, afina l ,  seu lugar na 
comunidade, um tanto ambíguo moralmente, é certo, mas com pontos pos i ti 
vos .  Ser  seu  amigo é mais  compensador, por exemplo, do que ser  seu  i n imigo .  
Suas armas podem servir a propósitos outros além dos  seus  mesmos, a inda que 
seja no confronto com outro valente mais  incômodo do que e le .  Sua  pertença  a 
uma comunidade marca uma igualdade, contrad i tóri a a seus fei tos e sua .fama, 

que o di st inguem e i solam moralmente. Fama que se estabelece freqüentemen
te no confronto com a morte, ao qual se precipita o jovem valente, de alguma 
forma renunciando à vida para entrar na  h is tória, na memóri a de uma comuni
dade, cujo gesto homicida pode ser o marco decis ivo da imortal idade socia l  do 
sacrificado. O mesmo preço foi exigido outrora aos guerrei ros aqueus e bem 
recentemente aos "bandidos" gregos pela memóri a nos poemas e nas baladas 
(Campbel l ,  1 992) .  

Intriga 

"Intriga não se acaba nunca", di sse-me uma vez alguém, no tom de quem 
sabe, por experiênci a, do que está falando. Dentre todas as características até 
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agora assinaladas nas di sputas envolvendo vingança, sua i nfin i tude parece ter 
um estatuto especial e, embora se inscreva na temporal idade de tais confl i tos, 
ex ige considerações adicionais .  Através dela, a relação entre as partes em contl i 
to, em Monte Verde, em particular, e no sertão, de  modo mais  genérico, na espe
c ificidade da sua forma, passará a ser tratada, e designada, como intriga. Consta
tei que a perenidade da intriga tem um caráter mai s estrutural do que factual , 
dado que logo se fez sal iente o fato de as v inganças entre os rivais não se repro
duzirem indefin idamente, conforme foi descri to. O problema resu ltante desta 
constatação é exatamente sua incongruência aparente com o que os nativos subl i
nham na intriga. O terror que sentem diante dela deri va de nunca mais se poder 
confiar na paz obtida pelo acordo, tác i to ou explícito,  subseqüente a um agravo 
ou à sua compensação. Conforme me expl icaram mais de uma vez, uma pessoa 
que se vai embora por conta de uma intriga pode vol tar a qualquer momento, 
muito tempo depois,  para matar de surpresa o intrigado. De qualquer maneira, 
entre partes intrigadas, mesmo que um acordo esteja prevalecendo, um problema 
qualquer pode deflagrar tudo de novo. Esta possib i l idade é o que pereniza o esta
do de intriga, i nc lus ive - dada a sua escala ser defin ida através das relações 
estabelecidas pelas partes, em espec ial de parentesco - para as gerações sub
seqüentes .  A noção de intriga não se apl ica  a um quadro em que as ações recí
procas entre os atores se organizam em uma seqüência prefigurada. Atribui-se 
aos atores a condição de sujeitos de seus atos aos quais ,  na mesma condição, é 
preci so responder e, por consegu inte, cada ato é presumi velmente dir igido ao 
intrigado ; constitui uma reação a uma ação passada e ao mesmo tempo ex ige 
uma resposta no futuro. Desta forma, a condição de intrigado jamais é verda
deiramente exti nguida enquanto for mantida qualquer relação, urna vez instal a
da uma intriga. 

A fin i tude da ven.detra, bem como seu caráter individual ,  são características 
que a di stinguem dosfeuds, segundo Black-Michaud c Peters (cf. Black-Michaud, 
1 975 :63-80; Boehm, 1 993 [ 1 984 1 : 1 98) ,  estes últi mos coleti vos e desprovidos de 
meios para o encerramento de hosti l idades. Desta di stinção Boehm di scorda, des
tacando no seu caso de estudo, a vingança de sangue em Montenegro, a presença 
de meios de negoci ação e encerramento efetivo dos confl i tos, poss ibi l idade real 
que para o autor é "intrínseca e importante". 1 2 Nela reside a condição, mediante 
comportamentos roti n izados, mas também decisões calculadas e tomadas em fun
ção de interesses próprios, de manter os confl i tos entre grupos dentro de l imi tes 
aceitáveis  ( :204-5).  Tai s  confl i tos, então, são somente potencialmente interminá
vei s ,  para Boehm, e isto s im, caracteriza-os.  Seu encerramento efetivo, contudo, 
apenas pode ser demonstrado com um estudo de maior ampl i tude cronológica, 
como aquele que ele mesmo empreendeu , e cuja ausência pode ter induzido B lack
Michaud, na esteira de Peters, a dei xar-se seduzir pelas defin ições nativas. 
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As intrigas sertanejas não parecem ser perfei tamente descritas pelas defin i 
ções de feud e de vendetta. Se não as considero indi viduais, e las não mobi l i zam 
coletividades da mesma forma que os feuds dos beduínos e montenegrinos, em 
que tribos ou seus segmentos locais se antagonizam . Embora uma intriga entre 
famíl ias residentes em sítios dist intos seja  comum, não constatei nenhum indício 
da generalização dos confl i tos para as localidades. Ao contrário. Como do ponto 
de v ista nativo o envolvimento em uma intriga alheia é de fato uma possi bi l idade 
sempre presente, convém manter-se di stante dele, c isso vale até para parentes 
que se sentem menos atingidos pe los agravos. No sertão, e em Monte Verde não 
é diferente, o comportamento de adesão ou indiferença, por vezes mais  do que o 
grau de parentesco, indica os l i mi tes do grupo afetado pela intriga. 

Por outro lado, no caso de Monte Verde em particular, nem é preci so esten
der demasiado o foco cronológico da pesquisa para nos apercebermos de que a 
perpetuação das vinganças não se efetiva.  A grande surpresa seria se em longo 
prazo elas retornassem, mas não possuo indícios nesta direção. Não longe dal i ,  
por outro lado, de u m a  briga d e  famíl ia  centenária, aquela entre Pereiras e Carva
lhos, praticamente não permanece nenhum vestígio na atual idade, e se dá nor
malmente o caso por encerrado. No sentido oposto caminharam as famíl ias Santana 
e Gouveia, que após tantos anos de tensão controlada entre as duas, i rromperam 
em confl i to aberto, que já dura I O anos (ver no Capítulo 5 ) .  Sendo ass im,  por que 
considerar que as intrigas não se acabam nunca? Essa i nfin i tude seria uma i lu são 
nativa, que arrisca i ludir o pesqui sador? Ou, segu indo a sugestão de Boehm, ela 
dir ia respeito apenas a uma virtual idade, uma possibi l idade, e não à natureza de 
tais contlitos? Na intenção de melhor compreender a natureza da intriga, pedi a 
algumas pessoas que defin i ssem para m i m  o termo.  O di álogo que se segue 
aprofundou, sem entrar em desacordo, as outras expl icações que obti ve. Ele foi 
estimulado pela  i ndagação fei ta, daquela vez, a quem viveu pessoalmente a ex
periência da intriga. 

SR. CusTóDIO: Uma intriga é . . .  
FILHO: Fica esse negóc io, um deles quer vingança, essas coisas, não pode 
estar junto, entendeu? Com a intriga a gente fica meio . . .  
SR. CusTóDIO: . . .  Tem que respeitar uns aos outros, a fim da gente se defen
der, né? Agora, se o camarada tem intriga c vai para o meio dos intrigados 
é porque quer . . .  Agora o camarada se afastando, f mostral para ele e [mos
tra] para mim, que ni nguém quer mais . . .  [ questão ] 
NORA: Hoje em dia tem intriga até em moça, rapaz, a moça namora com o 
rapaz, a outra quer também, tá a fim dele, aí fica intrigada até . .  . 
FILHO: Até matar uma . . .  o outro namorado, uma moça também . .  . 
NORA: Acontece até de matar algumas vezes, é . . . mata. Às vezes, até mata. 
PESQUISADOR: É mesmo? 
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NORA: É 
FILHO: A moça namorar com outro, o outro com ciúme, essas coisas. 
NORA: Fica a intriga, o bate-boca, fica intrigada, as moças ficam intrigadas 

uma com a outra, o rapaz com o outro, até por ciúme mesmo. 
PESQUISADORA: ln.triga é o mesmo que questão? 

NoRA: É a mesma coisa. 
SR. CusTóDIO: É a mesma questão. A intriga é a irmã da questão. 

FILHO: A intriga já parte ela questão. 

NoRA: A questão é o bate-boca, né? Começa, você discute, bate boca com 
outra pessoa, um joga palavra um com o outro, al i é a questão. E a intriga, 

depois que acontece a besteira, que mata um ao outro, aí pronto, aí vem a 
intriga pesada, né? . . .  Acontece de furar ou atirar ou bater, chegar a bater. . .  
SR .  CusTóDIO: . . .  Ou matar . . .  
NORA :  Aí é intriga mesmo ! 
SR.  CusTóDio: Aí é intriga. 

PESQU ISADORA: Quer dizer que a intriga é mais séria do que a questão? 

NoRA: A questão é o antes, o quebra-quebra . . .  
SR.  CusTóDio: A intriga corre sobre os outros. Camarada . . .  a intriga é . . .  se 
matar. Matar os outros mocle procura, outro vai e vem, fi lho meu vai , mata 
um deles e a intriga vai levantar, em vez ele se acabar . . .  

79 

O diálogo expl ícita a elasticidade do termo, que no l i m i te ,  d igamos, em seu 
sentido l ato, sign i fica uma briga, no máximo um desentendimento mais grave. 
Neste caso, pode ser intercambiável com uma série de outros termos, como ques
tão , disputa, ri xa. Minutos antes deste d iálogo, sr. Custódio narrava uma intriga 

que manteve, por três anos, com um médico de Monte Verde, sem querer dizer 
com i sso que tenha havido algo mais sério ;  dei xaram de se falar, apenas. Sem 
dúvida, a evi tação verbal deve ser coextens iva a toda evi tação no plano do espa
ço, as duas coi sas sugerindo i nterrupções nas trocas de s ignos. Nesta intriga com 
o médico, "não se falar" indica sua brandura re lativa a outras intrigas em que a 
total i mpossibi l idade de convívio se traduz em interdições territoriais mútuas ou 
um desterro. Por outro lado, ao solicitarmos maior precisão, a especificidade do 
termo transparece. Preferencialmente, ele é uti l izado quando a briga provoca al
guma morte, o que prevê uma retal i ação comparável ,  perpetrada por um fi lho, 
um parente próx imo da vítima, como lembrou sr. Custódio .  Portanto, ela é cole
t iva:  a intriga de família é a sua versão mais bem acabada, a intriga pesada, 

apesar do termo não impor no seu uso corrique iro esta abrangência e a especific i
dade que estou i solando aqui .  A intriga é também, e em síntese, o que se segue a 
uma querela, conforme me explicaram naquela e em outras ocasiões. Neste sen
tido, ela pode ser traduzida como o malquerer entre os antagonistas. Em sentido 
mais analítico, a intriga inaugura e qual i fica uma relação, que transborda os atos 
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de vingança, assim como os de reconci l i ação . Considero que é nestas condições 
que ela se perpetua e sua perpetuidade é sua condição intrínseca. Só há intriga 
eterna, do contrário, não há mais intriga. A possibi l i dade da retali ação e da paz a 
a l imenta, dia após dia. A intriga é uma briga em latência, a tensão e, d igamos, 
uma predi sposição que define a relação entre as partes. 

Partes tendencia lmente iguais, conforme foi vi sto. A intriga de sr. Custódio 
com aquele médico de Monte Verde é escl arecedora. Tudo começou quando, há 
mui tos anos, sr. Custódio foi pedir  ao médico que expedi sse uma guia necessári a 
ao sepu l tamento de um tio seu que, por hábito, consul tava-se com outro médico, 
adversário pol ítico do pri mei ro .  A cl ientela e a adesão pol ítica são conjuntos 
distintos, mas profundamente relacionados entre s i .  

MÉDICO: Tira [a guia] com ele que eu  não [tenho ] .  
S R .  CusTóDIO: Mas o senhor estando, cu  venho t i rar com o senhor. 
M ÉDICO: Esses magotcs de burro ! 
SR.  CusTóDIO: Burro é você - a senhora me desculpe. Chamei logo, ele ia 
dar em mim, porque se ele desse em mim, eu lá t inha me desmantelado. Eu 
digo: "O senhor tenha educação, eu não sei ler, c tenho educação para lhe 
respeitar. Não é chegar c querer avançar o si nal ,  não, que isso é defeito .  Seu 
recurso não lhe cobre de você morrer, não, e nem sua qual idade me derruba, 
não. Porque eu sou assim porque Deus quis ;  o senhor é assim porque Deus 
quis .  Não é para o senhor vir de sopetão, q uerer me pisar de pé . Isso é muito 
fe io, doutor. Tenha outra [ margem ] de educação para tratar os c l ientes." 

Sr. Custódio, um sit iante negro, 1 3  hoje octogenário - o inc idente se terá pas
sado há bons 40 anos, me disse seu fi lho - explicitou suficientemente seu reco
nhecimento da enorme distância  social que o separava do médico, membro da 
e l i te local .  Temperamental,  como foi por toda a vida, no entanto, não admit iu  que 
sua inferioridade de status transpusesse fronteiras morais .  Neste campo, não é a 
disponibi l idade de recursos materi ais,  isoladamente, que define as posições rela
tivas. Ao contrário, é nele que certos abismos sociais podem ser transpostos. De 
maneira comparável ,  a di stância moral pode justi ficar a recusa da resposta, como 
no caso dos metidos a valente, mesmo quando a parte que sofre o agravo situa-se 
em uma posição próxima de quem o comete em uma hierarquia social de c lasse. 
Seja  como for, não deixa de ser not<ível ,  no caso narrado, que entre o médico e o 
s i t iante só tenha havido a intriga em seu sentido mais lato. Sentido que nem por 
i sso deve ser desconsiderado: a resposta de sr. Custódio ao desafio  do médico 
i ndica que moralmente ele não lhe era inferior. Da afronta não resul tou nada mais 
sério e, ouso dizer, ainda que sr. Custódio se desmantelasse, não creio na possibi
l idade de uma relação de intriga ser levada adiante, por antagonistas tão desi
guai s .  Do mesmo modo que alguém com fama de brabo não desenvolve esta 
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relação com suas vítimas, a des igualdade entre as partes tende a encerrar a d is
córdia  logo, ou antes mesmo do pri meiro ato. 

A intriga é a re l ação nascida de um confl i to, intri nsecamente i n fi n i ta, 
estabelecida entre partes tendenc ialmente iguais nos planos de hierarquia soci al e 
moral, que se expressa fundamentalmente através de códigos territoriai s e ver
bais. Como meio de descrever o caráter e o teor desta relação, vou-me servir, 
mais uma vez, de histórias da vida de sr. Custódio, que tratarei como um caso 
paradigmático. Foi através dessas h i stóri as, de resto, que todo um si stema de vida 
se desvelou para mim,  pois aos poucos ficou claro, na sua singu l aridade, o que 
reproduz da ordem social à qual pertence. 

Intrigas de uma vida 

Sr. Custódio pertence a uma famíl ia de s i t iantes de Monte Verde, que adqui
riu certa notoriedade através de um membro seu (embora ele não envergue o 
mesmo sobrenome) que se tornou cangaceiro do bando de Lampião. Além desse 
homem, que foi seu tio materno, a mãe de sr. Custódio foi partei ra - mui to bem 
afamada, di sse-me ele - e seus préstimos foram oferecidos a toda Monte Verde, 
contribuindo para a fama da famíl ia. Os Machados const i tuem, ainda hoje, uma 
das três principais famíl ias - embora as outras duas até certo ponto se confundam 
em uma só - de proprietários no S ítio Lajeiro, vizinho à sede do município, m as 
também estão espalhados por outros sítios e em certa porção urbana de Monte 
Verde. Segundo sr. Custódio, o Lajeiro está princi pal mente vinculado ao nome 
de sua própria família, mais do que aos outros doi s .  Todos os seus seis irmãos, 
por exemplo, tinham propriedade naquele sítio. Ao contrário de mu i tas famíl i as 
mais solidamente estabelecidas no município, isto é, possuidoras de porções mai s 
ass inaláveis de terras, espalhadas entre membros numerosos e que são conheci
dos enquanto tai s,  os Machados não cultivaram uma tradição fami l iar endogâmica, 
que tanto ajuda a manter v inculado um dado nome a um patrimônio fundi ário, 
ainda que fragmentado em diversas pequenas propriedades, e a um l ugar. Nisso, 
eles se di stinguem de um de seus grupos vizinhos, com o qual a endogami a  pre
vine todo cruzamento fami l iar. Os Machados, "trabalhadores" como se d izem, 
são basicamente agricultores, mas costumam combinar esta ati vidade com ou
tras, tais como o pequeno comércio e o serviço de pedreiro .  Mantêm a res idênci a 
na área rural , sem descuidar do negócio na rua , con forme explicou sr. Custód io. 
Atual mente, vários de seus fi lhos emigraram do município c mesmo do Estado. 
Assim ,  entre os s itiantes montcvcrdcnses, os Machados ocupam uma posição 
in termediária entre os mais abonados, possuidores de mais terras e de engenhos, 
por exemplo, e os mais pobres, que só possuem fatias d iminutas de terreno de 
onde mal retiram seu sustento . Esta posição lhes permit iu ,  por algum tempo, 
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manter uma das fi lhas na única escola privada de Monte Verde, e lhes garante, em 
caso de necessidade, meios de pagar uma consulta médica sem pedir favor. Seu 
grau de autonomia, portanto, é considerável c está longe do alcance de todos .  
Seu status também é favorec ido pela sua  fama, pautada em considerações coleti
vas de sua competência moral ,  que sempre intervém na defin ição dos termos em 
que se atualizam as relações de desigualdade. 

Anos atrás, sr. Custódio L inha um pequeno bar, urna bodega, em sua própri a 
casa, local izada na rua, em Monte Verde, de que tornava conta quando não estava 
trabalhando em seus terrenos no Lajeiro.  Certa noi te, ele teve problemas com um 
de seus c l ientes .  

SR .  CusTóDIO:  Ele chegou . . .  

PESQUISADOR: Ele era conhecido? 
SR. CusTóDIO: Era conhecido demais. Aí sempre chegava, mandava botar 
uma bicada, mas soltava uma prosa. Quando cu botava a bicada que ele 
pedia, eu botava, ele bebia. Aí ele dizia: "E pagar, quanto eu pago?" Eu digo: 
"Tu é quem sabe", "Você é quem sabe, se ver que eu posso dar a bicada a 
você, você bebe, se você ver que não pode, me pague. Porque eu não tenho 
estoque de bebida para lhe dar, tenho . . .  para dar uma bicada para um cama
rada, eu dou, mas isso é para vender" . Aí, ele pagava. Aí nesse dia, ele che
gou e entrou no balcão por conta própria. Botou a cachaça, bebeu, aí saiu. Aí 
disse: "Essa daqui eu não vou pagar, não." Eu digo: "Eu tenho que você 
podia me pagar, porque eu não tenho bebida para dar, com que eu atendo o 
cl iente aqui é para o cl iente pagar" ( . . .  ). Dentro de casa mesmo eu cortei ele. 

Foram cumpridos sete anos e doi s meses de pri são por este cri me, um "ho
micídio simples", pelo qual sr. Custódio foi condenado 1 4  anos depois  de cometê
lo, uma vez que permaneceu foragido durante mu ito tempo, só reaparecendo pe
rante a Justiça em 1 986, conforme se registrou em uma d i l igência que compõe os 
autos 2632/87 da comarca de Monte Verde. No período de cerca de um ano entre 
o retorno e o ju lgamento, sr. Custódio morava próximo a alguns de seus fi lhos, 
em um bairro de Monte Verde, conservando, contudo, terras no Lajeiro, que cul
tivava, como antigamente fazia .  

Naquela noite de 1 987, sr. Custódio já  t inha chegado em casa, vi ndo do sítio, 
e a vizinhança toda parecia estar encerrando as ativ idades do dia de trabalho. O 
fi l ho de um antigo vizinho, cuja famíl ia  tinha laços de ami zade estrei tos com a de 
sr. Custódio, conduzia alguns bois para beber água. 

FILHO: . . .  Ele lava parece que meio melado ! alcoolizado],  esse fi lho do ve
lho lá. Aí ele ia descendo com um boi, um boi meio brabo, parece, o meni
no . . .  parece que ele achou ruim . . .  
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SR. CusTóDIO: Um garrote . . .  
FILHO: Um garrotezinho. Aí o menino de minha irmã gritou - que menino é 
bicho besta, né? - para cima e para baixo, ele chegou , achou ru im,  part iu  
para dar  no menino. Aí meu irmão di sse: "Não, para dar  no menino, não vai 
dar não". E por causa d isso, começou. 
PESQUISADORA : Aí seu irmão ficou brigando com o homem que estava des
cendo com os garrotes·) 
SR. CuSTÓDIO: O meu fi l ho estava queimado também. 
PESQUISADORA: Ah, ele tinha bebido também. 
MULHER DO FILHO: Mas não tava muito não. 
FILHO: Não tava muito também não. 
SR. CusTÓDIO: Não tava mui to. Aí, eles eram três. Aí, meu fi lho e ele foi se 
defendendo, se defendendo, quando chegou perto do meio-fio, eles já  de
ram uma tapa, não sei que diabo foi ,  que o rapaz caiu no pé do meio-fio, ele 
caindo [e os outros ] enforcando. Era um na cabeça, outro no meio e o velho 
en trou pelo pé. Aí foi quando cu cheguei . . .  
MuLHER DO FILHO: Seu Custódio estava dentro de casa. Porque era ass im,  a 
casa deles de frente e a de Ciço, Seu Custód io estava aqui dentro e a briga 
acontecendo lá fora . . .  
SR. CusTóo1o: Aí, gritaram daí: "Tem um fi lho de Seu Custódio a l i ,  que tão 
matando" . Aí, n isso, cu não saí nem pela porta, pulei a janela. A í, cheguei 
l á, eu digo: "Olha, rapaz, nós mora aqui e vocês com essa desun ião aqui ' 
Mas q ue cachorricc, que é muito fe io." Nisso. ele vai , me deu a tapa na  
cara. Eu digo: "É boa para você ! Eu sei o que você quer ! "  Aí ,  foi i ndo, aí 
en trei nele. 
PESQUISADORA: Aí, o senhor já tava com a faca . . .  
SR. CuSTÓDIO: Tava ! Tava com a faca. A fel ic idade é que eu andava com 
revólver e na hora eu t inha saído daqu i  do sítio para pegar o almoço . . .  
MuLHER DO FILHO: Ele trabalhava aqui ,  foi dormir  em casa. 
SR. CusTóDIO: . . .  Onde houve a briga, o revólver tava em riba da  mesa, eu 
atordoado, saí saltejando a l i ,  deixei o revólver em riba da mesa. Se eu fosse 
com o revól ver, cu t inha matado todos três. 
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Uma versão m ui to próx i m a  desta foi dada na delegac i a  e m ais  tarde l i gei ra

mente reformu l ada d i an te do ju i z, quando sr. Custódio procurou negar sua auto

r ia .  Nos seus traços princ ipais ,  não chega a ser refutada pelo depoimento ao ju i z  

prestado pelo fi lho da  v ít ima  com quem se  in ic iou a briga. E l e  di sse que 

. . .  no d ia  do ocorrido ia subindo com o gado, quando o gado vol tou e o 
depoente foi atalhar o gado c escorregou e caiu;  Que os netos do réu v i ram 
a queda e começaram a mangar do depoente; Que o depoente foi perguntar 
aos netos do velho porque estavam rindo; Que quando o depoente estava 
conversando com os netos do velho, o fi lho E., do réu ,  v inha bêbado da 
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bodega e agarrou o pescoço do depoente pela frente e começou a enforcá
lo; Que o depoente se enrolou com E. caindo no chão; Que os netos do 
velho caíram em c ima do depoente; Que neste momento o pai do depoente 
que se encontrava perto de casa, foi em direção à briga, para apartar, quan
do surgindo de dentro da sua casa, o réu, furou o pai do depoente; Que não 
viu quando o seu pai foi furado porque existia muita gente em c ima dele, 
depoente . . .  (Processo 2632/8 7 . )  

Em meio à toda aquela con fusão, custaram um pouco a perceber o que se 
estava passando e a quem cabiam as responsabi l idades. Em meio à hesi tação dos 
envolvidos, espectadores e pol ic ia is. sr. Custódio fug iu  dal i .  Levado às pressas 
em busca de socorro médico em Monsanto, Ciço não res i stiu ao feri mento. O 
ju lgamento do primeiro crime estava marcado, quando sr. Custódio  fez-se foragi 
do em razão de um segundo homicídio.  Mas desta vez, tardou pouco a se apre
sentar à Justiça. Como os pol ic ia is  asseguraram à sua famíl ia que manteriam 
preso o fi lho envolvido na briga, até ele "mofar na cadeia" ,  sr. Custódio assentiu 
em se entregar, tendo s ido logo ju lgado e, como era de se prever, condenado pelo 
seu primeiro homicídio. Sua pena teve início quase quatro meses após ter come
tido o segundo assass inato, agora contra um vel ho amigo da família.  

Nove anos depois, em 1 996, fi nalmente sr .  Custódio  l i vrou-se de suas dívi
das na Justiça, ao ser absolvido, pelo tribunal do júri ,  em seu segundo processo. 
Mas não da intriga que resul tou dele - ao contrário do primeiro .  Sua h i stór ia  de 
certo modo s imbol iza as duas formas culturalmente apropriadas de compensação 
pelos danos que ele provocou. A condenação no pri meiro processo, ainda que em 
alguma medida induzida pelo segundo incidente, colocou um ponto fi nal naquele 
caso. Mas aqui  lo que se sucedeu entre o sr. Custódio  c seu v iz inho parece ter 
exigido outra forma de solução, pela  qual a Justiça não podia  responder satisfato
riamente, pese-se o fato de doi s fi lhos de sua segunda vít ima serem serventuários 
da Justiça em Monte Verde, por conseguinte, bem relac ionados entre vários pro
fi ss ionais do direito que transitam por lá - por essa razão o processo foi instaura
do na vizinha comarca de Monsanto. 

Cerca de um mês c meio após a furada, aquela vizinhança da c idade de 
Monte Verde assi sti a novo homicídio .  Desta vez, cometido por um fi l ho daquela 
recente vítima, contra um irmão elo sr .  Custódio .  O moti vo, i negavelmente, era 
v i ngança, sentido que transbordou para a Justiça, no dia de seu ju lgamento, ao 
qual ass i st i .  Tratava-se de um segundo ju lgamento, pois  o promotor apelou da 
primeira decisão do tribunal do júri ,  ocorrida cerca de doi s anos antes, na mesma 
sessão do júri da comarca de Monte Verde em que o sr. Custódio  também foi 
absolvido, poucos dias depois  do vingador de seu ato. Este ú lt imo, con forme 
disse ao juiz d iante do conse lho de sentença, ia passando um dia em frente à casa 
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de sua vít ima, quando esta partiu com uma faca em sua direção. O réu defendeu
se então com o revólver, o qual passara a empunhar, devido às ameaças que a 
víti ma lhe fazia, depois do irmão desta ter assass inado seu pai . Seu depoi mento 
atendia a um expediente comum, uti l izado pela generalidade dos advogados para 
encai xar uma tese de legíti ma defesa ou de negativa de autoria.  

Por razões de método, digamos ass im,  nunca cheguei a entrevistar aquele 
réu ,  cuj a  absolvição pelo tribunal do júri acompanhei,  embora eu tenha estabe
l ecido contatos depois  daquela data com parentes seus muito próxi mos. Impedi
me de fazê-lo em razão da aproximação que já tinha com a famíl ia  de sr. Custó
dio .  Mesmo sem consul tá-los, contudo, não é mui to arriscado conc lu i r  que suas 
alegações perante a J ustiça obedecem a ori entações técnicas. A começar pela  
constatação de que  a J ustiça ganhou um papel secundário nesta intriga. Seu en
cerramento, ou mel hor, sua interrupção, foi obtida mediante outros métodos .  Em 
segundo l ugar, a versão da famíl i a  de sr. Custódio sobre o assassinato de seu 
i rmão,  contudo, sem carecer ser reconhecida como necessariamente verdadeira, 
está longe de acentuar a responsabi l idade ou culpabi l idade do autor. Quase o 
i senta di sso, ousaria dizer. 

FILHO: Agora, são umas pessoas boas também, eu não tenho queixa deles, 
não. 
PESQUISADORA: Então, eu estava falando que eu vi o júri do fi lho do Ciço. 
MuLHER DO FILHO: . . .  Com 8 dias, o fi lho do velho, pegou o irmão do sr. 
Custódio. 
PESQUISADOR : Qual dos fi lhos? 
MuLHER DO FILHO: O D. ,  ele vinha de carro. ( . . .  ) Ele tava trabalhando numa 
casa ( . . .  ), com oito dias do acontec ido ele pegou o irmão do sr. Custód io. 
PESQUISADOR: Foi de vingança mesmo? 
MULHER DO FILHO: De vingança. 
PESQUISADORA: Foi de vingança. 
FILHO: Mas às vezes também a boca prejudica a pessoa. 
PESQUISADORA: Por quê') 
FILHO : Porque o cabra diz uma piadinha, que às vezes a outra famíl ia não 
gosta, aí . . .  
PA I :  É, esse irmão meu era meio pilherenlo. 
FILHO: É, pil herento. Aí o cabra não achou bom, né? Que a l íngua mata o 
corpo. 
PESQUISADORA: Porque . . .  esse seu irmão, ele morava na Capel inha, não é 
i sso? 
Tonos: É. 
PESQUISADORA: Porque cu me lembro do júri , eles falam esse negócio que 
ele morava lá, o outro passou . . .  Só que a defesa alegou que ele ameaçou, 

") ne . 
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PAI :  O irmão meu? 
PESQU ISADORA: Que o seu irmão ameaçou com uma faca e ele atirou. 
FILHO: Mas isso tudo é a defesa . . .  Diz que é a defesa, para se defender . . .  
exato. 
PESQUISADORA: É óbvio, porque ele deu dois t iros, depois ainda foi correndo 
atrás e deu mais outro t iro. 
MULHER DO FILHO:  Ele deu um t i ro de cima da construção que não pegou, aí 
ele correu para dentro de casa, ele acabou de dar em c ima da cama. 
PAI: Agora, ele [ acabou dentro] da casa. 
PESQUISADORA: Obviamente, não é legítima defesa. 
MULHER DO FILHO: Entrou para dentro . . .  invad iu a casa e acabou de matar 
em c ima da cama 
MuLHER DO PAI :  E para que ele dizer, "não me mate não, não me mate não", 
e ele com intriga para matar ele . . . . 
MuLHER DO FILHo: . . .  Ele não matou, porque foi para o Rec i fe, passou 9 

d ias . . .  [morreu depois de 9 d ias ]  

PESQU ISADORA: A mulher dele ass ist iu,  n é ?  A esposa dele tava junto, não é?  
MULHER DO FILHO: A pretinha, né? 

PESQUISADORA: A esposa e fi lha também, eu acho. 
ToDos: É. 
MuLHER DO PA I : A esposa tava, a pobrezinha . . .  
FILHO: A cachaça também é fogo. A cachaça é um problema. 
PESQUISADOR: E você sabe qual foi a p i lhéria que ele d isse? 
FILHO: Não, eu acho que a l íngua . . .  
MuLHER DO FILHO: Ele . . .  t inha uma mulher, não era Re inaldo? O finado . . .  
Ele não t inha uma mulher? Ele não t inha outra? 

FILHO: Tinha uma mul her, parece que ele d isse uma p i l héria . . .  
MULHER DO FILHO: . . .  B rigou mais ela . . .  
FILHO: "O que meu i rmão fez com Ciço eu vou fazer com você." A í, parece 
que a mulher dele falou para eles lú. 
( . . .  ) 
MuLHER DO FILHO: A vizinha viu ele brigando com a . . .  a mulher dele, não a 
legít ima, a outra, né?, brigando com a amante, di sse: "O que meu irmão 
esse aqui [apontando para sr. Custódioj fez com Ciço, eu vou fazer com 
você." Aí  ouviu ,  foi comentar. 
FILHO: Foram falar lá .  Aí, por causa d isso, começou. 
PESQUISADORA: Ah, foi d izer lá para a famíl ia  do Ciço. Então, a p i l héria q ue 
ele fez não foi para eles, foi para essa outra mulher . . .  
FILHO: Foi ,  aí a fofoqueira que foi falar. 
( . . .  ) 
PESQUISADOR: Mas, ô Reinaldo, me diz uma coisa. Esse d i to aí da l íngua, 
como é? Você falou: "A l íngua mata . . .  " 

FILHO: A l íngua mata o corpo. Eu digo uma piada com você que lhe prejudi-
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ca, você não acha bom, aí, fazer uma besteira comigo depois,  não é certo? 
Você não pode dizer uma palavra que não deve dizer. Não é certo? O pro
blema é isso. 
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Naquela ocasi ão, o grande mal estava fei to e alguma resposta era de se espe
rar: os fi l hos de Ciço, o vizinho assass inado, i am querer vingança, o que restava 
saber era sobre quem e la  ia se dar e qual deles ir ia perpetrá- la. O que está ind ire
tamente dito, é que nestas c ircunstâncias tão adversas, o irmão de sr. Custódio 
agiu de uma forma - deliberadamente ou passível de ser considerada, i sso impor
ta menos - insu l tuosa, abri ndo ao adversário o cami nho para efetuar sua vingan
ça. De todo modo, é assim que seus parentes entendem o que se passou no perío
do tenso que se seguiu ao cri me de sr. Custódio. 

MuLHER DO FILHO: É porque quando acontece um crime ass im,  aí fica aquele 
converseiro mole, tanto que logo quando aconteceu, falavam para Reinaldo: 
"Ah, tem um monte de pi stolei ro aí no meio do teu sítio", aquele conversei
r inho que fica depois que o crime acontece, né? 
PESQUISADORA: Vocês devem ter ficado muito assustados, né? 
MuLHER DO FILHO: Ixi ! E como !  "Vão te pegar !"  "Vão fazer isso e isso ! "  Aí, 
Reinaldo ficou nervoso e vendeu aquele terreno lá em cima . . .  
FILHO: Graças a Deus, minha amizade dentro da rua é boa. Todo mundo 
gosta d ' eu .  O problema é esse ( . . .  ) que às vezes acontece uma coisa ass im,  
aí diz :  "Olha, o problema é esse, o lha, vocês façam tudo, agora não bula 
com Reinaldo. Que Reinaldo, vocês sabem que é um cabra d i reito." Aí ,  já  

mata muita coisa, né? 
PESQUISADORA: E eles eram v izinhos, o seu irmão e o . . . ? 
FILHO : Vizinho, tudo a l i ,  nós criamos junto, tudo bom, nós só éramos que 
nem i rmão. 
MuLHER DO FILHO : Porque na rua morava a irmã de Reinaldo, Seu Custódio 
aqui  com d. Conceição e o Evaristo. ( . . .  ) aí, na mesma semana tiveram que 
sair  a i rmã de Reinaldo, que eles lavam procurando, t iraram ela, sa iu meia
noite. ( . . .  ) O i rmão de Reinaldo ficou preso, aí depois de sete dias , a polícia 
di sse: "Se você não entregar seu pai - porque o pai  de Reinaldo, Reinaldo 
escondeu ali, né?, aí a polícia v inha todo dia, todo d ia, mas não encontrava. 
Ficou na casa do vizi nho, a l i .  Aí, d i sse: "Se você não entregar seu pai, seu 
i rmão vai mofar na cadeia." Aí, Reinaldo conversou com Seu Custódio, 
porque o i rmão de Reinaldo tinha muitos fi l hos pequenos, aí disse: "É me

lhor o Seu Custódio se entregar e Evaristo tomar de conta da famíl ia  dele." 
Só que quando Evaristo se sol tou, mode os outros meninos, t iveram que 
t irar ele,  ele foi se embora para o sul ( . . .  ) .  
PESQU ISADORA: Por que ela saiu? 
MuLHER DO FILHO: Porque é a mãe do fi lho, a mãe do rapazinho da questão. 
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FILHO: Modc questão, j<í. 
PAI :  A questão partiu dele e eles . . . 
MULHER DO FILHO: . . .  Tomaram rixa a ela. 
PAI:  Tomaram rixa a ela c o menino, aí saíram. 

INTRIGAS E QUESTÕES 

Quando se aborda com objetivo analítico um assunto como o da vingança, 
corre-se sempre o risco de exclu ir  dele um componente sempre presente, que é o 
emocional, em favor das regularidades que encontramos. Com efei to, no caso 
sobre o qual estou me debruçando, eram passados já 1 3  anos quando a famíl i a  de 
sr. Custódio me explicava o que ocorrera no período entre os dois assassinatos, 
sobrepondo ao calor dos aconteci mentos, na sua narrativa, o encadeamento cau
sal dos fatos .  Apesar de pessoalmente dar toda credibi l idade àquelas pessoas, 
esta não é uma ex igência indispensável para que seu di scurso seja tomado em 
consideração. Não é preciso, por outro lado, descartar esta versão como fal sa, 
nem mesmo como excessivamente parcial ,  por somente retratar um dos lados da 
relação. Tampouco é necessário concluir  que os adversários concordariam plena
mente com estas explicações. Podemos isolar nela alguns i ndícios i mportantes, 
apoiados no suposto de que e les exprimem um certo estado de alma e uma certa 
racionalidade, independente de todas as ressalvas, sejam elas pertinentes ou não. 
Principalmente através da nora de sr. Custódio, apreendemos a angústi a que se 
segu iu  ao assassinato do vizinho c amigo, menos pela  dor da perda do que pela 
ameaça que significava para os parentes e ao mesmo tempo vizinhos próx i mos 
do assassino. A vingança era a conseqüência temida e por conta disso, rapida
mente foram removidos do alcance dos vingadores os alvos mai s  prováveis ,  me
didos pelo grau de responsabi l idade que ti veram no incidente: o garoto, sua mãe 
- considerando o elevado grau de imunidade feminina, a razão pela qual ela se 
fez um dos alvos possíveis, na opi nião da famíl ia, permaneceu sem explicação 
suficiente - e o tio que entrou na luta corporal .  Rei naldo permaneceu, confi ando 
vagamente que seu não-envolvimento na questão e sua boa conduta soc ial - seu 
procedimento, para usar uma expressão que ouvi alguns sertanejos uti l i zarem -
mitigari a o ódio que os in imigos lhe devotariam por conta de seu pai . Acrescen
tou-se a i sto uma série de providências, que serão discutidas adiante .  Mesmo 
ass im,  devem ter vivido 47 dias de pura angústia 1 4 - não apenas oi to, como sua 
mulher calculou passados todos esses anos - enquanto a vingança não era cum
prida. A venda precipi tada das terras a que aludiu sua mulher, de que até hoje eles 
se ressentem, é uma marca do que passaram naqueles tempos.  Seja como for, ao 
fi m de quase dois meses, parte do perigo pareceu ter sido afastada, com o assas
sinato do tio. Reinaldo não tem o mesmo temperamento explosivo do pai , que na 
cadeia, tampouco ia poder reagir, para grande alívio de seu fi lho.  Além disso, a 
nova v ít ima  ex ib i a  certas condutas,  tais  como m anter u m  rel ac ionamento 
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extraconj ugal , ser excessi vamente afeito à cachaça c gostar de provocar os outros 
com pi l hérias, que se não são em si  mesmas condenáveis,  decerto que tampouco 
são abonadoras de seu caráter. De rato, a relação com as mulheres e com o álcool 
parecem antes pontos nevrálgicos de um tecido moral ,  sobre o qual repousam as 
reputações individuai s ;  em nome delas, é preci so exibir o domínio de si nas duas 
rel ações. 1 5  

Estas condutas duvidosas do i rmão do sr. Custódio, o novo alvo, parecem ter 
ajudado a manter o desagrado com o adversário em nível aceitável .  Assim, as 
duas famílias intrigadas chegavam a um "empate técnico". Creio que o saldo de 
morte pesa tanto neste resultado quanto o equ i l íbrio entre suas qual idades soci ais 
e que, portanto, a reciprocidade entre os termos de uma relação de vingança não 
pode ser medida, nesse uni verso socia l ,  da mesma forma como tem sido fei to na 
l i teratura sobrefeud, onde se invoca com freqüência o tal ião (cf. B lack-Michaud, 
1 975 :  1 1 - 1 3) .  Chel hod ( 1 980) também apontou como a justiça beduína não opera 
medidas exclusi vamente pautadas em números. mas também na qualidade ou 
valor dos autores e alvos. 

As narrativas da hi stória do sr.  Custódio contêm ind icações de uma mútua 
determinação entre a qual i ficação dos autores e alvos e os rumos dados a uma 
intriga. Do ponto de vista desta família, a condição de pilherento do alvo da 
vingança constou como razão para não vingá-lo .  De certa manei ra, con formam
se ao mesmo tempo que expl ici tam reconhecer que o dano que l hes coube foi 
menor. Seus intrigados ti veram a últ ima palavra, que certamente se acrescenta a 
favor deles, para além das considerações sobre a qualidade social das vítimas. O 
empate entre os adversários não exclui vantagens ou perdas em regi stros hetero
gêneos, como no número de víti mas de cada lado, no status moral ,  econômico. de 
poder dos intervenientes, nas suas performances relacionadas à intriga. Estas 
diferenças são como as "mult ipl icidades" dos matemáticos, que "não são métri 
cas e só se dei xam estriar e medir por meios indiretos, aos quais não dei xam de 
resist ir. Elas são inexatas e no entanto rigorosas" (De leuze e Guattari 1 980:603 ) .  
O empate na di sputa e a igualdade entre as  partes são antes produtos de opera
ções de avaliação e negociação do que dados objetivos. Por i sso, é condição e ao 
mesmo tempo resu l tante das relações de intriga. 

Entre os dois vi zinhos monteverdenses, parece que se ati ngiu algum consen
so concernente ao equ i l íbrio de perdas, entre ofensas feitas e agressões sofridas, 
sempre heterogêneas entre si. Cabia aos conformados, agora, manter o melhor 
dos resul tados que podiam conceber para si  mesmos. O pri meiro passo nesta 
di reção é impedir  o desempate numérico, conforme já foi dito. Além de sr. Custó
dio, um de seus outros fi lhos, mais alvoroçado, mostra-se mais i nconformado 
com o que fizeram ao seu t io. Residente fora do estado, é esti mulado a permane
cer sempre muito pouco tempo, quando vem vis itar a família. O segundo objetivo 
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também pode ser proferido com simplicidade: não esti mular o desempate pelo 
lado adversário. Essas duas medidas, sobretudo a segunda, embora fac i lmente 
exprimíveis ,  inauguram uma nova relação entre as partes que muitas vezes se 
apó i a  em bases complexas e s u t i s .  Tac i tamente, e las  podem d i spensar a 
formalização de um acordo entre os ri vai s .  Em compensação, os termos em que 
se vai real izar a acomodação não são previamente defin idos e somente se estipu
l am no tempo. 

Apesar de um vasto campo de i ndetermi nações, é possíve l depreendermos 
algumas fórmulas cu l turais :  a acomodação entre as partes obedece a critérios 
fundamentalmente territori ais .  O afastamento entre as partes é uma condição evi
dente. De início, um afastamento espacial ,  mas em segu ida nos damos conta de 
que o espaço não esgota e nem determina por completo as di stânc ias. Numa rela
ção de intriga, o respeito às di stâncias sociais  é o que se coloca em di sputa, 
através do acionamento de códigos sempre ambiguamente si tuados entre o medo 
e o respeito em relação ao adversário. O ri sco do desequ i l íbrio é permanente. 
Reinaldo considerou necessário manter-se longamente no sítio, acabando por abrir 
mão de sua res idência urbana, embora até hoje mantenha uma casa na rua .  Pre
tendia, assim, evi tar encontros com seus desafetos. Vendeu também suas terras e 

t inha como intuito dei xar de uma vez Monte Verde, rumo a outros estados, corno 
seus i rmãos fizeram, naquela ocasi ão e antes de la .  Mas à medida que prote lou 
tal  vi agem, suas ati vidades econôm icas foram forçando seu regresso à rua ,  onde 
eles moravam . Este caminho de volta é que teve de ser mi nuciosamente traça
do. Sua mulher passou a resolver todos os assuntos que rec lamassem a presen
ça de um representante de sua casa na rua .  Ela já havia se i ncumbido de recon
duzir  a sogra para o sítio c acompanhava sempre o marido, na medida em que 
e le  foi ampl i ando seu raio de circu lação, ficando incumbida de conduz ir, es
condida, a arma para a defesa pessoal do casal ; naque la  época, os fi l hos de 
Ciço teimavam em andar vestidos com paletó, sob o q ual eles adi v inhavam o 
revólver. Ainda hoje, e la  substitui Reinaldo nas ações de que ele se ex ime,  em 
respeito ao in imigo. 

Em algum momento desse processo de retorno di fcrenciado, de reterri toria
l i zação, 16 um episódio foi muito marcante para Re inaldo c sua famíl ia. Em um 
dia de festa na cidade, em que estava programada urna proc issão, ele seguiu para 
a rua, beirando a estrada de rodagem. acompanhando algumas mulheres de sua 
famíl ia. Segundo seus cálculos. a seqüênci a de assassinatos era ainda muito re
cente - não devia  ter completado ainda um ano. Durante a caminhada, um dos 
fi lhos de Ciço passou de carro e parou, oferecendo ao grupo uma carona. Muito 
hesitante, Reinaldo agradeceu a carona e aludiu ao carro já cheio: "Não, Lá arro
chado demais,  vai muita gente aí, leve mãe c mais as outras mulheres, que eu vou 
caminhando de pé."  Seu interlocutor não concedeu: "Se tu não for, não vai nin-



0 INIMIGO PRÓXIMO 91 

guém" - uma insi stência feita em tom que evoca a antiga ami zade ou um desafio? 
A carona foi aceita e a famíl ia foi conduzida com segurança até a igreja.  A partir 
daí, eles passaram a se falar, embora não como antigamente. "A gente se fala, 
mas não tem intimidade que nem nós era, que nós só vivia junto." Esta comuni
cação distanciada também só é mantida com mai s  um do total dos oito irmãos, 
fi lhos de Ciço. Não há diálogo entre Reinaldo e os outros sei s ,  contudo, como ele 
assinala, "Nós não se fala, mas não têm quei xa d' eu  não" . 

A evitação se efetua de maneira muito pouco perceptível para quem não tem 
ciência dela, e não é uma exigência explícita que os não diretamente envolvidos 
tomem partido. A nós pesquisadores, por exemplo, sempre nos foi assentido tran
si tarmos entre os dois grupos antagônicos e não foi por ex igência alheia que abri 
mão de um trânsito mai s intenso entre eles .  Este assenti mento, de qualquer for
ma, não se proporciona apenas a forasteiros. Certo dia, a mulher de Reinaldo 
apontou-me seu marido em uma roda de conversa da qual participava também 
um cunhado de um de seus desafetos. Um agrupamento desse tipo não exige, sem 
dúvida, maior intimidade entre os participantes,  mas a presença concomitante 
dos rivais é inadmissível .  O fato deste impedimento táci to não se estender a pes
soas muito próximas das partes diretamente envolv idas dá indicações importan
tes acerca da escala l imi tada - ou detida - do confl i to entre e las .  Se alguma 
adesão por parte de indivíduos não diretamente envolvidos é exigíve l ,  tal ex igên
cia se dá em grau menor, traduzida talvez em algum impedimento mal formulado 
de pri var de amizade mai s íntima, de freqüentar a casa do desafeto do amigo. 
Mesmo assim, a despeito de toda di sposição de neutralidade admissível ,  o súbi to 
desequi l íbrio na rel ação entre os doi s lados provocado pela intriga sempre dá 
ensejo a reposicionamentos em um campo social em que diferentes comuni dades 
de pertença se sobrepõem. 

Entre os desafetos, a evi tação tem um car<lter ritual ,  que deve exprimir uma 
disposição de respeito c de intenções pacíficas e conci l iatórias, muito mais do 
que uma eventual amargura de sentimentos. Mantém também a devida distância 
que impede a di ssolução completa da intriga no esquecimento, em si mesmo 
desrespeitoso, daqueles que foram sacrificados e, por consegui nte, de seus próxi
mos. O ódio e o medo estão sempre no horizonte em relação ao qual o respeito 
das di stâncias toma sentido. Na questão de sr. Custódio, coube a ele mesmo o 
papel mais custoso desse ri tual : desde sua fuga após os três golpes de faca que 
atingi ram Ciço. a rua tornou-se um espaço interdito .  Após a longa permanência 
distante de Monte Verde, para cumpri r pena na Penitenciária de Canhotinho, e 
apesar de absolvido no seu segundo processo, seu regresso a Monte Verde não 
lhe trouxe de volta o velho esti lo de vida. A velhice c a intriga são seus novos 
carcereiros, talvez de convívio mais fác i l ,  mas não menos rigorosos .  O recolhi
mento de sr. Custódio deve ser estrito o bastante para que Rei naldo possa proc la-
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mar que seu velho pai já não mora mais em Monte Verde, ainda que várias outras 
pessoas parti lhem este segredo. Um segredo públ ico, em boa medida, de que os 
próprios desafetos têm conhecimento, con forme supõe o próprio sr. Custódio. 
Mas eles são, como ele me expl icou, 

. . .  gente boa. Agora, que eu não posso estar dentro deles lá  porque tem que 
respeitar. Porque assim como eles respeitam meu fi lho, eu tenho que res
peitar eles, né? 

Assim, ao longo de todos estes anos, sr. Custódio não voltou mais a fazer 
seus antigos percursos costumeiros, por irrisória que sej a a di stância física que 
efeti vamente o separa deles. Por vezes, nas suas narrativas, nos deparamos com 
referências desatualizadas da ci dade, algumas desaparecidas muito tempo antes 
de minha chegada a Monte Verde. Se ele não partiu efeti vamente do município, 
como seu fi lho afirma para todos, e como usualmente estas situações explícita ou 
não explici tamente são resolvidas, sua permanência al i  não fere os termos da 
trégua. Deve ser uma de suas importantes condições. 

Entretanto, a mesma atitude de sr. Custódio não se reproduz do lado dos 
desafetos .  O vingador do pai assassinado, além de não se ausentar e não fazer 
crer que o fez, não se exime de passar pelo Sítio Lajeiro, tangendo suas boi adas 
pelo caminho que margeia propriedades da outra famíl ia .  A ausência dele da sede 
do município não se coloca como uma penalidade exigíve l .  De alguma maneira, 
este espaço estabeleceu-se como território dele, embora vários fami l i ares do sr. 
Custódio residissem ali na época dos assassinatos. Talvez por oposição ao Lajeiro, 
vincu lado aos intrigados, para onde estes se recolheram como reação imediata. 
Na esteira das paci ficações costumeiras, passaram a respeitar os territórios in imi
gos .  Contudo, do mesmo modo que as at ividades econômicas e a vida social de 
Reinaldo o impelem no sentido da rua, o fi lho de Ciço prec isa circular pelos 
sítios na sua atividade de marchante. Isso é o que Mi la  procura lembrar a sr. 
Custódio, segundo ela me contou, quando ele mostra seu desagrado com a ousa
dia do assassino de seu irmão, de passar tão próximo do l ugar onde reside .  

Na  intriga que  sela definit ivamente o destino das duas famíl ias e consti tui o 
princípio que rege suas relações uma com a outra, os doi s assassinos, o pri meiro 
e o vingador, têm uma posição estruturalmente si métrica e proporcional . Os de
mais atores, por suposto, teriam maior margem de manobra e de negociação de 
suas próprias posições, a partir do grau de sua partici pação na questão e da con
duta que mantinham prev iamente, por exemplo. Neste caso, porém, a despei to do 
sentimento e da opinião de sr. Custódio, uma d iferença, mais exatamente uma 
desvantagem, é perceptível entre ele e o vingador de seu ato. O que expl icaria 
esta diferença? Alguma qualidade inerente das vítimas? Aqu i lo que serviria de 
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just ificativa para seus atos? Apesar de ter fei to menção a comportamentos menos 
abonadores da segunda víti ma, não tenho informações que permitam compará- la 
à primeira e, acima de tudo, tai s comportamentos não são suficientes para com
prometer efeti vamente a boa reputação de um homem . Tanto o hábi to do consu
mo da cachaça quanto os relacionamentos extraconjugai s,  se não forem a regra, 
estão mui to longe de serem exceção em Monte Verde, e por repreensíveis que 
possam ser aos mais moral i stas, não just ificam atos tão descomedidos. A even
tual d iferença entre as partes não me parece deri var de alguma condição i ntrín
seca do v ingador, independente dos casos concretos.  Desde o ponto de vi sta 
nati vo, a vi ngança promove a equ i valênci a  entre as partes, não a superioridade 
do vingador. No caso específico de referência, se os motivos das facadas de sr. 
Custódio são questionáveis ,  na versão dos parentes da víti ma, as c i rcunstânc ias 
dos t iros no i rm ão do assassino, os rumores de sua suposta p i lhéria, não são 
menos. Sugi ro que nesta re lação, a igualdade é qui mérica, de modo que a única 
forma de não ficar por baixo, é ating ir  uma posição de superiori dade rel at iva 
ao adversário ou i mpedir  de alguma forma que aumentem as d i stânci as das 
rel ações de des igualdade. 

Iguais, mas diferentes 

Ora, hav ia  di to que uma intriga é a relação entre partes não desiguais inau
gurada por confl i to e que em Monte Verde, os participantes destas quere las joga
vam pelo empate. Com efeito, a intriga é a l imentada pela virtual idade da vingan
ça, ou seja, de se atribu ir  ao outro o poder de produzi - la  e assumir  as conseqüên
c ias de seu fei to, e, ao mesmo tempo, pela  suposição que se i mputa ao outro de 
que ele também atribui ao seu desafeto o poder de dar a resposta equivalente. Um 
desn ivel amento econômico flagrante entre as partes ou do  número de  seus mem
bros m ascu l i nos, ou ainda uma já mencionada disti nção notóri a do ponto de v ista 
moral, em síntese, uma distinção especial  de s tatus 17 motivada por qualquer fa
tor, costuma ser suficiente par.a a di spersão de uma das partes, por sua l iquidação; 
para a não-efeti vação da intriga. Quanto ao "empate", segundo afi rmei,  ele é a 
condição do acordo. Mas o acordo em si mesmo não expressa necessariamente 
igualdade entre as partes que, valendo-se dos recursos de que puderem d ispor, 
procuram i mpor as condições que lhes forem mais conven ientes. O acordo é um 
compromi sso tácito ou formal ,  que de qualquer manei ra envolve sempre o ri sco 
de ser traído, e que se fi rma através de códigos de respeito. Reinaldo voltou a 
c i rcul ar pela rua com a l i berdade necessária, embora não penetre nos locais que 
sabe serem preferencialmente freqüentados pelos fi lhos de Ciço. sr. Custódio, 
porém, está impedido de usar as vias públ icas de seu próprio sítio, pela poss ib i l i 
dade de um encontro inadvertido com o desafeto. Uma diferença residual ,  mas 
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necessária acaba fornecendo as bases do desenvolvimento da relação de intrif{a, 
na qual os termos desta d iferença serão redefinidos. 

"Logo, eles têm mais uma potencinha que nós, né?, que eles são lá  de dentro 
da Justiça e nós, não, né? Eles têm mais uma coisasinha que nós, né?" O comen
tário de Reinaldo veio a pretexto de justificar a sua extrema cautela nos primeiros 
tempos que se seguiram ao incidente de seu pai . O que prevaleceri a entre os 
in im igos: a consideração pela antiga amizade? A Reinaldo? Um ódio que a Justi
ça não puniri a? O estado de intrigados foi o que permitiu restabelecer, modifica
das, as relações.  Porque não se quis  ou porque não se pôde, o fato é que a famíl ia 
de Reinaldo não foi l iquidada, nem seus membros menos envolvidos se obriga
ram a viver sob o obscurantismo. A relação de evi tação mútua expl icita a persis
tência daquele estado. Também é inegável que se depreende um certo grau de 
desigualdade da relação entre as duas famíl ias sob foco. Diferença que se registra 
espacialmente, como foi mostrado; mesmo diminutiva, Reinaldo a reconhece. 
Com efeito, o nome de um dos fi lhos de Ciço, aquele que deu carona a Reinaldo, 
é muito mencionado em Monte Verde, de modo sempre respeitoso, embora não 
claramente reverencia l .  Provavelmente, revidar seria um ato mais oneroso para a 
famíl ia  de Reinaldo do que para a outra. A diferença de cor da pele deve-se ter 
somado também aos vários e lementos que, combinados, intervieram na defin ição 
dos termos em que ficou a relação entre as duas famíl i as de intrigados. Talvez 
também a disti nção entre as famíl ias encontre expressão no fato de ter cabido aos 
seus adversários a últ ima palavra, isto é, o revide sem resposta. Este privi légio 
foi algumas vezes aludido por sertanejos, nas nossas conversas sobre vinganças, 
como uma razão que pode motivar o prosseguimento dos confl i tos .  Mas mesmo 
no caso em pauta, não se tem certeza jamais de que o confl i to não voltará a 
estourar. Afama dos Machados, si mbol izada n a  memóri a do ancestral cangacei
ro, fez-se um ingrediente pertinente no processo de acomodação entre as famí
l i as .  Cada agressão é encarada como desafio e a igualdade no saldo de vítimas 
não é, em s i ,  condição suficiente para interromper a seqüência  de hosti l idades. 

Em suma, vemos que na intriga, os adversários são iguais, mas diferentes. 
Os antagonistas não podem ser d iferentes a ponto de não haver sentido em uma 
disputa entre eles, de não se considerarem rivais à altura, para o bem ou para o 
mal que i sto possa significar para qualquer uma das partes. Eles não são absol u
tamente iguais,  porque a própria dinâmica da intriga promove e supõe a d iferen
ça entre as partes .  A diferença deve ser suficiente para que se possam estabe lecer 
lados e esta é uma forma de compreender por que o lugar de instalação da intriga 
não pode ser um universo de relações tão estreitas, onde a igualdade atinge seu 
l imite máxi mo, como o interior de uma casa. A intriga é uma relação de medição 
de forças . Elas precisam ser suficientemente iguais para que se possam medir, 
mas a igualdade absoluta encerra esta relação. 1 8 Da intriga também se pode dizer 
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que  imprime um desequi l íbrio sobre as  relações sociais,  residindo precisamente 
aí a sua virtude soc iológica (c f. Hamayon, 1 980: I 1 9) ,  antes do que na suposta 
função de coesão soci al que as agressões suscitam em sua oposição.  

Sem dúvida, a alusão aos l imi tes máximos e mínimos da comunidade no 
interior da qual  a vingança é socialmente admissível não constitu i um raciocínio 
orig inal (cf. Radc l i ffe-Brown, 1 940: 304) .  No entanto, não me parece que se pos
sa transpor os saberes sobre feud ou outros "si stemas de vingança" mui to direta
mente para a intriga. Aqui ,  os l imi tes entre os grupos que compõem os lados 
antagônicos são sempre muito flu idos, um assunto que retornará em outros mo
mentos. Outra característica que vejo como fator de sua s ingularidade é uma 
evolução aparentemente menos ritual izada. Não constatei ,  por exemplo, a pre
sença dos tão mencionados matrimônios entre grupos anteriormente in imi gos, 
celebrando a paz conqui stada por eles, uma al iança entre diferentes. De certa 
forma, esta relação é um ponto de partida na intriga. Também a negociação dos 
acordos não promove, neste caso, um processo de conci l i ação tão formal e previ
sível como em outros "sistemas de vingança" já etnografados (Verdier, 1 980c : 1 95) .  
A paz está excluída da intriga porque aqu i  ela é quase indiferença, e la não gover
na a relação: ou se pertence ao mesmo grupo ou se é tão distante que não se 
estabelece relação alguma ou ainda, pode-se pensar, a intriga é por completo 
esquecida. A trégua ou o recrudesc imento são seus dois momentos, sendo que 
nos momentos em que a formalização da trégua se esboça, através de alguma 
celebração, os riscos de recrudescimento, a traição do acordo, são part icularmen
te agudos. Isto pode consti tu ir  uma forma de leitura também apl icável aos casos 
de feud. Mas parece-me que, de fato, que se negocia, em um caso, a paz e, no 
outro, a trégua. Aqu i ,  a paz não se formaliza, ela apenas corresponde à dissolu
ção de um estado de relações entre lados que atingem composição, antes que 
conc i l i ação. 

Territorialidade da intriga 

Muitas vezes, a vizinhança é expressão territoria l  de prox imidade de posi
ções re lat ivas nas hierarquias de comunidades (morais, econômicas, de poder). 
Reinaldo reconhece uma indi scutível vantagem em posses econôm icas do lado 
de seus adversários. Contudo, a antiga vizinhança entre as duas famíl i as, bem 
como a am izade que as un ia, con rorme al udem pai e fi l ho,  são fortes i ndícios 
de um maior n ivelamento entre e las neste ponto de vi sta, na geração anterior, de 
Ciço e Custódio. A vizinhança é também um vetor da intriga, um meio a part i r  do 
qual ela se interpõe ao cotidiano, suti lmente, como uma pequena brasa sempre 
sobrando e impedi ndo que a rogueira se extinga. 

Conforme foi mencionado, os acordos táci tos ou formal izados através de 
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mediadores orientam-se por um princípio territoria l :  a solução dos confl i tos, ou 
melhor di to, a condição da inauguração de um período de trégua, quase sempre 
passa pela  definição de l imites territoriais que os membros dos partidos não de
vem transpor. I sto se aplica especialmente aos protagonistas do confli to, mas 
pode-se estender àqueles que se tornam suspeitos na vi ngança v irtual em razão 
da proximidade aos primeiros. A regularidade mais evidente é a de que os indi ví
duos di retamente envolvidos na questão que motivou a querela não devem pene
trar no território do adversário. Caso eles não residam no mesmo sítio, um não 
deve ir ao sítio do outro. As sedes do município parecem ser contempladas em 
vários acordos deste tipo, entre os quais, o daquele tacitamente fi rmado com a 
famíl ia  de sr. Custódio .  Caso sejam v izinhos, a sol ução q ue observei foi a 
obrigatoriedade do abandono do local de residência por uma das partes protago
n i stas. O ônus do desterro caberá a quem é considerado responsável ou a quem . 
não puder impor a sua presença. Em um dos raros casos de tentati va de homicídio 
protagonizado por mulheres de que tive notícia, u rna testemunha afirmou dian te 
do ju iz  que a "vítima foi embora desta cidade com medo da acusada; Que a casa 
da vítima fica a aproximadamente a uns oitocentos metros da casa da acusada . . .  " 
(Processo 786/94) .  As duas, entre outros parentes, residiam no mesmo Sítio Ria
cho das Pedras, sendo que a acusada era casada com um sobrinho da vítima, 
fatores que indicam a prox imidade social entre elas .  Por qualquer motivo, se o 
processo mencionado é suficientemente eloqüente sobre o caso, a víti ma consi
derou não poder sustentar a intriga com sua vizinha. 

Os encontros entre os rivais são basicamente inevitávei s  quando se trata de 
vizinhos, mas eles podem ser mai s relutantes em dei xar a res idência. Um dos 
casos já aqui  mencionados envolve uma in imizade de 1 5  anos entre vizinhos, 
conforme tudo indica. Durante os anos, o método de evi tação, mai s uma vez 
territorial ,  deve ter-se sofi sticado, pelo que se depreende do depoimento do acu
sado ao delegado, 

. . .  tendo inc lusive este interrogado para evitar e encontrar-se com a referida 
vítima deixado de freqüentar a feira desta cidade, de viajar nas estradas que 
ele viajava, e de freqüentar os mesmos ambientes que ele, mesmo morando 
no mesmo sítio (Processo 26 1 2/86). 

O fato do longo antagonismo entre estes adversários ter aparentemente par
tido de um desentendimento que não envolveu assassinato - uma transação co
mercial insati sfatória para urna das partes é a menção mai s concreta que se fez 
nos autos corno expl icação de uma rivalidade notória entre acusado e víti ma 
deve ter viabi l izado um convívio, embora muito codificado, entre eles. Seja como 
for, a passagem é expressiva da intervenção da intriga em aspectos cotidi anos da 
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vida, cri ando novos hábitos, fazendo abandonar alguns dos antigos, introduzindo 
um critério fundamental de orientação para as futuras escolhas. Quanto mais pró
ximo o in imigo, depreende-se, maior e mais d i fíci l  o convívio com ele, e também 
a sua evi tação. Cada encontro é uma nova oportunidade para dar novo rumo à 
intriga. Por isso, a retirada de um dos protagoni stas para fora da sua comunidade 
e da c i rculação comum é uma solução mui to usual para as intrigas no in terior de 
um mesmo sítio ou no interior do mesmo grupo de parentes, coisas que freqüen
temente coincidem. 

Foi o que aconteceu no Arvoredo, durante o período em que res id i  em Mon
te Verde. Aquele sítio é um dos lugares de referênci a dos Coelhos, l igado à gran
de famíl ia Aguiar, que se espalha por alguns municípios sertanejos e que ali cons
tituem a famíl ia dominante. Os Coelhos são acentuadamente endogâmicos, fator 
que aj uda a del imi tá-los como grupo, espalhando-se por di versas casas em pro
priedades contíguas. Nessas uni dades domésticas costumam res idir  as famíl ias 
nucleares, enquanto os fi lhos não se casam, eventualmente acrescidas de um 
sol teirão ou vi úvo. A briga a que me refiro aconteceu entre dois  pri mos que cres
ceram juntos.  Ambos eram motoristas autônomos e um dia tiveram um desenten
dimento em torno de um cl iente comum. Com os ânimos exaltados, um deles 
pegou urna faca e feriu seu primo abaixo do ombro. Teve o i mpulso de sangrá-lo, 
mas conteve-se, contou-me um de seus i rmãos. Nesta mesma versão narrativa do 
aconteci mento, o ferido ainda jurou de morte seu agressor. 

A reação do autor da facada foi dirigir-se à casa de seu pai , a quem contou 
tudo e que, desolado, tratou de arranj ar as coisas em família. Ele e vários de seus 
fi l hos participaram de urna reunião para acordo com seus sobrinhos . Segundo 
meu narrador, um de seus i rmãos, embora sendo mais novo, mostrou-se mui to 
eficiente nas tomadas de deci são. Ele foi o autor da proposta e conduziu o acor
do. Embora os termos desses acordos sejam bastante padronizados, a tarefa do 
paci ficador foi valorizada, na narrativa, pela menção da .presença de um sobri
nho, fi lho de dois primos do narrador, que mostrou um comportamento conside
rado não só reprovável corno estranho, vindo ele de onde vem, de uma famíl ia  de 
fama pacífica, a mesma por parte de pai e de mãe, de certa forma, a mesma dos 
doi s antagonistas da briga. O tal rapaz é muito dado a valentias, di sse seu pri mo, 
tudo quer resolver matando. Em dado momento, em que a proposta de paz estava 
sendo negociada, ele mostrou insati sfação. Aquele paci ficador chamou-o então 
para uma conversa em particular, durante a qual esse seu jovem primo ofereceu
se para resolver o problema na hora, à sua manei ra, entrando si lenciosamente no 
recinto e atirando em todo mundo de uma vez. Tratava-se de parentes seus, qual
quer que fosse o lado. Fel izmente, prevaleceu a di sposição de acordo entre os 
fami l i ares, que consi stiu no segu inte arranjo: o autor da facada dei xaria o municí
pio e passari a a morar em uma cidade s ituada a cerca de sessenta qui lômetros 



98 INTRIGAS E QUESTÕES 

dal i .  Foi- lhe proibido ir à Várzea Grande. Por sua vez, seu primo foi proibido de 
ir à cidade onde passaria a residir o desafeto com sua esposa e fi lhos. 

Seus i rmãos fizeram bem a sua parte, ju lga o narrador. Ele acha que o acordo 
foi muito bem ajeitado e considera que entre as fam íl i as a paz voltou a reinar. Ele 
e seus i rmãos foram vis itar o primo no hospital ,  onde esteve internado em quadro 
grave. A famíl ia  da vítima não os recebeu mal. O pri mo apaziguador, mais abo
nado, ofereceu-se para arcar com toda a despesa de hospital, porém os i rmãos do 
ferido não aceitaram. Mesmo assim, a boa vontade prevalece entre as fam íl i as, 
segundo opi nou meu interlocutor. Ele não está igualmente certo, no entanto, a 
respeito da boa vontade dos implicados. Reconhece que seu irmão precisa ser 
controlado, pois  tem sempre dado trabalho à sua famíl ia. Além disso, já demons
trou que não considera o caso resolvido, embora tenha concordado em sair, mes
mo a contragosto, de sua cidade. Quanto ao primo, considera-o ignorante e am
bicioso também, do tipo de motorista da linha que quando vê um colega na estra
da acelera até u l trapassá-lo, para alcançar primeiro os passageiros que aguardam 
o próximo carro no acostamento. 

Em sua eloqüência e atual idade, essa narrativa permite notar e lementos fun
damentai s da relação de intriga, em particu lar a combi nação de duas forças con
trárias a l imentando-a, uma pacificadora, outra de discórdia. O acordo não el imi
na uma intriga : é um sinal de sua presença. Assim, não soa estranha a interven
ção dos parentes prontos a lembrar que a vingança é uma alternativa viva, de que 
se pode di spor a qualquer momento. O jovem sobri nho da briga do Arvoredo não 
desempenha um papel desconhecido .  Creio que o i rmão de Reinaldo faz mais ou 
menos o mesmo e, por vezes, são mulheres que incitam a vingança - como a 
reviver no sertão pernambucano a corsa Colomba do romance de Merimée -
sendo essa atitude uma das importantes formas de intervenções femin inas nas 
brigas de famíl ias sertanejas. Note-se que aqueles mais di spostos a desempenhar 
o papel de insutladores da vingança, c lassicamente as mulheres (cf. B lack-Michaud, 
1 975 :78-9) e jovens mai s rebe ldes, os rapazes ou meninos, não costumam ser os 
mesmos que dela se i ncumbem. Eventualmente não l hes cabe o peso da respon
sabi l idade suportado pelos homens, e sim o da i rresponsabi l idade, não menos 
essencial para a orientação cul tural do curso dos acontecimentos (cf. Peters, 1 972). 

A história também aborda o empenho calcu lado dos intervenientes para 
que, apesar dos desagrados de parte a parte, com um ou com outro membro da 
fam íl i a, a rusga não deixe o seu l i mite i ndividual ,  que não se torne intriga no 
sentido estrito que uti l i zo aqu i ,  que é a intriga de família, embora de certa 
forma ela já se faça senti r. O meio para que ela seja  contida neste n ível é que os 
esforços se concentrem no respeito ao acordo terri toria l ,  um investimento vol
tado mais para o i nterior que para o exterior da célu l a  fam i l i ar. Se a briga se 
al astrar, de modo que outros parentes tomem parte em alguma contenda, o pre-
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ço a pagar é o esfacel amento da fam íl ia, a impossibi l idade prática de convívio 
no sítio de residência. Mas a própria condição de paz envolve todo o empenho 
dos parentes, que investi rão seus esforços na sua manutenção. Neste sentido, 
eles também v ivem a intriga . 

As interdições de caráter territorial são efeti vamente estendidas a outros pa
rentes que não tenham tomado partido no momento da questão. Suas l igações 
com algum dos protagoni stas são demasi ado fortes e evidentes para que não to
mem parte. Em geral ,  tomam para si o impedimento de transpor certos l imites 
seus irmãos ou fi lhos, membros de uma mesma casa, ou da mesma irmandade, já 
não co-residentes; aqueles que tendem a se encarregar das eventuais vi nganças, 
os suspeitos por antecipação. 1 9 Ao contrário, se o parente de um protagoni sta não 
se sentir movido por di sposições pacíficas, seu desrespeito pelos l imites territo
riais será também adequadamente compreendido pelos rivais. Passa-se então a 
di sputar com maior ardor a prevalência na relação. Esta disputa é que parece 
estar em causa na seguinte declaração de um acusado na delegacia de Monte 
Verde: 

. . .  consta na Justiça um Inquérito Policial contra a sua pessoa pelo fato do 
mesmo ter agredido o pai do referido; Que, com referência à atual queixa 
em tela, o mesmo explica que o sr. G. vem passando por suas terras deixan
do de passar pela estrada real fato um que levou o declarante a pedir ao 
mesmo que deixasse de andar na terra, afirmando inclusive que ele iria · se 
dar mal se continuasse a andar por suas terras; ( . . .  ) o  sr. G .  hav ia dito que 
estava passando na terra do depoente para poder saber onde o mesmo esta
va trabalhando porque queria pegá- lo :  ( . . .  ) Que, a única coisa que pede no 
momento é que o sr. G. deixe de andar por suas terras e [não) solte os 
an imais nas terras do depoente. (Depoimento do acusado ao delegado. Pro
cesso 835/95)  

Vizinhança nos sítios: alguns códigos de convívio 

A intriga é um meio de prevalecer em um certo espaço social ,  um meio de 
emprestar- lhe certas qualidades, de estabelecer um território vincu lado entre um 
certo grupo e um certo nome. Não será certamente o único.  Mas o que está em 
questão em u rna  intriga é u rna aferição de forças, mediante a qual se pode dispu
tar um domínio que está para além da querela e que se inscreve espacialmente. O 
que se depreende dos acordos das intrigas é urna onipresença de um componente 
espacial nas di sputas, nem sempre muito enfatizado na l i teratura sobre feuds e 
ven.dettas, por exemplo.20 Além disso, esse componente espacial não dei xa de 
encontrar correspondência com o que se passa em uma comunidade nos momen
tos em que a paz prevalece, como se a intriga pairasse corno uma possibi l idade 
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permanente. Manter boas relações de vizinhança nos sítios não é coisa  tão sim
ples, mesmo quando tantos de seus residentes são aparentados. 

Entrar em contato com o mundo dos sítios foi uma tarefa que só parcialmen
te concretizei ,  com vários percalços. O enorme abismo social entre o sítio e a rua 
foi algo que jamais pude transpor plenamente. Muitas vezes imperceptível no 
convívio fami l iar de que privei com nativos durante o trabalho de campo, a dis
tância  cu l tural entre pesqu i sadores e nativos fez-se acentuada e aguda nas 
interações com sit iantes, mesmo nos poucos casos em que alcancei maior proxi
midade.2 1 No interior sombrio e lotado do prédio do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Monte Verde, onde primeiro ensaiei minhas aproximações dos habi tan
tes dos sítios, com seus olhares fugidios, eles basicamente desconheciam a minha 
presença, além de dar sinais claros e lacônicos da pouquíssima propensão a con
versar comigo. A clássica oposição entre campo c cidade que faz da sociedade 
camponesa uma "part-society (cf. Redfield, 1 989 [ 1 960 ] :35-38) reproduz-se en
tre os matutos e o povo da rua , no sertão, oposição c laramente registrada nas 
atitudes, nas posturas, de uns em relação aos outros .  22 Não fossem os funcioná
rios do sindicato a compel i- los em minha direção, assegurando minha completa 
desvinculação, sobretudo ao Insti tuto Nacional de Seguridade Social ( INSS ) -
para eles, uma permanente ameaça à aposentadoria ou a qualquer parco benefício 
de que disponham - tenho a sensação de que não teria esboçado a primeira entre
v i sta. Forasteira e urbana, eu não reunia condições propiciadoras de maior con
fiança, necessária para termos acesso pleno ao uni verso do sítio . Mesmo ass im, 
fiz vis itas a alguns sítios tão logo eu consegui um meio de ser levada a algum 
deles, sempre por intermédio de algum funcionário do si ndicato (presidente, se
cretário, empregados e delegados de base) ou representante de alguma organiza
ção de alguma forma l igada ao sindicato (ONG ou associação de moradores) .  Foi 
durante tais vis i tas que me fui apercebendo e informando do que designo aqui 
por regras de boa vizinhança. 

Interrogada acerca do estado das relações entre seus vizinhos, um dia, uma 
mulher me surprendeu, ao admiti r - "eu digo mesmo" - que só se dava bem com 
os parentes do seu marido - da preferência pe la patri localidade resulta que em 
geral as mulheres deixem de convi ver com seus próprios parentes, depois  que se 
casam - porque os parentes se di spõem a esquecer os desagrados entre eles, en
quanto entre vizinhos não aparentados prevalecia o "fuxico". Sua observação 
contrasta bastante com a imagem das boas relações que se procura sempre trans
mitir ao forasteiro, aludindo à união dos residentes e à ausência de intrigas .  A 
si tiante a que me refiro não estava propriamente negando esta imagem, mas e la  
sugere a concomitância de aspectos bem menos apreciados orientando as rela
ções de v izinhança. Tive a mesma impressão quando, um outro dia, outra dona
de-casa me forneceu a fórmula das boas relações no interior de seu sítio: "Cada 
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um na sua casa." A aproximação com os estranhos traz sempre o perigo dos 
desentendimentos e de suas conseqüências . A desconfiança que tanto despertei 
nos sitiantes parece reger a generalidade das suas relações e reforçar um princí
pio de vida de autonomia. No mesmo tom orgulhoso com que proferem a condi
ção da boa vizinhança, também são capazes de sugeri r a sua independência em 
relação à ajuda com que eventualmente poderiam ser favorec idos pelos v izi nhos. 
Preferem pagar pelos serviços de que eventualmente necessitem. Assim, idéia de 
boa vizinhança se expressa na certeza do socorro em caso de necessidade: se gritar, 
todos em volta acodem (no plano das relações de vizinhança e de intriga, as trocas 
de s ignos orais estabelecem l imites de comunidades) ;  do contrário, convém man
ter uma distânci a segura, porque o convívio na casa alhei a traz a discórdia e a 
intriga . A boa vizinhança resul ta da "pequena política" de gestão das distâncias 
sociai s  através de códigos socialmente di sponíveis (cf. Bai ley, 1 97 1  a: 1 -3) .  

Idealmente, a cordial idade das relações de vizinhança, e uma maior proxi
midade, é mais fac i lmente mantida entre parentes,  que freqüentemente consti
tuem a maioria dos co-residentes. O padrão de transmissão da propriedade ajuda 
a compreender esta composição. Sr. Custódio expl icou que todos os fi lhos de um 
proprietário herdam suas terras, que devem ser di vididas igualmente, observando 
para que não haja trechos mel hores, i sto é, mais aproveitáveis do ponto de v i sta 
agrícola, do que outros. Uma combinação da patri localidade tendencial e da dis
persão por migração costuma afastar vários dos herdeiros diretos. Mesmo ass im, 
mantém-se uma predominância de determinadas famílias sobre certas porções de 
terras que compõem um sítio, embora ela possa não ser abso luta. Corre lação que 
consegue ser mantida, apesar de haver uma endogamia também assinalável no 
interior destas comunidades. Ao declamarem os nomes das próprias famíl ias e 
das vizinhas, os s i tiantes costumam complementar: "é tudo braiado", seus san
gues mi sturaram-se através dos casamentos entre elas. Apesar de basicamente 
todos os v izinhos - costumam ser mesmo muito poucas as exceções dos recém
chegados - serem aparentados em algum grau, eles costumam manter divididas 
as des ignações de grupos por nomes de famíl ia.  No sítio tal, moram as famílias 
A, B e C, mai s ou menos distribuídas pelas porções territoriai s X,  Y e Z. Mais 
concretamente, as duas famíl ias predominantes do Serigüelas são compostas de 
núcleos fami l iares descendentes de duas primas, que ocupam dois setores di stin
tos do sítio. Embora reconheçam o parentesco entre s i ,  di stinguem-se através dos 
dois nomes de famíl ia .  

Apesar de cada habitante de um sítio estar reconhecidamente aparentado em 
algum grau a boa parte de seus vizinhos, de possuir vel has relações de amizade 
no seu local de res idênc ia, a lgumas vezes consol idada em uma rel ação de 
compadrio, nem sempre a paz reina nos sítios. Por vezes, devem explodir as 
insatisfações, eventualmente abafadas durante um longo convívio di stante. Certa 
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vez, Reinaldo expressou seu amargor da proximidade indesejada com um viz i
nho - não aparentado - que impediu com uma cerca sua passagem pelo cam inho 
habi tual . Se ele gostasse de caso, terá di to ao viz inho, retribuiria o que sofreu 
fechando a passagem dele no outro terreno que possui nas proximidades . Mas 
preferiu não fazer i sso, até hoje. Em outro sítio próximo, um proprietário absen
teísta foi ainda mais eloqüente. Afirmou ter morado muitos anos no seu sítio, 
decidindo mudar-se para a rua para fugir daquela viz inhança já ameaçadora, quan
do seus fi l hos cresceram. Apareceram uns "malfei tores" por lá, di sse ele, e estu
pros e mortes começaram a acontecer. Passados os anos, ele conserva al i  suas 
terras, o plantio da cana, um engenho e uma casa de moradia inabi tada, mas sabe 
que suas gal inhas são roubadas e deu a entender que os "malfeitores" de outrora 
continuam a ser os ladrões de hoje. Apesar de se sentir lesado a ponto de garantir 
que não há como prosperar naquele meio, esforça-se, em suas v i s i tas regul ares 
às suas propriedades no sítio, para manter as boas rel ações com os v i zinhos a 
quem atribui a responsabi l idade pelos danos sofri dos. De fato, esta parece ser 
uma condição i ncontornável para sua permanência al i ,  pois apesar de ser pro
prietário de extensões de terras cons ideráveis ,  ele não possui outros parentes 
naquele sít io .  Os "malfei tores" pertencem a uma famíl ia  mui to mais numerosa 
(deve tratar-se dos descendentes de uma irmandade ) predominante no sítio, 
possui ndo alguns de seus membros uma condição econômica comparável à do 
v izi nho absenteísta. 

Nestes doi s exemplos, os reclamantes não possuem laços de parentesco com 
os v izinhos que lhes provocam danos, mas os parentes não estão a salvo deste 
tipo de desentendimento. Ao contrário, um dos mai s sérios incidentes do Enge
nho Velho, ocorrido nos primeiros d ias de minha chegada em Monte Verde, en
volveu justamente parentes muito próximos: um homem matou seu próprio ir
mão e feriu um sobrinho durante um desentendimento na bodega do sítio que é 
freqüentada quase exclusivamente por parentes. Obviamente os monteverdenses 
não são exceção por repe l i rem decididamente este t ipo de crime, mas parece-me 
que no sertão, como um todo, esta repu lsa é marcada por certa espec ificidade. 
Uma advogada comentou um caso raro de parricídio que foi a julgamento e ab
sol vido. Os jurados "acharam pouco" o que o fi lho fez, comparado aos maus
tratos, v iolência e imorali?ade sexual que dirigia à sua mulher e fi lhos. Aquele já  
mencionado proprietário absenteísta, em suas preocupações resu l tantes da  v iz i 
n hança com gente de mau procedimento, aludiu a uma fam íl ia do município 
vizinho, da qual certos membros seriam "capazes de matar um irmão por d inhei
ro" - quanto mai s um vizinho não aparentado. A imagem, di spensada de decalcar 
a realidade, é eloqüente quanto ao valor que ele atribui aos fami l i ares .  Nesta 
esfera, seguindo seu raciocín io, caberia aos bons senti mentos mútuos o seu n ível 
de coesão, senti mentos presentes sempre em menor porção nas esferas de socia-
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bi l idade mais afastadas. Se forem insuficientes , nada poderá garantir a boa-von
tade nas relações com o outro. Por outro lado, se de fato observamos um decrés
cimo de grau de bons sentimentos concomitante ao afastamento das esferas de 
sociabi l idade, percebemos que algo terá de substituí-lo para manter as relações 
em bons termos. Refiro-me a códigos de conduta, algo cuja  presença pode ser 
menos indispensável nos círculos mai s  próximos, onde a extensão ou abnegação 
de benefícios em favor do outro costuma ser mai s  espontânea, talvez mai s  despo
jada de interesses futuros.  Um círculo do qual os parentes, nos sítios, costum am 
ser os principais componentes, mas que pode integrar também amigos mai s  che
gados. Segue-se que se esta disposição é por qualquer motivo rompida, a coesão 
é de imediato comprometida, de modo que os códigos de conduta para com os 
estranhos tenham de ser acionados entre aqueles que antes os di spensavam . Pos
sivelmente, quando a cordial idade ou a "amity", para recorrer à terminologia de 
Fortes ( I  969 : I 10), deixa  de orientar as relações, os fami l i ares encontrem mai s 
dificu ldade para ac ionar os mecanismos de prevenção e distanci amento que 
amornam as relações com os mai s estranhos. Isto ajuda a explicar a grande fre
qüência de confl i tos entre pessoas que antes eram muito próximas, parentes ou 
muito amigas. Talvez porque a cordial idade ou "amity" suposta entre os parentes 
dei xe de estimular o distanciamento calculado dos estranhos; porque a intriga pai
re efetivamente menos como uma ameaça para parentes tão próximos, cujos desen
tendimentos se procura esquecer e de qualquer forma impedir que deixe o âmbito 
individual. Com efeito, se uma relação de intriga for inaugurada, é porque uma 
distância introduziu-se na relação, ampliou-se o abismo da alteridade (ver Cap. 2) .  

Fama, família e sítio 

Em um mundo em que os parceiros fundamentais são os parentes, em que se 
procura resolver os próprios problemas tão autonomamente quanto possível, em 
que nada passa desapercebido e, veladamente, todos se medem uns com os ou
tros, um estranho adiv inha valer bem menos do que um parente e este deve ser 
um ponto de partida nas suas relações de viz inhança. Certos v i zinhos são parti
cularmente evi tados e temidos. Já foram mencionados aqueles bravos e metidos 
a valente, com os quai s  normalmente se quer evitar qualquer atrito, porque uma 
reação mai s  truculenta será sua resposta mai s provável .  Reinaldo explicou uma vez 
a diferença entre ser brabo e ser mole: 

. . .  Fica com negócio de valente , em todo canto os cabras estão com olho em 
você. Um cabra com fama de valente, né? . . .  às vezes o cabra vai para uma 
festa, o povo diz: "Vamos ter cuidado nele, que qualquer coisinha . . .  ", né? E 
você ser um cabra bom, cabe no meio da sociedade. 
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São brabos aqueles que gostam de questão. A fama é uma categoria que se 
apl ica diretamente a indivíduos que assumem uma conduta que se supõe regu l ar; 
em contrapartida, geram-se expectati vas em torno do comportamento desses in
divíduos, no sentido de suas ações corresponderem àfama que possuem. A fama 
é um diálogo social .  Uma imagem voltada para o outro e, afinal ,  cri ada pelo 
outro, a part ir  de estímulos que seu portador fornece. A menção da festa não é 
casual , porque se trata de uma ocasião privi legiada para que alguém mostre ao 
mundo quem é. Deve ser esta uma boa razão para as i ncontáveis brigas, ti ros e 
facadas de que são palco tão usual .  Diz-se que outrora apagavam-se as luzes da 
casa onde transcorria uma festa e, ao se acenderem, deparava-se com os feridos. 
Se a sombra oculta o autor, a suafam.a o revela, aux i l iada pelas relações de todos 
conhecidas e pelas pistas mal ocu l tas. Com efeito, a autori a dos crimes de festa é 
sempre conhecida de Lodos e di spensa testemunho. 

Na minúscu la vi la de Ermidas, vizinha a Monte Verde, já no Estado da Paraíba, 
durante uma festa da novena do padroeiro, na tarde calorenta do seu penú ltimo dia, 
explodiu um tiroteio em plena rua principal - a bem dizer única -, em uma barraca 
montada para a ocasião, um dos pontos onde a bebida e a comida farta eram distri
buídas para os convidados, essencialmente gente da família. De onde eu estava, 
embora bem próximo à barraca, em razão da posição e do burburinho da festa, não 
foi possível ver ou ouvir o que se passou al i ,  mas a notícia não foi muito mai s  lenta 
do que as balas. Ao tomar conhecimento do tiroteio, uma mulher exprimiu, a pedi
do de uma visi tante, suas suspeitas logo confirmadas: partira de Chico de Afonso. 
Ela sabia que ele estava ali com seus fi lhos, celebrando as pazes com um grupo de 
parentes, primos de seus fi lhos. A formulação da mulher resultou de seu conheci
mento dos fatos e das pessoas envolvidas, da compreensão consciente ou i ncons
ciente de que a traição é o risco intrínseco à celebração do acordo. 

As famas têm importância fundamental nas intrigas, uma vez que os passos 
a serem dados são muito refletidos em função do cálculo sobre as ações passadas 
e futuras, atribuídas ao adversário. Portanto, as incertezas i nerentes a isso devem 
ser compensadas com expectativas verossímeis, que as famas al imentam. Por 
outro l ado, gerar expectati vas também deve ser, concebivelmente, uma das preo
cupações dos i ndi víduos. Afama parece preceder e orientar as ações indi viduais,  
atuando sobre seus atos, antes mesmo que eles a possam justificar. Poss ivelmen
te, os indivíduos são sensíveis também às expectati vas em torno de sua própri a 
pessoa e passam a agir  em função dela também . De todo modo, afama é sentida 
menos como efeito de um arti fício do que um destino; como se os sujeitos não 
pudessem realmente escolher em suficiente medida o modo como agem. Em cer
to sentido, ela é pré-individual ou descreve uma predisposição, um "habitus" 
(Bourdieu, 1 980). Um corpo de conhecimento a part ir  do qual se pautam as inter
pretações sobre eventos enquanto atos.23 O sr. Custódio é um exemplo disso. 
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Sobrinho de um famoso cangaceiro, ele viveu até os 60 anos como cidadão pací
fico, talvez um pouco afeito à cachaça, mas, como já disse, isso não é suficiente 
para macular realmente uma reputação. Mas não agüentou a desfeita de um cl iente, 
do mesmo modo que mais tarde não pôde deter-se diante de uma briga em que seu 
filho participava. Na perspectiva nativa, a suscetibilidade apresenta-se como pro
cedente de um impulso interior, do sangue de um indivíduo. Mas ela é também 
efeito do sentimento de desmoralização, totalmente escorado nas relações sociais, 
na opinião que se imputa ao outro, na impressão que se pretende ter de s i  mesmo. 

A fama é afetada pela dinâmica da intriga e se estende a um grupo. Da 
mesma forma que os rumos de uma intriga não são completamente previsíveis 
em seus passos e que tampouco ocorre uma prescrição i ncontornável de quem se 
encarrega das vinganças e dos acordos, não são todos os membros de uma famí
l ia  que reproduzirão individualmente a .fama a ela atribuída coletivamente, sem 
que i sso interfira com a imagem já construída e difundida de seu grupo. Sem 
dúvida, esta imagem deve ser alimentada por condutas individuais.  Quando i sso 
acontece, no entanto, o fato concreto evoca uma imagem já assentada, de modo 
que ele corresponde a uma expectativa ou, melhor ainda, concede ao espectador 
um significado social ,  uma chave de leitura para acontecimentos e condutas, 
mesmo as excepcionais ou i néditas. A imagem de uma determinada coletividade 
produz efeitos, assim, sobre o conjunto dos membros de um determinado grupo, 
no sentido de impeli- los à ação, mas também no da sua justificativa. 

O problema da fama , que emerge aqui a propósito das intrigas dos sítios, 
convida ainda a uma outra reflexão, que diz respeito à coletividade que ela afeta. 
A famíl ia  já foi aludida como uma delas e está de imediato expressa na noção 
nativa de sangue e de raça, usualmente acopladas à da .fama : O sangue é o supor
te material de uma característica comportamental transmissível entre as gera
ções, como um traço físico de outro tipo. Dizer isso não é suficiente para compre
ender a abrangência dafama , uma vez que a própria noção de família se aplica a 
conjuntos de escala di versa: tanto pode dizer respeito aos habitantes da mesma 
casa, quanto a todos os descendentes de algum ancestral pos icionado a um núme
ro não defin ido a priori de gerações passadas. No caso dos sítios de Monte Ver
de, esta profundidade de memória genealógica, em função da qual se pode mar
car as pertenças fami l i ares, não costuma alcançar mais de quatro gerações,  a 
partir da mais nova atual . Em todo caso, mas não desarticu lado deste perfi l das 
famíl i as monteverdenses, umafama pode dizer respeito, do mesmo modo, a um 
l ugar. Monte Verde possui uma topografia s imbol icamente marcada, da qual só 
aos poucos fui-me dando conta. Ao comentá-la com os habi tantes de Já, percebi 
que eles a consideram óbvia, um saber tão comum que nem é expresso. Da mes
ma forma que as famílias possuem seu perfil social ,  os lugares, certos sítios em 
particu lar, são dotados de uma qual i ficação social ,  que se imputa ao conjunto de 
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seus habitantes, di spensando-se muitas vezes objetivar quai s i ndivíduos contri - . 
buem para ela. De certo modo. a fama do sítio aparece como uma conseqüência 
lógica, uma vez que os grupos domésticos da mesma famíl ia  costumeiramente se 
avizinham ou, di to de outro modo, as famílias estão em algum grau localizadas, 
em virtude do padrão de residência  e de transmi ssão da propriedade. Contudo, ao 
argüi r  a um monteverdense se afama de um sítio deve ser atribuída a uma famíl ia  
ou ao lugar, obtive como resposta que é a este ú ltimo que ela se  deve. 

O Engenho Velho, as Panelas, o Riacho das Pedras, são considerados sítios 
perigosos. Também o são os sítios situados em determinada serra e ainda aqueles 
pertencentes ao antigo di strito e atual município  de Várzea Grande, a regi ão 
fronteiriça da Paraíba, o município vizinho de Monsanto, o de Jordâni a, todos 
eles d i tos l ugares violentos. Opõem-se a lugares hospi taleiros e pacíficos, como 
os Sítios Arvoredo e São Bento, ao próprio Lajeiro de sr. Custódio e ao município 
de Monte Verde como um todo, comparado a outros municípios, não obstante 
suas variações i nternas. Há sempre uma comparação implícita nestas qual i fica
ções atribuídas a localidades do mesmo porte ou do mesmo patamar j urídico e 
admini strativo que se reproduz i nternamente, de maneira que qualidades opostas 
não são excludentes. Mesmo assim, abstraídas as diferenci ações internas, uma 
fama promovida pelos residentes acaba por ser estendida ao seu lugar de perten
ça e passa a prevalecer. Dific i lmente esta fama deriva de atos indiv iduais .  Com 
efeito, ao se apontarem os responsáveis  pela fama do sítio, grupos de fami l i ares e 
ocasionalmente nomes de famíl ia  serão mencionados: no Engenho Velho, cabe 
aos Henriques, aos Ricos; nas Panelas, um homem e seus fi lhos foram responsá
veis por vários crimes. As brigas entre famíl ias colaboram também para a fama 
adquirida nos lugares. 

Constatei não somente que afama se apl ica a lugares, como também que o 
lugar se torna o melhor suporte de qual ificação social ,  dotado de maior s ignifica
do, em alguma esfera ou em algumas relações, do que a própria famíl i a, tão férti l 
de significações no sertão. Não é preci so pensar que a famíl ia  é destituída de suas 
qual i ficações sociai s ,  nem mesmo que ela dei xe de ser um vetor da fama; ela 
passa a ser precedida pelo lugar como signo de pertença social em determinada 
perspectiva. Para os não-residentes - os habitantes da cidade em relação a um 
sítio, por exemplo -,  o nome do lugar de moradia faz mais sent ido do que o 
sobrenome. Justo quando já  tinha mai s conhecimento sobre famílias locais e suas 
famas, surpreendi-me ao constatar que as atribuições de farna ruim ao S ítio En
genho Velho devia-se mai s  ao lugar do que às famílias al i  residentes, embora 
elas, e mais especificamente os seus membros envolvidos em brigas internas, 
possam ser faci lmente nomeados. A principal razão das mortes cometidas a l i ,  
di sseram-me, era a bebida em excesso - o álcool pode ser um ál ibi ,  afi nal, da boa 
reputação. O conhecimento dos efeitos etíl icos sobre os Campos ou Henriques, 
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previne a ida de outras pessoas à bodega que freqüentam no próprio sítio, pois 
considera-se arriscado privar de tão impulsiva companhia. Nota-se assim como 
os termos dos acordos territoriais das intrigas reproduzem evitações no cotidia
no. No entanto, a dona de um bar afirmou que, na rua, costumam adotar um 
comportamento mais contido e, de fato, várias pessoas aludiram a seus contatos 
pessoais e boas impressões a respeito deles. De certo modo, i s to é dizer que as 
brigas são incidentai s ,  não decorrem de questões e talvez por isso, não produzam 
nem resultem de uma mobi l ização fami l iar. Por consegui nte, a famíl ia deixa de 
operar como princípio classi ficador primordial .  Mas se a causa da violência  está 
relacionada à cachaça e ao lugar, também é inegável que ela atua em uma entida
de reconhecida como tal, designada por nomes de famíl ia. A dona do bar cogita 
que a conhecida impulsividade se deve ao fato de circular naquelas veias o sangue 
de um cangaceiro de Lampião, ainda mais famoso do que o tio do sr. Custódio. 

A concomitância  de dois princípios de pertença social ,  famíl i a  e vizinhança, 
é mui to clara e i negável e, desde logo, eles são indissociáveis .  Mas apesar de 
concomitantes, eles nem sempre são intercambiáveis e compreender a prevalên
cia de um deles, nas diferentes si tuações em que i sto acontece, é uma tarefa mais 
complicada. Um dos fatores que levam o Engenho Velho a ser tido como um sítio 
violento, um lugar perigoso, é que al i  reside um homem, por vezes chamado 
pistoleiro, que, conforme mais evasi vamente se pode expl icar, é conhecido por 
gostar de questão. Concretamente, ele possui di versos inimigos, imputam-lhe 
várias mortes, é muito temido. Trata-se de Rico, nome também uti l i zado em de
s ignação de outros membros de sua famíl ia, os Ricos. Por sua vez, estes consti
tuem um segmento de uma família parcialmente localizado no Engenho Velho. 
Os Cortês dispersam-se também por outros municípios, em Pernambuco e na 
Paraíba, mas estão especialmente associados ao município de Várzea Grande. 
No caso dos Ricos, é à famíl ia  Cortês que a dona do bar atribui uma fama de 
valente. Em di versas outras ocasiões, acrescente�se, vi associ arem aos Cortês 
como um todo um temperamento e atitudes mais agressivos. Esta é, inclusive, a 
famíl i a  de Lucas, o mai s  famoso valentão de Monte Verde. Assim, temos em um 
caso, uma famíl ia cujas fronteiras, apesar de seu traçado sempre borrado, u l tra
passa as de um determinado lugar que, de qualquer forma, não oferece marcação 
de pertença suficiente para o grupo. No caso anterior é o contrário que acontece: 
o lugar e o nome da famíl i a  aparecem de modo mais indissociável e esta últ ima 
está de fato mai s confinada a uma localidade. 

Um dos membros da famflia Campos, que detém nela uma posição de l ide
rança que lhe concede o papel de porta-voz privi legiado, di stinguiu e apontou na 
paisagem o "Engenho Velho dos Cortês" e o "Engenho Velho dos Campos". As 
duas famíl ias são dominantes no sítio, conforme indica o acúmulo de terrenos, 
mas nem sempre foi ass im.  Outrora, era uma outra famíli a  a maior proprietária de 
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terras, mas seus membros foram vendendo suas parcelas e dela hoje só resta um 
proprietário. Os Ricos são recém-chegados, enquanto os Campos estão instala
dos ali há bastante tempo, ao longo do qual vêm acumulando propriedades. 

O nome do l ugar assume relevância mais predominante para famíl i as meno
res, com menos fama e peso social e menos concentradas. Este parece ser o caso 
dos habitantes dos sítios que se constituíram a partir de antigos qui lombos, em 
regiões muito acidentadas e de acesso dificultado por estradas mal recortadas. As 
duas horas de viagem de carro por trechos pedregosos e íngremes desencorajam 
as visitas ao sítio por parte da generalidade dos monteverdenses e forasteiros, 
mas existe uma l inha regular que permite aos sitiantes chegarem pela manhã à 
cidade e retornar no início da tarde. Os nomes de tais sítios são de todos conheci
dos, bem como a sua fama de perigosos, mas eles não são diretamente relaciona
dos, na sede do município, a determinadas famílias . O lugar é ali um marcador 
social  mais s ignificativo do que o sangue. Note-se que a cor da pele poderia 
constituir aí um critério de pertenças e classificação social de pertinência compa
rável ,  dado serem negros os residentes daqueles sítios e de eles não exibirem 
traços de mestiçagem. Mas aqueles sítios possuem especi ficidades e uma .fama 
que transbordam c lassificações de cor - que sem dúvida existem e operam , em 
algum grau - e não são extensívei s a toda população negra de Monte Verde. 

Assim, para retornar ao argumento, a famíl i a  e o l ugar constituem os mai s 
i mportantes princípios de classi ficação e pertença social  e sem dúvida estão sem
pre associados um ao outro. A pertinência de um ou outro princípio é dada na 
relação, e neste sentido a lógica da segmentaridade, tal como proposta por Evans
Pritchard ( 1 978 [ 1 940]) ,  parece operar neste caso. Tem-se segmentos locais,  
tendencialmente identificados a uma família, principal núcleo de sol idariedade, 
mas não desarticulada de esferas cada vez mais longínquas de pertença social e 
espacial ,  mediante os vínculos parentais. Se nos voltarmos para as famíl i as de 
sitiantes, notamos algumas de suas especificidades em relação ao modelo de Evans
Pritchard, sendo o mais saliente deles a fi l i ação indiferenciada, que embaralha as 
fronteiras dos grupos, muito mais distintos quando a fi l i ação é uni l inear. A loca
l idade como fator pertinente de integração entre os grupos aparece também al i ,  
mas as distinções são também consideráveis .  A "comunidade local" nuer poderia 
ser comparável ao sítio monteverdense, uma vez que todos os co-residentes ten
dem a estar aparentados. O nomadismo de uma vida pastori l ,  ali ado à rusticidade 
da cul tura material ,  assi nalados por Evans-Pri tchard , contribuiri am para um 
embara l h amento n a  loca l i zação de segmentos de l i n hagens  s u per iore s ,  
e m  baralhamento que acabaria por refletir na produção de porosidade nas frontei
ras entre os grupos agnáticos. Evans-Pritchard refere formas de estrangeiros se
rem absorvidos nos segmentos local izados ( :230-233) .  

As famíl ias sertanejas,  ao longo das gerações, também efetuam deslocamen-
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tos importantes, de modo que o conj unto de seus membros no presente estão 
mui tas vezes espalhados por grandes porções do espaço; a profundidade da me
mória genealógica articu la-se com a extensão da distribuição dos parentes na 
definição das dimensões relativas. Mas apesar de considerar esta mobi l idade,. 
elas parecem estar bastante associadas a uma porção do espaço e são tanto mai s 
pertinentes quanto maior esta articulação, ou seja, um nome de famíl i a  tem mai s  
peso onde ele esti ver correlacionado a uma certa localidade, nas classificações 
externas ao grupo. Neste sentido, não creio que o modelo de série de oposições 
na definição e na inclusão dos grupos seja  suficiente, caso despreze a localidade 
como critério, já que o peso da localidade dos segmentos é ressentido nas demais 
esferas de pertença defin idas pelo parentesco. Evans-Pritchard, na verdade, pro
porciona indicações em abundância de que algo simi lar acontece entre os nuers, 
que jamai s  esquecem sua aldeia natal e provavelmente um dia tornarão a morar lá 
(: 1 29 ) ;  cujos segmentos serão tanto concentrados espacialmente quanto menores 
( : 1 54);  mas estabelecem usualmente, em qualquer nível ,  correlações com por
ções da terra nuer (: 1 5 1  e ss . ) .  Mas, certamente em virtude do autor estar tratando 
de um modelo de organização política que dispensa o Estado como centro prove
dor de sua unidade e coesão, os sítios monteverdenses - o mesmo pode ser esten
dido para as fazendas sertanejas - mostram-se um suporte bem mais férti l  do que 
a terra nuer para qual ificações sociopolíticas ou, de qualquer modo, hierárquicas. 
Por vezes, de modo muito claro, quando um sítio possui a suafama. 

Assim, quando se está em um nível de oposição segmentar superior, relativo 
à pertença a um determinado espaço - as oposições de nível inferior podem con
tinuar a fazer sentido,24 sem que isto impl ique em prej uízo daquelas primeiras. 
Analogamente, os princípios de parentesco e localidade se cruzam e recortam em 
qualquer nível de oposição segmentar. Mesmo na condição de cidadão monte
verdense, poderá importar se se é do Engenho Velho, do Rio das Pedras ou do 
Arvoredo e, quando a famíl ia é a referência, também importará o local de resi
dência de seus membros. I sso possui implicações nas relações sociais concretas, 
pois nelas as múltiplas pertenças sociais dos indivíduos podem importar em cada 
situação, em vez de se reduzirem a esferas singulares.  A vida política mostra com 
c lareza a invasão de palcos administrativos pelas relações pessoais ,  pautadas em 
boa medida nestes princípios. Elas devem se mostrar pertinentes de inúmeras 
outras maneiras, na vida cotidiana, contribuindo no matiz da vida social monte
verdense e sertaneja como um todo. 

O sítio e a rua 

Antes mesmo de passar a freqüentar o sindicato dos trabalhadores rurai s de 
Monte Verde, recém-chegada à cidade, notei os sintomas da superioridade que a 
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população urbana arroga a si mesma na própria benevolência exibida por uma 
mulher que mostrou sua solidariedade aos habi tantes dos sítios, chamando-os 
"meus matutinhos" ao recriminar a atitude dos políticos locais para com eles. As 
manifestações desta oposição hierarquizada são numerosíssimas e possi velmente 
indescritíveis  em sua totalidade: no vestuário, nas roupas por vezes esfarrapadas 
dos mais pobres, no exagero do aprumo das crianças em dia  de festa; nas atitudes 
em relação ao ci tadino, no ol har oblíquo, nas barrei ras invisíveis que impedem a 
m i stura mais completa por maior que seja a prox imidade física; nos hábi tos 
a l imentares, nos horários de dormir  e comer cedíssi mo, na higiene d ificu l tada 
pel a  escassez da água, raramente encanada, o que não exclui  necessariamente o 
extremo capricho na l impeza doméstica; em detalhes por vezes tão i rri sórios 
como o lugar que ocupam nos carros que fazem a l inha Monte Verde-Monsan
to, tal como outrora ocupavam o setor chamado loré,25 nos tempos de prosperi - .  
dade da c idade, segundo me contaram, no mais chique dos seus c inemas, s i tuado 
em um prédio de arqu i tetura luxuosa e rara no sertão. Em suma, a dist inção está 
d i spersa pe las mais variadas inst ituições e formas de relação, mas, apesar da 
mult ip l ic idade que assume, é possível d ist inguir  certas i nvari ânc ias .  A subordi
nação de tudo o que d iz  respeito aos sítios com relação a tudo o que d iz  respe i to 
à rua é uma delas, mesmo quando ocorre de serem atribuídas qual idades posi
t ivas aos sítios e negativas à rua. Uma outra regu laridade marcante é a correla
ção de certas qual idades aos sítios, como atraso, rusticidade, ingenuidade, ri
gor moral, em uma palavra que muito se uti l i za para traduzir tudo i sto, igno
rância , por oposição ao mundo da cidade, marcado pelo avanço, pelas fac i l i da
des, maior i nstrução, mas também pela corrupção e pela maior permiss iv idade 
dos costumes. 

Estes qual ificativos que genericamente se associam acis dois espaços tam
bém operam na mesma lógica de oposições relati vas e nas suas man i festações 
concretas notamos a i ntervenção de fatores apontados anteriormente, concernentes 
aos princípios da localidade e do parentesco. Dito de modo concreto, o fato de a 
rua opor sua racionalidade, por exemplo, às paixões dos sítios, não supõe que 
estes últ imos sejam indiferenciados, neste aspecto, mesmo do ponto de vi sta dos 
habi tantes da sede do município.  As famíl ias e, lugares confirmam de modo dis
tin to, em c ircunstâncias variadas, os mesmos pressupostos. Neste processo, no
vamente afama vem intervir. Ass im, o atributo da ignorância apl ica-se preferen
cialmente a certas famílias e sítios, enquanto outras praticamente se i sentam dele, 
sobretudo se comparadas às primeiras e, apesar de se tratar de um qual i ficativo 
associado à área rural, também se aplica a comportamentos e i ndivíduos da rua . 
Acrescente-se que Monte Verde também se distingue da vizinha Várzea Grande 
pela ignorância que caracteriza esta ú l tima, conhecida pelas brigas e homicídios 
que al i  têm lugar. O município de Monsanto proporciona um exemplo mais am-
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bíguo, porque se distingue pelo elevado grau que assumem as qual ificações con
traditórias ali e novamente elas serão relativizadas em função de grupos de pa
rentesco e da local idade, sem que isto implique, novamente, em alguma aprecia
ção unívoca e incontestável sobre e les . 

As categorias de c lassificação de fama, de localidade e de parentesco são 
sempre ambíguas, como se vê. E las não são absolutas, mas ao mesmo tempo não 
creio que se possa entendê-las como meramente relativas, no sentido de emergi
rem das circunstânci as apenas, porque elas exprimem cert<ts relações de forças 
estáveis o bastante para que certas classificações se reproduzam ou perpetuem. 
Os sítios, genericamente, são sempre a região da ignorância e ignorantes são 
também certas famíl i as e lugares, ao longo de gerações. A noção de raça é um 
importante suporte dessa regularidade qual i ficativa, uma vez que ela fornece uma 
causa material para uma regularidade tão abstrata. Lábi l ,  ela é sempre uma expli
cação a posteriori, dado que a característica que o sangue veicula só se ati va em 
alguns i ndi víduos, conforme as circunstâncias.  O sr.  Custódio senti u-se desmora
l izado a ponto de reagir com trucu lência tão imoderada quando já era sexagenário, 
muito embora os homens de sua famíl ia  como um todo sejam "umas cobras", 
disse-me sua nora, recorrendo à mesma imagem a que muitos sertanejos recorre
ram. Porque, ela expl icou-me, tal como uma cobra,26 quieta e enroscada consigo 
mesma, se forem suficientemente provocados, reagem com energia. Na vida co
mum, são mansos, trabalhadores, não são homens que gostam de questão. 
Reinaldo considera-se rn.ole , adjetivo não necessariamente depreciativo com que 
alude a seu comportamento pacífico. Ao dizê-lo, não contradiz sua mulher: as 
cobras são mansas,  até que fiquem bravas; um adjetivo que exprime na prática a 
ambigüidade e a concomitância dos valores opostos. Valores que à sua maneira 

. exprimem e ajudam a definir, mesmo que provisoriamente, as pertenças sociais ,  
que não deixam de se estabelecer apesar da forte indeterminação das fronteiras 
dos grupos, em virtude do parentesco bi lateral ,  da dispersão da residência, como 
relações tecidas para além da famíl i a  e da vizinhança. 

Pertenças e pertinências da intriga 

O problema da pertença não decorre apenas do fato de se pertencer conco
mitantemente a vários grupos, mas também dos grupos de pertença serem eles 
mesmos dinâmicos e dotados de um considerável grau de i ndeterminação, de 
modo que suas próprias fronteiras se firmam na medida em que se estabelecem as 
pertenças. Para especular a partir de um caso concreto, sugiro que quando sr. 
Custódio fica brabo, ele reafirma e atualiza esta qualidade de seu grupo, ao mes
mo tempo que des igna este grupo entre os parentes maternos, cujo expoente má
ximo foi o cangaceiro de Lampião. Ao mesmo tempo, com sua atitude ele rompe, 
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gera e reforça certas relações e pertenças em virtude daqui lo que o estado de 
intriga inaugura.27 

A intriga não é a única situação em que uma força se introduz e infunde dina
mismo neste sistema de pertenças sociais já lábil por característica, mas certamente 
merece ser destacada enquanto tal .28 De algum modo, evoca as disputas entre os 
nuers, que mantêm, segundo Evans-Pritchard, o seu si stema pol ítico elástico: gru
pos se mantêm enquanto tais em relação a outros do mesmo tipo (conforme o nível 
segmentar em que se situam), mas em virtude das formas costumeiras de realização 
( 1 978 :  1 6 1 - 1 63), não impedem a preservação dos "fios" que l igam os diferentes 
grupos e que, por conseguinte, vão dar a conformação do sistema ( : 1 73) .  Deve-se 
acrescentar, contudo, que as intrigas são formas de acrescentar e de acentuar fron
teiras. Ao mesmo tempo cria ou acentua divisões e impele o seu cruzamento, 
atuando então como meio de embaralhá-las, embora sem apagá-las por completo. 

Se, de fato, uma intriga diz respeito prioritariamente a uma família, ela não 
deixa de envolver uma série de outras pessoas, que importam muito no seu de
senvolvimento. A intervenção de mediadores para compor acordo entre as partes 
é uma evidência disto. Não se trata s implesmente de uma intervenção externa 
que colabora para definir a relação entre os grupos envolvidos, pois as posições 
relativas com referência a um si stema muito mais amplo podem estar sendo ne
gociadas durante a intriga ; portanto, vários princípios de pertença atuam enquan
to as posições se redefinem. Os acordos territoriai s entre partes intrigadas, po
dem também expressar hierarquia ou, de qualquer forma, diferenciação de status .  
As disputas eventualmente contribuem para a qual i ficação do espaço soci al e ,  
por conseguinte, para as diferenciações sociais.  A retirada de sr. Custódio e de 
alguns de seus fi l hos, e a decisão de não mais residir nem mesmo vis i tar a rua, 
conforme já foi sugerido, indica que a família adversária, antiga vizinha e amiga, 
marcou sua precedência em relação à deles. De fato, a qual ificação hierarquizada 
do espaço deve produzir efeitos nas formas dos acordos - a privação de trânsito 
na sede do município, parece-me, marca uma subordinação rel ativa, confirmada 
pelo trânsito por parte do assassino do seu irmão por dentro de seu sítio .  O cri vo 
j urídico pelo qual passou aquela intriga novamente aponta a sua pertinência para 
além dos grupos envolvidos. A absolvição dos dois réus não é suficiente para 
restabelecer um equi l íbrio nem o nivelamento entre as partes - afinal ,  a "intriga 
não acaba nunca" -, mas supõe a mobi l ização de múltiplas relações e a redefinição 
do status em decorrência dela. Foi necessário a Reinaldo conversar pessoalmen
te, como costuma acontecer nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, com 
cada um dos 2 1  jurados daquela sessão, para pedir  por seu pai, idoso e recente
mente egresso da cadeia. Sua condenação no primeiro processo sucedeu-se mui
to tardiamente, porque o andamento do primeiro processo foi paral i sado, por 
i ntermédio de um antigo ju iz  da comarca de Monte Verde, que era também patrão 
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de um dos fi l hos do réu e se di spôs a ajudá-lo. Supostamente, os irmãos do ho
mem que revidou o seu segundo homicídio também foram conversar, por sua 
vez, com os  membros do j úri , mas, conforme um dia seu advogado me 
confidenciou, em virtude do prestígio de alguns dos i ntegrantes desta famíl ia  em 
Monte Verde, o ju lgamento estava basicamente decidido por antecipação, tal o 
grau de previ sib i l idade da decisão do conselho de sentença. 

Creio ficar particularmente nítido com a anál ise das intrigas monteverden
ses a s imultaneidade com que se embaralham fronteiras e reafirmam-se os princí
pios que orientam esta demarcação. O que é válido para os feuds, de fato, parece 
também se apl icar aqu i ,  dado ser fáci l  encontrar efeitos de coesão social e não de 
caos, gerado pelas intrigas (cf. Gi lmore, 1 987). No entanto, a coesão resultante 
da intriga não supõe que os grupos envolvidos permaneçam intactos, nem lhes 
concede uma unidade que, por seu intermédio, demonstram não possuir. A intri
ga mais parece i ntroduzir, reforçar e apagar l imites provi sórios, em substi tuição 
ou adição a outros, também provi sórios. Mas se este caráter provisório não é 
contingente, mas de natureza, conforme me parece ser o caso, a intriga assim 
mesmo atende a orientações bastante claras, que perseveram para além dos gru
pos e através da dinâmica das relações que os di stinguem. 

A indeterminação das pertenças à qual me tenho referido articula-se, segun
do entendo, com uma ri tualização bem menos detalhada e abrangente do que se 
tem descrito acerca de confl i tos comofeud e vendetta, sobretudo quanto a condi
ções e processos para suas soluções. Comparada a tai s processos, a intriga parece 
bastante informal,  apesar de suas regularidades poderem ser também destacadas. 
Se, genericamente, os confl i tos envolvendo vinganças mantêm sua imprevis ibi l i 
dade, as intrigas deixam aos atores uma margem particularmente larga de deci
sões :  a abrangência  dos grupos não é dada por antecipação; os acordos mostram
se tácitos muitas vezes, e quando formalizados não são descritos como procedi
mentos muito codificados; a seqüência  de agressões pode ser interrompida, mas 
não se a concebe como definitivamente solucionada etc. Nas suas ações, eles 
terão de orientar-se por códigos atuantes para além da intriga, na vida pacífica 
uma certa moral idade, expressões de precedência e h ierarquia, marcação espa
cial ,  relações de amizade, patronagem, parentesco - princípios estes que a intriga 
aj uda a detectar e ao mesmo tempo intervém na forma como se atual izam na vida 
social .  Neste sentido, ajuda a engendrar estes mesmos códigos ou, pe lo menos, a 
conferi r-l hes sua plasticidade. A intriga não atua como uma força de entropia 
porque rompe com elos que lhe garanti riam a ordem e a coesão. Ao l ançar os 
atores diante do imprevis íve l ,  e la de fato pode estar na base de muitos rompimen
tos, como também de novas conexões. Por i sso, ela é antes um fator de renovação 
e redefinição dos códigos que permitem uma vida social efetuar-se enquanto tal, 
em toda a sua singularidade. 
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Notas 

1 Acompanhei, durante os meses de 1999 e 2000 em que residi em Monte Verde, os efeitos 
danosos de uma seca de três anos sobre a agricultura local. O inverno de chuvas abundantes 
que se seguiu à minha estadia ali não foi suficiente para a recuperação da agricultura local, 
pois, segundo os agricultores, a cana-de-açúcar exige cerca de cinco anos para atingir o ponto 
de colheita e é muito afetada pela carência de água. 

2 Embora eu não tenha dirigido minha pesquisa de forma a obter uma descrição tão minuciosa 
da organização da vida econômica doméstica, os elementos que recolhi sugerem semelhanças 
importantes com o que foi descrito por Heredia ( 1977), acerca de "pequenos produtores da 
Zona da Mata" de Pernambuco. Note-se que boa parte do território de M onte Verde permite 
uma agricultura em maior escala e diversidade do que as terras do sertão, onde em muitas 
fazendas a criação de gado caprino e ovino substitui-se em importância ao bovino, mais exi
gente de espaço e vegetação. Monte Verde conta, como se vê, com uma diversidade produtiva 
em sua economia rural . Na sua parte alta, o excedente vem principalmente da cana-de-açúcar, 
mas também do café, quando o tamanho exíguo da propriedade não impede investidas para 
muito além dos itens consumidos domesticamente; na zona semi-árida do município, a criação 
de gado ganha maior importância econômica, como ocorre no sertão, como um todo. Os fei
jões e o milho, seguidos da mandioca e depois das frutas e legumes, também abastecem os 
produtores e podem ser convertidos em mercadorias tanto pelos habitantes do brejo quanto do 
sertão. 

3 As aspas duplas são uti l izadas aqui em categorias acadêmicas ou de senso comum, de modo 
a evidenciar sua distinção das "nativas", marcadas por sua vez em itálico. Estas últimas nem 
sempre possuem em outra parte os sentidos que lhe são nativamente atribuídos, enquanto 
aquelas primeiras eventualmente podem ser veiculadas no universo social focado na pesquisa. 
A categoria de sítio, conforme observei. possui sentidos muito distintos daqueles arrolados, 
por exemplo, por Woortmann ( 1995:248-25 1 ) . A expressão "bairro rural" é tomada aqui em 
sentido genérico. Ela, especi ficamente, não é uti l izada pelos nativos. 

4 0s idiomas de estrati ficação isolados por Da vis em seu esforço comparativo e de conceituação 
das sociedades meditarrâneas são classe, honra e burocracia ( 1977:76). Muitas de suas consi
derações sobre cada um deles poderiam ser estendidas a este universo social sertanejo.  O 
esforço comparativo comporta sempre o risco de obnubilar ambigüidades não menos constitu
tivas das comunidades singulares que se pretende abranger (a este respeito, ver crítica de 
Herzfeld, 1 987; cf. Marques, 1 999b ). Exigiria cautela redobrada aproximar as mesmas consi
derações a uma sociedade não abrangida naquele esforço, um exercício que esteve fora dos 
meus propósitos objetivos neste trabalho. Mesmo assim, cabe apontar, prel iminarmente, a 
ausência de formulações em torno da categoria de "honra" nesta sociedade, termo somente 
uti l izado na tradução de concepções morais nativas em uma linguagem supostamente partilha
da com o forasteiro. A categoria também está ausente de algumas das sociedades contempla
das por Da vis, ausência que, no entanto, chega a considerar casual ( :99), uma vez que detecta 
também aí, mesmo nas sociedades descritas como igualitárias, o modo de estratificação carac
terístico. Assim, a categoria de honra dá lugar a um conceito, ''um sistema de estratificação, e 
as pessoas lutam por honra porque, quando bem-sucedidas, ganham acesso a recursos" ( :  I O I ) . 
Para Da vis, não importa tanto se localmente as categorias comportam signi ficados variáveis e 
se seu conceito os descreve apenas parcialmente ou se apr9xime mais de uma categoria à qual 
aquela de "honra" se opõe, como a de "prestígio", entre os sarakatsanis ( :95) ( sobre a relevân
cia dessas variações locais ,  ver Herzfeld, 1980). Contudo, o emprego conceitual da noção de 
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honra torna-se uma abstração mais ou menos ajustável a um uni verso muito menos delimitado 
do que o mundo mediterrâneo, além de sua adoção comportar sempre o risco de exclusão das 
construções locais a partir de categorias nativas, como um custo de obscurecimento decorrente 
de sua apl icação mais apressada. 

5 Optei por normatizar a ortografia e reproduzir a forma do texto, com a intenção de preservar 
especificidades expressivas, evitando contudo a conotação de erro que a distância da norma 
culta supõe. O erro ortográfico parece-me reproduzir o mesmo efeito das transcrições orais em 
que se uti l izam marcações fonéticas de um modo de falar supostamente distinto daquele de 
quem transcreve e para quem se dirige a transcrição. Estes funcionariam aí como o parâmetro 
normal. 

6 A valorização da i ndependência sobretudo econômica das unidades domésticas camponesas 
está presente em outras comun idades do in terior do Nordeste (cf. e.g .  Garcia J r. ,  1990; 

Woortmann, 1 995 :295. Sobre o mundo mediterrâneo, ver Davis ,  1977). 

7 Consideração não parece possuir aqui o mesmo signi ficado observado no recôncavo baiano 
por M arcel in  ( 1 996) ; a consideração não produz necessariamente parentesco, nem tendem a 
ser os parentes os principais objetos da consideração ou não consideração - parece-me ser os 
estranhos que ocupam esta posição privi legiada na economia da consideração neste universo 
social .  No entanto, o desagrado com a demonstrada desatenção com relação a parentes - ou 
vizinhos a estes assimilados - "há muito tempo" não vistos, apontam na mesma direção que 
aquele autor i ndicou: os laços uma vez estabelecidos exigem sempre reforço. Uma exigência 
que por vezes se dá de modo agonístico. 

8 "Homicídio simples" é aquele em que "o agente comete o crime impelido por motivo de 
relevante valor social ou moral , ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 
i njusta provocação da vítima ( . . .  )". Um homicídio é "qual i ficado" se é cometido: 

"I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 
1 1 - por motivo fúti l ;  
1 1 1 - com emprego de  veneno, fogo, explosivo, asfixia,  tortura ou  outro meio i nsidioso ou  
cruel, que possa resultar perigo comum;  
IV - à traição, de  emboscada, ou  mediante dissimulação ou  outro recurso que  dificulte ou 
torne impossível a defesa do ofendido; 
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime . . .  " 
(Código Penal, artigo 1 2 1 ) . 

9 O fato de eu ter assistido a claros ensejos de tratar a vingança como elemento que "qualifica" 
o homicídio e não ter visto, ao contrário, i niciativas da defesa em tratá-la como "motivo de 
relevante valor moral", isto é, "quando afeta a moralidade coletiva" ou "motivo de relevante 
valor social : caso em que a moralidade atingida é subjetiva do autor", sugere a tensão entre o 
arbitramento da justiça e as exigências locais de compensação pelos danos. Estes "motivos de 
relevante valor" são fatores que definem o homicídio como "privilegiado", o que faculta ao 
juiz a diminuição da pena de homicídio

· 
simples de um sexto a um terço. 

Com isso, não pretendo sugerir uma completa negligência do aparato judiciário com rela
ção a motivações presentes nas culturas locais ou reduzir uma relação muito complexa, como 
é aquela da justiça pública com os ajustes de contas locai s ,  a um simples antagoni smo. Mas é 
também notável a mútua rejeição pelos métodos punitivos que privi legiam. De modo simi lar 
aos profissionais de direito, que repudiam a vingança, ouvi certa vez alguém lastimar que um 
assassino seja preso, visto que isto não trará a vida de volta à vítima. 

1 0  Nas suas considerações sobre a forte correlação entre sistema segmentar em sociedades de 
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pastores nômades, Gel lner ( 1 993 [ 1 98 1 ]) retoma um tema de retlexão que lhe precedeu em 
muito, presente no pensamento de l bn-Khaldoun,  que é a oposição entre pastorali smo e agri
cultura, em suas expressões sociológicas e filosóficas. Oposição que se traduz sempre no pres
suposto de superioridade moral e cultural dos pastores sobre os camponeses, que se mostra 
pertinente nas experiências nativas e nas análises sociais (cf. Campbel l ,  1 964; Abu-Lughod, 
1 988;  Toynbee, 1 95 1  [ 1 946J) .  A respeito do peso da genealogia nas sociedades de pastores a 
seguinte passagem, a respeito das tribos de pastores nômades, resume um argumento recorren
te: "Chama-se habitualmente tribos os grupos aos quais pertencem os nômades: o homem não 
pertence a uma localidade, a uma província ou a um país territorial mente delimitado, mas a um 
grupo de pessoas que possuem ancestrais comuns" (Batai l lon, 1 963 :25) .  
1 1  Ouvi , certo dia, com surpresa, um sitiante proferir seu sobrenome, que eu sabia anterior
mente ser o de uma grande família do sertão do Ceará. Admirei-me pela di stância e comentei 
com meu interlocutor que sua família era muito conhecida e acrescentei a localidade à qual eu 
sabia estar l igada, bem como a fama de valente que ela tinha. Surpreendi por minha vez o meu 
interlocutor, que confirmou a origem de seus parentes e ponderou que só conheceu um brabo 

entre eles. Acrescentou que na cidade de Monte Verde há membros de sua famíl i a  conhecidos · 
enquanto tais .  Possivelmente, a fama associada a uma famíl ia opere como um critério de divi
sões internas, assim como os espaços associados a seus diferentes ramos. Malgrado uma pro
gressiva distinção dos grupos novamente localizados em termos diferentes, a memória em 
relação ao local de origem permanece acesa por algumas gerações no seio da família. 
12 A vingança pode ser um dispositivo de "gestão social da violência" em que o direito puniti
vo é concedido ao grupo da vítima, podendo ser substituível por compensações materiais .  A 
continuidade da relação entre partidos opostos não é uma característica necessária a qualquer 
"sistema de vingança" ou "se(( help" (cf. Verdier, 1 980a; b; Charachidze, 1 980; Breteau & 
Zagnol i ,  1 980; Schott, 1 980; Perrin, 1 980). 

l3 Nos sítios situados nos arredores do que os monteverdenses consideram um antigo quilombo, 
a algumas léguas da sede de Monte Verde, a maioria dos residentes é de negros, bastante 
pobres, nos parâmetros locais .  Nos demais sítios, é o inverso que ocorre, segundo minhas 
observações durante as visitas e nas relações com usuários do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurai s .  A família de sr. Custódio distribui-se por sítios próximos à sede e tidos por prósperos 
no universo local, onde negros são minoria. A prosperidade pode ser medida, por exemplo, 
pelo número de engenhos de rapadura instalados no sítio e pelo tamanho médio dos terrenos 
individuais e portanto de sua capacidade de assegurar adequadamente a subsistência dos resi
dentes, embora a localização topográfica, em terras de tabuleiro ou no brejo retl i tam-se nestas 
dimensões. 
1 4  Os dois episódios ti veram registro na justiça a partir dos inquéritos policiais. 

1 5  A correlação entre o álcool e cenas de violência física é muito grande, tanto nos registros 
dos processos quanto nos depoimentos orais sobre experiências do mesmo tipo. Álcool e mu
lheres são ingredientes comuns também em muitas outras sociedades em que se observa a 
presença de um "sistema de vingança" (Boehm, 1 984:98; CampbeiL 1 992: 1 43-4; 1 47) .  O 
consumo de cachaça é um traço disti ntivo das relações sociais sertanejas, com o qual convivi 
durante minha estadia em Monte Verde. Desde cedo, na adolescência, os homens iniciam-se 
no consumo imoderado de álcool e na experiência pública da embriaguez. O comedimento no 
consumo parece ser menos um objeto de preocupação comum do que as capacidades de gerir 
a relação com o álcool, de forma a manter o controle sobre atos e palavras, ainda que sob o 
efeito da bebida. Quanto às considerações sobre a conduta sexual mascul i na, a infidel idade é 
tolerável, desde que preservada a ordem doméstica e do matrimônio. A infidelidade feminina 
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não é aceitável da mesma maneira, portanto. O exercício da sexualidade parece mais admissível 
entre os solteiros. 

1 6 Recorro a um conceito de Deleuze e Guattari ( 1 972: 1 79)  que me parece um instrumento 
particularmente fecundo para a compreensão do processo da intriga. A reterri torial ização é 
um movimento necessariamente suposto pelo da desterri torialização, isto é, o rompimento de 
códigos anteriormente mantidos. Outros rapidamente são forjados, um novo território é produ
zido. Para além de evocar estreitamente, segundo o modo como entendo, o movimento ineren
te à intriga (e à questão que a precede), o conceito alude e reforça o seu caráter espacial -
territorial é mais exato. Deleuze e Guattari os forjam a partir de uma anál i se etnológica que 
evoca os dois t ipos de códigos, "selvagem" e "bárbaro", e a passagem de um para outro. 
Aquele dos códigos inscritos no corpo "primitivo" e sua desterri torial ização e reinscrição, sob 
o princípio territorial ( 1 972: 1 7 1  ) .  No entanto, os conceitos de desterri torial ização e reterrito
rialização são desenvolvidos posteriormente, descolados de preocupações etnográficas ( 1 980: 
1 66 e segs.,  1 77 e segs. ,  2 1 4-5; 22 1 e segs., 377). 

17 As d i ferenças a que al udo poderiam ser associadas aos três diferentes idiomas i solados 
por Da vis ( 1 977) ,  honra, c l asse e burocracia. Uma estratificação segundo a cor da pele 
também poderia ser acrescentada. Alude-se a uma exogamia entre famflias de brancos e de 
negros - e foi nas considerações espontfmeas sobre o casamento que notei resid ir  o princi pal 
foco de veicu lação de discursos mai s discriminatórios em relação à cor da pele, sobretudo 
entre indivíduos mais velhos. Contudo, as d iferenças concretas são difi c i lmente classifica

das em apenas um desses idiomas, por um lado. Por outro, as diferenças morais,  econômicas 
e polít icas não se traduzem obrigatoriamente em disti nções de honra, c lasse e burocraci a 
(ver nota 4).  

1 8 Yerdier define como "espaço social da violência" os l imi tes soci ais mínimos e máximos no 
interior dos quais um sistema de vingança é possível , por oposição a outras formas de gestão 

de violência, como a guerra e a penalidade ( 1 980d: 1 5 1  ) .  Ver também Bonte & l zard ( 1 99 1  :736-
739).  

1 9  Alguns dos processos j á  mencionados contêm um claro exemplo desta abrangência dos 
acordos territori ais.  Um exemplo é aquele do alegado li nchamento de um rapaz metido a va

Lente. Quando dois de seus i rmãos e um primo foram atrás dele para i mpedi-lo de fazer suas 
provocações, detiveram-se à entrada das terras de seu desafeto, alegando simplesmente para a 

polícia,  que "eles não entram nas terras do E" (depoimento de um dos irmãos ao juiz,  processo 
802/905).  

20 Excetua-se o caso de Peters ( 1 960), que situa o feud exatamente em um ponto de segmenta
ção (segmentos terciários) com forte correspondência territorial .  Peters percebe uma pressão 
do ponto de vista da disponibi l idade de terras e de seus recursos orientando a evolução dos 
feuds entre os beduínos. Wil son ressalta aspectos repercussões espaciais defeudings na Córse

ga ( 1 988), em termos de exílio e de respeito a fronteiras, que se fazem notar em particular nos 
modos de vida daqueles "bandidos'' que tais contlitos produzem. 
2 1 O universo dos sítios, na Zona da M ata de M inas Gerais,  foi muito mais minuciosamente 
explorado por Comerford ( 200 I :52) ,  autor que salienta o mapeamento social a que ele mesmo 

- a  exemplo de todas as pessoas, conforme mostra ao l ogo de seu trabalho - sempre era sub
metido durante sua pesquisa de campo. Sua introdução no território dos sítios era sempre 

acompanhada de perguntas em torno de seu suposto parentesco com algum dos residentes. 
22 Os registros corporais da oposição entre rural e urbano foram explorados por Bourdieu 
( 1 962) e Champagne ( 1 975a, 1 977) .  



118 INTRIGAS E QUESTÕES 

23 " . . .  o evento que sobrevém pode ser transformado de volta em ato pela interpretação: um 
diagnóstico do espet:tador da intenção do ator, mas também um ju lgamento adicional de sua 
eficácia e efeito. Portanto, ele é lido tanto como um sintoma do outro, quanto como uma fonte 
de conseqüências. Corpos de t:onhecimentos t:onsideníveis podem ser trazidos à tona pelo 
outro, para atingir tal interpretação. ( . . . ) O  precipitado ela interpretação de atos na pessoa é 
experiência e, si nteticamente, em um movimento subseqüente, conhecimento de valores - que 
por sua vez podem alimentar planos e propósitos futuros, da mesma forma que as interpreta
ções dos atos" (Barth. 1 992:22).  

24 "Qualquer segmento se vê t:omo unidade i ndependente em relação a outro segmento de uma 
seção, mas vê ambos os segmentos como uma unidade em relação a outra seção; e uma seção 
- que do ponto de vista de seus membros, compreende segmentos opostos - é vista pelos 
membros de outra seção como uma unidade não segmentada" (Evans-Pritchard, 1 978 :  1 59) .  

25 No dicionário Aurélio, "loré" , no significado que assume no Nordeste, é dado como sinôni
mo de "taioba", termo uti l izado no Rio de Janeiro e caído em desuso: "bonde fechado, de 
segunda classe, que transportava passageiros e bagagem; loré". Trata-se, portanto, de uma 
segunda ou terceira t: lasse, termo que se aplica também a transportes e casas de espetáculo 
ainda hoje nas grandes cidades brasi leiras, mesmo que em circunstâncias menos numerosas 
(está excluído elos cinemas, dos transportes coletivos urbanos, por exemplo). Tampouco se 
uti l iza qualquer um destes termos com relação aos carros de linha que fazem o trajeto M onte 
Verde-Monsanto, mas a disti nção entre as t:lasses aparece ali de forma muito c lara. Nas Vera
neio e 020 ele cabines duplas, os carros atualmente uti l izados neste serviço, os l ugares para os 
passageiros estão distribuídos por dois assentos, o do motorista e o de trás, respectivamente 
com três e quatro lugares, e dois bancos de madeira improvisados no porta-malas do carro, 
posicionados ao longo da t:arroceria. Este compartimento é designado inferninho, e o descon
forto que proporciona ao passageiro, que não consegue sentar-se ereto nem tem onde se segu
rar durante as curvas sinuosas da estrada para Monsanto, di spensa maiores justificativas para 
o termo. Para lá são encaminhados e em geral se dirigem voluntariamente os mai s pobres e os 
habitantes dos sítios, mesmo quando tomam o transporte em seu ponto final e não ao longo do 
percurso, nas áreas rurais. A hierarquia que se embute nesta prática é tanto mais visível quan
do nos damos conta que se reserva o banco do motorista para os passageiros socialmente mais 
distintos, respeitados, prestigiados por qualquer motivo, sendo que a hierarquia do espaço não 
tem aí qualquer correlação de conforto: ambos os assentos vão apinhados, com um ou dois 
passageiros para além de sua lotação máxima. 

26 Certa vez, a cobra foi especificada, na comparação de uma famíl ia a uma cascavel ,  que é 
preciso ser muito atiçada para que decida reagir, mas o faz do modo mais nocivo. 

27 Sublinhe-se que o cangaceiro de Lampião saído desta famíl ia era conhecido por sua natura
l idade, o Lajeiro,  e pelo seu sobrenome, Valdevino - nome possivelmente associado a uma 
certa reputação ou mesmo fama - alternando-se as duas designações, enquanto no caso do 
cangaceiro saído do Engenho Velho, o famoso amigo de Lampião, era fundamentalmente co
nhecido pelo nome da famflia Henriques - naquela época, provavelmente, sua famfl ia não 
predominava em seu sítio. 

28 A polftica é sem dúvida outra perspectiva privi legiada para observar esta l abi l idadc das 
pertenças, em particular o momento da política, as épocas de campanha eleitoral, como mos
traram Palmeira e Heredia ( 1 995).  



CAPÍTULO 2 

O inimigo parente 

Considerações preliminares sobre famílias 
no sertão do Pajeú 

c-:J oinho Martins é um cidadão íntegro de Monte Verde, solíc i to e genuinamen
U te interessado na história local ,  de sua famíl ia e de sua terra. De manei ras 
contidas pela t imidez, impulsionado por um certo orgulho intelectual, é de todos 
conhecido na cidade. Apresentado aos "pesquisadores" por d. Idal ina, a proprie
tária de um bar pelo qual ele circu la - apesar da abstenção da bebida que credita 
a uma aparentemente incurável gastrite -, Toinho passou a fazer parte de nosso 
uni verso de sociabi l idade e também de pesquisa, não só pela qualidade de suas 
informações e opiniões, principalmente sobre pol ítica e famíl i as ,  como também 
pela sua di sposição de intermediar contatos, deslocando-se por boas di stâncias e 
bom número de horas, acompanhando-nos em algumas de nossas v iagens aper
tadas e trepidantes na D20, genti lmente emprestada pelo dono do bar, o marido 
de d. ldalina. Já no primeiro encontro, Toinho começou a desfiar um rosário de 
parentes seus que fizeram a história regional - ou,  pela inversa, de mostrar seu 
parentesco com tais personagens .  A um ou outro destes, e a muitos de seus des
cendentes, ele se encarregou de nos apresentar em outras oportunidades que irre
gularmente se seguiram. Naqueles primeiros dias de nossa chegada a Monte Ver
de, ainda nos escorávamos no interesse por Lampião, como forma de abordagem 
das pessoas e dos assuntos, e durante muito tempo o cangaço foi referido pelos 
monteverdenses como o tema, depois esquecido, ou talvez dec ididamente in
compreendido, das nossas "pesqu isas". Em minutos, fomos informados que um 
colateral seu foi um dos maiores e mais célebres coiteiros e amigos do cangacei
ro, por sua vez cunhado e sobrinho de um dos mais importantes chefes políticos 
da história da Paraíba, acusado de contribuir para o assassinato de João Pessoa. 
Com os currículos de seus parentes já estávamos suficientemente fami l i arizados, 
mas logo notamos a urgência de providenciar um gravador, para evitar perder os 
detalhes aceleradamente encadeados em sua fala, e de recorrer, assim mesmo, a 
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papel e lápis para tracejar e desacelerar as inumeráveis l igações de parentesco, 
acumuladas e sobrepostas entre os personagens .  Tudo aqui lo  parecia  i mportan
tíssimo para tracejar um universo de relações que ju lgava necessário desenhar se 
qui sesse compreender aquele campo social .  

Toda a tei a  de relações do presente e do passado pode ser tecida nos l i ames 
do parentesco, pareceu dizer Toinho, aquele dia, como vi  vários outros sertanejos 
fazerem. De algum modo, vão de laços i ndividuais a conste lações, também l iga
das aqui e al i ;  no l imite está o universo: é tudo parente. Curioso é que, de fato, 
por vezes parecem descrever minuciosamente a real idade. Talvez profeticamen
te. Naquele dia, eu começava a esboçar mentalmente alguns dos grupos de paren
tes que viriam a ser várias vezes referidos posteriormente e dos quai s alguns dos 
integrantes eu viria a conhecer pessoalmente, por intermediários di stintos. Eu 
também, como forasteira, ia  criando relações em universos efetivamente distin
tos, que se multipl icavam até o ponto em que se evidenciava uma l igação entre 
eles, imprevi sta, por vezes tênue, mas certa. Daí para a totalidade das relações 
que eu teci e desta para a totalidade das relações concebíveis em todo o sertão do 
Pajeú, são passos lógicos.  Seriam também reai s? 

Antônio Martins Lima, o Toinho, explicou inicialmente, naquela ocasi ão, 
que a famíl ia  Martins era da Paraíba, de um antigo di strito de Formosa, hoje 
emancipado. Os Limas eram de Monsanto e Monte Verde mesmo. Por parte de 
mãe, porém, ele descendia dos Rossanos de Formosa, uma das principais famí
l i as de pioneiros que se embrenharam pelo sertão paraibano e fixaram-se al i ,  
traçando o seu destino e o do l ugar sobre o qual pregaram suas marcas i ndeléveis .  
O tataravô de Toinho era o coronel Rossano, disse-me ele,  apresentando-se a s i  
mesmo e ao parente: 

Nessa época dominavam Formosa duas famílias que eram rivais.  Eram os 
Albuquerques . . .  eram rivais dos Rossanos, né? A família Rossano era as
sim meio elitizada, família do pessoal galego, dos olhos azuis também, 
pessoal fino . . .  povo muito valente, destemido. Conhecido por toda a Paraíba 
aqui como pessoal valente, destemido é os Rossanos. E os Albuquerques, 
que era o pai do coronel Né Albuquerque, também, era o coronel Herculano 
Albuquerque Matos, que era o pai do coronel Né Albuquerque que chama
va Herculano Albuquerque Matos. 

As famíli as Rossano e Albuquerque di sputaram durante algum tempo, di sse 
Toinho, o espaço político de Formosa, mas vieram a compor-se, com o casamen
to de alguns de seus descendentes.  O fi lho ou neto 1 do coronel Rossano casou-se 
com uma fi lha do coronel Herculano Albuquerque Matos, de quem o outro fi l ho, 
o coronel Né Albuquerque, casou com a própria sobrinha, fi lha  de sua i rmã e do 
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cunhado dos Rossanos (diagrama I ) . Este último estava l igado, por parte de sua 
mãe, à famíli a  Cortês - nome ao qual sempre estiveram associados ele e seus 
i rmãos -, numerosa e conhecida naquela porção da Paraíba e em Pernambuco, 
nos municípios de Monte Verde, Várzea Grande, Monsanto. 

DIAGRAMA 1 

Casamento entre descendentes dos fu ndadores Rossano e 

Albuquerq u e ,  nas Ermidas. 

Rossano 

EJ 
o 

Rossano 
Cortês 

Albuquerque 
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Aos Cortês e aos Rossanos está l igado um certo ramo da famíl i a  Albuquer
que, de Monsanto, cujos laços de sangue ancestrai s com os Albuquerques de 
Formosa não são conhecidos, nem certos .  A famíl l i a  Albuquerque é uma das 
mais conhecidas em todo sertão pernambucano e, concentrada em Monsanto, 
manteve-se por gerações no comando da vida po l ítica, alcançando o apogeu com 
a concessão de um títu lo de nobreza a um de seus membros. Sua antigüidade e 
pujança em poder e em número explicam sua di spersão por uma região vasta; a 
endogamia  ajuda a entender a constitu ição de ramos dist inguívei s  da famíl ia, 
embora possam sempre estar entrecruzados. Um ramo da famíl i a  Albuquerque, 
sobre o qual me debruçarei aqu i ,  apesar de descender daquele nobre, não her
dou dele o melhor de seu patrimônio ,  deixado a um irmão nascido do segundo 
casamento de seu pai . Estabeleceu-se na fazenda lrnburana, onde ainda hoje 
vivem seus descendentes.  Al i  vim a conhecer um bom número deles, vários 
meses depois daquela conversa com Toinho Martins ,  por meios intei ramente 
independentes dele. Mas o parentesco com os Cortês, com o "povo das Ermidas" 
e mesmo aquele suposto com o coronel Né Albuquerque, de Formosa, foi con
firmado por eles. Só não sabiam como traçá-lo, como é comum acontecer, quando 
as famíl ias alguma vez un idas seguem rumos muito separados, sem que seus 
membros repitam os casamentos entre elas nas gerações segu intes, como acon
teceu entre Al buquerque, Rossano e Cortês .  Mesmo nesses casos, o conheci
mento do parentesco pode ser um instrumento para situar os indi víduos em um 
mapa socia l . 

Mesmo que os l aços entre os membros não sej am efetivamente conhec i 
dos, grupos de parentesco, famíl ias e seus ramos, são roti neiramente menc io
nados e os indi víduos são também muito usualmente re lacionados a eles .  No 
seu uso cotidiano, as pertenças indiv iduais são des ignadas sem maior hesi tação 
e, muitas vezes, traços fi sionômicos ajudam na elaboração do mapa das perten
ças. Algumas vezes,  vi pessoas se apresentarem por terem descortinado no seu 
interlocutor caracteres físicos que o faziam fami l iar. Em uma v i l a  de Jordâni a, 
uma resi dente do local reconheceu um homem al i  de passagem, vindo do Sít io 
Arvoredo, de Monte Verde, di stante dal i  uns 80 km e a quem ela poss ivelmente 
nunca v ira antes, como alguém da fam íl ia de seu cunhado. Nosso acompan han
te naquela viagem era, de fato, um membro de urna famíl ia  com alta i nc idência 
de endogamia.  Em sua irmandade, um i rmão c uma i rmã se casaram com pri
mos legítimos, tal como fizeram outros c inco casai s de pri mos desta mesma 
geração, reproduzi ndo u rna prática de seus ascendentes .  Por i sso, mais do que 
se assemel harem uns aos outros, as famílias mui to tempo radicadas e vincu la
das a um lugar conformam um certo t ipo físico. 2 Os narizes dos Santanas da 
fazenda lmbuzeiro são quase proverbiais,  sobretudo entre eles mesmos, e acres
centa-se a um formato redondo do rosto e dos ol hos pequenos e bem abertos. 
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Um Santana do Imbuzei ro não passa desapercebido como tal ,  principalmente 
para outro Santana, pertencente a outro "ramo" e rad icado em outro lugar, como 
testemunhei em algumas oportunidades. Um dia, ao ace i tar uma carona que lhe 
ofereci ,  uma mulher achou que reconhecia uma das presentes e, apresentando
se em sua voz cantarolada como Expedita Santana, perguntou-lhe quem ela 
era .  Esta, d .  Úrsula  Santana, como é de seu hábito, em vez de d izer o seu pró
prio nome, pronunciou os de seus pais e de seu lugar de origem , a fazenda 
lmbuzeiro .  Prontamente, sua in terlocutora percebeu de quem se tratava e para 
prová-lo  mencionou saber que d. Úrsula  morava em Monte Verde desde o seu 
casamento e pronunciou os nomes de algumas de suas irmãs. Com um par de 
informações adic ionais ,  esta tam bém foi capaz de local i zar mentalmente sua 
parenta distante e desconhec ida. 

A tez alvíssima dos Albuquerques da lmburana, os seus ol hos claros, sua 
bai xa estatura são marcas de sua dist inção sempre alud idas e sem d ificu ldade 
identificadas, como também o são sua intrépida valenti a e sua dedicação ao 
trabalho,3 que nem a incompatibi l idade do sol com a brancura da pele consegue 
conter. Qualidades que Toinho Mart ins atribui aos Rossanos, embora o "povo 
da Imburana" cons idere-se e sej a  reconhec ido, antes de mais nada, como Albu
querques, a numerosíss ima famíl ia de que cheguei a d i st inguir  outros traços 
fi sionômicos, também presentes naquele ramo. Mesmo Toi nho não nega esta 
class ificação. Mas sal ienta a relação com os Rossanos e com as Ermidas, pro
vavelmente porque este l,he parece o critério mais perti nente; de todo modo, o 
cri tério que o inc lu i ,  em algum sentido, no referente. Pois ,  d i latando bastante a 
frontei ra de pertença parenta ! ,  ele pode caber no mesmo grupo do qual fala.  
Além d isso, sua fami l i aridade com indivíduos des ignados Rossanos é bem mai s 
i ntensa  do que com outros ramos dos Albuquerques.  Mesmo assim, estou certa 
de que Toinho responderi a afi rmat ivamente se perguntássemos se ele é parente 
dos Albuquerques. A l igação é inegável ,  embora na prática social  e la  tenha 
pouca re levância  atualmente. Os res identes da lmburana e os habi tantes das 
Ermi das basicamente não se conhecem pessoalmente, embora saibam-se apa
rentados .  Moram em locais mui to d i stantes um do outro e, principalmente 
dedicados à agricul tura, têm poucas oportunidades para comparti Ih arem algu
ma coisa;  talvez uma mesma festa, uma mesma fei ra, onde não se apresentam 
um ao outro . 

Tudo i sso, no entanto, pode ser alterado imprev is ive lmente. Os Rossanos 
já freqüentaram mais as Erm idas, anos atrás, e alguns casamentos entre mem
bros mais velhos das duas famíl ias foram mencionados por Toinho.  Ele tam
bém confidenciou que certa vez, involuntari amente, ti veram um entrevero um 
primo seu, Joca, das Ermidas, e um rapaz dos Rossanos, que não se conhec iam .  
Foi durante uma bebedeira deste ú l timo, por ocasião de  uma festa em Monte 
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Verde. Impu l sionado pelo álcoo l ,  ele puxou o revólver para o pri mei ro que, no 
entanto, o desarmou com fac i l idade, não obstante o galego ter-se celebri zado, 
já naquel a  altura, como homem afeito às armas - um dos mel hores ati radores 
da região, segundo Toinho.  Na confusão do corpo a corpo, a mulher de Joca 
retirou ainda uma faca da cintura do agressor. Sabendo que a agressão não era 
motivada por razões pessoais ,  Joca informou-se da identidade do outro, mas 
percebeu que ele não lhe disse a i ntei ra verdade ao declarar-se um Albuquerque 
da fazenda Canaã. Decerto tratava-se, i sso s im,  de a lguém da Imburana.  Envol
vido em uma disputa de famíl ia com erupções mu ito recentes ,  não l he era con
veniente admitir quem era e, compreendendo i sso, o homem a quem ameaçou 
decidiu não entregá-lo à po líc ia .  Todavia, enquanto seu parente distante foi 
guardar sua arma, algumas moças al i  próx imas, movi das pelo susto do momen
to, empurraram o rapaz para afastá- lo  dali e neste empenho a po l íc ia  o abordou 
e ele veio a ser preso. 

Apesar da alegada boa intenção de seu primo, Toinho ficou bastante apreen
sivo com as conseqüências que o incidente poderia suscitar. Um amigo comum, 
dele e da famíl i a  da Imburana, prontificou-se a intervir junto a esta em favor de 
seu primo, enquanto o próprio Toinho tratou de se fazer chegar até um tio do 
agressor, uma l iderança reconhecida dos Albuquerques da Imburana, e escl are
cer- lhe tudo. Nas palavras de Toinho, este tio estava "chateado" porque supunha 
que "tinham dado" em seu sobrinho. Informado, porém, do mal-entendido, que 
afinal n inguém lhe havia perdido o respeito, prevaleceu entre os interlocutores e 
suas famíl ias a amizade e do episódio até resultou uma l igeira aproximação entre 
os dois indivíduos. Suficiente, segundo crê Toinho, para que na eventualidade, 
sempre concebível ,  de vir a precisar, um dia, do apoio armado da temível famíli a  
da  Imburana, poder contar com ele - não por dinheiro. que eles não são pistoleiros. 
"Pela amizade ."  A amizade se soma aos l aços de parentesco que, i so lado, não 
supõem sol idariedade.4 

Toinho proc lamou sua convicção de solidariedade em horas d ifíceis  logo em 
seguida à narrativa sobre o mal-entendido na festa de Monte Verde que deu oca
sião à sua atuação como pacificador junto a uma l iderança atual daqueles seus 
remotos parentes.  Nesta formação soci al, não será esta a única vez que veremos o 
sangue funcionar como um vetor para relações de aliança (cf. Abreu, 1 980). Sua 
hi stória proporciona uma perspectiva privi legiada para nos apercebermos da con
tingência das aproximações e afastamentos entre indivíduos e entre grupos aos 
quais eles pertençam . As l igações de parentesco ciosamente registradas são um 
suporte ati vo de conexões que se fazem e interrompem; as interrupções não im
pedem que outras conexões sejam feitas, com o reforço das bases parentai s,  e 
tampouco são prevenidas por estas novas conexões. O parentesco não é condição 
indispensável, nem suficiente, mas é fundamental .  
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Pontos e tramas 

A noção de grupo é na verdade i nexata, porque sugere uma cons istênci a  e 
fi xidez de composição e de l imites que não se veri fica. As mais variadas formas 
de interação social ,  excepcionai s e cotidianas, efetuam-se "através de redes de 
relações soc iai s, sem frontei ras obrigatoriamente ou permanentemente defin idas", 
como observou Palmeira com relação à política ( s/d: 1 1 2) .  Certamente, os laços 
de parentesco costumam fornecer muitas das tramas destas redes, provavelmente 
as mais fundamentais, sobretudo quando a eles se sobrepõem vínculos de viz i
nhança. Assim, as redes sociais não são homogêneas em todas as suas porções. 
Certas tramas se reforçam, outras são muito tênues, algumas são rompidas ou 
desgastadas, ao passo que novas são traçadas. Conforme a perspectiva com que 
olhamos a rede, i solamos comodamente alguns de seus setores - "redes parcia is" ,  
na terminologia de Barnes ( 1 968: 1 1 1 ) - segundo sua densidade e textura, ou 
segundo a natureza da trama, sem contudo obtermos, no comum das vezes, uma 
defin ição clara das franjas destas regiões destacadas, que teimam em se confun
dir umas nas outras. 

Se submetermos ao mesmo procedimento famíl i as como aquelas a que te
nho feito alusão, identificando-as a redes de sociabi l idade, chegamos a resulta
dos bastante s imi lares. A partir de um único ponto, podemos traçar as l inhas em 
número virtualmente i l imitado, mas logo notamos que do ponto de vi sta da soc ia
bi l idade elas não são equivalentes . Com um golpe de vi sta, apercebemo-nos dos 
aglomerados de tramas - clusters, de acordo com Barnes ( 1 968 :  1 1 8 ) - apertadas 
em diferentes graus ou mesmo laçadas de maneira diferente. Um tipo de aglome
rado ou "rede parcia l" que se faz notar é aquele associado a lugares dominados 
n umericamente por grupos domésticos relacionados por parentesco, como as 
Ermidas, a fazenda lmburana, os sítios de Monte Verde.5 Mas logo observamos 
que o aglomerado em destaque pode incluir indivíduos não-residentes e exclu ir  
v iz inhos. A local idade não será suficiente para demarcar seus l imi tes. Além dis
so, a residênc ia, bem como a i ntensidade e natureza das relações de soc iabi l idade 
modi ficam-se no tempo. Assim, os l imites dos ag lomerados fazem-se indistintos 
e modificáveis, conforme a época e as c ircunstânci as.6 

Se focarmos a atenção sobre um indi víduo, representando-o como um pon
to, em suas relações representadas como l inhas, notamos que ele estará i nc luído 
nos grupos conformados segundo critérios distintos. Uma vez que a pert inência 
de tai s grupos d i fere segundo o momento, veremos sua condição de i nclusão ou 
exclusão variar continuamente. Mas notamos também que d iferentes critérios 
podem ter pertinência concomitante, sucedendo-se que um ponto pode estar s i
multaneamente excluído e incluído nos grupos que i solamos, conforme o tipo de 
l igação que i solamos. Os próprios aglomerados que destacamos podem ou não 
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compor outros maiores e por vezes as duas alternativas parecem coincidir. Rel a
ções de viz inhança poderiam compor um aglomerado de sociabi l idade que desta
camos neste tecido socia l ,  aglomerado que em larga medida coincide com aquele 
formado através das l igações de parentesco. No seio dos Albuquerques, os da 
Imburana são uma de suas partes, como outros ramos da famíl ia l igados a uma 
fazenda. Formam, digamos, um aglomerado de pontos no tecido que possuem 
entre si, uma l igação de certa densidade. Quando algum de seus membros aban
dona a fazenda e passa a residir em uma cidade próxi ma, a l igação não preci sa ser 
desfeita, muito embora ao longo do tempo seja bastante possível que algo se 
modifique. De algum modo se pode ser e dei xar de ser, ao mesmo tempo, um 
A.lbuquerque da Imburana. Considerando que o mesmo se pode passar com a 
geração seguinte daquele que mudou a residência, notaremos que uma pessoa 
pode ser um Albuquerque da Imburana sem jamais ter morado lá. Ainda que sua 
sociabi l idade entre os parentes da fazenda seja afetada por i sso, algo de sua sin
gularidade se mantém. Um tecido socia l ,  em sua densidade heterogênea, com
põe-se de comunidades de pertenças superpostas, não apenas de uma só rede em 
que os indivíduos acumulam papéis sociais .  Neste tecido, os cruzamentos das 
relações podem conformar totalizações não redutíveis a i ndivíduos aglomerados .  
Os fo\lbuquerques da Imburana, para prosseguir com o exemplo, correspondem a 
uma qualificação social  específica que se furta às medições efetuadas sobre aglo
merados de relações - supostamente comparáveis  porque equivalentes umas às 
outras - centradas em determinado número de indi víduos. 

Quando fui visitar a fazenda Imburana, não pude dei xar de notar como cer
tos indivíduos presentes podiam ser di stinguidos como parentes e estranhos ao 
mesmo tempo. A visita foi intermediada por um casal,  sendo a mulher, d. Melania, 
uma Albuquerque da Imburana, radicada desde criança na cidade de Monsanto. 
Alguns de seus parentes da fazenda a vis i tam semanalmente, nos d ias de feira. Já 
que não o fazem cotidianamente, outros momentos excepcionais os convidam a 
reunirem-se, tai s como os enterros, as festas da cidade de Monsanto, as grandes 
celebrações ou as urgências.  Desta maneira, os l aços entre eles se reforçam e se 
estendem, por exemplo, para seus fi lhos. Quando estes são reconhecidos como 
Albuquerques, inevitavelmente o são também como do ramo da fazenda Imburana, 
com cujos residentes possuem de fato relações de sociabi l idade especiais .  De 
nossa pequena expedição, participaram também um fi lho, a nora e dois netos 
daquele casal, de forma que pude observar o e levado grau de intimidade entre o 
primeiro c seus primos da fazenda. Por outro l ado, notei também o quanto as 
duas crianças eram distantes daquele universo, em que não se sentiam suficiente
mente à vontade, e sei que apesar da intimidade entre o pai delas e os primos da 
Imburana, a designação fami l iar deles (de nome e de atribuição de pertença) ten
de a diferir. O fi lho de d .  Melania é mais identi ficado aos Santanas, como seu pai, 



0 INIMIGO PARENTE 127 

do que aos Albuquerques.7 Assim, cada um na sua forma pecul iar, meus compa
nheiros de viagem são e não são Albuquerques da Imburana. Mas também se 
pode dizer que há graus de participação desta condição; no caso em questão eles 
são decrescentes no sentido do afastamento em termos de grau de parentesco e 
também variam em função da co-residência. 

O parentesco e a vizinhança não esgotam, como critérios, as tramas de socia
b i l idade e tampouco ditarão a priori e inequivocamente a densidade das relações 
que se estabelecem ou a pertinência dos laços, em cada momento. No universo 
dos indivíduos que interagem, as amizades e outros vínculos sempre podem re
forçar e ampl iar l igações,8 sem se deixarem condicionar apenas pelos l aços de 
famíl ia e residência de qualquer grau. O acúmulo e a qualidade das interações 
individuais importam na qual i ficação dos l aços que eles estabelecem entre s i ,  
independentemente daqueles dois critérios. Mas se  considerarmos que o univer
so dos parentes e vizinhos podem fornecer - e fornecem muitas vezes - a maior 
parte daqueles com quem se interage rotineiramente, não causará surpresa que 
todos estes t ipos de relações sobreponham-se mui tas vezes entre os indivíduos. 
Entre determinados parentes, em qualquer grau, tramas de densidade especial  
são tecidas, resu l tantes de um tipo de laço que pode l igar também indivíduos 
não-aparentados combinado com outros laços mais recorrentes entre fami l iares e 
vizinhos. Por outro l ado, a uma relação mais intensa se pode acrescentar laços 
ass imi láveis aos do parentesco, resultantes de casamento ou de compadrio, como 
se diz que sucedia  muito, outroraY E de todo modo, mesmo que a l igação não se 
formal ize nestes termos, ela assumirá características das formas de sociabi l idade 
que se observam entre os parentes, i sto é, no uni verso dos indivíduos em que se 
priva comumente das formas mais intensas de soci abi l idade. 

Sob a designação de Albuquerque da Imburana, estão dispostas heteroge
neidades que se formam por relações de diferentes qualidades, desenvolvidas por 
i ndivíduos que podem acumular pertenças também diferentes. O sr. Clemente, 
marido de d. Melania, o responsável de nossa apresentação aos Albuquerques da 
Imburana, é um homem que se define, para todos os efeitos, como Santana, mas 
seu casamento o aproximou dos parentes de sua mu lher o sufic iente para que, de 
alguma forma, em certas circunstâncias, ele possa ser assimi l ado a eles. Assimi
l ação com resu ltados muito concretos, mas que jamais neutra l iza as exc lusões de 
que também se faz objeto, como se verá. O modo como uma pessoa age, as deci
sões que ela toma, apóiam-se nessas condições de inclusão e exclusão, cambian
tes e indeterminadas. Este é um aspecto de uma organização social cujo forte 
peso do parentesco é compatível ,  não obstante, com uma flexibi l idade que reser
va ao indivíduo uma larga margem de imprevisibi l idade. 

A dinâmica que procuro mostrar é muito próxima daquela que Gellner vê 
nas sociedades segmentares, defin idas segundo o modelo de Evans-Prichard, em 
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que a sociedade é formada por grupos que mantêm entre si sua autonomia, mas se 
compõem, em determinadas circunstânci as, em segmentos maiores, por oposição 
a um outro segmento de mesmo nível, também composto por grupos menores, 
autônomos em outras condições. 

Mas o quadro que venho descrevendo se afasta deste modelo em alguns 
aspectos importantes . Um deles, é que o modelo parece presumir unidades su
ficientemente estáveis e equi valentes, que se compõem enquanto tais ,  como são 
os segmentos uni l ineares (c f. Fortes & Evans-Pritchard, 1 98 1  [ 1 940] : 33 ;  Radcliffe
Brown, 1 982 [ 1 950] :62). Sabemos que tais unidades são também compósitas. A 
unifi l i ação como princípio suficiente de definição de grupos sociais foi questio
nada (cf. Bonte, 1 99 1  :656-7), mas para alguns efeitos, em que e l as são operató
rias (por exemplo, rituais ,feuds, i ndenizações), sua abrangência parece pré-defi
nida por um princípio de parentesco. O que observei no sertão é que os Albu
querques da lmburana não se a l iam a outros Albuquerques, por oposição a outro 
grupo simi l ar, mesmo que desconsideremos a porosidade dos l imi tes entre tais 
unidades. A estabi l idade do grupo deve ser tal, segundo Gellner, que a cada mo
mento deste, a pertença de um indi víduo ao grupo não dê margem à dúvida. Fica 
descartada a ambigüidade de inclusões em dado instante ([ 1 98 1 ]  1 993 :72). 

A aproximação do modelo segmentar de Gel lner se dá no sentido de que os 
grupos que constituem uma sociedade compõem-se e recompõem-se, sem recair 
necessariamente em uma formação piramidal ou centralizada, impedida de real i
zar-se em função da manutenção das fronteiras entre estes grupos. Certamente, a 
sociedade sertaneja está sujeita a um poder central izado, mas este poder não me 
parece intrinsecamente derivado da forma como os grupos se compõem e se arti
culam entre si, ainda que haja um acoplamento de grupos organi zados desta for
ma com o poder central . Os grupos instáveis,  que compõem outros maiores tam
bém instáveis  não se submetem a ensejos ou interesses superiores, por exemplo. 
Mas é precisamente neste ponto que a sociedade sertaneja  escapa ao modelo  de 
Gel lner. Se o s i stema de organi zação dos grupos que procuro descrever não é 
piramidal, ele também não inclui  o fator vertical que Gel lner encontrou nas socie
dades pastoras e tribais :  

Grupos segmentares são internamente div ididos em segmentos ainda me
nores (e assim por diante), mas eles congregam-se em qualquer nível dado 
(se e quando o fazem) apenas através da ameaça de grupos vizinhos simila
res de tamanho comparável .  ( . . .  ) 

Na verdade, a real idade é raramente, se chega alguma vez a sê-lo, tão 
nítida quanto o padrão arbóreo da organização social exibida por uma socie
dade segmentar ideal-típica. ( . . .  ) No entanto, ( . . .  ) o s istema segmentar real
mente funciona, por vezes espantosamente bem. ( 1 993 [ 1 98 1 ]  : 39-40) 
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Um i nconveniente do modelo arbóreo, parece-me,  é a idéia implícita de que 
quando ele não se apl ica, está ocorrendo uma falha na realidade, antes do que no 
modelo.  Em sociedades segmentares em que se praticam feuds, Black-Michaud 
subl inha que não há razão para supor que um confl i to em determinado nível de 
segmentação possa espalhar-se para outro nível, mais inclusivo ( 1 975 :56) .  Do 
fato de os indivíduos implicados se oporem em determinado n ível segmentar 
(clã, l inhagem ou tribo), não decorre uma oposição entre estes respecti vos seg
mentos ( : 58) .  Assim, como observa Bonte, também nas sociedades un i l i neares, 
"a al iança matrimonial ,  as trocas de bens materiais e s imból icos, as manipu la
ções de violência, os feuds e as guerras, podem também contribuir, parcialmente 
ou exclus ivamente, para defin ir  as relações de al iança e de oposição, consti tut ivas 
da estrutura social" ( 1 99 1  :657). 

A intervenção da al iança na configuração dos grupos sociais  aparece com 
maior saliência nas sociedades cognáticas, onde, por princípio, o parentesco não 
pode produzir "unidades corpóreas" (Fortes & Evans-Pritchard, 1 98 1  [ 1 949] : 33 ). 
Aliança e fi l i ação nunca se dissociam. 

Desnecessário lembrar que as próprias relações entre ascendentes e descen
dentes só exi stem e subs istem ao preço de um trabalho incessante de manu
tenção e que há uma economia das trocas materiais e simbólicas entre as 
gerações. Quanto às relações de al iança, é somente quando as registramos 
como fato consumado, à maneira como um etnólogo estabelece uma ge
nealogia, que podemos esquecer que elas são produto de estratégias orien
tadas para a satisfação de interesses materiais e simbólicos e organizadas 
por referência a um tipo determinado de condições econômicas e sociais 
(Bourdieu 1 980:280). Grifas do autor. 

O parentesco não se ausenta como princípio de organização soci al onde a 
fi l i ação é cognática; a al iança aparece como critério dominante sobre a fi l i ação. 
Mas sob a a l iança persiste uma tensão entre fusão e oposição entre os termos 
coletivos que ela compõe, que não formam unidades .  Lévi -Strauss cri tica o con
ceito de parentela (kindred) justamente porque, a seu ver, procura-se defin i - la 
como um grupo de tipo particular, tendo a mesma realidade objetiva que o clã, a 
l inhagem, a famíl ia  estendida ou a famíl ia  nuc lear. 

Mas, não é necessário ver na kindred dos etnólogos de l íngua inglesa uma 
formação social distintiva; antes um esquema operatório pennitindo recor
tar as configurações ad hoc na massa confusa de todos aqueles com ·os 
quais possuímos, ou com os quais nos descobrimos apoiando a causa dos 
laços de parentesco ( 1 984:238) .  
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O próprio Freeman, incumbindo-se da tarefa de formular uma defi nição para 
kindred, já observara a impropriedade de assumi-lo como um grupo; a parentela 
é defi nida como uma "categoria de cognatos" que, no entanto, tem "realidade 
sociológica", como um conjunto preordenado pelo cognati smo, onde um de seus 
elementos espera encontrar solidariedade em outros de seus elementos ( 1 96 1  :202) 
- mas não de todo o conjunto ou de uma parte predeterminada. 

O conceito de cognatismo opõe-se, por defi nição, àquele de segmentaridade. 
No entanto, conserva deste conceito de segmentaridade, ou mesmo acentua ao 
máximo l im i te, o caráter dinâmico e instável que se concebe i ntrínseco a um 
tecido social em que a coesão resulta das relações de oposições permanentes, 
emergentes dos apoios diversamente concedidos e negados às causas que são 
sempre de alguma forma manifestações da causa dos laços de parentesco. Strathern 
reforça esta anál ise, a propósito das considerações de Peter Lawrence e Meyer 
Fortes ,  despertadas pelas observações que o primeiro efetuou entre os garias da 
Nova Guiné: 

O conceito de parentesco cognático faz parecer que eram as demandas so
brepostas de alinhamentos de parentes que criavam divisões. A ordem social 
foi então apreendida como uma plural idade de interesses externos: a coe
são encontrava-se no círculo de segurança, onde a parentela podia ser, ao 
menos, representada em diagrama ( . . .  ). No entanto, a significância desses 
re lacionamentos com uma pessoa foi es tabelecida de uma maneira 
desconcertantemente casual (Strathern, 1 992 :79) .  

As vici ssitudes de um processo de produção e reprodução de fronteiras no 
universo socia l  sertanejo, que poderia ser em grande medida descrito nesses ter
mos, são de alguma forma registradas em uma memória coletiva, pautada funda
mentalmente no parentesco, mas não esgotada na genealogia .  Na verdade, os 
acontecimentos ou a experiência são detonadores de memóri a que se realiza em 
termos genealógicos, oferecendo ao mesmo tempo os l im i tes dessa memória, que 
é sempre seletiva (cf. Zonabend, 2000:5 1 3-5 1 4) .  

Grupos e parentes 

Uma genealogia tal como aquelas concebidas pelos habi tantes dessa região 
costuma ter início no ancestral português, que estabeleceu seu curral em enormes 
extensões, geralmente arrendadas da Casa da Torre (cf. Wi lson, 1 974; Gominho, 
1 996) . Uma ou outra palavra procura l igá-lo, em geral sem grande convicção, a 
uma l inhagem ou antepassado anterior ao pionei ro. Costuma-se também eleger 
alguns dos fi l hos deste para traçar as gerações seguintes e o mesmo procedimen
to se apl ica nas gerações subseqüentes. Em razão disso, por maiores que sejam as 
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genealogias ,  elas jamai s abrangem a totalidade dos descendentes do pionei ro, 
mas selecionam certas l inhas de descendência que por algum motivo se destaca
ram socialmente ou s implesmente sobre as quais o genealogista nati vo tem um 
interesse pessoal , jamais ocu lto nos seus enormes trabalhos, mesmo quando in
c luem famílias às quai s efeti vamente eles não pertencem. 10 O empreendimento 
de formular tal trabalho é, de princípio, um processo de seleção de grupos perti 
nentes, ainda que seus autores sejam mai·s propensos do que usualmente se é, no 
sertão, a apontar e ins i st ir no parentesco entre os indivíduos - com ele mesmo, 
em especial .  Quando nos di straímos da dec l inação dos nomes ancestrais .e focali
zamos as atitudes, as práticas do cotidiano, por exemplo, fica bastante claro que 
o enorme conj unto dos nomes jamais se atual iza na sua totalidade. D i to de outro 
modo, mesmo que se considere os desfalques de vários dos seus ramos, os mem
bros vivos das gerações presentes nunca formam um conjunto único, operatório, 
em nenhuma circunstânci a concreta. De certa forma, a seleção a que os genealo
gistas submetem os nomes dos descendentes, reproduz-se naquela efetuada pelos 
indivíduos nas suas práticas, que se l igam direta ou indiretamente a outros, de 
acordo com seus propósi tos. 1 1  

Os grupos efeti vos, conforme venho mostrando, são efêmeros e circunstan
ciais e por princípio não consti tuem unidades fechadas, mesmo aqueles que pos
suem uma duração e efetuam-se de modo suficientemente consi stente para que 
sejam reconhecidos enquanto grupos e eventualmente l hes seja atribuído um nome. 
Por maiores que sejam suas ressonâncias com as genealogias, não a reproduzem, 
sequer em parte, na medida em que incluem, por exemplo, membros não consan
güíneos ;  1 2 os parentes distantes eventualmente abrangidos tampouco preci sam 
sê-lo por intermédio de outros indivíduos. O parentesco, em suma, não constitui 
seu único critério, por mais importante que costume ser. Lewin ([ 1 987]  1 993) 
uti l iza a expressão "grupo de base fami l iar" para explicitar a importância da i n
clusão de não-parentes nos grupos que compunham as facções pol íticas paraibanas, 
que se articulavam em "redes de base fami l iar", 1 3  de �odo a conectar os níveis 
de governo local ,  estadual e federal até 1 930 ( 1 987 :22-3) .  Na Primeira República 
(: 1 55 e ss.), al ianças cada vez mais alargadas, muitas vezes consagradas pelo 
casamento, fizeram-se necessárias para garantir a manutenção da força política 
de tai s grupos. Dentro e fora da pol ítica, os "grupos de base fami l i ar" da autora 
parecem descrever também aqueles do sertão do Pajeú, sendo que não obstante 
eles possam funcionar como unidades di scretas - essa é a condição que Lewin 
atri bui àqueles grupos no nível local -, e les jamais o são cabalmente, compondo
se e recompondo-se a cada momento, a cada circunstância e propósito .  

O parentesco funciona como um "buraco negro" em vários sentidos . Em 
primeiro lugar, ele é efetivamente um critério fundamental de formação de socia
bi l idade e por conseguinte, de formação de grupo. Aqueles que andam j untos, 
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que moram próximo, que se v is i tam, festejam e se ajudam são em grande número 
de vezes parentes. Em segundo lugar, um idioma: os forasteiros que consolidam 
relações muito especiais entre si  e com as coletividades tendem a ser absorvidos 
ou, de qualquer modo, suas relações são comparadas ou assimi lávei s  àquelas 
existentes dentro das famíl i as .  Em seguida, a memóri a fi l iativa parece exercer 
um fascínio sobre os indivíduos, sempre dispostos a tomarem alguma informa
ção de seus ancestrais ou de reconhecerem no outro um parente, por mais incapa
zes que sejam de estabelecer as conexões genealógi cas . E depois ,  o campo 
gravitacional parece atingir também o analista nativo ocasional ou mais empe
nhado na tarefa, que se sente i rresi stivelmente impel ido a expl icar o que vê atra
vés do parentesco, a que tudo aproxima e arrisca reduzir. Poderia acrescentar que 
o analista forasteiro também é atingido por aquele campo gravi tacional,  que o 
impele ao trânsito pelas ideologias, as locais e as suas. Mas o parentesco se faz 
tanto mais fascinante pelo fato de ser-lhe consti tuti va uma enorme plasticidade, 
ao dizer respeito a práticas concretas e a um s istema de códigos, e por estar 
conectado a aspectos sociais que seus princípios não contro lam .  As pessoas são 
movidas a associar-se a seus parentes;  os grupos efetivos afetam a forma como o 
parentesco é concebido. 

Questão na família 

As brigas de famíl ias sertanejas têm sido objeto de reflexão ocasional ,  geral
mente compondo um subitem de estudos cujo foco central lhe é afim de alguma 
forma. 1 4 Costa Pinto ( 1 949) é a grande exceção a esta regra: coube-l he o primeiro 
esforço si stemático de análise do fenômeno segundo uma perspectiva das ciências 
sociai s .  Ao mesmo tempo em que rel aciona o fenômeno a uma certa fase da 
evolução das instituições sociais,  de que é uma "sobrevivência", seu argumento 
possui um teor político importante, dado que local iza a condição para a pers i s
tência do fenômeno onde o poder público já  está estabelecido e a debi l idade da 
organização política (pp. 54-6 1 )  é incapaz de impor-se em defi ni ti vo à ordem 
doméstica e fami l iar, com a qual entra em disputa (pp. 50 e ss . ) .  De certa forma, 
Costa Pinto explícita e sofí stica uma hipótese quase sempre presente, talvez l a
tente, nas reflexões sobre esses confl i tos e outros assuntos correlatos, que é a da 
importância e prevalência dos víncu los fami l iares al i  onde não se desenvolvem 
com vigor comparável, por qualquer razão, outras formas de l igações socia is .  

A vingança privada, diz Costa Pinto, seria considerada um artifício de con
trole social nas sociedades em que não está desenvolvida uma autoridade pública 
que possa exceder as frontei ras entre os grupos de parentes, de que se ausenta, 
assim, um poder suprafami l iar ( 1 949: 1 7- 1 8) .  O fenômeno da vendetta , base das 
lutas de famíl ia no Bras i l ,  foi portanto uma revivescência (p. 35) na fase de colo-
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nização, em que efetivamente a única autoridade nos ermos sertões era o chefe de 
famíl i a, explica Costa Pinto, na mesma este ira de Ol iveira Vianna ( 1 987 [ 1 949] ), 
Nestor Duarte ( 1 966 [ 1 939])  e, conforme ele mesmo cita (p. 50), Sérgio Buarque 
de Holanda ( 1 979 [ 1 936]) .  A Europa, de onde foi originária a vingança como 
meio de controle social ,  vivia um outro estágio jurídico (p .  43),  mas não tinha 
meio de estendê-lo até aqu i .  Na medida, contudo, em que seus efei tos começa
ram a se fazer sentir, quando outras formas de sol idariedade se interpuseram àquela 
da família, mas quando, ainda, as condições materiais desta sociedade não per
mitiam a plena substituição das antigas relações de produção (p. 37), a vingança 
- conseqüência e manifestação da solidariedade fami l i ar (p. 20) -, no l imi te, a 
própria solidariedade fami l iar, passou a ser uma "sobrevivência", um obstáculo à 
ordem pública que se impunha (p. 50). No entanto, no Bras i l ,  o "fami l i smo" é 
sinônimo de administração pública ( :54). Eis a razão para a debi l idade de nosso 
aparelho de Estado e, por conseguinte, da persistência do fenômeno em sua con
dição de "sobrev ivência". 

Ainda que precedida por causas materiai s e relações de produção, o fato 
i ncontornável é que na organização das famíl ias sertanejas estari a a raiz do fenô
meno em anál ise. Essas famíl ias que transbordam todas as frontei ras que já não 
deviam lhes dizer respeito, parece dizer Costa Pinto, preocupado, como muitos 
outros ,  com a consolidação de um Estado de direito no Brasi l .  Qualquer que seja 
a perspectiva de anál ise, o peso social das fam íl ias sertanejas demonstra ser uma 
condição i ndispensável para a emergência, efetuação e perpetuação de um fe
nômeno como o da vingança pri vada, dos con fl i tos entre famíl i as no sertão. De 
fato, sem um sentimento de profunda sol idariedade, não é concebível que al
guém se s inta impelido a arri scar a própria pele, a de outras pessoas próximas e 
seus bens ,  em busca de uma vingança ou como alvo dela. Tampouco haveria 
cabi mento em supor que a compensação por um dano pode ser obtida, não do 
autor da afronta, mas de alguém de sua famíl ia ;  que mit igando sua dor e sua 
desmoral i zação, o v ingador transfere-as para o seu causador através de outrem.  
Uma l i gação fundamental entre as  pessoas é também o ci mento da vingança no  
sertão pernambucano. 

Parece-me, contudo, que se por um lado as relações de famíl i a  no sertão de 
Pernambuco são efetivamente uma chave i ndispensável para a compreensão do 
fenômeno das brigas de famíl ia, estas, por sua vez, também são i nstrumento mui
to importante para compreender as primei ras. Dito de outra manei ra, parece-me 
que as famíl ias são genericamente tomadas como um objeto óbvio, dado e atual, 
mas não foi i sso o que constatei realmente. Não estou dizendo que os Albuquer
ques, os Santanas, os Aguiares não existem, mas que tai s nomes não designam 
sempre a mesma coisa. Tais  entidades não são palpáveis ,  mas virtual idades. Quan
do se pensa que se as captou, elas mudam de forma e de sentido. O mesmo aconc 
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tece, embora talvez com menos fluidez, com as entidades menores, os Albuquer
ques da Imburana, os Santanas da Imbuzeiro, os Rossanos das Ermidas. 

Tal instabil idade ou ausência de organicidade poderia ser entendida como 
efeito da penetração de outras formas de solidariedade em um campo social antes 
dominado pela fam íl ia, mas a mim parece que expl icar sua eventual origem não 
esclarece sobre o modo como ela se processa na vida soci al ou que efeitos i sto 
produz em uma organização social .  Mas se considerarmos a instabi l idade, a in
consi stência, a ausência de organicidade dos grupos fami l iares como constitutivas, 
mais do que um defeito, poderemos dar conta da persi stência de tal fenômeno 
não como uma "sobrevivência". A solidariedade fami l iar não é incompatível com 
outras forças com as quai s ela compete, mas também compõe e colabora. 

A solidariedade fami l iar pode operar, sem dúvida; na contramão de outras 
formas de solidariedade (política, de trabalho, de cidadania etc . ) ,  obstruindo tlu� 
xos de troca ditados por elas, desviando-os para os sentidos que ela mesma orien
ta. Pode-se dizer, em alternativa, que se fundem, por vezes, a ponto de não ser 
mais possível distinguir qual a natureza do vínculo que prevalece em cada cir
cunstância. Ao mesmo tempo, a sol idariedade fami l iar não assume proporções 
que a fariam prevalecer em defin i tivo sobre outras formas de sol idariedade. E 
i sso, parece-me, não apenas porque estas têm força suficiente para imporem-se 
sobre outras, mas porque, na forma que a primeira assume no sertão, ela aciona 
mecanismos que ao mesmo tempo fortalecem a coesão das famíl ias e previnem a 
sua hipertrofia, no que diz respeito ao tamanho, bem como ao predomínio na 
sociedade (c f .  Otterbein, 1 994: I O I ) . A briga de família, a questão ou intriga, é 
um desses mecan ismos. 

Questão 

Os termos questão e intriga, conforme se viu no Capítulo I ,  são basicamente 
intercambiáveis em seu uso nativo. Mas, estimulados pela minha dúvida em tor
no da igualdade de significados, alguns apontaram certa distinção. A questão, em 
sentido mais estrito, alude a uma causa debatida, ao desentendimento concreta
mente e aos seus motivos. Por vezes, significa o primeiro desentendimento, inau
gural nas narrativas, quando se fala em questão de l imi te ou de animai s.  Enquan
to em outras circunstâncias, o termo diz respeito ao total da narrativa, quando se 
quer referir à questão dos Encarnados e Livramentos. A intriga seria o que se 
segue ao desentendimento; a si tuação de latência, alguém chegou a dizer. 

A partir dessa multi vocal idade, del imi to o uso que faço aqui ,  sem perder de 
vista aqueles sentidos nativos. Para efeitos analíticos, questão corresponde tam
bém a uma fase da relação de confli to, em que as vinganças se sucedem, o anta
gonismo recrudesce, as ameaças são ati vas, se nossa perspectiva for a da total ida-
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de do ciclo de confl ito entre doi s  partidos - total idade à qual se pode chamar 
intriga ou questão indiferentemente, como fazem os nativos. No longo antago
n i smo entre Santanas e Gouveias, intriga diz respeito aos períodos de acomoda
ção mais prolongados, em que as ameaças caem em latência. Caso a perspectiva 
seja a de uma seção do ciclo composta por um momento de intensi ficação segui
do por outro de l atência, aleatoriamente destacados no total da hi stória conhecida 
da relação de confl i to entre os lados, questão designa o primeiro momento, intri
ga o segundo. Se a seção for consti tuída por apenas um destes momentos, eles 
podem s�r indiferentemente chamados intriga ou questão, tal como a total idade 
da h i stória conhecida sobre as relações de confli to, mas opto por usar um ou 
outro quando qu iser aludir à i ntensidade do confl ito no período destacado. Nesta 
seqüência, tendo a referi r-me às di sputas em que os episódios de vingança rapi
damente se suspendem e pouco se reproduzem como intriga. Esse é o caso da 
total idade das di sputas que levantei em Monte Verde (ver Capítulo I ) . Uti l i zo 
preferencialmente o termo questão para aquelas di sputas que tomaram propor
ções mais avantajadas, como as que encontrei em Monsanto e Jordâni a. 

A questão, como o feud, é uma força de coesão, obstáculo à anarquia da 
guerra total , uma vez que é um modo de regulação de confl itos, e, ao mesmo 
tempo, de prevenção de uma organização centralizada que tome para s i  o seu 
arbitramento. A dinâmica sob a qual opera é a mesma que atua sobre a sol idarie
dade dos grupos fami l iares. De fato, a relação entre as duas coi sas é ainda mais 
estreita. A questão supõe solidariedade, al imenta-a, mas também é seu l imite. 
Porque tanto os alvos quanto os autores são coletivos e o caráter de sua coletivi
dade é, em alto grau , fami l i ar. O engajamento, o interesse, o ímpeto da retal i ação 
de cada um, que geralmente se refletem nas suas inclusões como alvo e no grau 
dos ri scos que sofrem, são índices da coesão dessas coletividades. Ao mesmo 
tempo, a defesa mútua, as ações coordenadas, emoções despertadas pela questão, 
são coisas que susci tam maior união daqueles que ela mobi l i za. H á, contudo, um 
outro lado. A questão também desperta ações e emoções dispersi vas. De uma 
parte, entre as duas coletividades em disputa e, de outra, no interior delas mes
mas,  entre aqueles que pensam, sentem e agem de maneiras divergentes. Ass im,  
uma questão de famíl ia gera parentes e não-parentes, membros do grupo e foras
teiros, simpatizantes e antipatizantes, tudo em simultâneo. 

Inimigos e parentes 

Abordar o tema das famíl ias sertanejas na sua relação com as questões é uma 
tarefa muito mais compl icada do que a di stânc ia  aparenta. Montes e Feitosas, 
Santanas, Albuquerques são designações vagas, enganosas, porém não sem efi
cácia. Sobretudo não possuem referente óbvio, porque ele se recria a cada mo-
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mento, e nesse processo a questão tem papel fundamental . A observação mais 
detida de alguns casos de questões sertanejas, originadas a partir de alguma ques
tão surgida entre pessoas que mantinham até então laços de soc iabi l idade mais 
harmônicos entre s i ,  pode mostrar a dinâmica daquelas entidades. 

Selecionar os processos de cri me contra a vida, na comarca de Monte Verde, 
foi para mim um primeiro meio de alcançar uma visão geral das condições dos 
confli tos que podiam envolver retaliações naquele local onde sediei meu traba
lho de campo e, ao mesmo tempo, de vislumbrar o modo como tais confl itos 
eram apreendidos pelo si stema jurídico central. Buscava as fontes mais eloqüen
tes que podia, em um momento em que apenas começava a transpor as barreiras 
de s i lêncio das pessoas . Aqueles dias no fórum sugeri ram que os esforços teriam 
de ser mesmo intensos para consegui- lo.  Notei , muito rapidamente, quanto aque
les processos envolviam, não só como al i ados, mas como partes antagônicas, 
membros da mesma família nuclear, por vezes tão próximos como pai e fi lho,  
avô e neto, para não mencionar os inumeráveis autos - mesmo descontando que 
não era minha i ntenção contá-los - em torno de agressões entre marido e mulher, 
em geral arquivados antes de seu ju lgamento. O fato de pretender um levanta
mento apenas prel iminar, sem fazer dos processos o objeto principal, levou-me a 
renunciar a tarefas estatísticas. De todo modo, era bastante cl aro que entre os 
atritos graves não eram exceção aqueles ocorridos no in terior de esferas muito 
estreitas de parentesco, conforme algumas passagens de processos que selecionei 
demonstram muito claramente: 

. . .  sabendo a dec larante que sua fi lha por diversas vezes havia sido espancada 
pelo seu marido, pai da menor, sem motivo algum, ( . . .  ) notando então a 
declarante que sua fi lha havia sido espancada pois apresentava marcas de 
agressões pelo corpo, tratou a dec larante daí por diante em trazer sua fi lha 
a esta Delegacia de Polícia . . .  (Declaração da genitora da vítima na delega
cia de Monte Verde. Processo 788/94, terminado em acordo e renúncia ao 
direito de representação pela vítima.) 
. . .  chegou em casa, começou a discutir com a sua esposa e o acusado foi se 
meter e daí sacou a faca para se defender; ( . . .  ) tanto ele como acusado são 
filhos da mesma mãe com o mesmo pai ; ( . . .  ) hoje não fala mais com seu 
irmão c acusado . . .  (Processo 762/94. Declaração da vít ima ao juiz . )  
. . .  teve um pequeno desentendimento com o seu irmão, por problemas de 
herança; Que, por esta razão, seu fi lho "C." c " V. " ,  fi lho do seu irmão, por 
volta das 08 :00 horas elo dia 26 ele abril deste ano, in ic iaram uma discussão, 
tendo C. e V. sacado facas-peixeiras para agred irem-se; ( ... ) o interrogado 
também sacou uma faca-peixeira para separar os exaltados, tendo em certo 
momento desferido um golpe contra "V." ; ( . . .  ) não teve intenção de ferir 
seu sobri nho, tendo o fato ocorrido casualmente; ( . . .  ) alguns dias depois 
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procurou a vítima para pedir-lhe desculpas e atualmente não existe rixa 
entre a mesma e o interrogado. (Auto de Qual ificação e Interrogatório. Pro
cesso 707/92.) 
. . .  "L. te conforma, quem matou seu filho foi Z.M.,  o tio dele", naquele 
momento a declarante completamente descontrolada dos nervos começou 
a chorar e pedir a Jesus justiça para o seu fi lho; ( . . .  ) era de costumes o Z. 
M. beber na mercearia da vítima e não pagar por se achar da família .  
(Declaração da genitora da vítima na delegacia de Várzea Grande. Proces
so 795/95 .)  

137 

Os processos que folheava em busca de indícios de confl i tos mais prolonga
dos são muito pouco ricos nessas matérias, mesmo porque eles dizem respeito a 
um único episódio e raramente permitem vislumbrar a conexão deles com o que 
se discute em outro processo, arquivado ou não. Confesso que hesitei em incluir, 
em minha seleção, mui tos daqueles em que réus e vítimas eram parentes ou ma
rido e mulher. O encerramento súbito das queixas de esposas me mostravam que 
estes não tinham prosseguimento e supus que o mesmo acontec ia  no outro caso, 
adivinhando que v ingadores e v ingados coincidi am .  Verificaria mais  tarde que 
tirei conclusões muito apressadas, pois o parentesco l iga muitas vezes as partes 
antagônicas; mas não de todo descabidas, porque quando isto acontece, uma rup
tura lhe é coextensiva, de modo que de alguma forma já não mais se é família. 1 5  
Na verdade, a s  questões n o  interior das famíl ias - sobretudo quando esta desi g
nação corresponde a um grupo doméstico ou abrange indivíduos originários de 
tais agrupamentos - são objeto de particular comoção por causa desta ambigüi
dade: ao atingir  um alvo, está-se atingindo a si mesmo. 

O fato é que a mim foi necessário romper um bocado mais das barreiras de 
si lêncio para me aperceber de que os conflitos no interior de célu las muito estrei
tas de parentesco tinham mais a ver do que eu supunha com brigas de famíl ia, 
aqu i  entendidas como confl itos envolvendo retal i ações ; e, portanto, para me aper
ceber de que talvez, se esticasse um pouco mais os ouvidos, poderia distinguir 
coisas sobre as quai s os processos pareceram antes s i lenciar. Os entreveros que 
pareci am subitamente interrompidos nos processos evocavam, por exemplo, o 
cuidado em conter sua explosão ainda em um primeiro momento, sem que eles 
trouxessem conseqüências mais desagregadoras para a família. Mas o fato de 
potenc ialmente desembocarem em questões propriamente ditas, ou seja, algo a 
partir do que ou em tomo do que dois lados passam a disputar, 16 i ndica que tais 
dissenções fazem parte do mesmo fenômeno, embora nem sempre as retaliações 
se sucedam. Elas são efetivamente i ncomuns, quando os envolvidos são parentes 
em l inha direta que se posicionam em lados opostos. Na verdade, não possuo 
registros de intrigas em que fi lhos e pais, avós e netos tenham al imentado entre si 
uma relação de antagonismo como estas . Entre colaterais próximos, porém, as 
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questões i rrompem com bastante mai s  freqüência, acabando por absorver tam
bém irmãos, freqüentemente por i ntermédio de seus fi lhos. Uma questão se ins
tala em qualquer nível genealógico, mas a partir do interior de uma irmandade 
(composta pelas casas constituídas por irmãos oriundos de uma mesma casa), 
devendo estar excluída do interior da mesma casa. Aparece mesmo, então, como 
um "mecanismo de segmentação de fratri as" (Jolas, Verdier & Zonabend, 1 970: 1 4) 
Assim aconteceu nas Ermidas, conforme pude testemunhar. 

O tiroteio das Ermidas 

Vim a saber, dois dias depois de passado o tiroteio da festa nas Ermidas, que 
nele tomaram parte, de um lado, o vice-prefeito de S .  José da Pedra (ex-distrito 
de Formosa, hoje sede em relação às Ermidas), seu único fi lho homem e um de . 
seus genros;  do outro lado estavam também um pai , três fi lhos e alguém que os 
acompanhava. A geração dos fi l hos era aparentada entre s i  porque seus pais  ca
saram-se com duas irmãs. Mesmo assim, asseguraram-me na semana seguinte ao 
crime, uma delas insuflava a vingança, inconformada de terem matado seu fi lho 
e apesar de um empate presumível derivado da morte de um sobrinho, na  mesma 
ocasião .  Serem os dois assassinados fi l hos de duas irmãs foi um dos fato(es que 
adicionaram mais amargor àquele episódio, tão lastimável para aqueles que to
maram parte nele e para quem ficou de fora. Além de primos, as vítimas eram 
também compadres, pois o fi l ho do vice-prefeito batizara um dos fi l hos de seu 
primo, talvez não muito antes de se ter deflagrado o desentendimento não supera
do que desembocou naquilo que presencie i .  Os dois primos eram, ainda, afi lha
dos do mesmo padrin ho, o dono da casa onde transcorria a festa de que fui um 
dos convidados e de onde partiu, momentos antes, uma das vítimas, ao encontro 
de seu assass ino. 

Meses mai s  tarde, explicaram-me que a questão entre os primos surgira qua
tro anos antes, durante uma vaquejada para os l ados de Formosa. Naquela oca
s ião, o fi l ho do vice-prefeito reagiu de modo insultuoso, i nsatisfeito com o com
portamento de um daqueles seus primos, o qual sob o efeito da bebida em exces
so "se fez de forte" e "abusou um pouco": chicoteou o cavalo que o rapaz monta
va e prendeu-o dentro de um automóvel .  Um dos i rmãos desse rapaz é conhecido 
por reagir  com truculência aos desagrados ;  por qualquer motivo sai disparando 
seu revólver para o alto, disseram. Encaixa-se faci lmente na categoria dos meti
dos a valente. Ficou desde logo muito claro que a humilhação não fora perdoada, 
o incidente tornou-se, portanto, uma intriga, os primos fizeram-se intrigados. 
Um motivo genericamente ass imi lado como j ustificável, acrescento, poi s  embo
ra a truculência daquele jovem seja freqüentemente reprovada, a atitude do fi lho 
do vice-prefeito também o fora e .não faltou quem dissesse que seu arrojo, ou 
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mesmo sua arrogânci a, era nutrida pelo prestígio pol ítico recentemente conquis
tado pelo pai . 

A intriga passou a ser al imentada, desde então, por encontros fortui tos, em 
lugares públicos como uma estrada ou um bar, algumas vezes quase se chegando 
às vias de fato. Assim mesmo, a festa das Ermidas foi transformada em pretexto 
para reatar relações tão severamente ameaçadas, antes que se chegasse a um clí
max i ncontornável . Confiando nisso, o vice-prefeito, seu fi lho e seu genro foram 
ao encontro de seus anfitriões desarmados. Na calor da hora, porém, defende
ram-se com facas, cacetes e armas de fogo que um foi buscar em casa, enquanto 
outro acudia o vice-prefeito ferido. Um disparo por eles efetuado atingiu e matou 
um dos i rmãos do outro lado, justamente aquele menos engajado na questão des
de o seu início .  

Mesmo entre aqueles que demonstraram um l igeiro pendor pelo lado rival,  
houve quem manifestasse a desconfiança de que o convite fora uma traição, em 
virtude dos anfitriões estarem armados e também em razão de um boato c irculante, 
segundo o qual a animosidade foi despertada gratuitamente por um dentre eles, 
que terá demonstrado seu desagrado com a acomodação. Apesar de tudo o que 
aconteceu, a pacificação naquele momento era ainda possível e por muitos ambi
cionada, pois ,  em algum grau, todos os habitantes das Ermidas teriam a l amentar 
qualquer que fosse o lado em que se desse alguma morte, por estarem l igados a 
ambos, pelo parentesco e por um passado comum. 

Sobre intrigas surgidas entre parentes próximos incide um investimento 
forte e consciente em contê-las, o que eventualmente atinge maior eficiência 
entre parentes d iretos .  Não há erro em depreender a inviabi l idade de uma rel a
ção de intriga entre parentes em primei ro grau que, de um modo ou de outro, 
tomam parte nos dois lados ri vai s .  Dito de outra forma, a coincidência dos doi s  
grupos, que  tal parentesco presume, acaba por determiná- l a  como virtualmente 
ou logicamente impossível .  Uma questão i nstaura uma relação de oposição. 
Em compensação, os casos que pude levan tar sempre l ançam em oposição la
dos que mantiveram entre s i  relações sol idárias de qualquer natureza, sobretu
do de famíl ia .  Com efeito, todas as grandes questões sertanej as, que ficam co
n hecidas pel a sua duração, sucessão dos atos agressivos, ferocidade e mobi l i 
zação numérica, abrangem rivais atuantes que possuem entre s i  laços de  paren
tesco. Sabendo disto, todos os procedimentos da famíl i a  Coelho, do Sítio Arvo
redo, a reun i ão para acordo entre as partes,  a oferta de arcar com as despesas 
dos cuidados médicos (ver Capítulo I )  ganham maior s ignificado. O aparente 
sucesso com que uma facada não se transformou em uma questão de família, 
que sol id ificaria uma divi são até então muito mais porosa entre dois núc leos 
fam i l iares tão próxi mos um do outro, formados pelos fi lhos de dois i rmãos e 
seus geni tores, não nega que tal transformação fosse uma poss ibi l i dade real . 1 7 
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E tampouco apagou em defin i ti vo, como foi vi sto, a possibi l i dade de v ir  a 
i rromper. O procedimento al i  foi de i ndividual izar ou i solar o caso, para deslocá
lo  de um uni verso mais amplo e potenci almente mais desastroso do ponto de 
vista das relações sociai s .  

A questão das Ermidas não pôde ser contida da mesma maneira, embora 
aquele encontro fatídico, na novena, seja paradoxalmente o indício  de que pode
ria sê-lo. A ameaça de uma questão no seio da famíl i a  é, na verdade, sempre 
considerada e se faz objeto de muita preocupação, dado que entre parentes deve, 
moral e emocionalmente, prevalecer a boa vontade. No entanto, ela acontece e ao 
acontecer não foge aos princípios que regulam usualmente as relações entre as 
pessoas, somente alterando-se a matéria sobre as quai s  eles i ncidem. Confirmada 
a intriga, divisões já esboçadas ou marcadas reforçam-se. Desta maneira, nota
mos que uma questão e uma intriga nunca se passam no interior de um mesmo 
grupo - em última análi se, de uma mesma famíl ia - porque elas i nstauram uma 
relação de exclusão segundo divi sões prévias ,  que persistem nos nívei s  de i nclu
são mai s  amplos. Por outro l ado, esses níveis de i nclusão nem subordinam com
pletamente, nem estão subordinados i nteiramente às divi sões de n íveis mais es
treitos de solidariedade. Persiste no i nterior de famíl ias compostas por grupos 
domésticos as divi sões eptre estes grupos, que ganham destaque social ,  são mais 
i so láveis em momentos como a intriga . O fato de pertencer a um desses grupos 
não implica que se associarão em oposição a composições da mesma ordem de 
inclusão. Para exprimir de um modo concreto e hipotético, o fato de ser um Martins 
não leva todos os Martin s  a estarem do mesmo lado quando se diz que eles estão 
contra os Cortês. Mesmo as irmandades, que são divisões mai s  estáveis,  podem 
se cindir em tai s circunstâncias. 

Casualmente, na manhã do tiroteio, durante o percurso de alguns qui lôme
tros que separam Monte Verde das Ermidas, Toinho Martins ,  que guiava a cami
nhada, apontou desde onde começavam as terras de sua famíl i a, pedaço após 
pedaço, trechos extensos, pertencentes a vários grupos domésticos, que podiam 
ser denominados Martins, Rossanos ou Cortês .  Ao chegarmos à entrada da casa  
de nosso anfitrião na novena, pedi a Toinho que me expl icasse em que sentido 
Martins,  Rossanos e Cortês são e não são a mesma famíli a  e como é que alguém 
se define como pertencente a uma determinada famíl ia .  Segundo sua explicação, 
a jamília, em termos mais estritos, abrange apenas aqueles que se vis i tam com 
regularid�de, que possuem entre si mais i ntimidade. De fato, observei que o grau 
de sociabi l idade entre os indivíduos é uma medida da probabi l idade de eles esta
rem incluídos no mesmo grupo em cada momento, em cada circunstância. A 
designação família parece apl icar-se sempre à esfera mais estreita de relações 
que está sendo considerada no momento. 

Assim, em diversos momentos naquela festa, em meio à farra de comilança 
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e bebedeira, ouvi manifestações de orgulho e satisfação, dirigidas a mim, em 
relação à un ião daquela famíl i a. Não pude deixar de me lembrar disso depois que 
a violência da briga tinha matado um daqueles convivas. Tampouco pude evitar 
espanto ao saber quem era a primeira vítima, em seguida a um pri mei ro momento 
de pânico geral, não i nteiramente controlado por um dos convivas que penetrou 
na casa assegurando: "Não é com ninguém da nossa família." Em contraste a esta 
i ntenção de conter os ânimos, ao tomar conhecimento da identidade da vítima, 
uma das mulheres presentes empunhou um facão, recolhido a um canto da varan
da e, algo performaticamente, perguntava-se: "Cadê minha família? Cadê minha 
família?" Naquele dia, as divi sas de inclusão e exclusão alternaram-se várias 
vezes, sem que por i sso significassem contradição. 

A briga parece ter vindo reforçar algumas delas, introduzindo possivelmente 
um fator de enrijecimento de fronteiras, não total nem defin itivo, mas que exige 
tomadas de posição mais  claras e mais súbitas. Primeiramente, entre os protago
n istas, depois entre aqueles que tomam e que não tomam parte na questão. Neste 
sentido, não pode haver ambigüidade, de modo muito simi lar ao que Gellner 
ass inalou em sociedades segmentares em situação de feuds ( 1 993 [ 1 98 1  ] ) .  Habi
tualmente, a forma de manter-se fora da intriga é exibir atitudes de neutral idade 
em relação aos protagonistas. No dia seguinte ao tiroteio, os parentes e amigos 
revezaram-se nos enterros, marcando sua presença em ambos. Quando os paren
tes de uma pessoa brigam, ouvi dizerem um dia, "não se deve ser carne nem 
peixe". Portanto, vemos que uma divisão em certos níveis de inclusão nas redes 
de sociabi l idade não ressoa necessariamente em outros níveis de inclusão que os 
abranja. Por outro lado, não ser neutro parece levar à absorção no confli to, mes
mo que involuntária. Absorvido, não há mais como ser neutro: ou se está de um 
lado, ou contra ele. 

Mas da mesma forma que um conflito não deixa  de acompanhar, enrijecendo 
divisões que l he eram de alguma forma prévias, demarcadas através de outras 
disputas não declaradas, quase invisíveis, parece-me que uma ambigüidade se 
mantém residual , que permite i nclusive que uma intriga não seja equivalente a 
uma guerra total ou a uma briga qualquer. As heterogeneidades internas às partes 
em disputa são reconhecidas,  como demonstra a escolha dos alvos e a presunção 
dos autores. No l imit�, os in imigos, ainda que não os núcleos rivais, convivem e, 
eventual mente, as d iv i sões entre eles podem recobrar a lgo de sua ant iga 
porosidade. Além disso, as múltiplas pertenças de cada um estão impl icadas no 
modo como tomam parte na intriga. De forma que não haverá consistência abso
luta entre esferas de sociabi l idade ou tipos de solidariedade e adesão ao confl ito. 
A possib i l idade de aderir mantém-se sempre em aberto. Neste sentido, a etnografia 
é eloqüente e provavelmente mais clara e mais sintética do que meus esforços 
teorizantes. 
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O início de uma questão 

Inesperadamente, tomei conhecimento de que há alguns anos os Albuquer
ques da Imburana mantiveram uma questão com os Livramentos. Pel a  primeira 
vez, eu pude acompanhar detalhes de um processo como aquele, graças à recente 
aproximação que desfrutava j unto aos Santanas do Imbuzeiro. Um dos membros 
mais prestigiados dessa famíli a, Clemente Santana, é casado com uma Albuquerque 
da Imburana, d. Melania. Sobrinha, prima, i rmã e esposa dos que se v iram envol
vidos, ela me fez a primeira narrativa detalhada de uma questão. 

Em meados da década de 1 980, Chico do Li vramento, mantinha uma hosti
l idade, uma intriga com Miguel Yoyô e seus fi l hos, da fazenda Imburana:  

Ele roubava os bodes, ficava com os bodes do meu tio. O meu t io querendo 
- as fazendas ficavam pertinho uma da outra, né? - querendo: "Esse bode é 
meu, essa cabra é minha", e eles nunca entregavam. Até que quando che
gou um tempo, a coisa veio para a delegacia. Aí, quando a coisa vem para a 
delegacia, a coisa já vem mais séria, né? Porque quem rouba não quer ficar 
como ladrão. Aí a intriga já começou por aí. Até que chegou o dia de se 
matarem. 
( . . . ) 
"É ! Para dizer que é ladrão tem que provar." E era isso que meu tio fazia. 
Provava o roubo. Levava para casa. Chegava na delegacia, tinha o sinal - o 
ferro, né? Que as pessoas que têm animal ferram, vocês sabiam - E levava 
para casa. Ele ficava como ladrão. Aí um dia brigaram por causa de um 
cachorro. Nesse dia se mataram. 

Os animais ,  na verdade, pouco aparecem nos autos, sempre de passagem. 
Na economia das narrat ivas ,  tanto as que constam nos processos quanto as que 
c i rcu lam entre as pessoas, as causas das disputas têm uma expressão modesta, 
apesar de aparecerem com freqüênc ia, para oferecer aos i nterlocutores o con
texto das explosões que se seguem, embora possam parecer, a muitos ouvidos,  
barul hentas em excesso. "Por rusgas de viz in hos (bodes e cães de permeio) ,  
desavieram-se parentes", menciona um ju iz  na peça de pronunci amento dos 
acusados daquele assass inato. Seja  como for, roubo, sobretudo de gado, e de
núncias à pol íc ia  estão na origem de muitos confl i tos potencialmente graves no 
sertão e di sto processos jurídicos e narrativas orais  dão seu testemunho.  A men
ção ráp ida  a tai s causas parecem sufi c i en tes para fazer compreender ao 
in terlocutor o rancor que estava envolvido nos atos subseqüentes . Sobretudo 
no pri meiro das séries, que amiúde inc lu i  uma dos·e suplementar de ferocidade. 
Toda Monsanto impress ionou-se em particu lar com este caso dos "Encarnados 
contra os Livramentos". 
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A vítima CHICO oo LIVRAMENTO foi brutalmente trucidada, tendo o seu crânio 
esmagado, arcos costais fraturados, mão direita decepada, abdome rasgado 
com exposição das vísceras e intestinos e vários ferimentos produzidos por 
projéteis de arma de fogo, configurando-se ter sido ela barbaramente tortu
rada pelos frios e brutais homicidas. (Denúncia do Promotor. Processo 578/ 
92, da Comarca de Monsanto.) 
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O extravasamento do ódio pode ocorrer depois de períodos mais ou menos 
l ongos em que se acumulam não apenas razões para agir, como também inic iati
vas de conter os ânimos, nas quai s  já intercedem terceiros. Aquele a quem se 
considerava o principal l íder dos Albuquerques, o chefe da facção pol ítica asso
c iada a essa famí l ia  no município de Monsanto, buscou acomodar as duas famí
l ias - os Encarnados e os da fazenda Livramento - que lhe são aparentadas. Os 
acordos que propunha eram, no entanto, rompidos. Segundo d. Melania, por cu l
pa dos Livramentos, que tinham, inclusive, i nimizades com outras pessoas, den
tre as quai s  um certo oficial  da políc ia, o capitão Adolfo, l igado a um primo 
muito próximo de seu marido (ver Capítu lo  4) - o quan to cada uma dessas l iga
ções pesa em cada decisão é insondável ,  mas não neg l igenciáve l .  Por sua vez, a 
mu lher da vítima declarou na delegacia, no dia segu inte à chacina, que v iu  um 
fi l ho de Migue l  Yoyô passar à sua porta, tangendo uma vaca. Uma atitude que 
considerou provocativa, pois ele saiu da estrada comum para tomar o caminho 
que passava pela sua casa ( Processo 578/92. Comarca de Monsanto). Ela estava 
certamente aludindo a algum acordo de termos muito tradicionais, de caráter 
territorial , como é o da não-aproximação de um espaço associ ado ao desafeto. 

Questões de sangue 

Subjacente ao encadeamento dos fatos nas narrat ivas ,  que abriga nele mes
mo uma expl icação causal para cada evento em particular, uma outra ordem de 
causal idade impulsiona os atores. Animais que i nvadem roças, l imites desrespei
tados, gado roubado, cercas rompidas, v ias costumeiras bloqueadas, são conside
radas razões fortes para dar início a uma questão, para que se i nstale entre os 
oponentes uma relação de intriga . Contudo, a questão só irrompe plenamente a 
partir de uma del iberação mai s  ou menos refletida de compensar um dano sofrido 
suscitando outro igual ou maior ao adversário; da disposição de vingança, em 
outras palavras. Portanto, a sucessão de eventos não se explica de modo simples
mente mecânico; às pessoas se concede a sua principal responsabi l idade. Pode
se ou não reagir e desafiar. Por outro l ado, a racional idade de l iberdade de esco
l ha pessoal que se atribui aos atores esbarra em força igualmente poderosa que 
age em sentido contrário, que é a idéia de sangue. Em certo sentido, o destino das 
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pessoas, de suas ações, está inscrito em seu sangue, que dita as qualidades i ndiv i
duais  e coletivas como a moleza, a mansidão, a valentia, a brabeza. 

Quando alguém sofre uma injúria, diz-se que sua reação depende de sua 
capacidade de agüentá-la, ou seja, de não reagir  sobre o agressor de modo equi
valente. Mas agüentar não é algo que dependa intei ramente das vontades indiv i
duais, como o próprio vocábulo sugere. Suportar sem reagir  a uma afronta parece 
um exercício de autocontrole, a domabi l idade do brio e da fúria, do sangue que, 
no entanto, pode falar mais alto. Desta forma, mantêm-se sempre em aberto as 
formas de reação possíveis .  Assim, não há nenhuma reação correta a priori. A 
idéia de sangue está intimamente relacionada com uma série de valores  que por 
sua vez relacionam-se entre si  de modo complexo, sem que is to resul te em atri 
buições absolutas, posit ivas ou negat ivas. Agüentar é cons iderada uma atitude 
acertada se for provada sábi a, ponderada, mas não se sugerir um at'() de covardia  . .  
S imi larmente, a suscetib i l idade a uma afronta em particul ar ou às afrontas em 
geral pode ser assi mi lada à ignorância, categoria nativa que envolve por sua vez 
uma relação entre pouca instrução, maneiras antiquadas ou tradicionalistas, grande 
exigência moral ,  qual i ficações também posit iva e negativamente c lass ificadas. 
De forma que, embora ignorância em geral qualifique negati vamente algo ou 
alguém, o termo comporta nuances semânticas. Um ignorante pode ser alguém 
que reage com brutalidade, mas também alguém confiável do ponto de vi sta moral ; 
mau ou ingênuo. Em suas nuances mais extremas, ignorância e sabedoria, ou 
mansidão, são v irtudes e defe itos .  O mesmo pode ser dito de outras c lass i fica
ções nativas, como brabo e valente, que talvez pendam um pouco mais negati va
mente, na freqüência  de seu uso, mas podem e regularmente são proferidas para 
designar qualidades posi ti vas de caráter. 

Como diz Bai ley ( 1 97 1  a:9),  à dificuldade que um antropólogo encontra para 
desvendar o modo como diferentes valores são re lacionados pelas pessoas, em 
determinada cultura, corresponde uma desenvoltura com que e las os processam 
em suas vidas práticas. Sem que precisem elucidar as operações mentais envolvi
das, as pessoas são capazes de conferir s ignificado ao que e las v ivem, a partir de 
um conjunto de saberes e valores que part i lham umas com as outras. Apesar da 
desenvoltura com que se a executa, a operação não se resume à correlação de um 
fato a um determinado valor estanque, uma vez que o que está em jogo são reputa
ções que se estabelecem e modificam a partir da articulação entre os valores. Dito 
de outro modo, os valores não são apenas princípios que guiam as ações dos atores 
sociais, mas algo manejável por eles nas di sputas das reputações .  Por conseguinte, 
tomam-se também efeitos dessas negociações. Deste modo, um mesmo homem, 
em um mesmo ato, pode ser dito valente e manso e valentia e mansidão têm signi
ficados muito variáveis ,  que se procura definir em cada interação social ,  uma vez 
que o valor a prevalecer está em disputa, tal como a reputação dos atores . 1 8  
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O ataque dos Encarnados a Chico do Livramento, durante o qual sucumbiu 
também um empregado deste último - embora sem ter s ido víti ma da mesma 
sanha -, não podia dei xar de susci tar divergência de opin iões.  Surpreendente
mente, porém, em meio às expressões de reprovação e aprovação, prevalece uma 
regularidade assinalável , que é a da atribuição da resposta dos Encarnados, seu 
repúdio enérgico em proporções tão avantajadas, ao seu sangue. Sangue ao qual 
d. Melan ia  designou como dos Rossanos : "esta famíl i a  Rossano é uma famíl ia 
mui to destemida, ela não tem medo de pegar uma briga com ninguém". Esta foi a 
única vez · em que regi strei sua apelação da própria famíl i a  como Rossano, em 
preferência a Albuquerque. Este raciocínio foi várias vezes reproduzido com di
versos interlocutores, não relacionados entre si :  a razão última pela qual os En
carnados agiram daquele modo era o seu sangue, o qual, dependendo das rela
,ções efetivas que se mantém com aquela famíl ia, atribui-se aos Encarnados, re
conhecidamente um ramo dos Albuquerques, embora nem semp�e se mencione 
i sto, ou aos Rossanos. Uns e outros são conhecidos pe lo comportamento duro 
com que enfrentam questões, pela alta capacidade de rev ide. 

Observe-se que tanto a atribuição do sangue quanto sua classificação, mal
grado suas regularidades, comportam variações também significati vas. Por que 
ordem de razões d .  Melan ia  e Toinho i nvocam os Rossanos, enquanto pessoas 
mais distantes aludem ao sangue dos Encarnados? E de seu lado, quai s os valo
res, e de que modo se definem, articulados às atitudes rel acionadas ao sangue? A 
designação dos nomes de famíl ia supõe atribuição de pertenças, e desta maneira 
compreendo a preferência de Toi nho em evocar os Rossanos, famíl ia na qual, em 
algum l imi te, ele mesmo se inclui .  D. Melania, por outro lado, parece reforçar 
com a mesma designação sua distância dos in imigos de sua família, não obstante 
serem ambos ramos dos Albuquerques, inclusive próximos entre si  na genealogia 
da famíl i a - Miguel Yoyô e um de seus irmãos eram casados com mulheres con
s ideradas Livramentos, primos em primeiro grau das vítimas e algozes dos nú
c leos fami l iares que geraram pelo casamento (ver diagrama 2 na página seguin
te) .  Acredito que em seu discurso, d .  Melan ia fez o mesmo que Laurindo, em 
certo depoimento que prestou ao juiz sobre o assassinato de seu i rmão Chico: 

Os réus do presente processo ainda vêm a ser parentes distantes do decla
rante e da vítima Chico do Livramento, pois todos pertencem ao tronco dos 
Albuquerques em Monsanto e de Formosa; que os réus são conhecidos como 
os Albuquerques "Encarnados" moradores da Imburana e, derivam mais 
dos Albuquerques de Formosa; que os Albuquerques que moram na ribeira 
do Pajeú são mais de [outro] tronco ( . . .  ), sendo tido à conta de Albuquer
ques inais calmos e menos violentos; que os Albuquerques Encarnados ( . . .  ) 
têm fama de ser gente braba, sem lei nem rei ,  matando impunemente e 
sempre em grupo . . .  (Processo 578/92. )  



146 INTRIGAS E QUESTÕES 

DIAGRAMA 2 

Encamados atingidos na questão contra os Livramentos 

i o l 

B 

o 
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Em paralelo a esse interesse em sal ientar uma di stância em relação ao rival, 
que também passa pelo próprio sangue, matéria comum. e ao mesmo tempo aque
la que distingue os dois partidos, devo acrescentar, pois parece também relevan
te, que a questão dos Encarnados contra os Livramentos deve ter importado na 
composição das suas reputações na comunidade. No caso específico dos Encar
nados, a questão parece realmente ter s ido a melhor das evidências de que eles 
são homens dispostos, prontos ao revide. 1 9  D .  Melania, por i sso mesmo, também 
poderia ter a ludido ao sangue Encarnado na sua explicação, uma entidade já  
possuidora de  vida própria concedida pela comunidade, quando preferiu referi r 
sua origem.  Mas, para todos os efeitos, d. Melania  não pretende des l igar este 
ramo do conjunto dos Albuquerques, cujo sangue circula em suas veias. Chega 
mesmo a menosprezar, em certo momento, o nome "Encarnado" - "Não existe" 
-, designação afinal de contas forjada pelo i nimigo, possuindo uma conotação 
descri tiva, alusiva a traços físicos. Esta característica, acrescente-se, é uma outra 
contribuição dos Rossanos, que ela mesma reconhece, assumindo-se, nestas con
dições, como Encarnado em relação aos Albuquerques. Estes des lizamentos de 
designações, portanto, reportam sempre a pertenças não menos des lizantes, so-
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bretudo para aqueles que mais trans itam por e las ,  bem menos para quem habi
tualmente não será i nc luído em nenhuma delas. 

Outro problema é elucidar quais os valores atribuídos aos diferentes san
gues e que significados l hes são associados. Paralelamente à forte regularidade 
de adjetivos atribuídos a determinadas famíl i as ,  seus estereótipos afina l ,  o signi
ficado social atribuído a eles pode variar bastante e ao fazê-lo, é o próprio valor 
que se constrói . Um diálogo que mantive durante uma entrevista mostra bem esse 
processo. Meu interlocutor era o sr. Arquimedes Agui ar, homem reputado por 
seus conhecimentos g�nealógicos e históricos de Monsanto e do Pajeú, uma es
pécie de porta-voz da cu l tura sertaneja,  cuja  mel hor reputação, a del icada 
receptividade e o status e levado também o tornam muito recomendável aos pes
quisadores forasteiros. Eu queria, naquele momento, que ele me falasse da repu
tação dos Encarnados. 

PESQUISADORA: . . . eles são considerados brabos. 
ARQUIMEDES (contradizendo) :  São mansos. 
PESQUISADORA (sem compreender) : Mas são valentes? 
ARQUIMEDES: São. 
PESQUISADORA: Eu pensava que brabo e valente era a mesma coisa. Não é? 
ARQUIMEDES: É.  É a mesma coisa. Agora, eles não são de questão. Mas aqui 
é o seguinte: o povo aqui ,  a maioria, são calmos, mas se for bulir neles, 
eles . . .  Lampião, certa feita - disse um tio meu, tio R., irmão de meu pai -
Lampião disse. Morava lá na Ribeira ( . . .  ). Aí entrou uma pessoa da gente 
no grupo de Lampião. Meu tio: "Ô Lampião, compadre C. é valente." "Não 
é não, seu R." Diz: "E como é que homem briga sem ser valente?" Ele diz: 
"Ô, seu R.,  eu não tenho medo de homem valente. Homem valente eu mato 
faci lmente. Eu tenho medo de homem de vergonha e C. tem muita." Dito 
por Lampião: ele tinha medo de homem de vergonha. 

A conversa sugere, desde logo, como os pontos de vi sta divergem em rela
ção à aprovação ou não de cada categoria, como valente, brabo, calmo, pode-se 
acrescentar, manso e mole. Mas, além disso, a relação entre estas mesmas catego
ri as também varia, a ponto daqui lo  que é considerado um par de opos ição, em 
determinada circunstância - valente e calmo, por exemplo - pode ser considera
do s inônimo de uso intercambiáve l ,  logo em seguida - ambos em oposição a 
brabo, categoria de que valente usualmente se aproxima.  Na  operação, o sr. 
Arquimedes l ançou mão de seu ponto de vi sta, que não se isola de muitos outros 
afins ,  de que ele também se al imenta ao mesmo tempo quando o aciona.  Ele está 
colaborando na defin ição das qualidades que são aceitáveis ,  das condições em 
que elas o são e na elaboração de regras de conduta. Ao fazê-lo, ajuda também a 
construi r  os valores aos quais estas qualidades se reportam, a definir  o que é 
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valentia, brabeza, calma, moleza, mansidão. Não sem se deparar com outros pro
cessos semelhantes, com cujos resultados nem sempre o encaixe é perfeito. 

Um outro sofi sticado "intérprete" de sua cul tura, Hermes, um boi adeiro de 
Monte Verde - também possu_idor de ótima reputação, em seu vasto círculo de 
sociabi l idade a que o obrigam os negócios,  ainda que não atinja o mesmo prestí
gio que uma carreira política e a vincu lação de parentesco a nomes importantes 
da h i stória social e pol ítica, al iadas a uma conduta pessoal muito abonadora, 
garantiram ao sr. Arquimedes - ao referir-se a uma determinada famíl ia  com 
representantes em Monte Verde, considerou-a calma, "às vezes até demais".  Con
tou em seguida a história de um de seus integrantes, um médico bem situado na 
sociedade monteverdense, que teve três braças de suas terras tomadas por um 
vizinho.  Apesar do prejuízo e do abuso sofrido, ele reso lveu não enfrentar seu 
vizinho que, explicou Hermes, era muito ignorante . O médico percebeu que se 
levasse o caso adiante acabaria impedido, por ameaças, de freqüentar suas pro
priedades rurais, um aborrecimento mais insuportável do que o prejuízo das ter
ras roubadas. E, evidentemente, mais intolerável do que o i nsu lto que o desres
peito aos l imites veiculou.  Assim, a calma com que Arquimedes caracterizou os 
Encarnados, não obstante sua atitude extrema, não é bem a mesma que Hermes 
atribui ao médico monteverdense, que decidiu não reagir. A pol i ssemia  do termo 
é um produto de seus usos sempre singulares. Seus significados não devem ser 
estanques nem mesmo para quem os aci ona. O médico de Monte Verde teve uma 
intervenção importantíssima no episódio do tiroteio das Ermidas, quanc\o conte
ve os ânimos dos contendores requisitando-lhes as armas, escondendo um ferido, 
socorrendo todos que precisaram, organizando a retirada rápida dos forasteiros, 
apaziguando os residentes, tudo i sto na condição de médico, de parente, de me
diador. Um epi sódio não menos importante na construção e manutenção de sua 
reputação e, afinal ,  a de sua famíli a. . 

O sangue é uma reputação coletiva, atribuída à família. Em meio a um pro
cesso dinâmico, esta noção i ntroduz uma espécie de desaceleração, na medida 
em que fornece aos membros de uma mesma comunidade certos parâmetros de 
c lassi ficação social e, por conseguinte, sugere modos de relação. Uma reputação 
é algo que basicamente independe da vontade individual ,  já que corresponde não 
a qualidades, mas à opin ião de uma comunidade acerca de um de seus membros 
(Bai ley, 1 97 1  a:4), formadas a partir do ju lgamento de diferentes aspectos de um 
comportamento, que constitui uma média obtida de modo sempre "arbitrário e 
obscuro" (p. 7) .  Mas, da mesma forma que as famíl ias não des ignam necessaria
mente um grupo, o sangue não decide uma reputação individual .  Articulado ao 
idioma do parentesco, o sangue jamais é puro e se por acaso ele é algum veícu lo 
de algum valor, entendido como uma espécie de qualidade natural, ele só o é em 
virtualidade. As mi sturas inevitáveis impedem sua atualização mais perfeita. "Fa-
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míli a  é que nem fogo de v ista", disseram-me uma vez, porque "cada fi lho é de 
um jeito" . Referia-se à aparência física, pois nas grandes irmandades sertanejas, 
costuma haver boa variedade na gama de tonalidades da tez e dos cabelos, daí a 
comparação com as cores dos fogos de arti fício.  O sangue determina essas qual i 
dades, mas  também aquelas não visíveis,  de  caráter moral e de  temperamento, de 
m an e i ra q u e  a metáfora pode ser  es tend ida  para ou tros c aracteres  de 
s ingularização.20 Neste sentido, ele é também a ponte entre o individual e o cole
t ivo, entre l i vre escolha e destino, pólos entre os quais os sertanejos real izam sua 
vida socia l . 

Na experiência do cotidiano, encontramos uma forte consi stência de atribu
tos conferidos a determinadas famíli as, sem que isso venha a resu ltar em consen
so de apreciações. Certas famíl i as são conhecidas, por exemplo, pela disposição 
e suscetib i l idade aos desafios, ou pela tolerância em relação a eles, ou pelo fato 
de dedicarem-se aos estudos, ou pel a  afeição à vida das armas. A estes aspectos 
aparentemente neutros, juntam-se sempre adjetivos, mais ou menos descritivos, 
que exprimem avali ações morais :  uma é fornecedora de maus maridos, outra de 
mulheres i nfiéis ;  os membros de uma são ignorantes, de outra são tolos. Sobre 
um repertório comum de atributos, acoplam-se ju lgamentos nem sempre concor
dantes. A lém disso, não é dado em antecipação o atributo de que se l ança mão em 
cada caso. Se de fato encontramos homens i nfié is  ou suscetíveis l igados à de
terminada família, é notável como esta l igação é mui tas vezes operada exatamen
te através da característica em questão. Foi bem i sso que fez d. Melania  a respeito 
de si mesma e de um certo número de seus parentes em relação aos Rossanos, 
quando mencionou a temeridade deste grupo que, para quase todos os efeitos, é 
designado Albuquerque. Operação análoga e não-dissociável daquela na qual um 
núdeo doméstico tende a l igar-se mais com uma das duas famí l ias de origem e 
passa a ser designado pelo mesmo nome, independentemente daquele que envergue 
em seus documentos de identidade e sem perder por completo sua l igação com 
outros grupos de origem. Ligação que pode ser sempre operada por meio de atri 
butos de sangue, vetor de relação. Muitas vezes, a razão alegada para considerar 
um determi nado indivíduo como pertencente à famíl ia  A, B ou C, às quais per
tencem seus antepassados, é o s�u comportamento, sua fi sionomi a. e  sua reputa
ção pessoal ,  que melhor evoca aquela de uma destas famílias - não obrigatoria
mente, por exemplo, as do l ado mascu l i no. 

Ousaria d izer ainda que o sangue é o instrumento através do qual ,  parado
xa lmente, grupos mais  recentes defi nem-se no i nterior de grupos mai ores, 
analogamente a l i nhagens em si stemas uni l i neares, como os Encarnados, os Li
vramentos e vários outros entre os Albuquerques e em qualquer grande famíl ia 
sertanej a. A tez, a disposição ao revide, a suscetibi l idade moral ,  o comportamen
to calmo fora da sua intriga são os caracteres que distinguem os Encarnados 
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dentre os demais descendentes do ancestral pioneiro, que só podem ter surgido a 
partir da sexta geração, contada a partir dele, já que o primeiro casamento com 
uma mulher dos Rossanos aconteceu na quinta. A questão com os Livramentos 
envolveu a sétima e a oi tava gerações, este nome abrangendo mais ou menos a 
mesma profundidade genealógica. As questões, o comportamento que os grupos 
dos envolvidos mantêm nelas e o juízo a que se submetem no seio de uma comu
n idade, são meios privi legiados de consol idar um processo de segmentação, ao 
aprofundar algumas divisões prévias e c l ivar outras. Não será coincidência que 
os Albuquerques da Imburana, ou uma parte deles, passaram a ser chamados pelo  
nome cunhado pelo partido rival .  Tributário dos Rossanos e dos  Albuquerques, 
os Encarnados são um sangue novo e singu lar. O sangue é, assim,  instrumento 
dos recortes, mas também o seu objeto e seu produto. 

Passados os anos, talvez muita gente se tenha esquecido da chacina, mas 
difici l mente se desconhece quem são os Encarnados, homens duros e graves, 
temidos, como se a fama adquirida precedesse os fatos sobre os quais se ergue, 
a lcançando a aura de eternidade que a caracteriza e talvez defina .  Os Livramen
tos também part i lhavam de adjeti vos como os de seus in imigos, segundo dizem, 
com a singularidade de serem homens que gostavam de questão.2 1 Os enunc ia
dos sobre o episódio da questão sugerem reiteradamente a antecipação de uma 
qual idade moral - em última anál i se, também de grupo - a comportamentos, 
veicul ada pe lo sangue, sua causa material . Operam um raciocínio tauto lógico: os 
Encarnados agiram assim porque são Encarnados. Por outro l ado, os narradores 
também não escondem que foram os fatos que forneceram as bases para a dist in
ção dos Encarnados enquanto tai s .  Retornando à hi stóri a dos Encarnados versus 
Livramentos, que reconstruí a partir de várias fontes, acredi to que se faça mais 
v i sível o processo através do qual  uma entidade, como os Encarnados, atual iza
se enquanto tal , em toda ambigüidade de que i sto sempre se constitu i .  

Adesões e solidariedade 

Apesar das tentativas que se evidenciam de contornar a in imizade, um grupo 
composto por Miguel Yoyô e seus fi l hos, adicionado de alguns primos destes 
ú l ti mos, conforme foi dito acima, armaram uma emboscada para Chico do Livra
mento e o mataram. Daí por diante, a questão de família tomou plena proporção, 
i niciou-se um estado de guerra. Nessas condições, acelera-se a dinâmica das i n
c lusões sociais .  Os Yoyôs deixaram suas terras, v izinhas às de Chico do Li vra
mento, onde haviam passado a resid ir  algum tempo antes, e voltaram para a 
lmburana, de onde eram originalmente. Diz-se que a mudança dos Yoyôs desta 
fazenda para aquela outra próxima ao Livramento segui u-se a um desentendi
mento com parentes muito próximos, certamente grave, v isto que terá implicado 
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um arranjo terri toria l .  Após um período de hesi tação, em que os conselhos eram 
contraditórios, Miguel e sua famíl ia decidiram migrar para outro Estado. Admi
te-se que, através de um mediador, os in imigos souberam do seu destino e não se 
deixaram conformar: 

Quando chega lá [no outro Estado] , poucos dias logo, apareceu lá um cabra 
desconhecido que já foi a mandado deles daqui para lá, para estranhar. Aí, 
os meninos começaram a conversar e aí começou logo uma encrenca; bri
gando Jogo, né? Aí, eles mataram o rapaz que é fi lho do Miguel,  né? ( . . .  ) 
Aí, o meu tio ficou, eles prenderam. A polícia prendeu, né? E o menino, a 
polícia deu ajuda, e ela [a mãe dele,] veio trazer para Monsanto ( . . .  ) Deu 
ajuda, que eles eram desconhecidos Já, né? Aí deu ajuda, ela trouxe. Logo, 
logo, mataram meu tio na cadeia. Aí o prefeito se assombrou, ficou assom
brado, não quis conversa mais. 

Na já citada Pronúncia do ju iz, as circunstâncias foram um tanto diferentes, 
sem contudo dei xar de evidenciar o modo como as relações são ativadas nas 
questões de família . O magistrado afirma que a pol ícia cercou pai e fi l hos quando 
eles estavam junto a um telefone público, na cidade em que se refugiaram, to
mando notícias de um sobrinho de Miguel, assassinado no dia anterior. A presen
ça da polícia sugere que de alguma forma ela foi. acionada no encalço do grupo. 
Além disso, a circunstância da morte do tal primo é em si  mesma passível de 
suspeita. A autoria do homicídio não é mais objeto de dúvida: foi um primo da 
vítima, fi lho de um i rmão de sua mãe e de Miguel (de quem a vítima e o assassino 
eram seus zs e BS respectivamente. Ver diagrama 2) .  Segundo o ju iz, o incidente 
foi provocado pela vítima que quis reaver uma arma apreendida pela políc ia  em 
propriedade de seu pai, na lmburana, e que ficou em posse de seu primo, com 
quem foi buscá-la. Para a família, contudo, o que se passou foi uma traição. O 
rapaz terá agido pura e s implesmente a mando do in imigo, tendo até recebido 
dinheiro para i sto, pois a outra famíli a  temeria a vítima em particular, dadas as 
suas demonstrações de valentia em outros episódios, que não lhe negava o san
gue dos Rossanos. Seja como for, criou-se uma divi são i nterna em paralelo à 
rival idade com os Livramentos, que logo se articulou a ela. Naquele rriesmo do
cumento, o ju iz  menciona uma representação criminal aberta pelo pai do assassi
no, Vicente, contra o pai da vítima, Nestor, em razão de uma tentati va de homicí
dio partida deste últ imo e dirigida ao primeiro. Vicente, contudo, não" levou 
adiante sua denúncia, tendo-se retirado com sua mulher e fi l hos para o in terior da 
Bahia.  D. Melania explicou-me que, por se tratar de parentes tão próximos, a 
morte do fi lho de Nestor não foi v ingada. De todo modo, o afastamento definit ivo 
da terra natal corresponde a uma declaração de culpa ou de inferioridade relativa; 
uma forma de punição menor, que não exc lu i  em defin i ti vo, como de costume, 
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que sobrevenha a maior. O que aconteceria se a famíl ia  aparecesse em Monsan
to? "Aí é que eu não sei , né?", di sse d .  Melania. 

Ainda em meados de 1 980, em outubro, vários homens dos Livramento ar
maram uma emboscada na fazenda Imburana, que deu lugar ao episódio talvez 
mais memorável da hi stória do Encarnados contra os Livramentos ,  mais uma 
contribuição dos Albuquerques para o épico sertanejo, que afinal  não se encerrou 
com o fim da grande questão mantida por um certo setor da famíl ia contra os 
Garcias; nem com a passagem de Lampião para o outro l ado do São Francisco e 
o desmonte do cangaço em Pernambuco, para cujas hostes os Albuquerque, den
tre outras grandes famíl ias do sertão do Pajeú, deram i mportantes contribuições .  
Abriu-se fogo, como 60 anos antes, em certa madrugada, depois que os Livra
mentos se aproximaram da Imburana e armaram a tocaia de dentro de uma casa 
abandonada, próxima àquela onde Nestor e os fi l hos de Miguel Yoyô resid iam .  
Era escuro quando u m  fi l ho de Miguel, de 1 4  anos, a caminho d o  trabalho na  
roça, foi alvejado com um tiro de  espingarda calibre 1 2 . O alarme estava dado. 
Na parede perpendicu lar à janela de onde saíam os tiros, vi as marcas das balas 
cuspidas da boca da espingarda de Nestor, um regi stro da fúria da briga, como a 
memória de Nestor e a terrível cicatriz que aquele men ino, hoje adul to,  traz em 
seu abdômen . Ele foi socorrido nove horas depoi s ,  quando encontrado por acaso 
junto a um imbuzeiro, inconsciente. Por horas, um punhado de homens dos En
carnados haviam enfrentado um número bem superior de homens dos Livramen
tos. Deste último lado fariam parte, junto a outros 1 2  homens aos quais Nestor 
nomearia dois anos depois ,  na delegacia de Monsanto (Processo 4 1 64/9 1 ) , seu 
cunhado Vicente e o fi lho que assassinara o primo e imputara o crime aos Li vra
mentos. Descoberta a farsa, di sse Nestor, eles encontraram apoio entre os in imi
gos. Esta adesão ao in imigo por parte de parentes tão próximos mostra-se um 
assunto incômodo. Disseram-me que o pai do homicida desconheceu por  algum 
tempo que fora seu fi lho, não os Li vramentos, quem matara seu sobrinho.  Assim 
mesmo, ele protagonizou dois epi sódios contra seu cunhado, segundo se alude 
nos processos da Comarca de Monsanto (578/92; 4 1 64/9 1 ) .  

Apesar da  ferocidade da  briga que por pouco não causara mais uma morte, a 
questão manteve-se, até este ponto, bastante c i rcunscrita, comparado ao que se 
seguiria.  Do lado dos Encarnados, eram apenas dois grupos domésticos, os pais e 
fi lhos solteiros, que estavam brigando. Os demais não "ti nham nada com os Li
vramentos", disse-me d.  Melania. "Só tinha, porque era tio, a gente sentia, né?" 
Mesmo Vicente e seus fi l hos excluíram-se da hi stória, quando tomaram o rumo 
da Bahia. Tai s  condições não favoreceram os Encarnados, que quase sofreram a 
quarta baixa em nova emboscada contra outro fi lho de Miguel,  em 1 986. À custa 
de prolongados cuidados médicos, ele sobreviveu, embora com seqüelas. Entre 
os Encarnados, muitos crêem que os Livramentos desfrutavam de proteção de 
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autoridades e talvez por isso tenham atingido a audácia de uma nova investida, 
mas desta vez contra alguém fora do grupo ao qual até então a questão se manti
nha c ircunscrita. Eles mataram um sobrinho de Nestor, fi lho de um i rmão de 
Miguel,  pela s imples razão de ter o rapaz ajudado a socorrer aquele primo seve
ramente ferido na emboscada anterior, segundo afirmam convictamente os En
carnados. Os Livramentos queriam impedi r  toda e qualquer ajuda di spensada aos 
seus in imigos. Nestas suas duas investidas, reacenderam a fogueira da l uta e dos 
brios dos Encarnados, depois de cerca de um ano e meio, durante os quais não se 
regi straram - nem nos documentos escri tos, nem nas narrativas que ouvi - outros 
episódios da questão. 

A nova morte tornou os cuidados com aquele ferido um impasse e redefin iu  
os rumos da questão. Já  fora do hospi tal , mas  requerendo ainda muitos cuidados 
médicos impossíveis de mini strar na fazenda, era necessário que algum parente 
residindo na rua de Monsanto abrigasse o ferido, mas os Li vramentos ameaça
vam fazerem-se in i migos de quem socorresse o rapaz. Clemente Santana, assim 
mesmo, conduziu à sua residência o sobrinho de sua mulher e por sua ousadia 
teve a casa cercada pelos rivais dos Albuquerques da Imburana, os Livramentos . 
O "cerco" consi sti u no trânsito ostens ivo, em automóvel ,  em frente à porta de 
C lemente. Os Livramentos já haviam passado duas vezes por al i ,  em atitude amea
çadora. Yaldick, dentre eles o mais afeito às armas , como era notório em Mon
santo, ainda ameaçou fazer mei a-volta quando, da terceira passagem, depararam
se com C lemente, aguardando-os só, de peito nu e bermudas, desarmado. 

A imagem é fecunda e compensa a econom ia de palavras com que ele narra 
sua ati tude. Sr. C lemente é uma pessoa de prestígio na sociedade monsantense, 
como c idadão, pai de famíl ia, homem de negóc ios;  uma das l ideranças de uma 
famíl i a  importante no sertão do Pajeú, homem com trânsito entre as autoridades 
locai s,  estaduais e ao menos uma nacional . Negar apoio aos parentes da esposa 
talvez não fosse um gesto abonador de seu prestígio e de seu caráter, além de 
sugerir uma sujeição à vontade dos Livramentos pouco dignificante para alguém 
de sua posição. Sair ostensivamente desarmado, por outro lado, o fator sempre 
subl inhado em sua narrativa, exibe ao opositor - e também ao interlocutor da 
narração - sua coragem e, malgrado as ameaças, a di sposição de não brigar. S ua 
atitude, contudo, não dei xou de conduzir um desafio aos adversários. Não cum
prir a ameaça era de certa forma reconhecer-se mais fraco. Mas se matá- lo naque
le momento era fác i l ,  as conseqüências de um ato a cuja violência se acrescenta
ria a covardia poderiam ser muito graves. Até aquele momento, Clemente Santana 
era apenas um partidário dos Encarnados, que os Li vramentos ameaçavam tratar 
como um deles, ou seja, seus inimigos figadais. Se cumpri ssem o desafio, porém, 
teriam de l idar com alguém que não deixava de ser, antes do mais, um Santana do 
Imbuzeiro. Anos antes, Monsanto já vira no que i sso poderia resultar, quando um 
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primo de sr. Clemente, Leopoldo Santana, foi o cabeça de uma seri íss ima ques
tão contra os Borges (ver Capítulo 4). Esta ambigüidade de pertenças, a certeza 
de q ue o fato de estar em questão contra os Encarnados não preven i ri a  uma briga 
aberta contra os Santanas do Imbuzeiro caso atingissem um deles, provavelmen
te conteve os ânimos naquele dia. 

A s ituação de sr. Clemente manteve-se nessas fronteiras de indefi nição por 
algum tempo, durante o qual não faltou quem lhe fosse levar recados de q ue os 
in imigos pretendiam emboscá-lo, porventura no intuito de testar seus desígnios e 
informar a este respeito os Livramentos, como supõe o sr. Clemente. Menos de 
três meses depois ,  contudo, os Encarnados ti veram êxito em uma emboscada 
armada durante um evento festivo nos arredores de Monsanto, quando mataram 
Pedro Livramento. A resposta veio de imediato. Movidos pelo choque, os Livra
mentos partiram para matar um inimigo. Consta que eram doi s  os possíveis  al
vos, tudo dependia de quem encontrassem primeiro: Clemente Santana ou um 
cunhado deste, i rmão de d .  Melania. 

Qualquer um dos dois que ele encontrasse. Porque ele sabia - porque você 
sabe que quem mora assim em lugar pequeno sabe o que todo mundo faz, 
né? - então ele sabia que Clemente podia estar em casa, na calçada, como 
João também . Ele tinha passado lá e tinha deixado João trabalhando na 
calçada. E foi certo. Quando chegou lá, estava. Matou ele com uma espin
garda 1 2 . Deu um tiro na cabeça dele que foi preciso amarrar, como é? 
Apacar a cabeça que ficou toda furada. Estourou os miolos. Não ficou nada. 
Na mesma hora. Só fez descer, só fez descer. Que a [festa onde mataram 
Pedro Livramento] era aqui em cima. Só fez descer. 

A truculência  e rapidez da seqüênci a  de assassinatos que assombrou toda 
Monsanto foi registrada também em jornal de Recife. O fato se dera dois anos 
após a primeira morte do confl i to. Meia hora é o tempo que se calcul a  entre a 
primeira e a segunda morte. A terceira aconteceria 9 dias mais tarde, quando 
Valdick Livramento, supostamente o principal braço armado em sua famíli a, foi 
assassinado. O mesmo jornal aponta os i rmãos de João como os principais sus
peitos. Para os Encarnados, este foi o golpe que defin iu  sua superioridade, por
que depois disso o fogo cessou, ou antes, interrompeu-se. Os Livramentos dis
persaram de Monsanto. Laurindo, seu l íder, vive hoje no Ceará, constituiu  nova 
famíl ia. Os que ficaram aqui não pertencem ao grupo q ue entrou na questão. 

Na opin ião expressa pelos Encarnados, a v irada não foi casual, mas fruto de 
suas deliberações acertadas. A s i tuação para eles estava insuportável . Nestor che
gou a declarar na polícia, durante uma d i l igência que esta fez até a Imburana por 
ocasi ão do assassinato de Pedro Livramento, que os in imigos os privavam de sair 



0 INIMIGO PARENTE 155 

de suas casas. As ameaças que faziam val iam também para todos os que prestas
sem auxílio aos desafetos e atingiram tais proporções que um de seus primos, 
vivendo na cidade de Monsanto, teve de vender seu negócio .  Neste ponto crítico, 
houve uma reunião entre os Encarnados, em que tomaram parte quatro homens, 
sendo um deles Clemente Santana, cuja opinião consu ltaram. "Agora não tem 
jeito ;  tem que v ir  para a cidade." Seu conselho foi de pronto segu ido pelos ho
mens, que abandonaram suas roças. Mas era preciso que abusos não fossem co
metidos por conta desta mudança. Os próprios "meninos" diretamente envolvi
dos com as armas desconheciam a di sposição indu lgente de que se fizeram obje
to por parte de autoridades. Naquele tempo, Monsanto foi alvo das atenções da 
Segurança Pública. Promoveram-se ações po l iciais - sempre débeis ,  na opin ião 
de mui tos cidadãos - no intuito de conter a escalada de violência que novamente 
ganhava as páginas pol ic ia is  dos notici ários da capital . Por uma das b l i tz mon
tadas na estrada, um automóvel carregado com "todo tipo de arma" que guar
neceri a os Encarnados a caminho da cidade passou absolutamente i ncólume e 
imperturbado. Mas não foram autoridades pol ic ia is  que acuaram os Li vramen
tos. Seus parentes e in imigos o fizeram, por meio da tradicional e arri scada 
emboscada, "ao fuz i larem em plena luz do d ia, numa via pública desta cidade, 
( . . .  ) ' Valdick Livramento ' ,  pri mo legítimo dos faleci dos 'Chico do Li vramento' 
e ' Pedro Livramento"' ,  conforme relata o ju iz  de Monsanto em sua pronúncia 
no Processo 578/92. 

Coube aos meninos a seleção e execução de seu alvo, ou sej a, aos homens 
que se i ncumbem material mente da vingança em nome de uma famíl ia, a qual 
não l hes consagra, contudo, a posição de autoridade atri buída aos homens de 
prestígio, uma categoria s imbol icamente assoc iada à maioridade (ver Capítulo 
5). A condição de subord inação dos sujei tos dessa esco lha está i mpl íc i ta na 
menoridade que lhes foi imputada, cujo s ignificado não se esgota na descrição 
de uma faixa  etária ou um estado c iv i l .  Alguns dos mai s  velhos não somente se 
i sentam como afi rmam ter di scordado, na época, da determinação de tomarem 
Val dick como alvo da retal i ação. Apesar de ser considerado o valente dos in i 
migos, membros dos Encarnados di sseram-me que Lauri ndo, o l íder notório 
dos Li vramentos, já hav ia  matado um ju iz  e que seus roubos foram certa vez 
desbaratados por um certo capi tão Adol fo, de quem Leopoldo Santana, o primo 
mui to chegado de Clemente, ser ia uma espéc ie de a/ter ego. Dada sua posição 
na famíl i a  e suas alegadas l ides no mundo da i legal i dade , era suposto que se 
Laurindo fosse de alguma forma neutral i zado, ating iriam o ponto nevrálgico 
do i n im igo. Este costuma ser o raciocínio comum a muitas questões de famíl ia ;  
mas, aparentemente, os meninos consideraram priori tário alvej ar o calcanhar
de-aqu i  les .  

Duas ressalvas precisam ser fei tas neste ponto. Indi scutivelmente, essas ava-
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l i ações de erros e acertos estão sendo fei tas por um dos lados somente, de modo 
que a racional idade do opositor só pode ser presumida·, e presumida desde um 
ponto de v ista totalmente avesso à neutral idade. Em segundo lugar, elas são fei 
tas post factum. Dado o aconteci mento, presume-se - novamente - as  causas 
plausíveis .  Entretanto, também é preci so notar o quanto estas inferênci as e dedu
ções conservam uma relação com as ações do passado. O cálculo é uma parte 
fundamental na intriga, marcada pela i ndeterminação, pela  i mprev i sib i l idade 
parcia l ;  um campo de possib i l idades. As decisões só podem ser tomadas com 
base em dados supostos e conseqüências adi vinhadas. Desta forma é que se cal
cu la os ri scos que se corre e que se provoca no oponente. 

Daí a necessidade de muita ponderação em cada ato. "Vingança é um prato 
que se come frio", diz um conhecido provérbio que certa vez ouvi um sertanejo 
reproduzi r tendo em mente a questão de sua própri a famí l ia. O arroubo dos Li- -
vramentos em v ingar Pedro é um marco da perda de um domín io que até o mo
mento pareci am deter sobre toda a situação. Por um lado, o assass inato de outro 
irmão dos Livramentos foi um ato, sem dúvida, muito arrojado . Por outro, os doi s  
alvos cogitados para a retaliação i mpl icaria o cumprimento de u m a  promessa 
feita alguns meses antes, de incluir  novos in tegrantes no círculo das possíveis  
vítimas .  Talvez os Li vramentos cogitassem que eles dois ,  como pessoas da famí
l i a  residentes na ci dade e detentoras de algum prestígio a l i ,  pudessem estar apoi 
ando de  alguma forma os  ri vai s,  algo que nunca ficou suficientemente desvelado, 
pelo fato de o ponto de v ista deles ser, para todos os efeitos, inacessível para 
mim.22 O certo é que a ameaça a Clemente foi concreta o bastante para que rapi
damente seus primos e sobrinhos, pelo lado dos Santanas, viessem em bom nú
mero e de vários pontos por onde se espalham no sertão do Pajeú, prestar seu 
apoio armado de defesa contra as ameaças ao parente, no dia em que mataram 
seu cunhado João. O resu l tado evidente do arroubo dos Livramentos foi a conso
l idação de um alargamento signi ficativo do universo das pessoas diretamente 
envo lvidas na questão, conforme d.  Melan ia  expressou com s impl ic idade e pre
ci são :  "Quando eles mataram João, a gente tomou conta também . Aí ficou uma 
fam íl ia  só brigando com a outra lá ." Os irmãos de d.·Melania são os principai s 
suspei tos de ter atirado em Valdick. 

Para além do sangue 

A retirada dos Livramentos, ou melhor, do setor daquela famí l ia  que partic i
pou da questão contra os Encarnados, tem,  para a lguns,  moti vos d istintos do 
medo da disputa em vi rtude da e l iminação do seu grande braço armado. Disse
me um antigo funcionário do cartório, que eles dei xaram Monsanto em fuga da 
Justiça, cuja  punição não quiseram suportar. 
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Tinha umas ordens muito pesadas para prender, aí [eu ]  disse a e les que eles 
poderiam a qualquer hora ser presos e eles foram embora. Não morreu mais 
n inguém, tão tudo bem. Que esse negócio de prender gente hoje . . .  não vale 
a pena, que prende aqui,  o tribunal solta. Aí quando eles vêm, aí vão matar. 
Isso eu disse ao juiz. Eu digo: "Mandaram prender esse povo, são meus 
parentes. Agora, se mandar prender eles, o senhor sabe que aqui  prende, 
com uma semana eles estão fora. O advogado bota para fora com habeas 
corpus. Aí, eles chegarem aqui,  eles vão se matar direit inho." Eu disse 
mesmo ao juiz. Aí eu preveni  que eles não ficassem aqu i .  Aí eles tomaram 
esse conselho. 
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Para além de demonstrar a vari ação das apreciações sobre um mesmo fato, 
neste caso a debandada dos Livramentos para o Ceará, a passagem alude igual
mente ao modo como também tomam parte nas questões pessoas que não estão 
l igadas aos grupos em combate, necessariamente, por nexos de sangue. Há duas 
formas de participação em questões a princípio consideradas alheias: como paci
ficador, posição que exige neutralidade, ou apoiando um dos lados. As duas for
m as, porém, comportam sempre o ri sco de tornar os intervenientes, em princípio 
externos, membros de um dos lados. 

Os pacificadores são aqueles que voluntariamente ou a conv i te intervêm para 
in terromper a série de agressões que ameaça perpetuar-se. Sua neutralidade é 
condição fundamental para que as partes cheguem a algum acordo. Por i sso, ele 
precisa demonstrar sua equidistânci a  em relação aos dois lados e ser alguém de 
grande credib i l idade. As suas negociações nem sempre lhe preservam esta ima
gem, contudo. Foi i sto que aconteceu com um dos principais líderes dos Albu
querques - entre outros, segundo ouvi. Suas propostas de acordo foram acolh idas 
pelas duas famílias em con fl i to, mas em seguida uma delas considerou que ele 
apoiava o lado rival , de um modo não mui to c laro: conselhos, articulações na 
esfera das autoridades públicas, comunicação de informações são as j usti ficati
vas vagas alegadas para tal conc lusão. A neutral idade deste modo questionada, 
seu papel e suas propostas são recusados; sua participação no contl i to acaba por 
i denti ficar-se com aquela de primeiro tipo. 

Clemente Santana é um exemplo da outra forma de intervenção em uma 
questão não propriamente sua.  Seu casamento com d.  Melania não permitia su
por sua indiferença em relação ao que se passava. Enquanto dava hospedagem, 
socorro e, talvez, conselhos, sua posição na questão manteve-se sempre ambí
gua. Em momentos como aquele em que foi cogi tado como alvo, sua absorção 
parece i ne lutável ,  ainda que ela jamais sign i ficasse que Clemente deixaria de ser 
um Santana, pois se a ameaça se concretizasse, o con fli to i rremediavelmente atrai
ria seus parentes. A partir de algum momento, sempre impreciso e di scutível,  ele 
passou a integrar um dos lados da questão, de modo que sua relação com os 
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demais membros podia ser descrita em termos de so l idariedade passiva (era um 
dos alvos concebíveis)  e também de so l idariedade ati va, se considerarmos que 
seus conselhos e sua in tluência  pessoal na soc iedade monsantense i ntervieram na 
condução da questão conforme efetuaram os Encarnados. 

Sob esta forma de participação em uma questão em pri ncípio alheia encai
xam-se outros modos de apoio que podem ser moti vados por outros l aços além 
do parentesco ou do casamento. Os crimes de encomenda são formas usuais e 
acei táveis  de compensação da vingança; não se verifica alguma espécie de exi
gência tradicional em torno de quem diretamente deve obter a compensação do 
dano que atinge um determinado grupo, nem mesmo de que ele faça parte deste 
grupo atingido. Assim, muitos atentados movidos por vingança incluem pistoleiros. 
Em sua defi nição mais simples, este termo designa aqueles que cometem um 
crime a pedido de outrem, em troca de um pagamento. Mas logo percebemos; 
pelas formas de acionamento do termo, que a encomenda de um crime costuma 
envolver bem mais do que uma mera transação comercial (cf. Barreira, 1 998) .  
Possi velmente por despeito, os braços armados do lado rival, mesmo quando eles 
pertencem efetivamente à famíl ia, são mui tas vezes chamados pistoleiros, con
forme vi aplicarem o termo, por exemplo, a Valdick,  não obstante tratar-se de um 
primo legítimo dos irmãos Livramentos. Isso não s ignifica que o termo seja apli
cado indiferentemente a qualquer um que pegue em armas ou que cometa a v in
gança. Normalmente, chama-se pistoleiro aquele que já fez outras encenações 
públ icas de sua valentia. Naquela pronúncia já várias vezes ci tada ( Processo 578/ 
92), peça de rara loquacidade comparado ao que vi nos outros processos, o ju iz  
abriu um parêntese: 

Esse "Valdick Livramento" tinha uma vida pregressa pouco recomendável 
(respondia a crime de lesões corporais em Monte Verde-PE, foi ,  indireta
mente, quem propiciou, com uma discussão inúti l ,  o assassinato de M. I .  por 
parte de um tal "N." ( . . .  ) , afora estar sendo processado nesta Comarca por 
contravenção por porte não-autorizado de arma de fogo). 

A passagem pe la polícia não é certamente o que justifica chamar alguém de 
pistoleiro, mas esta pequena coleção de transgressões registradas evoca imagens 
de um homem que gosta de confusão, aquele que toma parte em brigas e d iscus
sões, faz alguns disparos em públ ico, que "acaba com as festas", imagens soci al
mente parti lhadas e que devem ter i nspirado também o ju iz - para as comarcas 
sertanejas são muitas vezes nomeados juízes da região ou oriundos de pontos 
mais di stantes do sertão nordestino. Nas questões sertanejas, esses homens por 
qualquer motivo afeitos à vida de armas, costumam tomar parte ativa, mas a 
natureza de sua l igação com um dos lados ri vais é muitas vezes ambígua e daí 
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parece-me derivar a ambigüidade do termo pistoleiro. No caso de Valdick, o fato 
de e le ser chamado assim não o impede de ser integralmente considerado como 
membro do lado ri val, condição que seu l aço de parentesco consolida. O mesmo 
poderia ser dito a respeito dos fi lhos de Miguel Yoyô acusados de alvejar Pedro 
Livramento, que foram designados pistoleiros pelo próprio delegado de Monsan
to.23 Mas quando a di stância social entre os "donos da questão" e seus braços 
armados aumenta, esta absorção deixa de ser uma conseqüência evidente e a 
so l idariedade a causa mais p lausível .  Os Livramentos acusaram os Borges de 
terem dado apoio aos Encarnados, por ocasião do assassinato de Pedro Livra
mento e por este motivo, alguns homens daquela famíl i a  foram chamados a de
por na delegacia de Monsanto. A acusação está sintetizada nas perguntas que o 
delegado lhes fez:  

Perguntado ao dec larante, se o mesmo dá cobertura e abrigo a esses 
pistoleiros, inclusive oferecendo serviços, DIGO, "serviços" aos mesmos, o 
declarante respondeu que, não é verdade, pois das vezes que trocaram tiros, 
ou seja, os Livramentos e os Encarnados, sempre foram em suas proprieda
des, e não na propriedade do declarante, pois lá eles não residem, nem têm 
cobertura. 
Perguntado ao declarante se o mesmo estava na [ festa] com o intuito de 
apontar "Pedro Livramento" e seus irmãos aos pistoleiros, seus assassinos, 
e o mesmo respondeu que, nunca passou por sua cabeça, nem dos demais ,  
em apontar os "Livramentos" a seus in imigos, pois al i estavam com a fina
l idade de ( . . .  ) se divertirem e não para procurarem confusão; perguntado ao 
declarante se o mesmo foi o autor da remoção do jovem ( . . .  ) que fora balea
do ( . . .  ) e estava no Hospital Regional desta Cidade, o mesmo respondeu 
que, não retirou tal pessoa do Hospital, nem tampouco o transportou em um 
opala, levando o mesmo para a [sua] Fazenda. 

Na Justiça, o envolvimento dos Borges passa como uma suspei ta e possi
velmente era exatamente i sto que s ignificava para os Livramentos .  Pude cons
tatar, a partir de outra briga de família , como é que os intrigados vigiam não só 
seus desafetos di retos, como também as suas companh ias .  Sem dúvida, este é 
um bom motivo para que as pessoas à volta dos antagoni stas encenem de modo 
algo ritualizado seu posicionamento neutro diante do con fl i to. Possive lmente,  
os acusadores notaram e ju lgaram excessiva alguma aproximação entre Encar
nados e Borges. Embora eu não tenha obtido um acesso direto a seu ponto de . 
v i sta, tenho conheci mento de que, de fato, exi ste uma aproximação entre certos 
membros das duas famíl i as ,  havendo entre elas uma amizade. Não me foram 
esc larec idos, em momento algum, os seus termos mais concretos, de modo que 
não sugiro que tenha ou não havido de fato uma colaboração dos Borges com 
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os Encarnados em sua questão. Esta plaus ib i l idade no entanto não me parece 
despre'dve l .  

Quando um homem decide encarregar-se pessoal mente de  justiçar seu intri
gado, ele sabe que seu risco é desmantelar-se, de ver-se i rremediavelmente lan
çado na i l egalidade. Aos olhos da Justiça, ele é um criminoso, mesmo que muitos 
em sua comunidade não o vejam desta forma. A tentativa de evi tar o desmantelo 
é sem dúvida uma boa razão para encomendar um crime a um terceiro - que não 
necessariamente é bem-sucedida - e não ser socialmente muito censurado por 
isso. Mas, se efetivamente um vingador, mesmo na qualidade de mandante, tor
nar-se perseguido da Justiça, ele terá de manter-se fora do circuito da vida social 
regular. Não poderá mais transitar em locais públicos, não real izará mais l ivre
mente qualquer atividade produtiva. Na verdade, é desse contingente de desman
telados que são egressos muitos pistoleiros. A condição a que sua v ingança o 
condenou passa a l he conferir algum poder de barganha, porque pode evi tar que 
outro se desmantele como ele, além de já ter posto à prova a sua disposição. Uma 
al iança com ele torna-se valiosa. 

Um desmantelado está impedido de participar na vida social  regular, mas 
não é um morto social .  Principalmente se for conhecido por seus dotes na vida 
em armas, se tiver alcançado uma fama (ver Capítulo 3). Mas a sua vida social  
permanece um objeto de juízo entre seus pares, não só da Justiça. As qualidades 
de um homem valente podem ser exaltadas, sobretudo se ele as usar de um modo 
considerado correto. Não é esse o caso do pistoleiro que vende estritamente seu 
serviço por um pagamento, sem qualquer vínculo com nenhuma das partes .  Mas 
a ajuda que ele dá em nome da amizade é um meio de salvaguardar uma reputa
ção, não obstante a condição de desmantelado. 

A vida desmantelada torna alguém um parceiro pri vi legiado para atividades 
i legais .  Mas, se um desmantelado quer mostrar que sua condição não faz dele um 
bandido, ou seja, na medida em que a condição do desmantelo não condena ne
cessariamente as suas qualidades morais ,  ele torna sua ajuda armada mais do que 
uma mercadoria; faz dela uma dádiva - ainda que em acréscimo a uma eventual 
transação comercial .  Uma dádiva, inclusive, no sentido em que suscita reciproci
dade, pois ocorre muitas vezes que o auxíl io armado transite nos doi s sentidos. 
Assim, a condição de pistoleiro não exclui  a de amigo, embora evidentemente 
não sejam a mesma coisa. De sorte que a constatação de uma relação de amizade 
faz da suposição de que existe algum tipo de col aboração armada alguma coisa 
perfei tamente concebível,  sobretudo entre duas famíl ias em que se sabe exist ir 
desmantelados, como é a dos Borges e a dos Albuquerques da Imburana, a exem
plo de tantas outras. Se a ajuda exterior ao de um grupo rival é seriamente cogi ta
da, o "serviço" de um pistoleiro pode ser tomado como apoio e ele passa a ser 
considerado um aderente. Nessas condições, poderá mesmo ser considerado um 
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alvo possível da questão, e não apenas a lguém que se pretende el iminar por ter 
sido a causa eficiente de algum homicídio - excluindo-se desta relação de presta
ção de serviço a solidariedade passiva presumível na situação anterior -, confor
me sucede muitas vezes aos pistoleiros. Portanto, ele poderá ser assimi lado a um 
dos partidos, ainda que não caiba estritamente sob a designação do mesmo nome 
de família. Uma situação muito próxima daquela  que descrevi um pouco mais 
acim.a acerca de Clemente Santana. 

Há ainda outras maneiras de apoiar uma das partes em confl i to, sobre as 
quai s se pode sempre apl icar o mesmo raciocínio com respeito ao risco do apoio 
tornar-se uma i nclusão em algum dos lados. O risco é sempre mais elevado quan
do o apoio é armado, conforme prestam muitas vezes policiais,24 na qual idade de 
amigo ou de pistoleiro, com toda a ambigüidade que as circunstâncias suscitam. 
Deverá ser menor quando o apoio  dado ou suspeito são tai s como diminuição do 
rigor na repressão, oferta de socorro médico e material, conselhos táticos, infor
mações úteis .  Observe-se que parte desses auxílios pode ser prestada por pessoas 
de condição social elevada, que ocupam cargos de autoridade pública, ou exer
cem uma profissão que lhes confere distinção, enquanto outra parte pode ser 
desempenhada por basicamente qualquer um, sem importar sua condição social .  
Podem também ser prestados por pessoas situadas bastante à margem ou mesmo 
fora da comunidade, pois na esfera das l igações políticas também transitam ne
gociações sobre medidas das esferas governamental e jurídica que atingem os 
propósitos das questões. Ainda que se suspeite muito gravemente acerca desse 
trânsito de ajuda e de favores, nem sempre aquele que favorece o outro lado está 
apto a converter-se em inimigo, por ser demasiado superior ou inferior, por estar 
muito distante. 

Questões de distância 

Se a relação de intriga que prevalece nos períodos durante os quai s  a disputa 
permanece em latência  presume uma proximidade entre as partes, no sentido da 
moral e da hierarquia social (ver Capítulo  I ), o mesmo deve acontecer nos mo
mentos mai s  explosivos das atualizações das v inganças - período que designo 
como questão para demarcar uma zona de intensificação pertencente ao mesmo 
processo. A des igualdade de recursos materiai s e sociai s  inviabi l iza por si mes
ma qualquer possibi l idade de levar adiante uma disputa com as características 
das questões sertanejas, tendo em vista o prejuízo econômico e social que e las 
acarretam. Se um dos partidos não tem condição de oferecer uma ol'osição 
equ iparável ao rival, a rel ação entre eles basicamente encerra-se e, portanto, tam
bém a questão; ou então, ela mantém-se residual (ou mesmo como intriga - ver 
Capítulo  I ) . Não se aceita nem se deseja brigar com qualquer um, em nome da 
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própria dignidade social .  Ouvi , certa vez, chamarem de "galo cego" àquele que 
pretende provocar questão com quem lhe é obviamente superior. Tai s  desafios 
devem ser recusados,  d i s seram, sob ri sco de desmorali zação, de fazer-se 
equ iparável ao opositor, inferior, desde um ponto de vi sta material ou moral. 

As adesões a um dos partidos em conflito sempre acarretam o ri sco de resul
tar em absorção, mas esta absorção contém em si  a possibi l idade de general iza
ção do conflito para outras famílias, às quai s  os aderentes estão l igados.  Teorica
mente, as questões de família carregam sempre em si a possibi l idade de se 
agigantarem de modo i ncontido, mas não é o que acontece de fato, dados os 
mecanismos sociais de controle de tai s s ituações. Um deles tem a ver com o 
modo como se organizam as famílias sertanejas; as divi sões que l hes são internas 
e operatórias - como a s i tuação de intriga demonstra - impedem que todos aque
les que enverguem um nome, ou mesmo que admitam sua pertença à determi na
da famíl ia, sejam automaticamente incluídos no conflito. Outro, com as d iferen
ciações de status, que estão em jogo durante os confli tos, que fazem deles algo 
i nevitável ou rejeitável .  Uma questão, como uma intriga - e outras tantas formas 
tradicionais de conflito - não se estabelece entre lados muito diferentes neste 
sentido (ver Capítulo I ) . Os dois mecani smos a que me refiro possuem uma forte 
correspondência entre si e com um disposi tivo de regulação e controle desses 
conflitos que são os acordos concebidos e efetuados sob a orientação de regras 
tradicionai s .  Esses acordos possuem um caráter eminentemente territoria l .  

Em l i nhas gerais, tai s acordos consi stem em demarcar l im i tes espac iai s  
que n ão devem ser transpostos pelos lados r iva is  e partic u l armente pelos 
i ntervenientes mais diretos , como condição de trégua entre eles.  Como foi men
c ionado no Capítulo 1 ,  tai s acordos podem ser tác i tos ou formais .  Eles são 
estabelecidos como se as d ivi sões no espaço decorressem das divi sões entre os 
grupos, estas contribuindo, sem dúvida, para dar mai s  n i ti dez às outras . Um dia  
v izinhos, parentes e, segundo alguns dizem, amigos, os Encarnados e os· Livra
mentos passaram a opor-se, a dist inguir-se cada vez mais c laramente e a provo
car divi sões mesmo entre aqueles que em princípio n ão pertenciam ao confl i to . 

. O processo segu iu  até que um dos lados, pór qualquer que tenha s ido o motivo, 
abandonou o município de Monsanto e, em acentuado grau , a própri a  comun i 
dade a que  pertencia  anteriormente25 , pois a retirada s ignificou o rompimento ,  
ao menos provisório, de  muitos laços.  Desti no semelhan te parece ter s ido o do 
grupo de um pai  e seus fi l hos, que se  desaveio com o vice-prefei to de S ão José 
da Pedra n as Ermidas .e desapareceu dal i ,  sendo esta a promessa de paz em que 
confi avam os residentes do distrito, quase todos parentes dos que ficaram e dos 
que se foram, depoi s  do tiroteio. 

A questão é ela mesma um mecani smo de i ntrodução de distância e por 
conseguinte de defi nição de grupos· em relação a outros de quem é próximo ou 
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mesmo ao qual se pertencia. Um fenômeno que supõe proximidade entre os in i 
migos para que ocorra, mas é também o signo e o i nstrumento de um distancia
mento entre e les . Se um acordo terri torial sugere que a distânci a espacial e social 
é a condição para a trégua, é porque a proximidade é a condição do confl ito. Os 
motivos das questões são basicamente banai s - o que não s ignifica que sejam 
pouco graves, quase todos dizendo respeito a transgressões de l i mi tes, de socia
bi l idade e de propriedades :  os atentados contra a propriedade, contra a vida e 
ainda contra a moral ,  que está sempre envolvida nos dois primeiros. Todos eles 
sugerem uma aproximação física e social entre os rivai s .  Errar na posição da 
cerca, permitir que animai s estraguem a roça ou causem danos à criação, roubar 
pertences, denunciar o desafeto à polícia como forma de trazer-l he transtorno, 
insul tá-lo e desafiá-lo  publicamente, atacar fi sicamente um rival ou a lguém que 
l he seja próximo, denegrir sua reputação constituem, na total idade, coisas que se 
passaram e costumam passar entre próximos, entre vizinhos que comparti l ham 
um espaço socia l .  Vizinhos que freqüentemente são parentes26 ou com os quais 
se estabelecem l aços sob o modelo do parentesco, via casamento ou compadrio. 
Vizinhos com quem o parentesco é desejável para que o vínculo mitigue os con
flitos de i nteresses que a proximidade sempre traz consigo_27 Mas nem sempre é 
o que acontece, conforme as questões que narrei acima demonstram. 

Parentes basta�te próximos eram os rivais das Ermidas. A questão dos En
carnados versus Livramentos envolveu graus de parentesco mais di stantes, mas 
os antecedentes dessa questão, marcados por rupturas e concil i ações, constituem 
um processo muito esclarecedor da relação dinâmica entre distânci a  e confli to. A 
partir de fontes d i spersas, como depoimentos i ndependentes, de pessoas não in
cluídas nos lados rivais, e de menção em processo, fez-se evidente que Miguel 
Yoyô tornou-se vizinho de Chico do Livramento depoi s  de ter deixado sua antiga 
propriedade na fazenda Imburana por conta de um desentendimento ou mesmo 
uma intriga interna, que nunca me foi suficientemente esclarecida, entre doi s  
irmãos e concunhados. A mudança terá inicialmente i ntens ificado as relações 
amistosas com Chico do Livramento, res idente na fazenda viz inha, relações que 

. mais tarde se desagregaram do modo como foi descrito. As cisões nos l aços leva
ram, de i n ício, a um acordo terri torial de não-penetração nos l imi tes do desafeto 
e depois,  quando a questão atingiu o clímax, implicou o retorno dos Yoyôs para a 
Imburana. O socorro prestado pelo cunhado e primo, junto a seus fi l hos, fortale
ceu sem dúvida a coesão entre os grupos formados por Nestor e seus fi lhos e os 
fi l hos de Miguel, unidos também por novos casamentos, de três casais nesta ge
ração de primos. Por outro lado, sobrevieram novas dissenções, que levaram um 
dos i rmãos de Miguel e seus fi lhos, não-residentes na Imburana, a tomar o rumo 
da B ah ia  com o compromisso i mplíc i to ou expl ícito de não mais voltar a Mon
santo. A questão comum pode ter, ainda, ajudado a desfazer as d iferenças que um 
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dia terão afastado Miguel Yoyô da Imburana, quando os fi lhos dos cunhados que 
um dia se desentenderam fizeram-se a lvos dos mesmos rivai s .28 Nota-se que a 
mobi l i dade espacial aparentemente casual acompanha as vicissitudes dos movi
mentos no plano das relações sociais. 

Se o parentesco é um campo gravitacional onde se concentram as relações 
de sol idariedade e de inclusão social ,  as questões entre parentes não são exce
ções, e talvez nem mesmo um caso particular, mas um l imi te para o qual se tende, 
sem jamais atingi-lo. Por serem usualmente os mais próximos, os parentes costu
mam ser atingidos pelas questões, mas no momento em que a questão se i nstala, 
uma cisão se aprofunda. A questão é um mecanismo que impede a indiferencia
ção dos grupos e não somente al imenta a sua coesão. E la  não somente atua l iza e 
reforça l aços de parentesco como também, de certo modo, gera não-parentes, o 
que não é um defeito, mas uma característica de um tecido socia l  que é igual i tá- . 
rio, mas também heterogêneo. 

Com esta perspectiva, podemos voltar novamente nossos o lhos para as ge
nealogias sertanejas,  em suas dimensões, por assim, dizer ofuscantes. Foi já dito 
que na  sua total idade, elas só existem como virtualidade. Nas narrativas,  mesmo 
nas grandes compi lações escritas que reuni durante o trabalho de campo, há sem
pre "ramos" omitidos, descontinuados, porque por maiores que sejam, sua cons
trução acaba por depender sempre da perspectiva de seu autor, que está l imitado 
pelas descendências que conhece e pelas l igações que pretende demonstrar. As 
seleções operadas nos esquemas mentais de alguma forma reproduzem aquel as 
que são feitas na vida prática, de modo que a tota l idade das relações é para todos 
os efeitos uma ficção e talvez uma quimera de genealogista as l igações de cada 
ponto e particularmente de s i  mesmo a todo o universo socia l  do sertão. 

Notas 

1 Os dados relativos às l igações individuais de parentesco, quando ocorre de serem conheci
das, nem sempre são inquestionáveis. São na verdade poucos aqueles que se dedicam a 
memorizá-los. M as as eventuais inconsistências - elas, de fato, não são muitas - não i nvali
dam os vínculos que se quer expressar e reforçam o parentesco como princípio e instrumento 
para tecê-los. 

2 "Ainda hoje vemos os Gondins, Queirós, Fernandes Pimentas, Fernandes manter um quase 
tipo, uma pigmentação constante, a cor dos olhos, o formato da face, denunciadora da pureza 
do veio comum .e antigo" (Cascudo, 1 984 [ 1 934] :32) .  

3 Categorias de classificação social como raça, sangue e trabalho e outras correlatas são 
acionadas por muitas "pequenas comunidades" do interior do Brasil (Abreu Fi l ho, 1 980; 
Marcel in, 1 996; Woortmann, 1 995;  Heredia, 1 977).  

4 No universo etnográfico de famíl ias africanas do recôncavo baiano, M arcelin ( 1 996) obser
vou que a consideração era condição de reconhecimento de parentesco, entre consangüíneos; 
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aqui ,  a amizade é uma qual i ficação que se aplica a quem por antecipação é parente. Assinalei 
a uti l ização da noção de consideração, durante meu trabalho de campo, para incluir um não
consangüíneo no i nterior do grupo dos parentes. Ver nota 7, Capítulo I .  

5 Note-se que no procedimento sugerido o privilégio do local não é um dado a priori, mas 
resulta da distinção de redes de densidades diferenciadas (c f. Hannerz, 1 992:40, 48; 1 999: 1 5 1 ,  
1 54-5). 
6 Os l imi tes dos aglomerados de sociabil idade a que me tenho referido obedecem a uma dinâ
mica e poderiam ser descritos com as palavras com que Palmeira e Heredia ( 1 995:86-9 1 )  
expl icam a fronteira entre público e palanque nos comícios políticos em Pernambuco e Rio 
Grande do Sul .  Não é fixa nem absoluta, "mesmo que, uma vez estabelecida, se apresente 
nítida". Os dois espaços são freqüentemente "invadidos" pelos ocupantes de um e de outro e, 
vemos em seguida, deixam de ser definidos puramente pelo critério espacial :  "Público e palan
que ampliam-se ou se encolhem, de acordo com o momento do comício, ou mesmo de acordo 
com o momento da fala de um orador. Um político de destaque ou uma tirada de um orador 
brilhante podem transformar o palanque, ou parte dele, em parte do público, aplaudindo quem 
fala ou o que é dito. Ao contrário, um político importante que, após sua fala  e sem que o 
comício tenha terminado, desce do palanque e é carregado em triunfo nos ombros de eleitores 
na verdade está ampliando o palanque. No caso extremo, há políticos com tal carisma que, 
mesmo fora de situações de comício, são vi stos como se estivessem no palanque" ( : 87-88).  
Poderíamos transpor fronteiras deste tipo para compreender os grupos sociais a que me refiro. 

7 Apesar de não raro a transmissão de nomes se dar através de l inha masculina, o sistema de 
parentesco é bi lateral e não agnático. Os próprios sertanejos dirão que o nome do pai tende a 
prevalecer sobre o da mãe, mas uma leitura mais atenta de suas genealogias, bem como a 
observação dos nomes adotados pelos indivíduos mostram que tal regra é bem pouco impositiva. 
A noção de "casa", de Lévi-Strauss ( 1 979: 1 77 ;  1 984: 1 90) se aplica em vários de seus aspectos 
a este campo social , onde dual idades como fi l iação e aliança, residência patrilocal e matri local , 
herança e transmissão também por via feminina e masculina, não se si ntetizam, nem se anu
lam, mas compõem-se. "A casa aparece assim como uma criação institucional permitindo 
compor forças que, por toda parte, parecem só poder se aplicar na exclusão de uma ou de 
outra: a casa resultaria de um esforço pare transcender princípios teoricamente irreconcil iá
veis" (Lévi-Strauss, 1 99 1  :435) .  

8 A amizade, talvez com menos formalização, opera de modo comparável ao assinalado por 
Wolf e Mintz ( 1 968:343-4) acerca do compadrio. 

9 A relação de compadrio continua sendo estabelecida entre as pessoas, sobretudo através do 
batismo. Obtive descrição, contudo, de métodos de constituir padrinhos e afilhados em outras 
ocasiões, na noite de São João ou mesmo em qualquer dia, bastando executar certos gestos e 
palavras rituai s .  A l igação teria de ser respeitada como a outra, pois  era considerada sagrada. 
Ver também Arantes (s/d:3) .  
10 Uma das várias genealogias do sertão de Pernambuco de que obtive cópia tem a conveniên
cia de enumerar os indivíduos arrolados, classificados em nove gerações, com uma profundi
dade temporal que ultrapassa dois séculos. São no total 2.450 nomes, que estão longe de 
esgotar a totalidade dos descendentes de um único casal de pioneiros. Canedo ( 1 998) propor
ciona uma anál ise sobre qualidade de instrumento de uso social e político que atribui às genea
logias. 

1 1  "O esquema genealógico das relações de parentesco que o etnólogo constrói apenas repro
duz a representação oficial das estruturas sociais ;  representação produzida pela aplicação de 
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um princípio de estruturação que só é dominante sob uma certa relação, i sto é, em certas 
s ituações e em vista de certas funções." (Bourdieu, 1 980:279. Grifo do autor.) 

1 2 Apesar da importância que há muito se atribui ao parentesco espiritual no sertão do Nordes
te (e.g.  Cascudo, 1 984; Arantes, s/d) ,  como forma de assimilação de estranhos aos grupos de 
parentes, as genealogias formuladas pelos nativos jamais incluem tais indivíduos nas l inhas 
filiativas. A hipótese de uma assimi lação tão cabal a ponto de ser esquecida parece bastante 
improvável. Os afi lhados e padrinhos não costumam ser designados como filhos e pais .  So
mente os adotados o fazem, mas mesmo este caso exige a ressalva de que é comum que as 
adoções aconteçam entre consangüíneos. O fato de os genealogistas recorrerem muitas vezes 
a documentos escritos, arquivados nos cartórios locais ou em Recife; a tendência a mencionar, 
mas não incluir a descendência dos bastardos; a nomeação dos afins e o cuidado de relacioná
los a outro membro da genealogia, no caso de casamento entre parentes, são indicações de sua 
motivação pela consangüinidade. As genealogias sertanejas parecem descrever "parentelas" 
em seu sentido mais substantivo, referido apenas aos cognatos ,  como propôs Freeman 
( 1 96 1  :202). 

1 3 Sua designação evoca a de Freeman kindred-based groups ( 1 96 1  :203). 

14  Por exemplo, Koster ( 1 942 [ 1 8 1 7]) ,  em seu relato de viagem menciona a briga entre Montes 
e Feitos as, tema que retoma no trabalho do brasi l ianista Chandler "( 1 980) sobre a segunda 
daquelas famíl ias. 

15 Ser família é uma expressão usada pelos sertanejos para aludir ao parentesco que pessoas 
mantêm entre si e, ao mesmo tempo, marcarem uma pertença comum entre elas,  uma inclusão 
social,  qualquer que seja, que as abranja. 

l 6 A questão reúne características do "conflito" e da "competição", conforme as definições de 
Sim mel ( 1 955 [ 1 908]).  

1 7  O caso sugere que procedimentos bem similares podem ser empregados também no interior 
do mesmo grupo de sibblings. A solução do afastamento espacial do agressor, dado como 
definitivo, deve ser a saída mais viável para incidentes deste tipo. 

l 8  Os vários ensaios reunidos em Peristiany ( 1 988 [ 1 965])  mostram as nuances dos sentidos 
assumidos pelos valores de honra na vida prática, em sociedades mediterrâneas. Em resultado, 
a coletânea escapa da formulação totalizante a respeito da honra no mediterrâneo, risco jamais 
desprezível, que cristalizaria significados que, na prática, vemos serem sempre parciais .  Ver a 
este respeito Herzfeld ( 1 980); Marques ( 1 999b). Herzfeld ( 1 985 :x i i i  e xiv) assume como ins
trumento o conceito nativo de "simasia" que designa a anál ise da produção de signifi cados na 
vida prática e segundo o qual o significado é indissociável da ação. Processo que coincide com 
a produção de valores, aos quais, ao mesmo tempo, elas se referem,  em uma relação de mútua 
determinação. Sua análise também inspira o modo como compreendo as categorias nativas a 
que me refiro aqui .  Ver também Barth ( 1 992). 

l 9 Afora as declarações dos rivais na Justiça, não obtive indicações, vindas de quem quer 
que seja, de um comportamento consi stentemente agressivo antes da questão contra os Li
vramentos. 

20 Zonabend fez considerações concernentes a camponeses da Baixa Normandia que poderiam 
ser aproximadas a este universo social sertanejo. "Nestas sociedades que estabeleceram um 
princípio de igualdade entre todos ( . . .  ) ,  em que se considera que a reputação se transmite 
segundo um modo emocional a todos os membros da casa [maisonnée] ou da l inhagem, apenas 
se conhece as diferenças decorrentes da reputação ( . . .  )" (2000:520) 
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2 1 Reiterando que minha entrada em campo não me deu acesso igual às perspectivas dos dois 
lados de uma questão, acrescento que não ficou suficientemente c laro até que ponto "os Livra
mentos" designam apenas o grupo de irmãos e um primo envolvidos na questão ou se j á  
abrangia outros grupos anteriormente ao conflito. Costuma-se sempre dizer que "os Livra
mentos" partiram todos para o Ceará, mas também soube que famil iares muito próximos, 
como ex-esposa e parte dos filhos, ficaram. Possivelmente, o nome foi cunhado durante as 
questões antes l ideradas por um dos irmãos de Chico do Livramento, o Laurindo Livramento. 
Há sempre ambigüidade nessas designações, de qualquer forma, e não há maior razão em 
pensar que este grupo seja diferente dos outros, inclusive dos Albuquerques da lmburana, que 
podem ou não coincidir com os Encarnados. 

22 A partir das narrativas sobre o período em que a intriga estava acesa, soube que os parentes 
dos Encarnados residentes na cidade sofreram muitas ameaças, especificamente aqueles que 
de algum modo mostravam solidariedade com os envolvidos na questão. Parece, portanto, que 
confinar os inimigos à zona rural fazia parte da estratégia dos Livramentos, contra a qual, mais 
tarde, os Encarnados decidiram impor-se, a conselho de Clemente. Em que pese o fato da 
vingança dos Livramentos ter sido um gesto muito impulsivo, a escolha do alvo pode ter sido 
menos casual do que parece. O pai de d. Melania foi o único de sua geração que passou a viver 
na cidade de Monsanto, de forma que qualquer tipo de apoio de que necessitassem na cidade 
até o socorro médico, como foi visto - não estava disponível para todos. 

23 Os depoimentos tomados na delegacia ou em juízo são ditados para o escrivão pelo delega
do ou juiz que, por vezes, ditam as próprias perguntas que induziram a declaração obtida. O 
termo pistoleiro aparece na formulação de perguntas de um delegado dirigidas aos depoentes 
e, por este motivo, debito-o a ele. 

24 Os policiais podem servir-se de sua condição de homem em armas legalmente reconhecida 
enquanto tal , para agir em benefício das causas que l hes aprouverem, e isto de fato acontece, 
segundo consta, com grande regularidade. Freqüentemente, as ações policiais de repressão são 
consideradas facciosas. Seja interferindo na forma como efetuam-se di l igências policiais, seja 
aproveitando-se de seus conhecimentos, relações e técnicas, em suma, das vantagens propor
cionadas por sua profissão; seja como amigo, seja como pistoleiro, esses homens arriscam 
fazer efetivamente sua uma questão que não lhes pertence a princípio. Ver Capítulo 4. 

25 A noção de comunidade não coincide com delimitações espaciais (cf. e.g. Barnes, 1 968; 
Champagne, 1 975;  Geertz, 1 967). Nem por isso, o espaço é uma dimensão desprezível nas 
atribuições de pertença social. Ver Heredia (200 I ). 

26 Todos os filhos de um casal são considerados herdeiros, de modo que famílias originárias de 
um tronco comum avizinham-se por fundarem casas em parcelas de terras contíguas. Recursos 
costumeiros para manter a propriedade indivisa no sertão ou para garantir o controle de uma 
família sobre um lugar (uma fazenda) - condição importante para a reprodução econômica no 
campo, naquela região de pastoreio extensivo - também colaboram para a coincidência entre 
parentesco e vizinhança. Os herdeirós absenteístas vendem suas parcelas para os herdeiros 
residentes ou interessados na manutenção da propriedade. Ou ainda, os herdeiros podem ad
ministrar em comum um rebanho composto por reses pertencentes a vários indivíduos. Tais 
expedientes permitem que a diminuição das parcelas não inviabilize a exploração econômica 
das propriedades e dificultam a alienação a estranhos da propriedade um dia pertencente aos 
ancestrai s, logo, da penetração de forasteiros em espaços vinculados a um certo grupo fami
l iar. Desta forma é que as fazendas sertanejas, compostas de várias parcelas ou sítios, perma
necem em boa parte vinculadas a determinadas famílias � vice-versa (ver Capítulo 4), muito 
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embora cada indivíduo possa dispor (ou prefira dispor) de muitas parcelas de terra dispersas 
em uma região bem mais vasta, como observou Sampaio (2000). 

27 O campo social a que me reporto reproduz a coincidência entre rivalidade e proximidade, 
esta última tomada em seus vários sentidos, espacial e social ,  que Bai ley descreve para outras 
comunidades ( 1 97 1  a: 1 9) .  

28 A indicação mais concreta deste conflito inicial consta no processo aberto em conseqüência 
do assassinato de Chico do Livramento. Um dos irmãos da vítima· disse ao juiz que o M iguel 
Yoyô "andou dando ti ros no próprio irmão". Os demais depoimentos que obtive sobre desen
tendimentos internos prévios de M iguel foram ainda mais vagos, servindo como justi ficativa 
da vizinhança recente com Chico do Livramento o abandono da Imburana, em virtude de se 
tratar de um problema entre parentes muito próximos. 



C APÍTULO 3 

O inimigo comum 

Intrepidez selvagem, que se enfurece a cada obstáculo, incl inação para as 
libertinagens ousadas, tal era a impressão que dava esse homem esquisito. 
Jamais encontrámos egual mixto de uma natureza nobre com semelhante 
depravação. (Spix & Martius ( 1 928 [ 1 9 1 6] :  1 8) 

m a l i teratura acadêmi'ca ou erudita sobre o sertão do Nordeste, bem mais l imi
l.LJ tada em volume do que aquela centrada sobre o l itora l ,  debruçou-se muito 
sobre a sua descrição física e também a do tipo humano do sertanejo que l he 
correspondia. Procurou-se de várias formas explicar os fenômenos humanos mais 
excepcionais pela inserção .do homem em seu ambiente social e natural . Preocu
pação exibida por Eucl ides da Cunha, para mencionar um dos discursos mais 
difundidos sobre o sertanejo do Nordeste. 

Caldeadas a índole aventureira do colono e a impulsividade do indígena, 
tiveram, ulteriormente, o cultivo do proprio meio que lhe propiciou, pelo  

- insulamento, a conservação dos attributos e habitos avoengos, l igeiramente 
modificados apenas consoante as novas exigências da vida. - E all i  estão 
com suas vestes características, os seus habitos antigos, o seu estranho afferro 
ás tradições mais remotas, o seu sentimento rel igioso levado até o fanatis
mo, e o seu exaggerado ponto de honra, e o seu folk-lore bel l issimo de 
rimas de tres seculos (Cunha, 1 927 [ 1 902] :99- 1 00) 

Há sempre uma preocupação com o exótico embutida nas descrições destes 
tipos que se quer dar a conhecer - é do outro que se fala. E o sertão, equiparado 
ao Nordeste que já carrega em si a marca da alteridade em relação a um centro 
(cultural ,  pol ítico, rel igioso, moral etc . )  situado fora dele, é em mai s  de um senti
do um Outro Nordeste. Um passo de alteridade a mais é dado quando se aborda 
em particular o outro sertanejo, aqueles elementos excepcionais, os "cangacei
ros" e "fanáticos" nas explicações sociológicas (Facó, 1 980 [ 1 963] ;  Montenegro, 
1 973 ;  Queiroz, 1 965, 1 968, 1 975), que, impulsionadas por novos saberes e in te-
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resses, l ançaram a seu modo o o lhar curioso lançado ao estranho, ato inaugurado 
pelos v iajantes, seguidos pelos folcloristas e "antropologistas", até a primeira 
metade do século. O "valentão" é uma figura muitas vezes evocada n a  l i teratura 
descrit iva de v iajantes e folcloristas sobre o sertão e o sertanejo. Na defin ição 
mais estrita possível, trata-se do homem conhecido pelos seus arroubos de v io
lência física como reação a motivações de qualquer tipo e temido por essa razão. 
Como não podia deixar de ser, o sentido do substantivo valentão repete a e lastici
dade do adjetivo valente. Aplica-se a um l argo espectro de homens e de condutas. 
Mesmo assim,  reproduzem-se certos elementos articulados à figura, sobretudo à 
encenação pública dos arroubos físicos. 

Esses valentões eram homens de todos os níveis, cujo serviço consistia em 
procurar oportunidade para lutar. Freqüentavam festas e feiras, e seu desejo 
era tornar-se tão fortes e célebres pela coragem que bastasse saber da sua 
presença para amedrontar as pessoas que intentassem promover brigas. 
Consideravam-se com o privilégio de vingar as injúrias próprias e dos ami
gos, não permitindo que houvesse barulho que eles não fossem interessa
dos (Koster, 1 942 [ 1 8 1 7] :325). 
Outra varkdade do tipo cangaceiro é o cabra valentão, famanaz, "desman
cha sambas", "fecha bodegas", jogador de cacete, faqu ista, desordeiro. O 
maior prazer de um indivíduo dessa laia é armar um rolo dentro de uma 
venda e, na confusão, meter o pau nas garrafas, espadanando vinhos e aguar
dente, derrubando tudo, obrigando o dono a fechar as portas. Outros, no 
meio das animadas danças de um samba, por disputa mesquinha, atiram 
uma paulada à lamparina de querosene e baixam o cacete a torto e a direito, 
no escuro, entre mil gritos, gemidos, uivos, brados, imprecações, vultos 
que se esgueiram com medo. Quase sempre levam as mãos ao ventre com 
um urro: mão invisível cravou-lhe nas vísceras a faca pontuada em golpe 
certeiro, muita vez rosnando com motejo cruel : - "Guarda aí que já volto !" 
Saindo vencedores, pavoneiam-se ao outro dia que "na festa de Fulano, o 
mestre-sala foi quirim". Qui rim é o cacete meio curto, feito de uma vergontea 
de duro e fortíssimo jucá, assada, de canela de veado, cheia de estrias, de 
negra maçaranduba ou coração de negro (Barroso, 1 956: 1 4 1  ) .  

Foge ao  meu interesse procurar compor esta figura do  valentão ou  demons
trar. suas evoluções no seio das quais se s i tuam suas variedades locais e presentes. 
Na verdade, poucas vezes ouvi pronunciarem o termo valentão. No entanto, en
contrei ressonâncias assi naláveis entre as descrições daqueles metidos a valente 
ou brabos, ou comfama de valente ou brabo com as descrições da l i teratura, 
apesar da clara variação dos casos a que as expressões se apl icavam e das i ncoe
rências do ponto de v i sta dos valores associados aos termos. Aqui e al i ,  ouvi  
mencionarem as arruaças promovidas por certos homens de quem se diz ia serem 
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atraídos por brigas, di scussões, di sputas truculentas, por gostar de confusão e, 
por isso mesmo, pelo costume de agir  à margem da le i .  Podem ser pistoleiros, 
policiais afastados ou em exercício, cidadãos com ati vidades econômicas bastan
te ordinárias. Estes homens não são necessariamente foragidos da Justiça, ou 
marginal izados do ponto de vi sta social .  De fato, sua integração na comunidade é 
indiscutível ,  embora não el imine o fato de agirem, serem vistos e serem tratados 
de modo excepcional .  

Brabos e valentes 

Sem prejuízo do fato de os indivíduos considerarem-se cobras nos momen
tos que l hes exigem audácia, capazes de reagir com ímpeto necessário, alguns 
dos habitantes de Monte Verde são considerados exageradamente audazes, ex
cessivamente enérgicos nas suas reações, talvez desaj ustadas ao estímulo.  Atual
mente, o mais famoso e consagrado deles é Nezinho, um ex-po licial de quem se 
diz ter "mais de 70 mortes nas costas", supostamente protegido por autoridades 
públicas às quais pode sempre prestar seus serviços extra-oficiais.  Não é, contu
do, o único .  Como ele, há outros homens de fama já estabelecida na região, em 
vários distritos e municípios, de quem vim a conhecer os nomes; e ainda outros 
metidos a brabos, cuja  valentia talvez seja  algo em discussão e cuja carreira de 
feitos precisa consagrar-se aos. olhos da comunidade, que é quem afinal determi
na as reputações. 

Decerto, uma vez que é um efeito da apropriação pública (cf. B ai ley, 1 97 I a), 
a part i r  das transações concretas (cf. Bai ley, I 97 1 b:238),  a fama é algo que está 
sempre em discussão, como os valores que lhe são associados ; deste ponto de 
v ista, é algo sempre inacabado. Entretanto, o processo por vezes parece ser muito 
precoce e subi tamente interrompido. Muitos jovens vão deixando registros de 
seus feitos em processos judiciários e na memória dos monteverdenses, mas,  da 
natureza, da importância  e da dimensão da coleção desses fei tos depende sua 
consagração mais plena. Na boca do "povo", bem como nos processos-crime 
arquivados no fórum de Monte Verde, reproduzem-se as histórias de jovens que 
matam colegas, vizinhos, parentes, que se celebrizam por seus atos censuráveis e 
que, geralmente bem jovens, têm seus maus feitos interrompidos como víti mas 
de assassinato ou na cadeia. Além de causar medo, os metidos a valentes também 
suscitam in imizades e retaliações, as quais nem sempre ele supera. 

A fama de um indivíduo está diretamente determi nada pela memória que 
seus fei tos conseguem fixar na comunidade à qual pertence, que sempre selecio
na transgressões e dramas, para além das l igações genealógicas (cf. Zonabend, 
2000:520). Não lhe basta real izar feitos notáveis, se não forem conhecidos em 
seu teor e autoria; as testemunhas dos atos e das i ntenções, as ameaças públ icas, 
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as exibições de força, a repetição das di sputas são condições i nelutáveis para que 
uma reputação se consol ide, de modo que é compreensível que seja sobretudo 
em espaços públ icos que tai s episódios tenham lugar. Por outro lado, quando os 
fatos não são suficientemente esclarecidos, o conhecimento das relações e das 
reputações tornam-se ingredientes importantes para sua reconstituição .  Em uma 
comunidade em que o anonimato é quase impossível,  os atentados a proprieda
des e vidas costumam ter motivações e autoria adivinhados . Em meio ao sabido e 
ao presumido, ao comentado e ao lembrado, umafama se constrói e pode trans
cender seu próprio dono. Especialmente no caso da fama de brabo. Figuras do 
passado, recente ou bastante recuado, são citadas nas conversas casuais como 
homens especialmente afeito às armas e às questões, suas próprias e dos outros, 
que tomam para s i .  Algumas dessas figuras tornam-se mesmo legendárias. 

Lucas 

Por muito tempo se ouvirá falar de Lucas em Monte Verde. Dizem que seu 
espectro é ainda visto na cidade, no muro do açude. Um dia, nasceu uma vaca 
com sua fisionomia e seu espírito andou encarnando em cachorro. A mulher que 
enlouqueceu, depois de uma desi lusão amorosa, e passou a incorporar o espírito 
de Lucas, ficou muito gorda, talvez afetada por seu desmesurado apetite. Assom
brada e amaldiçoada é sua antiga mansão, hoje transformada em hotel ,  cujos 
funcionários e freqüentadores devem ser forasteiros ou i ncrédulos . Muitos ga
rantem que não há o que, nem quem os obrigue a pôr lá os pés . Foi ali que Lucas 
foi assassinado com vários tiros, para surpresa de todos os que o consideravam 
inatingível,  em certo dia de grande comoção. Confirmada a notícia, veio o veló
rio a mostrar que as suas façanhas não haviam encontrado fim .  Foi necessário 
mudar-lhe o cai xão mais de uma vez - 1 1 , chegou a dizer alguém mais afoito 
devido ao inchaço que lhe multipl icou as dimensões do corpo já  avantajadas pela 
grande obesidade. O sangue, que alguns garantem que corria de seu cadáver, 
c lamava por vingança. Sua maldição, contudo, atingiu a própria família. Dos 
mais aos menos inocentes, o preço material e sobrenatural das suas desventuras, 
muito elevado, foi pago por quem lhe era mai s  próximo. 

Pouco tardou para que seu nome fosse mencionado, quando me instalei em 
campo. Registrei-o pela primeira vez depois do tercei ro dia de estadi a  em Monte 
Verde, a partir da primeira conversa mais intensa que mantive. Uma mulher apa
rentada a ele, contou-me que Lucas fora um "bandido", mas enquanto v iveu man
teve a cidade l impa de outros "bandidos". Seu caráter controvertido que me cha
maria a atenção mai s  à frente esteve sempre presente nas menções, que foram 
mui tas, i numeráveis ,  a ponto de causar-me espanto que tantas conversas e pes
soas, pela correlação de assuntos e do parentesco, desembocassem inadvertida-
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mente em Lucas, durante todo o tempo em que morei em Monte Verde, e mesmo 
nos outros municípios sertanejos que visitei .  

Medo 

O sentimento mai s  enfaticamente expresso em relação a Lucas, de início, foi 
o medo. Um medo generalizado, um verdadeiro terror. Pessoas procuravam sair 
do estabelecimento onde ele entrava, discretamente, para não serem indelicadas 
e, de preferência, nem percebidas ; temiam alguma confusão súbita ou, por moti
vo involuntário, desagradá-lo. Lucas era imprevisível e, para muitos, incompre
ensível .  Não era preciso ter uma intriga com ele, para que ele viesse com amea
ças e violências; tudo podia ser motivo. Especialmente, vieram a dizer, se o opo
nente mostrasse algum êxito na vida material , sinais de prosperidade crescente. 
Seu ciúme insuportável fazia-o lançar tal pessoa no rol das suas futuras vítimas, a 
célebre l ista de alvos que freqüentemente se atribui aos homens de questão. Um 
traço assinalável ,  de  fato, de  sua personalidade, pois al i em Monte Verde, onde 
qualquer disponibi l idade financeira acima de l imites muito modestos é rapida
mente notada - todos aqueles que moram na rua sabem a quem pertence a meia 
dúzia de carros "de luxo" e as maiores e mais cômodas casas - provavelmente 
não havia quem pudesse, nem de longe, comparar-se em posses a Lucas. Seu 
carro era o melhor da cidade, possuía avião, frota de caminhões de grande porte. 
Sua casa era uma fortaleza, munida de circuito interno de TV; quem fosse autori
zado a penetrar nela, mesmo inacabada, notaria os muitos banheiros revestidos 
de mármore, as portas vindas do Canadá. A assinalável riqueza de Lucas, no 
entanto, não era somente convertida em benefícios a seu favor. Suas dádivas 
eram também vultosas em artigos de seu comércio, que periodicamente distri
buía com enorme fartura entre os amigos e os pobres. Lucas era admirado e esti
mado, além de temido. Tanto mais admirado quanto mais temido. Tudo nele pa
recia  superlativo. 

Quase sempre de modo espontâneo - só tardiamente e legi aquela  figura ou 
as opiniões a seu respeito como tema mais  privi legiado de pesquisa - vim a en
trar em contato com muitos pontos de vista a respeito de Lucas. Um dos primei
ros, mais notáveis e consi stentes, foi o de Sandra, uma jovem que o destino tor
nou única testemunha visual do mais célebre assassinato cometido por Lucas, um 
dos mais memoráveis da hi stória de Monte Verde, talvez o único de que ele tenha 
sido, comprovadamente, o autor materia l .  Ela estava em seu local  de trabalho e,  
sentada, conversava com um antigo prefeito do município, Simão Antunes, ho
mem notável pela sua posição social e econômica, além da vida política, que 
estava também sentando, à sua frente. Não havia mais ninguém na sala quando 
Lucas i rrompeu pela porta principal , perpendicu lar à qual estava situada a mesa 
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que separava Sandra de seu interlocutor. Portando uma espingarda calibre 1 2, 
Lucas apontou e atirou na direção do ex-prefeito que mal teve tempo de se virar 
de l ado para ver de onde partiram os di sparos que o atingiram. Tom ada pelo 
i mpulso do pânico, Sandra sai u em di sparada, derrubando tudo o que havi a pela 
sua frente. Diz não saber o que o i mpediu de atirar também nela que, na fuga, 
teve de passar encostada ao assassino, junto à porta de saída. 

Embora sem outras testemunhas oculares do que se passou na cena do cri
me, a sua notícia e a autoria ficaram logo conhecidas de todos, pois, a bem da 
verdade, Lucas não tomou qualquer cuidado para escondê-las .  Entrou e saiu do 
local em plena luz do dia, armado, onde chegou em sua caminhonete conhecida 
de todos, na qual também evadiu-se. A notícia do assassinato do pol ítico espa
l hou-se mui to rapidamente e logo chegou à capita l  do Estado. 

Apesar de só ter prestado seu primeiro depoimento à Justiça alguns meses 
mais tarde, não hav ia  quem duvidasse de que Lucas fora o responsável por aque
le assassinato e, dizia-se, as autoridades públicas preocupavam-se com os boatos 
de retal iação por parte da família da vítima. Para todos os efeitos, atribuiu-se 
motivos políticos ao crime, pois as duas famí l ias um dia a l iadas fizeram-se 
opositoras. Na divergência, a famíl ia de Lucas, um ramo dos Cortês espalhado 
por três municípios vizinhos de Monsanto, Monte Verde e Várzea Grande, levou 
a melhor, com a eleição do prefeito cuja  candidatura apoiou. Nada i mpede que de 
fato a in imizade entre Lucas e seus fami l iares em relação ao ex-prefeito S imão 
Antunes e a alguns de seus parentes tenha se estendido para a v ida política muni
cipal ,  mas os depoi mentos que pude recolher sobre essas motivações são mu i to 
pouco específicos, excetuando as declarações do próprio acusado ao ju iz .  

As alegações das razões políticas feitas atualmente não parecem menos va
gas do que as fei tas no ano de 1 984, quando aconteceu o crime. Algumas teste
munhas declararam, na delegacia  e no fórum, que sabiam de ameaças de Lucas 
dirigidas à vítima, sem contudo fornecerem maior explicação .  Os primeiros de
poimentos assinalavam, sobretudo, a fama de Lucas, que 

. . .  antes de com�ter o crime havia feito ameaças à vítima, não sabendo pre
cisar os motivos dessas ameaças; que é do seu conhecimento também de 
que o acusado já havia fei to anteriormente ameaças outras a pessoas desta 
comunidade; que é do seu conhecimento que o acusado é pessoa de com
portamento repreensível dentro da sociedade local, tendo em vista a sua má 
fama de violento e habituado a espancar pessoas . . .  (depoimentos de teste
munha ao delegado de Monte Verde. Processo 1 475/84) 

A perplexidade que o assassinato causou entre os monteverdenses pode ter 
contribuído para uma possível difamação de Lucas , a par da exaltação da memó-
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ria do ex-prefeito, com o que, vim a saber mais tarde, nem todos concordavam 
cabalmente. Sej a  como for, contudo, não era apenas o choque que si lenciava as 
testemunhas. No ofício dirigido na época pelo delegado espec ial ao ju iz  da 
comarca, solicitando a custódia preventiva do acusado foragido, fica patente que 
Lucas já  havia construído sua fama, para a qual aquele mais famoso de seus 
feitos veio a ser a consagração mais defini ti va. 

Houve e continua havendo muita divulgação nos jornais e na televisão, a 
respeito do fato e fica por demais patenteado, o medo que a cidade inteira 
apresenta, em falar a respeito do fato ou de fatos anteriores, envolvendo a 
pessoa do acusado, Lucas Cortês ; fica bem claro, o temor que essa pessoa 
provoca dentro desta comunidade, parecendo até que exerce coação psico
lógica ou parapsicológica entre os integrantes da mesma. (Processo 1 475/ 
84.) 

O pedido de prisão preventiva visava, segundo o delegado, "acima de qual
quer coisa a GARANTIA DA ÜRDEM PúBLICA". Apoiava-se não somente nos depoi
mentos que apurou, mas também em seu conhecimento pessoal de inquéritos já 
i nstaurados em Monte Verde e em Monsanto contra o mesmo acusado. Com efei
to, quando finalmente Lucas foi prestar seu primeiro depoimento ao j uiz, reco
nheceu responder a "cerca de cinco processos" só na primeira daquelas comarcas. 
Um número assinalável que no entanto registra de modo muito fragmentário os 
seus fei tos passados e não somente porque nem todas as suas transgressões dão 
in ício a processos; as formulações dos fatos em debate, suas justificativas e con
textos são também fei tos de modo fragmentário, resultante, em boa medida, do 
modo como se operou a apropriação da disputa pelos mecanismos j udiciários. 

Do que se passou, durante anos, em paralelo às várias int imações para que 
Sandra fosse prestar ao j uiz novo depoimento sobre o que viu, do que a levou 
finalmente a depor, não há registro no mai s  volumoso dentre todos os processos 
arquivados no fórum de Monte Verde. Há, na verdade, lacunas que não passam 
despercebidas nos autos. Elas são marcadas de várias formas ao longo do proces
so. Um representante do Ministério Público "insi ste" na ouvida do testemunho 
de Sandra. Como resultado de sua ins istência, aparece um certificado assinado 
pelo ofic ial de Justiça, segundo o qual a intimada encontrar-se "em lugar i ncerto 
e não sabido" : sua mãe, residente em Monte Verde, teria declarado desconhecer 
seu paradeiro. Quase três anos depois ,  a nova promotora em exercício, n as suas 
"Alegações Finais" alude novamente à ausência do depoimento de Sandra, "em 
razão de não ter s ido a mesma por várias vezes encontrada". Por vezes, os si lên
cios são carregados de significados. As indefectíveis ausências de Sandra do 
município justamente quando era chamada a depor são, na verdade, o testemu-
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nho dos anos de medo pelos quais e la  passou e que me descreveu de modo im
pressionante. A oportun idade de conhecer o que não é dito em um processo foi o 
que forneceu a chave para lei tura de outros casos semelhantes. 

Durante cerca de cinco anos, Sandra andava sempre com uma muda de rou
pa em sua bolsa, segundo ela me disse, porque a qualquer momento poderia ser 
necessário ausentar-se da cidade, por vezes sem passar sequer em sua casa, para 
escapar à intimação do ju iz  e, dessa forma, não prestar depoi mento. Jamais so
freu qualquer tipo de ameaça direta partida de Lucas, que procurava favorecer 
sua omissão com favores de emprego e dinheiro, nunca aceitos por ela. Mesmo 
assim, Sandra não conseguia evitar a sensação de perseguição. Certa vez, esse 
sentimento a surpreendeu numa praia remota da Paraíba, onde foragi u-se junto a 
uma prima, para escapar mai s  uma vez da intimação do j uiz .  Sandra foi to!llada 
pelo pânico ao ver o automóvel de Lucas. A custo sua anfitriã conseguiu  que ela 
explicasse a razão de sua rec lusão súbita, para então al iv iá-la, mostrando que se 
tratava, na  verdade, do veículo do padeiro que servia a povoação. Seja como for, 
não soaria estranho a muitos ouvidos que Lucas pudesse ir tão longe em perse
guição a seus objetivos. Algum tempo depois,  ela foi efetivamente interceptada 
pelos advogados de Lucas - segundo se diz, os mais renomados e caros do Esta
do - na rodoviária de Recife. Daquela vez, Sandra não pudera evitar uma int imação 
- o ju iz  a surpreendera pessoalmente no fórum - mas se ausentara de Monte 
Verde até o dia do depoimento. Através de suas artimanhas, Lucas adivinhara-lhe 
o destino. Fizera com que sua mulher e duas de suas funcionárias aparentadas a 
Sandra obtivessem de sua mãe esta informação. E foi deste modo que adiou o 
depoimento, uma vez mais,  antes de se l ibertar de seus temores. Poucos dias 
depois, sob efeito de calmantes, Sandra finalmente falou ao ju iz  tudo o que con
segui ra apreender dos advogados de Lucas, durante a v iagem de volta a Monsan
to, antes de ter sido desviada para Jordânia. Ninguém podia culpá- la  pelas con
tradições em relação ao seu primeiro depoimento, que cerca de três anos e meio 
antes ela prestara à polícia. 

Sua atitude não era inusitada. Atribui-se ao medo de Lucas a omissão da 
própria famíl ia  do ex-prefeito, que se manteve cautelosamente afastada de todo o 
andamento do processo, passados os primeiros rumores acerca de suas intenções 
de retaliação, possivelmente plantados pelo acusado, em proveito de sua alegada 
legítima defesa. Com efeito, os autos pouco registram o posicionamento daquela 
família. Consta al i ,  porém, um documento acrescentado por um parente da víti
ma, que se escusa de depor em juízo naquele processo por ter-se constituído 
advogado de sua famíl ia e por um dia ter sido também advogado do acusado, 
antes que a i nimizade se interpusesse entre eles. Na resposta oficial  à i nt imação 
para depor de que se fizera objeto, o advogado oportunamente formula e forma
l iza uma i ntenção de paz, falando em seu nome e no de sua família :  
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Por medida de cautela, já que a c itada famíl ia não tinha e nem tem qualquer 
intenção de vingança, com relação a pessoa do responsável pelo crime, e 
levando-se em conta ter o acusado acima aludido (o que é de conhecimento 
público e notório) vários outros inimigos que poderiam aprovei tar-se deste 
ensejo, para praticarem contra o mesmo algum ato de violência, e que po
deria ser atribuído à mencionada famíl ia, o requerente procurou a autorida
de policial competente para registrar um termo neste particular, isto é, que 
não havia nem há, por parte da família da vítima, qualquer desejo de v in
gança, estes esperam apenas a ação da Justiça, no sentido de apurar respon
sabil idades e punir o culpado. (Processo 1 475/84. ) 

177 

Se a passagem não depõe propriamente ou explicitamente sobre o medo da 
famíl ia, e la  exprime, de qualquer forma, o cl ima emotivo que se estava v ivendo 
naquela época e, em particular, demonstra o quanto a comoção gerada em torno 
do assassinato se deveu, não somente à notoriedade da vítima, mas, prinCipal
mente, à do acusado. De modo indireto, através das omissões tanto quanto das 
decl arações, outros processos contra Lucas deixam transparecer situações bas
tante semelhantes. Pouco mais de doi s  anos depois do assassinato do ex-prefeito, 
Lucas foi envolvido em outro inquérito pol icial ,  que acabou sendo arquivado, 
sobre o assassinato de um cabo da aeronáutica a q uem ele teria jurado de morte 
poucos dias antes de seu corpo aparecer crivado de balas. Na qual idade de infor
mante, o i rmão da vítima negou conhecimento sobre as ameaças de Lucas, bem 
como qualquer suspeita sobre a autoria do crime, muito embora soubesse que 
acusado e vítima haviam sido presos e autuados em flagrante dias antes, na  dele
gacia de Monte Verde (Inquérito 57/87) .  

Como as trajetórias de vida dos homens brabos e valentes costuma conduzi
los a confrontos com a Justiça, pode-se dizer que as ameaças a testemunhas são 
esperadas, mesmo que nem sempre explicitadas. Um promotor de Justiça faz 
a l usão a esta prática ao req uerer a prisão prevent iva de um outro famoso  
perturbador da  ordem pública de  Monte Verde . 

. . . Ao ser juntado ao processo, a Folha de Antecedentes Criminais, confir
mou-se o que esta Promotoria esperava, uma folha extensa, resultante de 
sua atividade profissional que é pública e notória no Vale do Pajeú, qual 
seja, a de PISTOLEIRO DE ALUGUEL. 

( . . .  ) Só aqui em Monte Verde tem-se conhecimento de pelo  menos mais 
dois crimes praticados pelo marginal, sendo deles um brutal assassinato 
( . . .  ), entretanto, misteriosamente não existe sequer inquérito pol icial ins
taurado, talvez· fruto de suas l igações muito estrei tas com a Polícia Civil e 
com a Pol ícia Mi l i tar. 

Toda a população monteverdense tem conhecimento [do] autor, daquele 
frio  homicídio, ( . . .  ) porém juntaram-se a prevaricação d·a Polícia Civi l ,  que 
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nada· apurou, e o grave e fundado temor das testemunhas, pois nenhuma 
delas apareceu para contar o que viu, justamente por terem conhecimento 
de que não estão l idando com qualquer homicida, mas com pistoleiro pro
fissional, que não deixa "barato" se alguém abrir a boca para falar o que 
VIU;  

( . . .  ) No presente processo, a vítima encontra-se residindo em São Pau
lo, pois foi ameaçado de morte, caso contasse a verdade, qual seja  a de que 
não foi vítima de um acidente, mas sim por um disparo intencional ( . . . .  ) que 
o atingiu nas costas, justamente quando corria fugindo do pistoleiro. 

( . . .  ) Criou-se um verdadeiro "pacto de s i lêncio" na região, ele cometen
do crimes a torto e a direito, e ninguém abre a boca, pois se abrir, fatalmen
te, é pra engol ir bala; 

( . . .  ) Ainda não completaram 06 (seis) meses do crime apurado no pre
sente processo e o [acusado] já cometeu um crime cruel e sem motivos . . .  
(Processo 8 1 5/95. Grifos do autor da peça.) 

O promotor indignado requisitou pessoalmente a i nstauração do i nquérito 
pol icial para apurar esta nova tentativa de homicídio cujas l inhas gerais acres
centou naquele pedido de prisão preventiva lavrado no mesmo dia em que a nova 
vítima prestava suas declarações na polícia.  Neste depoimento, ela afi rmou ter 
sido informada por sua mãe da identidade de seu agressor que lhe desferiu os 
golpes pelas costas e inadvertidamente. A mãe também aconselhou seu fi lho, 
conforme ele acrescenta em suas declarações, a dei xar a cidade, pois "se [o acu
sado] fosse preso, ele o mataria". Passam-se meses e o mesmo promotor lavra 
novo documento, desta vez de próprio punho, que inclui  nos autos embora ciente 
de seu arquivamento iminente. A vítima, que não ofereceu a "representação cri
minal"  necessária ao prosseguimento do mesmo, foi assassinada. No mesmo do
cumento, o promotor i nsi ste sobre a necessidade de levar adiante a apuração dos 
crimes do acusado, em cuja l i sta "não descarta a hipótese" de figurar mais este 
( Processo 853/96).  

Falas e silêncios 

Observa-se que a par do "pacto de si lêncio", os rumores não param de correr 
na comunidade, a ponto de as autoridades públicas recorrerem a conheci mentos 
estranhos aos autos para formularem suas teses e hipóteses. Falar e n ão falar são 
doi s  aspectos indissociáveis no processo de formação e consol idação das reputa
ções e das famas i ndividuais .  Primeiramente, de um modo evidente: mediante a 
fala, divulga-se um fei to e seu responsável pela comunidade, oferecendo-se as
s im o substrato necessário para as formulações em torno dos atos, das reputa
ções, da fama; em contrapartida, o s i lêncio deve ser m antido perante as autorida-
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des nos casos passíveis de punição pela Justiça. Estas regras gerais ,  no entanto, 
não esgotam nem traduzem perfei tamente o modo como o si lêncio e a fala se 
articulam no processo em questão. 

Em algumas oportunidades, a preocupação com a definição do que deve ou 
não ser dito e o modo como ambos são objetos de performances parcialmente 
verbal izadas . Algumas das regras mais básicas foram formu ladas pelo sr. Custó
dio e seu fi lho,  a pretexto da intriga que mantiveram com o vizinho (ver Capítulo 
1 ) , em diversas ocasiões, a diferentes pretextos. E las sobretudo diziam respeito à 
necessidade do si lêncio - do resguardo de boca, para ut i l izar uma das expressões 
pecul iares do ancião - em determinadas circunstâncias, porque "a l íngua mata o 
corpo". Em primeiro l ugar, em relação à polícia, quando acontece de se testemu
nhar alguma transgressão: uma denúncia  à pol ícia torna o infrator da Justiça um 
in imigo pessoal . Mas também em negócios, por exemplo, o sujeito não deve ser 
brotador, contando para todos a vantagem que obteve em prejuízo do parceiro, 
sob o ri sco de dar em questão. 

Falando não de negócios, mas de insu lto e assassinato, em outra ocasião 
uma mulher expressou muito claramente que uma vingança deve ser feita para 
impedir que o autor do dano fale e ria entre os amigos, em uma mesa de bar, à 
custa de quem ele prejudicou.  Essas regras foram confirmadas e acrescidas por 
várias outras pessoas, nem sempre de modo direto. Em circunstâncias muito 
díspares, eu notava a preocupação com o dever e as conseqüências das falas e dos 
si lêncios. A famíli a  do sr. Custódio considera que o irmão dele foi escolhido 
como alvo de uma vingança em razão das pi lhérias que supostamente ele fez em 
torno do primeiro assassinato, cometido sobre o pai do vingador pelo i rmão da 
segunda vítima (ver Capítu lo I ) . A fi lha de um casal de idosos um dia espanca
dós por um homem demonstra profunda aflição com a hipótese do agressor vir a 
saber que ela falou a seu respeito com estranhos. As várias pessoas que se ofere
ceram para apontar-me um pistoleiro, sempre o fizeram com a ressalva da discri 
ção .  Mesmo que me fosse pessoalmente apresentado, era preciso que eu não de
monstrasse saber nada a seu respeito e tratá-lo como uma pessoa comum; tam
pouco convinha ficar o lhando muito para ele. 

Os cuidados que por diversas vezes pareceram-me excessivos justificam-se 
se considerarmos que, em cada um destes casos, a fala era um equivalente de um 
desafio e o si lêncio a explici tação de sua recusa, s ignificados que podem ser 
estendidos também para os gestos e atitudes normais ou extraordinários. De um 
modo geral , diante daquele que se considera suscetível , seja pela fama ou pelo 
estado das relações que se mantém com esta pessoa, age-se como se nada estives
se acontecendo ou como se de nada se soubesse, se não se pretende desmoralizá
lo e ,  portanto, desafiá-lo. Esta parece ser a conduta apropriada, sobretudo quando 
se pretende demonstrar a neutral idade com relação a a lgum conflito. 
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Por outro l ado, o si lêncio e a fala podem ter outros sentidos quando se faz 
necessário úm posicionamento mais explícito. Vi, algumas vezes, depreenderem 
do si lêncio e da quietude uma possível intenção de vingança. Uma vez que as 
respostas aos desafios não são mecânicas, que elas só podem ser a posteriori 
convertidas em formulações de causa e efei to, compreende-se a i mportância  do 
cálculo e das leituras em torno das intenções alheias, para ajustar a sua própria. 
No intuito de sondar as deci sões do rival ,  a i ntervenção de tercei ros suposta
mente a lheios à disputa pode ser uti l izada, para estimular no desafeto uma de
claração de in tenções, um posicionamento mais c laro . Várias pessoas envolvi
das em intrigas lembram de ter sido abordadas nesse sentido, quase sempre de 
modo indireto: argüidas se de fato haviam adquir ido alguma arma recentemen
te ou avisadas da aproximação im inente e j amai s  comprovada de in imigos an
dando à espreita. 

Mediante a in tervenção de tercei ros, tem-se também oportunidade para de
monstrar o mais dignamente possível suas intenções pacíficas, que não deviam 
ser entendidas como sinais  de covardia ou, ao contrário, manter acesa a expecta
tiva da vingança. Se quisesse usar a arma, não precisaria comprar ou pegar em
prestada porque já tinha a sua, terá dito o comerciante ao seu cl iente i ndiscreto; 
ante o i nimigo vindo a seu encontro, pode-se apenas demonstrar que n ão se pre
tende correr por isso, nem ir a seu encontro, como terão feito outros quando 
admoestados por algum conhecido do perigo que corriam. Mas é também por 
terceiros que se dá ao conhecimento público em geral, e ao rival em part icular, de 
que a afronta não será esquecida. Nas Ermidas, uma das i rmãs que teve um fi lho 
assassinado durante um tiroteio declarava a quem a fosse consolar que o caso não 
estava encerrado (ver Capítulo 2) .  

Campbell d istinguiu uma rede de informação e inteligência, entre pastores 
nômades das montanhas, na Grécia, proporcionada essencialmente pela parente
la, que fornece a um homem as condições indi spensáveis  para que conduza seus 
interesses com eficiência e proveito ( 1 963:77) .  Esta eficiência não se obtém ape
nas do rendimento obtido naqu i lo que foi o propósito da ação mediada, um casa
mento, uma transação comercial ,  por exemplo, no universo social anali sado por 
Campbel l .  Na medida em que ac iona esta rede, reforça-se a coesão e o apoio 
moral da parentela em cada decisão tomada (p. 78). Nas circunstânci as da sonda
gem em torno do in imigo, uma rede de i ntel igência e informação parece também 
ser acionada, mas desta vez não tão restrita ao universo da parentela como no 
caso anal isado por Campbel l .  As  decisões e ações são, portanto, públicas, não só 
porque são exibidas, mas por serem antecipadamente mediadas e pautadas na  
opin ião pública. Dito de  outro modo, o público opina  mas ao  mesmo tempo tam
bém engaja-se naqui lo  sobre o que opina. As reputações, em toda a comunidade, 
constituem-se através dessas redes. 
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Através dos interlocutores é que se vai responder aos desafios e defender a 
própria reputação, no mesmo processo. Não é à toa que a fala, em seu conteúdo e 
em suas manei ras, seja objeto de delicadas considerações e mesmo de uma eti
queta. O pudor e o cuidado ao falar a respeito de membros da própria famíl i a  é, 
por exemplo, notável. Por mais propiciadores de críticas que seja o comporta
mento de um parente muito próximo, evita-se ao máximo comentá-lo  com estra
nhos, até o ponto em que estes não sejam diretamente ofendidos. Corresponden
temente, os desentendimentos públ icos entre fami l iares muito próximos são al
vos de repúdio - um crime no interior do círculo mais estreito da famíl i a  equiva
leria a este comportamento levado a seu paroxismo, provocando o máximo de 
consternação na opin ião pública. Uma famíl ia deve se mostrar sempre un ida, não 
i mporta o inconveniente que lhe traga um membro. Falar mal dela é expor a 
própria reputação à crítica e demonstrar fragi l idade na sua coesão interna e por
tanto sua vulnerabi l idade. O si lêncio em relação ao que poderia ser objeto de 
críticas é ao contrário um signo dos l imites da solidariedade mais fundamental, 
das lealdades primordiais .  

Quando se trata do membro de um grupo ao qual sua pertença é menos indis
cutível ,  as críticas tornam-se mais acei táveis, mas mesmo assim devem ser caute
losas, se não se pretende ferir suscetibi l idades, atrair indisposições ou denegrir a 
imagem de alguém por quem ou por cujo grupo se tenha alguma consideração. 
Quase sempre, as informações menos l i sonjeiras são comunicadas em murmú
rios, a que se acrescentam admoestações para que não sejam divulgadas, mesmo 
quando atingem uma pessoa distante e até mesmo já morta ou de fama totalmente 
consagrada. Este era o tom dos muitos comentários que ouvi sobre pisto lei ros de 
Monte Verde e, para minha surpresa, também sobre Lucas, m�lgrado ele tenha 
sido assassinado em 1 989, quase dez anos antes de minha chegada a Monte Ver
de, e apesar das infindáveis e espontâneas informações de que sempre era objeto. 
São portanto orientações aparentemente contraditórias que estão na base da con
solidação das reputações e dafama , processos que implicam a i ntervenção de um 
público, que afinal é em última análise o seu maior responsável: como se os 
terceiros estivessem sempre arriscando tornar-se participantes dos desafios, tor
nado-se então objeto destas considerações, o s i lêncio é a atitude recomendável, 
mas necessari amente rião cumprida. Dir-se-ia que as reputações emergem de 
sua transgressão,  mas não é bem assim .  De fato, todos sabem que todos sabem, 
m as cabe a cada um efetuar do melhor modo que puder, se seu propósito não 
for o desafio,  a performance de seu desconhecimento para a comunidade em 
geral , enquanto em sussurro compactua-se o conheci mento comum. O s i lêncio 
pode estar impregnado de d isposição crítica, tão exibida quanto seu abafamen
to. E is  uma forma de resolver a contradição inerente à construção da fama, que 
supõe j ustamente que o seu possuidor seja falado, que todos saibam de quem se 
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trata e do que é capaz, e que por i sso mesmo impõe respeito bastante para que 
diante dele o s i lêncio e o desconhecimento aparente de seus atos sejam s inais  
de respeito . 

Produzindo reputações 

Em uma pequena comunidade, em que as relações são multiplex, onde bas i
camente todos se conhecem pessoalmente,  ou se consegue obter informações 
preci sas a respeito de qualquer um com faci l idade (cf. Stir l ing, 1 968:50-5 1 ) ,  o 
prestígio pessoal tem imenso valor na qualidade das interações entre os indiví
duos e grupos. Onde quer que as relações sejam ass im personalizadas, o modo de 
l idar com o outro dependerá em grande parte do conhecimento que se tem a seu 
respeito, de suas condutas prévias, de seu status no seio da comunidade de per- . 
tença comum (cf. Bai ley, 1 97 1 a: l 4) .  No entanto, as reputações se estabelecem 
em concomitância com as interações, de forma que e las não deixam jamais de ser 
objeto de negociação e redefin ição no interior nas relações, embora ao mesmo 
tempo condicionem em boa medida os termos destas mesmas relações. Ainda 
quando a reputação de sua famíl i a, mais solidamente estabelecida - embora não 
excluída do palco das negociações no qual é lançada durante as i nterações dos 
grupos e dos i ndivíduos - faça-se sentir pelos indivíduos que são seus portado
res, a reputação i ndividual é um objeto a ser conquistado nas relações, mediante 
as quais eles i rão singularizar-se, dentre seu próprio grupo e perante toda a comu
n idade. 

As relações podem ser vistas como competição em que as partes rival izam e 
se esforçam para superar a outra e não ser superada por ela. Manter-se igual ao 
rival é o prêmio daqueles que não fracassam, se igualdade for entendida como o 
resultado do mútuo cancelamento dos esforços supostos para superar o outro 
(sua qualidade de rival corresponde à pressuposição da presença destes esforços) 
e não ser superado por ele, isto é, para distinguir-se (Bai ley, 1 97 1  a: 1 9-20). Trata
se de uma igualdade consti tuída de diferenças que no entanto não se anu l am .  
Neste sentido, não me parece que esta imagem de  igualdade entre em contradição 
com aquela resu l tante de uma descrição como a de Graham ( 1 997 :49-50) 
concernente à sociedade brasi leira no sécu lo  XIX, segundo a qual  a ordem social 
repousa na possibi l idade de quase todos sentirem-se superiores a alguém, o rico 
sobre o pobre, mas também o l ivre sobre o escravo, o de tez c lara sobre o de tez 
escura, o irmão mais velho sobre o mai s  novo. 

A fama e o prestígio seriam pontos mais avançados nesse processo de con
quista da reputação e de singularização. No sentido muito tangível e de conota
ção predominantemente l igada à política que o termo possui naquela região, um 
indivíduo possui prestígio quando mediante suas re lações pessoais ele é capaz de 
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ter acesso a benefícios pouco disponíveis na comunidade. Seu prestígio é função 
de sua capacidade de render benefícios em contrapartida aos que recebe, e por
tanto de acionar relações e di spor de recursos sol ici tados por outros membros da 
comunidade (cf. Vi l lela e Marques, 2002). Assim, o prestígio possui uma face 
ativa, dado que é algo a ser conquistado pe lo indivíduo, mas também uma face 
passiva, porque em últ ima anál i se esta conquista só pode ser feita mediante a l ian
ças com terceiros,  aqueles que concedem e aqueles que solicitam favores a quem, 
no mesmo movimento, proporciona prestígio. Na vida política, a compreensão 
do prestígio pode ser bastante simpl ificada: aquele que consegue propiciar votos 
obtém em contrapartida favores em seu benefício e daqueles a quem pretende 
ajudar. Evidentemente, obter votos é algo que se apóia fundamentalmente na 
reputação individual e, paradoxalmente, é também um sinal do prestígio que se 
consolida a cada demonstração bem-sucedida de aliciamento de eleitores, reco
nhecida na comunidade. 1 

Fama e prestígio não se confundem - e não se excluem necessariamente. 
Enquanto o prestígio é uma condição daquele que detém algum poder, sobretudo 
entendido nos termos da "grande política", aquela em que o predomínio se dispu
ta nas e leições, por oposição à "pequena política" da rotina, descrita e definida 
por Bai ley ( 1 97 l a: 2-4), afama aparece mais como um corolário das condutas e 
apreciação a seu respeito, bastante mais independente da posição social  de seu 
portador. Parece tratar-se de um fator de distinção social  do indivíduo sobreposto 
às considerações de c lasse ou de status, ainda que não seja impermeável a e las ,  
nem as deixe de influenciar em contrapartida. Alguém com fama de valente mui
tas vezes conquista não só notoriedade, mas também certos favores que o dotam 
inclusive de prestígio. A vida de negócios e social tão bem-sucedi da de Lucas 
dific i lmente construi u-se de maneira independente de sua fama . Mesmo nos es
tratos sociais inferiores, onde se alcança menos prestígio, i ndivíduos também 
podem adquiri r  fama de valente ou de homem manso, e, por consegu inte, uma 
certa superioridade física ou moral, um certo poder, ainda que restrito ao âmbito 
da "pequena política". 

Ao contrário daquele que conquista prestígio, nem sempre ao conquistar 
fama se atinge algum poder por conta dela, que lhe pode ser bastante desfavorá
vel ,  qualquer que sej a  a sua condição soc ia l .  A fama não é suficiente para 
salvaguardá-lo in teiramente das agruras ou dos benefícios relacionados às qual i
dades que os membros da comunidade l he imputam. Portanto, uma fama indivi
dual2 é menos exatamente um prêmio conquistado por aquele que na arena de 
competição de prestígio sai vencedor do que o efei to, para melhor ou para pior, 
das performances m ai s  ou menos bem-sucedidas e das aval iações a seu respeito 
a que se pode agregar ou não o prêmio do prestígio. 

Sem dúvida, a esta arena os competidores não acedem sem qualquer posição 
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previamente assinalada por suas pertenças sociai s .  Dific i lmente, malgrado seus 
êxitos, um indivíduo de bai xa condição logra firmar uma fama tão importante, 
pela dimensão dos círculos pelos quai s  é conhecido, bem como pela sua aprecia
ção e pela qualidade de pri vi légios que conqui sta, quanto alguém pertencente a 
algum estrato social mais elevado. Por alguma razão dessa natureza, os homens 
metidos a valente dos sítios basicamente não alcançam a celebridade de Lucas, 
membro de uma famíl ia em posição privi legiada em Monsanto e Monte Verde e 
cuja  atividade comercial incluíram-no em esferas de sociabi l idade muito di lata
das e numerosas. De modo s imi lar, os homens e mulheres3 considerados por sua 
reputação de ponderação são sempre procurados para "dar conselho", mas so
mente os homens de alta condição opinam e intervêm - inclusive chamados com 
este objetivo - nos conflitos de maior envergadura ou nas deci sões de maior 
impacto para a vida social na comunidade. Reluta-se, de modo geral, a conceder 
às mulheres papéis de protagonistas nas di sputas, que, como se verá adiante, são 
o momento priv i legiado para defin ição das reputações. Assinale-se que não en
contrei no sertão uma composição de honra feminina que fri se tão acentuada
mente a sua condição passiva quanto se registrou em certas sociedades (cf. 
Campbel l ,  1 964; Bourdieu, 1 97 1 ;  Abu-Lughod, 1 988) .  Algumas mulheres serta
nejas, em especial mais velhas e, nos casos socialmente i mportantes, pertencen
tes às camadas mais altas, chegam a ser objeto de bastante "consideração" : po
dem i ncumbir-se de representar sua famíl ia e serem desi gnadas como represen
tantes por terceiros, não importa o seu sexo, como é o caso de Sofia dos Santanas 
do lmbuzeiro; ter suas opiniões ouvidas entre os pares, i nc lus ive em terrenos 
tradicionalmente atribuídos aos homens, como a política, como foi o caso de 
Catarina  Santana na velha política jordaniana e outras da atual idade, e as ques
tões de famíli a, em que há casos em que se chega a imputar o comando das ações 
e in tenções a determinadas mulheres, como aconteceu,  por exemplo, em Jordân ia  
(ver Capítulo 5) .  A fama não assegura em princípio uma mobi l idade em sentido 
estritamente hierárquico, mas certamente atua no de status, esta noção complexa 
que envolve poder, reputação e papéis sociais  (Bai ley, 1 97 1  a :  1 4) ,  decis iva na 
"pequena política" de cada dia. 

Conflitos 

Prestígio e fama, e, de modo mais genérico, o estabelecimento das reputa
ções, supõem competição entre membros da comunidade, por meio da qual se 
efetuam os processos de singularização dos indivíduos e dos grupos.4 Dito de 
outro modo, é por oposição ao outro, vencido ou vencedor, que se firma ou con
quista uma fama e se alcança prestígio . Não surpreende, portanto, que aquele que 
pretende conquistar uma fama de valente seja particularmente suscetível a afron-
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tas e se disponha fac i lmente a disputas: elas são a oportunidade indi spensável de 
ver consol idada sua ambição. Neste sentido, fama é um objeto a ser ativamente 
conquistado - embora jamais fique dispensada a intervenção da comunidade na 
efetivação da conquista. Mas o mesmo processo supõe a possibi l idade de ser 
desafiado a qualquer momento. Também em sentido passivo, o estabelecimento 
de uma reputação impl ica a capacidade de responder aos desafios recebidos. Tal
vez por i s to me tenha sido dito, certa vez, que embora de um modo geral o povo 
da região seja calmo, a maioria está pronta a reagir com energia "se for bul ir  
neles" . O fato, contudo, é que diante da impossibi l idade de efetuar tais  respostas 
na medida necessária, o risco que se corre, além da derrota na competição, é 
ganhar uma fama desabonadora. 

Maior ou menor o componente agonístico das interações, sua presença é de 
qualquer forma indi spensável à produção das reputações ,  porque será por meio 
dos desafios e das di sputas que os in tervenientes se medem, procuram ç!efin ir  do 
melhor modo que podem seu lugar na comunidade, com o apoio dos espectado
res e através - senão às expensas - do rival .  A fórmula consagrada desta l uta em 
pequenas comunidades parece mesmo ser a do esforço em não ser superado pelos 
outros (Bai ley, 1 97 1  a: 1 9), antecipadamente rivais: "ninguém quer ficar por bai
xo", costuma-se dizer. Ela está marcada, por exemplo, na competição entre co
merciantes, preocupados em não dei xar de vender os mesmos produtos que os 
outros vendem, de conceder os mesmos fiados, de introduzir novidades, logo 
imitadas se bem-sucedidas, na árdua conquista dos l imi tados mercados locais .  
Em outras arenas, a luta é bem mais acirrada, em confl i tos abertos ou l atentes, 
como acontece nas brigas de famíl i as ,  que fornecem as ocasiões mais tensas, mas 
talvez mais ricas, para firmar uma reputação e mesmo uma fama. Com efeito, de 
cada uma das questões de maior dimensão de que apurei um material mais deta
lhado, tanto em Monsanto quanto em Jordânia, é bastante fáci l  destacar as figu
ras mais célebres, cujas atitudes foram consideradas mais arrojadas e que desta 
forma conquistaram fama pe la  brabeza e pela valentia - avali adas posit iva ou 
negativamente: Jerônimo dos Encarnados, Valdick dos Livramentos, Alexandre, 
Igor e Roberto dos Santanas, Toinho, Marcos e Jaime dos Gouveias, capitão Adolfo 
e Rodrigo Borges. Em muitos casos, a fama perdura e impede o esquecimento 
dos fei tos do passado. Ainda hoje se cultiva a memória dos grandes combatentes 
de Lampião - além da dele mesmo e dos melhores dos seus cangaceiros -, sobre
tudo os da vi la  de Nazaré, homens de intrepidez formidável ,  capazes de percorrer 
dezenas de qui lômetros pela caatinga para dar uma brigada, sem descanso, por 
compensações materiai s e oficiais mais do que incertas (Lira, 1 990; Ferraz, 1 978) .  
Coragem e covardia proverbiais ficaram registradas na hi stória do sertão por conta 
do cangaço nos anos 20 e 30; as questões dos dias de hoje também consagram 
seus melhores guerreiros. 
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A fama de valente deve ser aquela que garante maior celebridade a quem a 
possui ,  mas não corresponde à única forma de firmar uma reputação, nem mesmo 
é necessariamente posit iva. Os confl i tos também dão oportunidade para se de
monstrar a capacidade de aplacá- los, de resolver as mais d ifíceis situações com 
sabedoria e ponderação; portanto, são momentos em que despontam e fixam-se 
l i deranças, além de consagrarem-se reputações e famas de modo geral mais  
favorecidas pel as apreciações públ icas do que mesmo a valentia. A capacidade 
de apaziguar conflitos demonstrada por alguns i ntervém na composição de suas 
famas. Contudo, uma vez que tanto as respostas mais impetuosas quanto as mai s  
moderadas estão expostas às considerações daqueles que não participam mais 
diretamente desses confli tos ,  não há garantias de que elas serão v istas da forma 
como os seus agentes prefeririam que fossem e mesmo quando o são, permanece 
i ncerta e variável a sua aval iação. A reação mai s  impetuosa e a mais tímida po
dem, ambas, resultar em covardia ou em coragem, fazendo dos sujeitos cabras 
ignorantes ou de peia, tanto quanto cabras brabos e mansos, estes últimos adje
tivos certamente mais favoráveis do que os primeiros - que mais declaradamente 
são depreciativos -, mas não imunes a considerações morais variáveis .  

Os conflitos são também momentos privi legiados para definição das reputa
ções e, portanto, do lugar que se ocupa na comunidade, em razão da seleção dos 
adversários e da oportunidade de exibir virtudes pessoais .  Conforme foi mai s  
detidamente mencionado n o  Capítulo I ,  e tem sido fartamente exp lorado na l i te
ratura que tem por tema as vinganças privadas, tai s confl i tos se efetuam entre 
próximos. A concessão do caráter de adversário ao outro deve ter contrapartidas 
na própria reputação, que irá sofrer com uma escolha malfeita ou lucrar, no caso 
do rival mais fraco, com a posição superior de seu antagonista (cf. Bourdieu, 
1 97 1 :  1 63-4; Bai ley, 1 97 1  a :20). A própria reputação depende, afinai ; da aval i a
ção do adversário (cf. Campbel l ,  1 963:78) ,  bem como daquela que se tem a res
peito de si mesmo, além, sem dúvida, daquela que a comunidade demonstra pos
suir a respeito de ambos. 

Por certo, a formulação desta reputação e de todas estas aval iações, é um 
processo que envolve muita ambigüidade e desacordo, sobretudo em uma socie
dade como esta, que não se isola de comunidades muito mais amplas das quais 
participa. O que estará em jogo, nas avaliações de circunstânc ias em que a desi
gualdade entre rivais é muito patente? Como no caso de uma débi l  mental estu
prada e depois assassinada por um vizinho; de um alcoólatra assass inado pelo 
amante de sua mulher; de um pobre espancado aparentemente de modo gratuito 
pelo valentão local ,  todos estes casos que registrei em Monte Verde? Uma conde
nação moral de covardia não deixa de se fazer acompanhar de alguma condes
cendência al imentada pela categoria das vítimas, bai xa ou marginal ; portanto, 
não deixa de ter rendimentos posit ivos para a reputação ou fama do agressor. De 
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resto, a própria categori a do agressor, seu status, também se redefine nestas oca
siões em que tanto pode se aproximar em excesso de seu rival quanto traçar um 
abi smo entre si mesmo e ele.  

Nas disputas, sobretudo nas mais intensas questões, estão sempre em jogo 
mais do que ganhar e perder e seu resul tado ultrapassa o seu próprio âmbito, 
dado que as reputações produzidas por seu intermédio geram efeitos em outros 
planos e momentos da vida social . Se, como foi dito, as condutas em si mesmas 
não determinam o modo como serão apreciadas, e portanto não pode haver ne
nhuma regra fixa concernente ao modo como se deve agir nas diferentes circuns
tâncias, o acúmulo dàs experiências de interação, inclusive as mais rotineiras, e 
os eventuais feitos muito especiais fornecem, de qualquer modo, a oportun idade 
de firmar-se uma opin ião a respeito dos i nd ivíduos, bem como dos grupos, inde
pendentemente da aval iação que se faz dessas experiências e atuações. O que as 
reputações fornecem, e muito especialmente as famas, é uma orientação em tor
no das possívei s  reações de seus portadores (cf. Bai ley, 1 97 1  c: 1 84-5) .  O que um 
cabra brabo ou alguém metido a valente parece ambicionar é a imposição de 
respeito em relação à sua pessoa, propagando a certeza de que reagi rá impetuosa
mente à qualquer provocação, do mesmo modo que o manso não deixa  de se 
envaidecer ao ser procurado como conselheiro e apaziguador. Por outro l ado, o 
grande risco que trazem essas provas que são as experiências cotidianas, e muito 
particularmente as excepcionais, é o de fazer-se muito vulnerável ,  na  qualidade 
de fraco, de cabra de peia, sujeito a todo tipo de abuso, ainda que as vantagens 
eventualmente obtidas em seu prejuízo não rendam necessariamente benefícios à 
reputação de n inguém. 

Assim, a reputação, e com maior razão ajama, como uma forma de conduta 
estereotipada, introduzem um fator de previsibi l idade para as futuras relações, 
derivadas de experiências passadas. Em função desse conhecimento parti lhado é 
que se estabelecem e expõem as convicções em torno de futuras vinganças, vin
das de alguém ou de alguma família, considerada braba ou de peia; que se busca 
fugir  às di sputas ou enfrentá-las, qualquer que seja  a sua natureza, em razão da 
própria consideração e a da comunidade em relação ao antagoni sta; que se me
dem, em suma, os rivais, no desafio cogitado ou atual .  Por esses motivos, alcan
çar uma fama é também algo ambicionado e que se procura conquistar quando se 
pretende não somente conduzir o próprio comportamento como também induzir 
o do outro. Ainda que em certos casos, e em boa medida, seja estabelecida à 
revel ia  das decisões do seu sujeito, ele pode interferir na construção de umafama, 
conforme já foi mencionado. Ele o faz acionando práticas que amalgamam o 
excepcional e o convencional, portanto intel igívei s e valoráveis (cf. Herzfeld, 
1 997: 1 50) .  Parece ser mesmo esse o caso daqueles homens muito suscetíveis de 
quem se diz terem prazer em pôr fim às festas e afastarem dos estabelecimentos a 
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freguesia .  Disseram-me que, certo dia, quando Lucas transportava armas em seu 
automóyel ,  ele previu corretamente, para seu acompanhante, que não teriam o 
carro revi stado pela blitz que os surpreendeu na estrada. Ver no outro, espel ho de 
s u a  i m agem soc i a l ,  os efe i tos ma i s  concretos de seu própr io  poder é a 
material ização mais absoluta da fama. Talvez assim se explique algo que, ainda 
hoje, parece incompreensível à viúva de Lucas: o orgu lho e a graça com que 
falava a respeito dos 1 2  processos a que respondia nas comarcas de Monsanto e 
de Monte Verde, urna coleção que se compôs ao longo de vários anos. 

Memórias de Lucas 

A carreira de Lucas começou cedo, bastante tempo antes mesmo do primei
ro dos processos movidos contra ele na Comarca de Monsanto, versando sobre
um atentado ocorrido em 1 979, contra outro inimigo pessoal e de sua família. 
Seu apelido desde os tempos de rapaz era "doido do Monsanto", e sua fama de 
louco terá vindo a ser corroborada com um diagnóstico de esquizofrenia, confor
me alguns membros de sua famíl ia me disseram. Lucas era urna personalidade 
muito excepcional, de humor assinalavelrnente i nstável,  passando de modo ins
tantâneo da mais solta gargalhada à i ra incontida, dotado de urna i ntel igência 
exuberante, possuidor de urna alta capacidade de trabalho e, ainda, era i niguala
velrnente caridoso. Seus superlati vos acabaram regi strando-se também no seu 
corpo que ao longo de 1 2  anos quase dobrou de peso, atingindo 1 1 0 qui los, e na 
magnífica fortuna, extraída do comércio alimentício, que incluía alguns ítens pra
ticamente monopolizados por ele na sua região do sertão. Sua frota de caminhões 
de grande porte trafegava pelas estradas brasi leiras com cargas completas de todo 
tipo de mercadoria, das mais às menos valiosas, corno óleo, arroz, feijão, baca
l hau, bebida etc. ,  que os fornecedores lhe entregavam, com os melhores descon
tos, para serem pagas ao fim do mês, o que era religiosamente cumprido. Apesar 
do que dizem a seu respeito corno sonegador, a honestidade comerc ial de Lucas 
l he valeu o crédito das maiores empresas fornecedoras espalhadas pelo B ras i l .  
Quanto aos impostos, para além das habi tuais justificativas do  tipo "qual é o 
comerciante que não sonega?" contrabalançadas por pessoas convictas de sua 
correção também neste campo, garantiram-me que suas transgressões se reduziam 
ao comércio e contrabando do açúcar para a Zona Franca de Manaus. Com o capi
tal gerado por essas formas de arrecadação e poupança, Lucas pôde i nvesti r em seu 
monopólio e enriquecer mai s e mais rápido do que qualquer outro negociante de 
gêneros al imentícios o fez até hoje naquela região do sertão pernambucano. 

Contudo, atribui-se a interesses comerciais,  e mesmo ao seu intuito de impe
dir toda e qualquer concorrência ou um êxito comparável ao seu, várias de suas 
in imizades e de suas ameaças. De um modo geral, entende-se que sua reação se 
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devia  a uma espécie de ciúme impessoal, como se todo aquele que lhe pudesse 
fazer frente, por esse moti vo exclusivo, arriscava-se a ser perturbado por ele. 
Ouvi várias vezes, vindo de fontes bastante di versas, que o principal empresário 
de Monte Verde hoje não alcançaria o sucesso que se testemunha se Lucas ainda 
fosse v ivo, porque ele não o permitiri a. Se de fato era assim, é também verdade 
que as condições em que firmava a sua oposição eram agudamente personal i za
das, evocando os tradicionais termos das rivalidades entre indivíduos e grupos, 
conforme se pode depreender do mais antigo dos seus processos a que t ive aces
so,5 que registrou uma de suas mais conhecidas e ci tadas intrigas, aquela em q ue 
rivalizou de modo muito sério com um antigo amigo e vizinho de sua famíl ia, 
Pedro Lima. 

O processo foi instaurado por conta de um disparo efetuado por Lucas, des
de seu automóvel ,  que ati ngiu a mão e o lóbulo de uma orelha de Pedro Lima. O 
episódio foi o c l ímax de uma relação de antagonismo que vinha se i ntens ifican
do, em razão de Lucas ter passado a difamar seu desafeto. Nas firmas com as 
quais  os dois negociavam, Lucas detrataria Pedro, com aquelas alegações de q ue 
este uti l izava notas "frias" e cédulas falsas. A situação se fazia tanto mais insu
portável porque Lucas terá chamado a vítima e seus fami l iares de "cabras safa
dos" e ameaçado de morte, principalmente ao seu desafeto, pelo fato de ele o ter 
denunciado à fi scalização da Fazenda - o que Pedro garante jamais ter fei to. 
Segundo acusações menos diretas, Lucas, em sua perseguição desmedida e inter
minável, terá ainda induzido a fi scalização a perseguir pessoas que estivessem 
l igadas à vítima. 

No início do mês de abril do corrente ano o seu genitor e mais dois correto
res seus foram multados pela fiscalização por duas vezes e na última, que 
se dera no dia vinte e três daquele mês, o declarante, em entendimento com 
os Fiscais,  pediu  que não fizesse aquilo com os pobres dos corretores e 
procurassem multar os donos de caminhões que transportavam a mercado
ria, na época feijão, para fora do Município de Monte Verde ; que no dia 
seguinte, o Indiciado espalhou que os Limas não foram multados porque 
ele havia falado com os Fiscais, ocasião em que o mesmo fora esclarecido 
do que houvera a respeito do entendimento entre o declarante e os fiscais; 
que, naquele mesmo dia e ocasião, dia vinte e quatro de abri l ,  o indiciado 
disse que iria matar o declarante. (Processo 2083/80. Declaração da vítima 
na delegacia de Monsanto.) 

Segue-se, no depoimento de Pedro Lima, o momento do disparo que Lucas 
efetuou no dia seguinte à ameaça, sem outro aviso. Contudo, os depoimentos do 
acusado ao delegado e ao j uiz, q ue muitos anos depois me foram confirmados de 
modo casual ,  espontâneo e quase textual por alguém que diz ter acompanhado 
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este caso de perto, referem que no dia do disparo, ele, Lucas, foi abordado em seu 
caminhão quando transi tava em uma estrada, em companhia  de sua esposa e uma 
fi lha criança. Apesar de ter concordado em parar para conversar, Pedro Lima terá 
fei to ameaças naquela ocasião, em que estava também acompanhado de um ir
mão e um empregado - também designado, fora do processo, como pistoleiro. 
Este último já teria s ido autor de um atentado contra Lucas d ias antes, em Recife. 
Pedro Lima não negou a ocorrência do episódio perante o delegado, mas não 
admitiu ter feito qualquer ameaça durante a conversa no caminhão. Disse que 
apenas pretendeu desfazer verbalmente a dúvida existente entre ele e seu desafeto, 
mas, diante da mulher e da fi lha deste, sua i niciativa terá s ido ressentida por 
Lucas como uma profunda desmoralização. Quanto a este sentimento ter acome-

. t ido Lucas, todos parecem concordar. Este terá s ido o motivo para que ele deixas
se suas acompanhantes fora de perigo e voltasse ao encontro do desafeto, atiran
do então em sua direção. 

A conflagração mai s  aberta do conflito, traduzida em fato judicial ,  deu-se, 
portanto, no momento em que se realizou a síntese mais completa entre as moti
vações de negócios e aquelas de caráter pessoal e moral .  Mas a justaposição entre 
motivações de naturezas distintas não se restringiu ao momento culminante da 
questão. Conforme me foi dito diretamente, toda a atitude de Lucas com relação 
a seu in imigo tinha motivações alheias a seus interesses individuai s e, mai s  ain
da, que ele pode ter s ido estimulado a agir  de modo agressivo por sol idariedade 
fami l iar. O depoimento de Pedro Lima não foge à tradição das intrigas de famí
lias sertanejas ao in ic iar suas declarações fazendo um histórico bastante detalha
do da sua relação com a famíl ia de Lucas, e mais especificamente com seu pai . 

A sua inimizade entre a família de Fausto Cortês ( . . .  ) teve início em dias do 
ano de mil novecentos e setenta e seis,  ocasião em que o declarante adqui
riu uma propriedade l imitando-se com a de Fausto no Município de Monte 
Verde, Estado de Pernambuco, e Fausto lhe propôs a troca de uma baixada 
daquele terreno por um pedaço de terra no Alto, o que não foi aceito pelo 
declarante, em virtude de aquela baixada ser a única parte do terreno que 
tinha água quase o ano inteiro; que certa ocasião e naquele mesmo ano, 
Fausto chamou o declarante para ir à sua propriedade ver como ele (Fausto) 
queria que fosse feita a troca; que, após ouvir as expl icações e propostas de 
Fausto o declarante respondeu que não aceitaria a troca em virtude de que
rer aquela área de terra para pastagem e precisava da água para o seu gado; 
que, o declarante observou perfeitamente que Fausto portava um revólver, 
enquanto o declarante não conduzia nenhuma arma; que, inesperadamente, 
surgira de dentro do canavial um filho de Fausto e um sobrinho, cada qual 
portando revólveres, e sentaram próximo ao declarante; que, naquela oca
sião, Fausto mandou que o declarante pensasse no negócio e lhe desse res-
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posta posteriormente; que, de imediato, o depoente respondeu que não ha
via em que pensar, pois desde aquele momento não aceitaria a troca; que, 
Fausto passou aproximadamente um ano sem bons relacionamentos com o 
declarante, não tendo a mesma amizade de antes; que, após decorrido um 
ano, Fausto mandou uma pessoa falar com o declarante [para] acabarem 
com aquela besteira, pois eram amigos há muito tempo e não queria inimi
zade; que, prontamente o declarante passou a aceitar novamente a amizade 
de Fausto, até um dia que este colocou uma barraca na entrada de Várzea 
Grande, Distrito de Monte Verde, e o Prefeito [ . . .  ] mandou que ele retirasse 
aquela barraca da entrada do Distrito, tendo naquele dia Fausto falado 
com o declarante e alegado que não iria retirar a Barraca e esperava con
tar com o seu apoio, tendo o declarante se recusado a apoiar Fausto naquela 
decisão, daí novamente Fausto ficou novamente de mal com o declarante; 
que, daí o fi lho de Fausto Cortês de nome Lucas, começou a detratar do 
declarante . . .  ( Processo 2083/80. Declaração da vítima na delegacia de 
Monsanto . )  

191 

O fato de essas alegações terem sido fei tas pela própria vítima é assinalável, 
porque evidencia um caráter moral imputado àquelas atitudes agressivas, que 
poderia fac i lmente ser imputado a uma retórica de justi ficativa perante a opin ião 
pública, se fossem pronunciadas por Lucas. Por suposto, a vítima prestou suas 
declarações interessada em salientar ao máximo a cu lpabi l idade do acusado pe
rante a Justiça, sublinhando sua própria i nocência, mas é notável que, para este 
efeito, tenha invocado motivações que, se não aprovadas, são bastante assimi láveis 
do ponto de vi sta da comunidade, i ndependentemente de serem ou não verossí
meis, e que de alguma maneira ecoam, com maiores detalhes do que os que eu 
pude apurar em depoimentos orais,  alegações fei tas por terceiros, já  fora do con
texto j udicial . Cabe assina lar que Fausto Cortês é um homem que goza de eleva
da reputação em Monte Verde e Várzea Grande, como alguém bem-sucedido, 
poderoso, severo, de quem o povo costuma falar em termos positivos, com certo 
toque de admiração. Embora o discurso de Pedro Lima não seja muito abonador, 
suas queixas concernentes ao desafeto sugerem que sua rivalidade se s i tua no 
plano das relações de vizinhança e política e que foram mantidas em termos bas
tante aceitáveis socialmente, até a intervenção de Lucas. No seio da intriga que 
estava sendo mantida entre as duas famíli as ,  ele atua de maneira exacerbada, 
u ltrapassando o terreno das ameaças indiretas e das pressões. Mas seus atos, de 
todo modo, não são creditados a i nteresses puramente individualistas e materiais 
e, através deles, os valores morais e a solidariedade fami l i ar não dei xam de ser 
reforçados. O desfecho tradicionalíssimo com que este episódio contou é tam
bém indicador de que se Lucas já apresentava um caráter bastante excepcional,  
ele era absorvido sem contradição insuperável na vida social da comunidade. 
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Antes mesmo de ser finalmente aberto o inquérito - ao cabo de quase sei s meses 
desde o episódio do tiro na orelha - um acordo já fora estipulado entre as famíl i as 
rivai s :  Lucas não andari a mais em Monsanto e Pedro Lima não andaria pela capi
tal do Estado. Ali passou a residir Lucas e sua famíl i a, uma mudança que lhe 
causou enorme prejuízo, com a perda dos bens que já  acumulara naquele início 
de sua vida de negócios, segundo relembrou sua viúva. Apesar de curvar-se ao 
acordo, Lucas não se dobrava, no ponto de vista moral .  Pedro Lima acrescentou, 
em seu depoimento ao delegado, que nos encontros fortui tos entre seus caminho
neiros e Lucas, este costumava perguntar- lhes "como vai aquele cabra safado". E 
embora o acordo prevalecesse ainda quatro anos depois,  Lucas não dei xava de 
andar em Monsanto quando precisava, depois de se ter transferido de volta para 
Monte Verde - cujos l imites cabia a Pedro Lima não transpassar - tomando ape
nas o cuidado de fazer-se acompanhar por seus guarda-costas, ou pistoleiros, 
segundo a designação que seu desafeto preferiu usar perante o j uiz .  Malgrado os 
seus percalços, Lucas conseguiu  prevalecer no primeiro dos grandes embates 
que travou em sua vida, empurrando l imi tes terri toriais e morais .  

Negociando valores 

Decerto, a preponderância de Lucas resultou naquela ocasi ão, como em ou
tras que se seguiram e antecederam, mais e menos importantes, de suas demons
trações de força.  Mas, possi velmente, não apenas di sso. Sobretudo de seu ponto 
de vista, como no de muitos outros homens que adquirem fama de brabo, o seu 
domínio  sobre o outro não deve estar absolutamente descolado de sua apreciação 
por ele e pela comunidade em geral . Não l he basta esmagar o in imigo. As atitu
des de tai s ind!víduos i ndicam que mais do que subordinar o rival , é preciso fazer 
com que sua superioridade seja reconhecida e lhe assegure uma posição privi le
giada no seio da comunidade, das relações ordinárias. A preponderância deve-se 
dar, então, também do ponto de vi sta da reputação e, por conta disto, os indiví
duos brabos orientam-se sempre pelos valores comungados em sua comunidade. 
Mas, ao fazê-lo,  di stende-os, como se quisessem fazê-los submeterem-se a seus 
próprios i nteresses e finalidades. Di r-se-i a  que valores se fazem objeto de contes
tações e reivi ndicações, nas trajetórias destes indivíduos de comportamento ex
cepcional, situados a lgures entre extremidades opostas, entre uma posição de 
força social e a h i stória de marginal idade pessoal (Herzfeld, 1 997: 1 52) .  A obser
vação da retórica à qual esses valores são submetidos, porém, oferece uma pers
pectiva muito favorável para a observação de que tais valores são por natureza 
objetos de negociação e redefinição permanente e desta forma se contesta tam
bém os atributos de fix idez e quase corporeidade que analiticamente arriscamos 
sempre lhes conceder (cf. Herzfeld, 1 985 :234). 
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A part ir da memória que se guarda da trajetória de Lucas, a reiv indicação de 
valores morais sempre foi para ele um meio de fazer valer seu ponto de vi sta e 
seus in teresses e, ao mesmo tempo, de procurar resguardar ou favorecer sua re
putação. De sua vida amorosa, provém um dos muitos exemplos, bastante claro 
neste caso, do primeiro de seus usos . Decidido a casar-se com sua noiva, embora 
e la  tivesse decidido separar-se dele, Lucas foi d izer ao pai dela que ela já estava 
perdida, com o intuito de forçar o casamento, de que não des i stiu, apesar de seu 
futuro sogro lhe responder na época, não obstante todo o rigor moral com que 
conduzia sua família, que "perdida ou achada, era sua fi lha" e ela só se casaria 
com ele se quisesse. Travou-se uma disputa de forças que se respaldava em ra
zões morais, tanto no que dizia respeito ao noivo, que supostamente arcaria com 
o "dano" por ele causado, quanto ao pai , di sposto a colocar seu dever de proteção 
em relação à fi lha aci ma e além dos ri scos aos quais se sujeitariam as reputações 
de ambos. Riscos a que também estaria submetido se sucumbisse à pressão, pois 
os excessos de zelo  moral ,  se assim for considerado, tampouco são preservados 
da condenação pública,6 de forma que a renúncia do pai não trazia necessaria
mente a certeza de opróbrio .  A disputa de forças aguçou-se quando, depoi s  de 
malograda a sua primeira tática, Lucas passou a persegu ir a antiga noiva, até o 
ponto em que ela, esperançosa de vir a moderar o temperamento turbulento dele 
e temerosa da desgraça que .poderia advir  com a permanente ameaça de seus 
i rmãos e pais partirem para deter à força os ímpetos de seu noivo, decidiu-se por 
casar. O pai lhe garantiu a festa de casamento que prometera: seria, na opin ião 
dele, a derradeira. Talvez só não tenha s ido realmente em razão da morte precoce 
de Lucas. Tão memorávei s  quanto os mais turbulentos de seus fei tos, em Monte 
Verde e V árzea Grande, são os maus-tratos aos quais sua mulher foi submetida, 
as surras, o i mpedimento de sair de casa, mesmo acompanhada dos fi l hos e para 
ir à i greja, ao longo dos 1 2  anos em que passaram casados. Provavelmente em 
nome de valores adequados à condição femin ina, como fidelidade, subordinação 
ao marido, recato, e à condição mascul ina  de proteção e autoridade. Valores leva
dos, como se fez hábito para Lucas, ao l imite entre o aceitável e o condenável .  

S e  d e  fato a reivindicação de valores parece apresentar um caráter bastante 
calcu l i sta ou tático nas di sputas de Lucas, em certas ocasiões prevalece no dis
curso uma preocupação mais objetivada na própria reputação - ainda que se con
s idere o teor calcu l i sta sempre associ ável - e na adesão a certos princípios mo
rai s ;  o convencional e o i rregular sempre se compõem. Pessoas que lhe foram 
muito próximas exaltaram-lhe a honestidade, a qual a prática do contrabando e 
da sonegação já  mencionada não maculava. Para Lucas, o tráfico de drogas e o 
roubo, em contrapartida, seriam coisas inadmissíveis .  Esta não é uma particulari
dade sua. Muitas vezes, a noção de roubo pode ser traduzida como tomar posse 
de algum objeto pertencente a alguém em particular,7 e nestas condições conde-
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nável do ponto de vista moral (cf. Stirl i ng,  1 968:55) .  O que parece estar em ques
tão na apropriação indevida do que é do outro é não apenas o preju ízo causado, 
mas também o insu lto, talvez pe la fal ta de consideração ou pelo desprezo da sua 
capacidade de proteger os próprios pertences. A eleição de certos pertences cujo 
roubo parece particularmente suscetível de conflitos sugere que, poss ivelmente, 
estes objetos sejam, de certa forma, extensão de seus donos - como os ances
trais  parecem ser, em relação ao indivíduo. Correspondentemente, chamar um 
indivíduo de ladrão é uma atitude al tamente insu ltuosa e cheguei a testemunhar 
uma mulher uti l i zar este termo em tom baixo de voz, como se pronunciando uma 
injúria, uma obscenidade. Assim, a aguda suscetibi l idade de Lucas a este respei
to podia ser bastante bem assimi lada e por conta dela, e le chegou a entrar em 
conflito, uma única vez, com uma autoridade eclesi ástica, mais exatamente um 
padre que foi à sua  casa à procura de  um pneu roubado do  convento, atitude que 
foi de imediato interpretada como acusação de receptador de roubo. Uma acusa
ção - de roubo ou receptação de roubo de pneus - que o próprio Lucas terá fei to 
um dia, segundo certas versões, ao homem que o matou, fornecendo-l he, mediante 
ela, o manto moral sob o qual tantas vezes procurou abrigo. 

Essa reputação de que era tão cioso e pela qual se fazia  tão suscetível tam
bém se demonstra ativamente cultivada e manejada por Lucas, em um testemu
nho de sua passagem em certa cidade, s ituada às margens do rio São Francisco, a 
duas centenas de qui lômetros de Monte Verde. O episódio conta menos pela ve
racidade do que pelos termos incluídos na narrativa. Lucas teria se dirig ido a um 
bar pertencente a um t io materno de Sandra, a testemunha do assassinato do ex
prefeito de Monte Verde. Tinha um assunto del icado a conversar com o dono. Ao 
apresentar-se, fez suafama precedê-lo:  "Já ouviu falar de Lucas de Monte Ver
de?" "O valentão de Monte Verde?", terá respondido o seu interlocutor, bastante 
ousado. "Valentão, não;  homem de caráter e de vergonha." No prosseguimento 
da conversa, Lucas ouviu como resposta às solicitações, um conselho para que se 
defendesse com seus advogados e dinheiro e que se lembrasse que a testemunha 
de seu crime era uma Santana que contava com o apoio de seus parentes - Sandra 
era solteira e órfã de pai, que pertencia a uma família de menor prestígio. Se algo 
acontecesse à menina, uma cova para ele seria aberta ao lado da dela. Trata-se de 
uma narrat iva pouco i senta, feita depoi s  de vários anos que o problema foi con
tornado. Mas não parece casual que novamente tenha s ido exposta de modo a 
salientar o valor que esteve o tempo todo envolvido no assunto e de qualquer 
modo dá testemunho do modo como Lucas relacionava-se com a própria fama. 

O paradoxo contido nafama é que ela é tanto mais consol idada quanto mais 
excepcional for considerado o comportamento de alguém, tendo como referência 
os comportamentos ordinários, mas também um conjunto de valores que orien
tam a .vida social na comunidade, que são o tempo todo negociados, no mesmo 
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processo em que se negociam as reputações - e as famas. O excepcional é afir
mado, paradoxalmente mas não contraditoriamente, mediante aqui lo que deve 
ser comum. Este deve ser o meio de o excêntrico garantir o seu lugar no seio do 
ordinário, o espelho em que ele insi ste em querer ver refletida sua própria  ima
gem. Assim, por mai s  consol idadas que sejam, as famas e reputações são por 
natureza discutíveis, dado presumirem o incomum, o excêntrico, o extraordiná
rio, nas formas que são ass imi lados pela  comunidade, o comum, o médio, o ordi
nário. Por i sso, ter alguém na conta de bandido é conceder-lhe umafama e não 
apenas operar uma classificação a partir de critérios puramente judiciais .  Por 
tendência,  de fato, a fama de bandido é produzida pela  imputação a alguém de 
atos extralegais. Mas se a exclusão pela  lei é uma exigência, e la  não é suficiente 
para a produção de uma fama. Há, com efeito, muito descompasso entre o que as 
cortes consideram i legal e o valor que in loco se pode atribuir a determinados 
atos. O defloramento, que por suposto já deu razão a tanto desmantelo, não é 
j uridicamente comparável ao homicídio, enquanto localmente se pode cons ide
rar que a ambos deve caber a mesma punição. A fama de bandido é uma forma de 
exclusão moral, por certo, embora não obrigatoriamente acompanhada de exclu
são social .  

Aquele que possui· uma fama, portanto, não atropela  esse conjunto de valo
res comuns, mas os distende, porque não ignora a comunidade em que vive, antes 
se espelha nela. Se quisesse ignorá-la, bastava excluir-se dela, sendo este o cami
nho inverso, no entanto, daquele que procura ativamente construir  suafama . Desta 
forma entendo a reprodução do hábito da generosidade levada a extremos, prati
cado j ustamente pelos homens mais brabos. Mais uma vez, a este respeito, Lucas 
desponta invicto. Para além de pagar rodadas infindáveis de cachaça nos bares 
onde entrava, para toda a freguesia, a qual afinal nem sempre expulsava, sua 
caridade atingia o ponto máximo na Semana Santa, a festa mais importante do 
calendário rel igioso para os sertanejos, mais ainda do que o Natal .  A sobra de sua 
venda de i tens excepcionalíssimos como bacalhau (hoje em dia uma iguaria de 
venda improvável naquela região sertaneja, de Monte Verde e arredores)  era dis
tribuída entre os mai s  pobres habitantes da cidade, junto com outros víveres me
nos extraordinários. Aos funcionários das agências bancárias de sua época - ou
tras testemunhas de sua honestidade quase proverbial, que garantem, entre suspi
ros de alívio, j amais terem enfrentado qualquer problema com um único de seus 
cheques, os de maior valor com que l idavam - Lucas l ançava caixas de uísque e 
outros i tens preciosos, em quantidade abundante, para que dividissem entre si ,  
como quisessem. "Lucas era muito humano." Costuma-se complementar dessa 
forma cada relato a seu respeito, por mais escabrosos os episódios que tenham 
antecedido este ponto nas narrati vas. 

O surpreendente grau de consenso a respeito da "humanidade" de Lucas 
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encontra paralelo com o que se diz a respeito de alguns dos mais afamados foras
da-lei,  de hoje e do passado.8 Com uma estranha mistura de impressões, englo
bando o déjà vu e a perplexidade, ouvia os relatos sobre a "humanidade" de um 
Nezinho, que a todo momento se põe "a serviço" de todos os seus numerosíssimos 
amigos em seu município; ou de Cindário, o assassino de Lucas, homem cuja 
conhecida e temida periculosidade não lhe impede os préstimos sempre coloca
dos a serviço de todos, pelas várias c idades sertanejas por onde habitualmente 
circu la, expressão do êxito de sua carreira política e de comerciante. Tal como há 
muito ouvia falar na prodigalidade e na admiração que provocava o cangaceiro 
Lampião, nas regiões que percorria, não obstante o terror, o medo e o ódio que 
também produzia. De fato, surpreendi-me por ter defrontado uma prática e uma 
memória de fei tos tão similares, referidas a personagens tão distintos e distantes 
no tempo e no espaço. Não entendo esta questão como um desvio individual e 
acidental, mas tampouco como uma reprodução indiferente do mesmo princípio. 
Tendo a vê-la  como um retorno diferenciado, derivado de um recurso que o pró
prio conjunto de valores sempre ambíguos e em negociação faz disponível àque
les que, distendendo-o ao máximo, recusam-se por outro lado a deixar para trás 
as fronteiras simból icas de sua comunidade. A excepcionalidade individual se 
traduz em uma desterri torial ização em relação à comunidade (geralmente mani
festa em distância social e espacial) que de fato incorpora sempre o ri sco de uma 
"exclusão para cima" ou "para baixo" (cf. Palmeira, 2000: 9) .  Mas esse l imite 
mantém-se sob disputa em uma sociedade composta por comunidades superpostas 
no i nterior das quais igualdade não exclui diferença, mas apenas resulta do can
celamento mútuo das vantagens parciais .  

H á  casos, contudo, em que não é desta estratégi a  de que se lança m ão, ou, 
pelo menos, nem sempre se consegue salvaguardar desta forma uma reputação, 
do mesmo modo que as reivindicações morais para atos de violênc ia  podem não 
prevalecer ou serem esquecidas. Isto pode dizer respeito a certos episódios na 
carreira de um indivíduo ou, de modo mais genérico, caracterizá- la  por i nteiro, 
l ançando muito mais claramente seu portador em uma posição marginal na co
munidade. A generosidade de Nezinho não o poupa da reprovação e da abjeção 
suscitadas pelas inúmeras mortes que se diz terem sido cometidas por ele, a ser
viço da política, de políticos ou por suposta perversão. Sua posição, como ho
mem brabo, é muito mais faci lmente ass imi lada à de pistoleiro, alguém que se 
põe a serviço de outrem, e portanto seus atos são mais d ifici lmente j ustificáveis 
do ponto de vi sta moral subjacente às vinganças pessoais e de família. Distingue
se bastante, a este respeito, de Lucas, que supostamente agia ou fazia  agir, pelo 
braço armado de terceiros, em seu interesse próprio ou de sua família. Mesmo 
elé, porém, não se situou ao abrigo da reprovação da comunidade. Em sua h i stó
ria, os temas da vingança e da prestação de contas, da intriga de família e da 
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política, só muito vagamente vêm à tona. Em resumo, não se efetuam disputas 
em sentido mais pleno, seja em razão do não-reconhecimento de motivações para 
tal, seja em razão da distância moral e de status entre os adversários - o que em 
boa medida decorre dessa não-efetuação de disputa -, seja da diferença de capa
cidade de reagir atribuída aos indivíduos ou grupos atingidos.  Foi o que se veri
ficou no caso do assassinato do ex-prefeito, pessoa de elevada reputação e pres
tígio em Monte Verde, mesmo porque não se seguiu ao fato - e não há regi stro, ao 
menos parti lhado na comunidade, de seus antecedentes - nenhum tipo de dispu
ta, uma vez que a família da vítima renunciou a qualquer retaliação ou compen
sação, inclusive nos termos da Justiça. A renúncia à vingança e as distâncias 
sociai s, morais ,  materiais que ela enverga também se anunciaram em outro epi
sódio, em que Lucas teria mandado matar um pobre matuto, pelo s imples fato de 
um burro pertencente a este ter esbarrado no automóvel do primeiro. 

Esses casos evocam outros tantos registrados nos processos judiciai s instau
rados em Monsanto e Monte Verde, de homens menos célebres que aparente
mente procuram construi r  sua fama de valente a despeito de propósitos que a 
j ustificassem moralmente, ou cuja suscetib i l idade é considerada tão exacerbada 
que excede as eventuais justificativas. Assim parece ser vi sto um indivíduo como 
Ajax (ver Capítulo I )  ou um certo Nonô, de Monsanto, que iniciou sua coleção 
de processos depois  de ter desferido uma "peixeirada" nos rins de um amigo, que 
o aconselhou a "ter cuidado no velho ( . . .  ) que lhe deu uma peixeirada", observa
ção possivelmente jocosa, que o fez sentir-se "magoado", segundo declarou (Pro
cesso 2795/86). Um i rmão dessa vítima, meses mais tarde, foi fi sicamente agre
dido e teve o dinheiro arrancado de seu bolso pelo mesmo Nonô, que disse ter 
sido insultado por ele, por conta do problema com o irmão (Processo 284 1 /87) .  
Passados cerca de três meses, Nonô envolve-se em novo processo, por ter atrope
lado e matado uma pessoa a quem não prestou socorro, com sua motocicleta que 
conduzia em alta velocidade, em z iguezague, em plena zona urbana de Monsan
to. Testemunhas ouviram-no declarar que seu pai "era rico e ajeitaria as coisas" 
( ocorrênca 1 60/86, da delegacia de Monsanto ). 

Assim, a hesitação que testemunhei em relação à reprovação ou aprovação 
de comportamentos mais violentos dá lugar a demonstrações muito mais i nequí
vocas de rejeição - ou de apoio  - em certas circunstâncias ou concernentes a 
certas pessoas que não podem, por qualquer razão, antagonizar com seu desafeto; 
quando o confl i to não resulta, em suma, de uma s ituação de disputa. Aparente� 
mente, n ão há meio de fazer ass imi lar um ato vio lento se a vít ima não for 
conceitualmente elevada à condição de rival, de intrigado. A disputa equ ipara as 
posições das partes antagônicas, como já foi vi sto em outros contextos, e é tam
bém a condição da negociação das j ustificativas em termos morais .  Negociação 
que v i ,  i nclusive, transbordar das ruas para as i nstituições legais ,  como recurso 
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de defesa. Constam freqüentemente como pressuposto nas decisões do Tribunal 
do Júri, se tivermos em conta que um dos discursos comuns a que se recorre para 
convencer um jurado a absolver é alegar a má reputação da vítima, para não 
mencionar a legítima defesa. Parece ter sido mais ou menos este o intui to de 
Lucas que, de modo mais inovador, instruído ou não por seus experientes advo
gados, j untou aos autos de seu processo algumas cartas redigidas por seus ami
gos, em favor de sua reputação, além de dezenas de assinaturas recolhidas em 
várias c idades e v i las sertanejas,  sob um texto em que se l ia:  

Declaramos pela presente, nós comerciantes na [ localidade tal ] ,  que conhe
cemos o Lucas Cortês, que nada sabemos que venha desabonar a sua con
duta moral e civi l .  

Trata-se de um homem honesto, trabalhador, que goza nesta [ localida
de] ,  do conceito perante a sociedade, sendo homem sofrendo pressões por 
parte de terceiros. 

As "pressões por parte de terceiros" sugeriam, precisamente, uma situação 
de rivalidade entre acusado e vítima. O advogado do primeiro fez chegar à im
prensa de Recife esta versão de que Lucas agira em legítima defesa ao cabo de 
um longo período em que fora perseguido pela vítima, a qual j á  estaria, também, 
por trás da morte de um sobrinho do acusado, além da oposição política que 
marcaria a relação entre as duas famíl i as .  No recorte de jornal - sem identifica
ção do órgão da imprensa - que ele faz juntar aos autos, fal a-se mesmo em con
flito entre as famíli as Cortês e Antunes, que no entanto não ficou registrada na 
memória da comunidade. Por sua vez, nas "Alegações Finais", a representante 
do Ministério Públ ico importa-se mais em invalidar a relação de causalidade moral 
entre eventos anteriores e o crime do que desqualificar esta mesma relação. 

"Sensacionalismo. Foi este o recurso uti l i zado pela defesa com matérias 
jornalísticas, evidentemente 'pagas ' ,  que trouxeram ao público e aos Au
tos, com suas manchetes produzidas e bem elaboradas, notícias de fatos e 
acontecimentos, até passados, que nada têm com o fato criminoso em si e 
objeto da presente Ação Penal . . .  " (Processo 1 475/84.) 

Paralelamente ao instituto da legítima defesa como recurso de defesa j udi
cial ,  mas de forma que não l he deve ser indissoc iável, parece-me que esteve 
sempre em jogo o significado social da violência daquele ato, para cuja  defin ição 
fez-se fundamental a informação concernente a uma eventual relação de intriga 
entre acusado e vítima, como se a presença de tal relação atenuasse e até certo 
ponto j ustificasse o que a ausência condenaria, do ponto de vista dos valores da 
comunidade. 
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Em várias ocasiões e a pretexto de qualquer outro assunto, deparei-me com 
a aversão demonstrada pela violência cometida de modo considerado gratuito, 
como se faz, por exemplo, nas grandes cidades "no Sul", a troco de roubos ou 
outro qualquer objetivo considerado igualmente infame. Da mesma forma, tam
bém fica evidenciada a reprovação das manifestações de violência voltadas para 
alguém cuja posição é considerada desigual. Note-se que i sto não é a mesma 
coi sa que fazer considerações sobre a possibi l idade atual de reação da vítima 
sobre o que se concentra a aplicação do insti tuto da legítima defesa - mas sobre a 
sua capacidade de rivalizar. Os atentados de emboscada, que constituem um fator 
de "qual i ficação" do homicídio, de acordo com o artigo 1 2 1  do Código Penal, em 
si mesmos não dão lugar a condenações de ordem moral, segundo testemunhei, 
mas constituem um método freqüente e não omitido de se fazer os ajustes de 
conta contra intrigados. Como já foi referido em outra parte, o uso de pistoleiro 
também não é tão desabonador para quem o contrata, v i sando el iminar o in imigo, 
quanto para e le próprio, na medida em que ele age em uma questão que não lhe 
diz respeito. A in imizade, desta forma, não se define pela ausência de relação, 
mas como uma relação posi tivamente defin ida. Assim, antes do que acidentes 
sobre os quais se aplicariam regras, valores ou significados essenciai s ,  as dispu
tas são as condições mesmas, i nseparáveis, das negociações e, no l imite, das 
definições destas regras, valores e significados (cf. Herzfeld, 1 985 ;  Barth, 1 992). 
Nessas condições, ao invés de excrescências, as di sputas e em particular as intri
gas são consti tuti vas da vida social ,  de comunidade. 

Indivíduos e grupos 

A intriga, independentemente de suas causas, parece razão suficiente, do 
ponto de vista das alegações morais socialmente aceitáveis ,  para o indivíduo ade
rir ativamente ao partido do parente próximo. Um outro elemento da h i stória da 
v ida de Lucas que abre caminho para considerações concernentes aos que pos
suem fama de brabos, aos valentões, é a sua posição no seio de sua família, 
tomada aqui ,  inicialmente, no sentido mai s  estrito e fundamental do grupo do
méstico, mas também em sentido mais amplo. Não me parece casual que se tenha 
procurado deslocar o atentado contra Simão Antunes para o âmbito de uma briga 
de família, tal como antes aconteceu, na questão entre Lucas e Pedro Lima. Se, 
em diversos momentos, notamos um uso algo di storcido ou heterodoxo9 dos va
lores morais, a i nvocação da famíl ia e da solidariedade que está aí envolvida 
como justificativa das atitudes mais truculentas não é menos problemática. 

Entre pessoas que foram muito próximas de Lucas, encontrei justificativas 
para seus atos mais impetuosos centradas em torno da solidariedade fami l iar: ele 
teria agido em favor do pai , se não a seu pedido, "incentivado" por ele, nos dois 
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episódios relatados aqui'. Isto não soaria inusitado se sua expressão de dedicação 
fami l i ar encontrasse confirmação, por exemplo, na restrição de uso de violência 
aos episódios que supostamente envolveriam intriga de família, na reciprocidade 
do apoio de fami l i ares, na reação de resposta dos in imigos, na articu lação que 
seus atos promovessem entre eles, na reputação de sua própria família, mas os 
dados sobre estes aspectos os tornam muito discutíveis .  Sugerir uma relação de 
intriga com a vítima, fazer dela  uma in imiga de famíl ia, serve ao propósito de 
favorecer a própria reputação, se temos em conta que os impulsos mais violentos 
não constituem razão, por si mesma, de marginal ização dos sujeitos do ponto de 
vista da comunidade moral. Ao contrário, os braços fortes da família são freqüen
temente exaltados, sua bravura um motivo de orgulho, ainda que genericamente, 
dentro e fora dos círculos fami l iares, suas reputações provoquem polêmica. Lon
ge de ser uma alegação incomum, agir em nome da famíl i a  ou em solidariedade . 
ou fidel idade aos amigos é uma forma pela qual muitos homens que se lançam à 
prática de homicídios procuram distinguir-se de bandidos ou pistoleiros. Nesse 
sentido, Lucas ou aqueles que procuram justificar seus atos reproduzem uma 
prática socialmente assente. Isto não signi fica, contudo, que tai s alegações pre
valeçam sempre, nem com a mesma faci l idade. 

Talvez o maior dos obstáculos à boa reputação de Lucas, a pouca predispo
s ição de considerar seus feitos mais ousados como resultantes de intrigas, tenha 
s ido sua fama de valente, firmada ao longo de sua vida, espalhando o medo pela 
comunidade, mesmo entre membros sem indisposição com relação à famíl i a  de 
Fausto Cortês. Mas outros indícios apontam na mesma direção. Se os desafetos 
da famíli a  de Lucas fizeram-se seus inimigos particulares, a recíproca não parece 
ter sido completamente verdadeira. As eventuais manifestações de apoio que ele 
tenha recebido dela não ficaram registradas, nem nos processos, nem na memória 
coletiva da comunidade. Fausto Cortês parece ter intercedido no episódio do vi
zinho Pedro Lima de modo mais direto e assumido apenas para firmar o acordo 
de pacificação, resumido na restrição espacial cabível para os dois indivíduos 
rivais. O elemento ausente neste caso foi o da mobi l ização mais efetiva  das famí
l ias na relação de intriga . Lucas fez referênc ia  a ataques dirigidos a ele, seus 
fami l iares e seu patrimônio pelos parentes próximos da segunda vítima, o ex
prefeito, alegações que não encontraram eco e com as quais a sucessão dos fatos 
não colabora. Na verdade, os parentes do ex-prefeito furtaram-se à troca de agres
sões, transferindo-se para Recife, onde passaram a residir desde então. Como em 
outras hi stóri as, a recusa da disputa supôs exclusões por fronteiras s imbólicas e 
espaciais .  

O intuito de fazer derivar as inimizades de Lucas daquelas encabeçadas por 
seu pai i nevi tavelmente esbarra com i ndícios de d i luição de seus v ínculos fa
mi l iares .  A relação entre Lucas e seus i rmãos e pai era muito turbulenta, a ponto 
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de terem sido abertos alguns processos entre eles. Para os mai s  próximos, em 
particular, mas em alguma medida na opinião de todos, a famíli a  de Fausto Cor
tês era marcada pela desunião, uma característica muito pouco apreciada, ima
gem que se procura a todo preço evitar que a própria famíli a  tenha. Talvez, pri
meiramente, em razão do interesse em mostrar-se pouco vulnerável .  Depois, por 
motivos morais. O prestígio e a riqueza de Fausto Cortês e de alguns de seus 
fi l hos, do próprio Lucas, certamente l hes compensa a desunião do ponto de vi sta 
da sua capacidade de zelar por seus interesses e de combater os eventuais adver
sários, mas não os poupa da má impressão proporcionada pelas di scussões e de
sentendimentos intestinos tornados públicos ; pelo desrespeito aos princípios de 
solidariedade fami l iar, de obediência ao pai ; pelafama pouco favorável que um 
ou outro dos seus membros possui .  Este seria uma espécie de ponto fraco da 
famíl i a, uma contrapartida em sua reputação ao prestígio e ao status de que des
fruta e que se reconhece. 

De um ponto de v ista mais próximo da famíli a  de Fausto Cortês, a desunião 
afeta-a em bloco, i sto é, o grupo doméstico originado de seu casamento, o qual 
veio a ser rompido com um divórcio e muitas disputas . Não se pode dizer, contu
do, que este grupo dei xe de funcionar enquanto família. Com efeito, pude notar 
que, passadas as tragédias associ adas à vida de Lucas e nos intervalos dos emba
tes i nternos mais agudos, os irmãos e o pai associam-se com objetivos comuns e 
favoráveis ao grupo que constituem como família, na política municipal, por exem
plo. Porém, a relação de Lucas com o grupo parece ter s ido menos concil i ável e 
mesmo tensa ao longo de sua vida. Anos antes de ter cometido o assass inato do 
ex-prefeito, Lucas já teria s ido atingido por uma bala di sparada por um de seus 
i rmãos que, juntos com seu pai , desentenderam-se mais gravemente com ele, por 
alguma razão que não me foi esclarecida. Esses antagonismos que o opunham ao 
pai e aos i rmãos vieram a tornar-se públicos a ponto de se terem manifestado 
diante dos olhos de todos, em certo dia de 1 988,  na principal praça de Monte 
Verde, onde ele e um i rmão terão trocado injúrias e até ameaças de tiros , resultan
do em novo processo judicial em que Lucas figura como vítima (Processo 562/ 
9 1  ) . A l i ,  Lucas menciona que meses antes ele teria sido já  alvo de um seqüestro, 
efetuado a mando de seu pai e irmãos e que seu patrimônio fora atacado pelas 
mesmas pessoas. Omite, contudo, os detalhes do ponto máximo que atingiu a 
hosti l idade com seus parentes:  a sua prisão, em São Pau lo, onde se dedicava ao 
tratamento médico de um de seus fi lhos acometido por uma doença muito grave. 
Durante sua ausência da comarca, sua pri são preventiva foi dec larada e, em 
menos de uma semana, Lucas foi preso em São Paulo e em seguida solto, atra
vés de uma l i mi nar concedida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. A velo
c idade dos acontecimentos daqueles d ias sugere uma briga titânica, em que os 
rivais,  membros da mesma famíl ia, não pouparam os recursos que lhe  garantem 
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os seus meios materi ai s e seu prestígio. A operação pol ic ia l  que prendeu Lucas 
em São Pau lo terá sido planejada, e suas despesas pagas por membros, i denti fi 
cados, d a  famíl i a  de Lucas. E m  contrapartida, conta-se e m  Monte Verde que 
sua soltura custou-l he três dos automóvei s  mais valorizados naquela época, 
além da mobi l ização de muitos amigos, prestigiados no meio pol ítico, j udicial ,  
pol ici al ou admini strativo, para que fosse encontrado e retornasse i ncólume a 
Pernambuco. 

Se entre Lucas e sua família uma divi são se agudizava, isso não significa 
que ele ignorava os códigos de solidariedade que deveriam prevalecer no interior 
de um grupo como este. Ao mesmo tempo que estabelecia, através de seu prestí
gio e de seu dinheiro, relações muito rentáveis para l ivrá-lo dos obstáculos gera
dos por suas transgressões às normas do direito, com este mesmo objetivo Lucas 
parece ter tentado manipular de alguma forma aqueles códigos em seu benefício, 
de um modo talvez pouco hábil ou demasiado distorcido, mas que acusa seus 
pressupostos com relação a eles. Para impedir que Sandra fosse prestar seu depoi
mento na justiça, ao invés de ameaças à sua vida, cuja enunciação era al iás dis
pensável e a retaliação não menos previ sível ,  Lucas procurou forçar um acordo 
com ela através da intervenção de outras pessoas às quais - ele sabia - ela estava 
mais ou menos diretamente vinculada. Elegeu, primeiramente, Clemente Santana 
como seu intermediário, v i sando com toda certeza o seu prestígio e sua ascen
dência sobre a sobrinha órfã. Quis arrancar-lhe um compromisso que, por conta 
de toda a reputação de homem de palavra e ponderado, com toda certeza seria 
cumprido. A palavra de Clemente devia pesar tanto quanto a certeza do m au 
resultado caso "triscasse num fio de cabelo da menina". Uma e outra coisa 
devi am pesar naquilo que a viúva de Lucas exprimiu como a atenção que ele 
t inha ao sr. Clemente. Atenção e consideração que supostamente ele estenderia 
também à mãe de Sandra, d. Úrsula, irmã de Clemente e l igada por matrimônio à 
parentela da mulher de Lucas. 

A h i stória de Lucas, reduzida aqui a seus personagens principais, mostra de 
modo bastante claro elementos de uma cartografia social de que se servi u  Lucas, 
com intuitos muito objetivos, e é neste sentido que me referi à sua compreensão 
de códigos de solidariedade fami l i ar. Tai s  relações, analogamente aos valores de 
que se valeu Lucas em sua trajetória, não compõem um conjunto definido, infle
xível, predeterminado. Nas folgas dos encaixes entre os seus elementos, há  sem
pre margem suficiente para rearticulações que são efetivamente estabelecidas na 
vida social ,  de maneira que os mapas destas l igações jamais encontram sua forma 
acabada. Assim, formas de atuar como as de Lucas talvez apenas distendam mais 
do que o usual as brechas nas quais procuram se encaixar, sem ignorá- las ,  contu
do, tal como as negociações de valores parecem ating i r  os l i m i tes de sua 
pertinência. Nestas condições, tai s indivíduos s i tuam-se em posições pecul iares, 
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mas não se excluem da comunidade definida por estes l imites dos valores e das 
relações. 

O fato de um indivíduo alcançar uma fama pode ser, em alguns casos, 
conflit ivo com o princípio de solidariedade fami l iar, mas de modo algum a priori 
i nconci l i ável . Confl itivo, no sentido em que se passa a agi r  de preferência em 
nome próprio, e não somente do grupo ao qual pertence. Mas estas duas coisas 
permanecem em alguma medida indissociáveis. Pensemos no exemplo daqueles 
membros excepcionalmente valentes, que tomam para si as incumbências mai s  
violentas das questões de família, e que dessa forma alcançando u m a  fama, che
gam a oferecer individualmente seus préstimos a algum amigo. Mesmo quando 
não age em nome de sua própria família, sabe-se do risco sempre presente de 
fazê-la  envolvida, ainda que meramente por conta da solidariedade passiva. Se 
contar com um membro especialmente temível é uma vantagem para as famíli as, 
sua existência também acarreta o ônus de atrair para os membros mais pacíficos, 
sobretudo os de sexo mascul ino, a ira vingativa dos desafetos que sua vida em 
armas produz, a despeito da presença ou ausência  de apoio ou participação de 
seu grupo fami l iar em tais ativ idades. A pertença de tal indivíduo a uma famíli a  
pode ser favorável ou  tolerada até o ponto em que os  riscos são suficientemente 
controlados. A fama consolida, dessa forma, um processo de singularização indi
vidual ,  mas não supõe necessariamente um princípio individuali sta orientando as 
relações, dentro ou fora da família. Mutatis mutandis, a fama ocupa um lugar 
comparável ao da poesia entre os awads 'a l i ,  uma l inguagem especial ,  que se 
manifesta em circunstâncias socialmente definidas, no interior da qual os senti
mentos individuais ciosamente abafados pelos códigos sociais beduínos, de orien
tação austeramente coletivi sta, podem vir à tona sem comprometer aqueles códi
gos,  senão reforçando-os, pela evidência do alto preço das renúncias individuais 
em seu nome (Abu-Lughod, 1 988) .  As expressões das individualidades são não 
somente possíveis como desejáveis ,  quando se coloca a serviço do coletivo. Mas, 
observe-se que ao falar em princípio de solidariedade fami l iar ou de individual i s
mo, estou supondo algo mais do que a disposição em ajudar os membros de seu 
grupo ou furtar-se a i sto. Quando se elege uma vítima para vingar um dano cau
sado por um parente seu , não se está concedendo a ela uma escolha e nem por 
i sso se deixa  de imputar-lhe uma forma de solidariedade, de adesão e de perten
ça. Ao mesmo tempo, a própria forma de organi zação dos grupos no sertão do 
Nordeste, não corporados e de fronteiras tão porosas, deixa  em aberto aos indiví
duos múltiplas possibi l idades de adesões e de mudanças. Em uma comunidade 
em que as relações são multiplex, há sempre sinal izações disponívei s  para que se 
ju lgue, acertadamente ou não, a que orientações atendem os comportamentos. As 
famas e as reputações sobrepõem-se aos pressupostos de solidariedade e aos in
divíduos e grupos, conferindo por sua vez significados sociais a seus atos. Uma 
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vez que nem sempre é bastante claro o princípio prevalecente em cada circuns
tância, 10 conflito e conci l iação entre fama i ndividual e solidariedade fami l iar de
vem ser resultados, muitas vezes cambiantes, de relações de força e de negocia
ções específicas a cada caso. 

No caso da famíl ia de Lucas, como em outros, o conflito atingiu um ponto 
de cisão, do qual não houve mais retorno. Se os i nteresses do grupo ou de outros 
de seus membros passam a ser muito c laramente sacrificados pelas atitudes indi
viduais de um deles, a sua exclusão pode ser um caminho preferível .  Com efeito, 
este parece ser o caso de muitos homens que adquirem fama de valente. Uma 
recorrência notável nas narrações sobre a morte destes valentões é a i mputação 
de um alívio para as suas famílias, pois a multiplicação das in imizades daquele 
membro punha em perigo a integridade dos demais, que nem sabem mai s  de 
onde podem partir eventuais iniciativas de vingança. Se o suposto alívio d ifici l
mente é admi tido em público, os parentes dessas vítimas muitas vezes reconhe
cem a fama de que eram portadores e chegam a declará-la direta ou indiretamente 
às autoridades : 

. . .  afirma o declarante, o seu filho era possuidor de muitas intrigas, mas não 
sabe o declarante quem os são; ( . . .  ) afirma o declarante não saber a quem 
atribuir o assassinato de J .R.L. ,  pelo fato do mesmo ter muitas inimizades. 
(Inquérito Policial 1 9/98. Delegacia de Várzea Grande.)  

Ao admitir e enfatizar afama de valente de um membro do próprio grupo, 
pode-se estar abrindo o caminho para evitar o dever moral da vingança, para 
demonstrar publicamente a não-adesão a certas atitudes. Dessa forma, atinge-se 
um ponto cu lm inan te de tensão entre in teresses i nd i vi du a i s  e co let i vos ,  
aprofundando-se divi sões e mesmo originando uma cisão no interior de um gru
po. Marca-se, assim, a individualização do ato, sua não-pertinência com relação 
aos grupos .  Como se o processo de s ingularização e desterritori al ização consti
tuinte dafama t ivesse na individualização o seu resultado, que não é necessário, 
a princípio, mas é sempre concebível. Um resultado que se harmoniza com o fato 
de as fronteiras dos grupos estarem sempre em definição, de modo que as perten
ças sociais jamais são absolutamente definit ivas .  

Quando o conflito entre os i nteresses individuais e de grupo atinge membros 
de um núcleo tão próximo como uma irmandade ou mesmo um grupo doméstico, 
que se supõe sempre regido por um princípio de solidariedade, a não-adesão de 
conjunto dos membros às causas individuais é compreensivelmente dramática. E 
desses dramas fami l iares pode-se destacar alguns elementos cuja recorrência não 
os toma banais. Mais contundente do que o suposto alívio não publicamente admi
tido, mas quiçá ciosamente demonstrado, diante da morte de um membro mais 
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ousado, é a i mputação da autoria de seu assassinato aos próprios parentes. Eis um 
assunto que parece muito comovente e memorável , um detalhe várias vezes elei
to para figurar nas conversas informais sobre casos de "crime" ou "violência". 
Genericamente, esta é uma particularidade de quase todas as grandes questões de 
famílias sertanejas:  um elemento sempre mencionado, em tom de lamento, é o do 
parentesco que possuem os partidos intrigados. De modo mais específico, em 
Monte Verde, mencionou-se mais amiúde o caso recente de um incidente envol
vendo dois irmãos e um fi lho/sobrinho; a suspeita de ter sido uma mulher da 
família a verdadeira responsável pela morte de um jovem metido a valente oficial
mente suicida; a certeza convicta, embora sempre proclamada em tom bai xo de 
voz, de que por trás do assassino de Lucas estavam as mãos de seus fami l iares. 

O caso da morte de Lucas é sem dúvida o que mais se comenta e do qual 
também reuni maior riqueza de detalhes graças às diversas perspectivas que me 
foram ofereódas, espontaneamente, quase sempre. Como quase tudo a seu res
peito, o episódio foi marcado pela sua excepcionalidade, di r-se-ia cinematográfi
ca, além de dramática. Foi o próprio Lucas quem permit iu a entrada de seu assas
sino em sua casa, uma fortaleza com equipamento e letrôn ico de vigi lância e pro
tegida por homens armados. Cindário estava acompanhado de doi s outros ho
mens, mas foi somente com um deles que entrou no escritório de Lucas, que os 
conduziu pessoalmente ao recinto. Al i  iniciou-se uma discussão entre assassino e 
vítima, em presença do acompanhante de Cindário, da mulher de Lucas e de um 
cliente deste. Frente a frente, em lados opostos à mesa de Lucas, Cindário o 
atingiu com um tiro no peito. Mesmo assim,  Lucas teve o ímpeto de levantar-se 
para atacar fisicamente seu assassino, estrangulando-o junto a uma porta. Assim 
acuado, Cindário estendeu involuntariamente a mão, permitiu desta forma que a 
mulher lhe tomasse a arma, logo retirada de suas mãos com um tiro disparado 
pelo companheiro do assass ino.  Um segundo tiro atingiu a cabeça de Lucas e 
então os dois assassinos fugiram. Um deles, contudo, foi atingido por um tiro 
disparado por um dos guarda-costas de Lucas e talvez por conta desse detalhe 
tenha-se chegado à certeza de algo que provavelmente não deixaria de vir à tona. 
O pistoleiro ferido terá recebido socorro por intermédio de um parente de Lucas, 
de modo que as i nevi táveis suspeitas, sobejamente al imentadas por querelas pú
b licas e até judiciais,  logo se fizeram certeza. Em mais de um sentido, Lucas foi 
morto em seu próprio l ar. 

Por baixo de convictas certezas, não esti veram ausentes mui tas conjecturas 
não menos convictas. Afirma-se que foram vários os mandantes e que seus pa
rentes articularam-se com outros desafetos mais poderosos e mai s  hostis a Lucas, 
possivelmente relacionados a seus velhos inimigos que, afinal ,  se vingaram. In
triga, como se sabe, "nunca se acaba". Uma h ipótese interessante não ex�Úamen
te por seu conteúdo escabroso, mas porque evidencia a profundidade da ci são 



206 I NTRIGAS E QUESTÕES 

ocorrida na famíl ia de Fausto Cortês. Nota-se também o alerta em que se coloca 
a comunidade na aval i ação do que se passa, embora neste caso, como em tantos 
outros, não pareça ter sido grande o empenho em torno dos segredos. As ameaças 
haviam se tornado públicas e há quem proclame que Lucas teria fei to o mesmo 
em relação a seus fami l iares se tivesse oportunidade primeiro. E quem mais teria 
condição de executar Lucas, em toda a sua aura de invulnerabi l idade? A sua 
própria famíli a, em toda sua força e desunião, mostrara-se já  uma potência  capaz 
de res i stir e revidar aos ataques de Lucas, de não se dei xar atingir pelo terrível 
medo que se apossava de todos ao l idar com ele. Assim, se houve outros i nteres
ses envolvidos na sua morte, eles se deram em combinação com os interesses de 
seus fami l i ares, na opinião de certos monteverdenses. A natureza exata desta 
combinação é algo que se coloca, no entanto, em discussão, quando se procura 
enfatizar mai s  o papel do executor, Cindário, do que dos eventuais mandantes, . 
reduzindo o papel destes últ imos ao de meros interessados. 

Ironicamente, em suas l inhas gerais, o perfil de Cindário evoca bastante o do 
próprio Lucas. Homem com fama de valente, a quem se atribui vários crimes, 
dono de uma carreira bem-sucedida - no comércio e, no seu caso, também na 
política, graças a suas sagacidade e criatividade: faci l i tando a emissão i legal de 
documentos, garantiu a promessa e o cumprimento de muitos votos. Seu caráter 
prestimoso e sempre disponível também o iguala a tantos valentões sertanejos, 
em seu "lado muito humano", que deve também al imentar a fidelidade de seus 
eleitores, em repetidas eleições. A seus adjetivos pessoais muito semelhantes aos 
de Lucas somam-se ainda outros dois ,  que me foram referidos - ou melhor, con
fiados. Primeiro, uma certa dose de perturbação mental. Os arroubos inesperados 
e de excepcional coragem de Cindário encontrariam aí o seu esteio e talvez sua 
maior razão de ser. Em segundo lugar, a pertença a uma família, em sentido de 
grupo doméstico, onde as atitudes individuali stas encontram solo mais favorável ,  
por ass im dizer, embora não se a considere "desunida" como a de Lucas. Um 
indício desta particularidade é o próprio fei to de Cindário, cujo crédito não foi 
estendido aos seus parentes. Coube apenas a ele, que no entanto não deixa de ser 
exaltado como uma espécie de herói por certos membros de sua famíli a, dessa 
vez em sentido mais amplo.  Lembremos que Cindário é um Santana e alguns de 
seus primos de diversos graus não comparti lham da tese segundo a qual ele agiu 
como pistoleiro, pago pela empreitada. 

Inevitavelmente vem à mente a h ipótese de haver qualquer l igação entre os 
anos de pressão psicológica vividos por Sandra e seus fami l i ares. H ipótese sem
pre negada, antes mesmo de ser formulada, por quem quer que tenha conheci
mento do parentesco entre Sandra e Cindário. Por outro lado, não soaria estra
nho, caso um dia uma nova hosti l idade se i nterpusesse entre S antanas e Cortês, 
que o ato de Cindário figurasse no rol das contrariedades do tipo que costumam 
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alimentar as intrigas sertanejas. Mas esta h ipótese é uma virtual idade. Mesmo 
entre os parentes mais próximos de Cindário, aquele seu ímpeto terá se devido a 
uma questão particular, de caráter comercial :  Lucas não queria pagar o que l he 
devia, tendo Cindário dirigido-se à sua casa no intuito de cobrar a importância 
anteriormente acertada. 

Mesmo quando a coragem de Cindário é exaltada, contudo, não se dei xa de 
notar a conveniência de sua atitude do ponto de vi sta dos próprios parentes da 
vítima. Isto é bastante notável se temos em conta que a morte de Lucas, a exem
plo de tantos outros valentões, atendeu aos interesses de muitas outras pessoas. 
Tanto que, no dia em que Cindário foi absolvido pelo Tribunal do Júri de Monte 
Verde - por 7 x O, como se costuma enfatizar - estenderam uma faixa  em frente 
ao fórum, em que o comparavam ao "salvador da pátria", por i nspiração do título 
de uma telenovela  exibida na época. Porém, o alívio geral do medo comum não 
tornou todos suspeitos no mesmo grau de intensidade e de consenso. Difusamente, 
incluíram-se todos os in imigos de que se possui registro, mas a principal suspeita 
recaiu sobre aqueles que de algum modo ostentaram sua rivalidade em relação a 
ele. A imputação da responsabi l idade da morte de Lucas é um assunto cujo inte
resse é mais do que policial .  Reputações e relações estiveram em um jogo, sobre 
o qual a comunidade, no papel de uma espécie de juiz,  embora de modo não 
inteiramente consensual, elaborou suas próprias conclusões e atribuiu pesos dis
tintos aos elementos dispostos à sua apreciação pelos diferentes partic ipantes. 

Esta hi stória de Lucas, ou melhor, cada um de seus fragmentos - os quai s na 
forma como são lembrados são sempre mais di spersos do que o modo como fo
ram dispostos aqui - possui um caráter socialmente exemplar e presente. Lucas 
permanece temido e continua suscitando comparações atuais.  Por i sso, sua hi stó
ria não foi interrompida por seus inimigos. A memória coletiva se incumbe de 
a l imentar seu fantasma, celebrizar sua fama e, eventualmente, acalentar as velhas 
intrigas. 

Notas 

1 Sobre a mobi l ização social interna à comunidade - que excede o resultado das eleições -
gerada nas campanhas eleitorais no interior .de Pernambuco, suscitando reformulações das 
facções e das adesões, ver Palmeira ( 1 996:45-7, s/d) .  Uma vez que parte de meu trabalho de 
campo transcorreu durante uma campanha de eleições municipal, objeto da pesquisa que Jorge 
Vi l le la realizava no mesmo período que eu, tive oportunidade de acompanhar muito de perto 
as negociações da conquista de eleitores e de verificar o quanto os termos da declaração da 
intenção de votos - cumpridas ou não - eram formulados em função da consideração em 
relação àquele que os pedia ou daquele para quem se pedia. Consideração muitas vezes iden
tificada à solidariedade de parentesco ou à amizade demonstrada com favores em momentos 
de necessidade, mas que também não excluía a antevisão da vantagem que se poderia obter 
pelo fato de um al iado ascender ou manter-se no poder. Uma quadra de campanha eleitoral a 
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vereador do passado incluía versos i lustrativos a este respeito: "A nossa família é grande e por 
si não se garante/ Para que não se debande precisa de um governante ( . . .  )/ cada um pense 
consigo, nas horas necessitadas/ vale mais um só amigo do que muitos camaradas./ Quem vai 
ao delegado, ao prefeito ou ao juiz, ao Funrural ou Bradesco, o ginásio, a M atriz ,  sindicato, 
consultório, primeiro vai a Muniz." Em contrapartida, perder eleições foi definido certa vez 
como perder prestígio, mesmo não estando obviamente em causa uma eventual mácula na 
reputação pessoal do perdedor. Vi l lela & Marques (2002) propõem uma anál ise mais detida 
dos fluxos de prestígio, recursos e votos. 

2 A fama de um lugar ou de uma famíl ia, que pode corresponder a um extravasamento de 
famas pessoais, de belicoso, perigoso, receptivo, generoso etc . ,  também antecipa reputações, 
em um processo simi lar ao descrito por Bailey acerca das qual idades associadas à categoria de 
'signori' em certa comunidade dos alpes i talianos. "As qual idades e atributos que se diz que o 
signo ri possui são apenas idéias preestabelecidas do modo como esperam que ele se comporte: 
as qualidades de um cavalheiro são epifenômeno das transações que ele realiza" ( 1 9 7 1  b :233) .  
O fato de residir em certa local idade e de envergar um sobrenome de famíli a  também gera 
expectativas nas transações concretas, que suscitam atitudes em sua conformidade. 

3 Como guardiã de uma honra também passiva, a mulher, correspondente privi legiada do par 
vergonha na dualidade com a honra, não a poderia defender, somente preservá-la  da mácula 
que,  através do homem, ela no entanto poderia produzir em seu grupo: eis um retrato, embora 
muito simplificado, da condição feminina em certas sociedades mediterrâneas onde se acio
nam categorias de honra. Imagem à qual esta sociedade sertaneja não me parece que se ajusta 
(mesmo considerando-a um mero rascunho do que se retratou de outras sociedades) ,  embora 
indiscutivelmente haja regras morais específicas para orientar as condutas femininas, de forma 
que a castidade, a modéstia, a subordinação às prerrogativas masculinas sejam valores que 
prevalecem também ali .  

4 O estabelecimento das reputações a partir das relações de competição é assunto discutido em 
Campbell ( 1 964: 264-268) - a partir de Simmel - de modo que inspira minha análise. Obser
ve-se que aquilo que designo como reputação abrange o que Campbell denomina "prestígio 
social", algo que se distingue da categoria nativa prestígio a que me tenho referido. 
5 Os processos em que Lucas figura como acusado ou como vítima estão espalhados pelos 
arquivos das comarcas de Monsanto e Monte Verde. Sobretudo no caso da primeira, a desor
ganização do arquivo, talvez conseqüente de uma transferência entre cartórios, dificulta bas
tante o acesso a este material que, em minha pesquisa, contava como parte de um levantamen
to prel iminar. O acesso pode ter sido ainda mais dificultado por um possível extravio de pro
cessos dos fóruns,  pois ,  segundo me foi confiado, existem cartas precatórias (que registram o 
trânsito de processos entre as comarcas) de processos desaparecidos. Em circunstâncias inde
pendentes desta, encontrei pessoalmente indícios bastante fortes de omissão ou desvio de pro
cessos. 

6 Não é como um modelo, mas com profunda consternação, que se rememora um caso, ocorri
do "na Paraíba" - a região fronteiriça do Estado, vizinha do município de Monte Verde, repu
tada pela ignorância dos costumes - da jovem grávida morta pelos próprios parentes, por se 
ter perdido antes do casamento, com um namorado não aprovado por sua famíl ia. 

7 Talvez possam ser assimiladas ao roubo práticas como desrespeito às divisas, impedimento 
de passagens, prejuízo às roças ou criação causado por animais ou provocado sobre animais ,  
sobretudo os cachorros, todas estas situadas na origem de conflitos muito sérios no sertão. A 
tolerância com que se trata, pelo contrário, o desvio de verbas públicas, por pol íticos, em 



0 INIMIGO COMUM 209 

benefício próprio, é também notável . Sem entrar no mérito de uma discussão mais detida sobre 
o assunto, sugiro que esta condescendênca pode ter relação com dois fatores. Primeiramente, 
os recursos desviados não são personalizados e portanto a afronta do roubo não está dirigida a 
ninguém em particular. Em segundo lugar, esta prát ica não fere - e até sedimenta - formas e 
alcance de solidariedade aprovados socialmente. Junto com o político i l ic i tamente enriqueci
do, membros de sua família e amigos são também beneficiados. Na verdade, ouvi críticas 
bastante mais contundentes acerca da restrição de certos indivíduos em parti lhar, sobretudo 
com seus parentes, as "vimtagens" de seu cargo, do que acerca da i l ici tude de seus atos. Esta 
apropriação indevida é entendida aqui de modo próximo como Campbell descreveu, a partir 
do ponto de vista dos sarakatsanis,  a atitude atribuída aos presidentes de aldeia, de "comer 
dinheiro": "é um direito de seu ofício" ( 1 964:235) .  Ou mesmo, um dever: "Se fazer favores 
gera poder, fazer política (e, na concepção corrente, quem faz política tem poder) significa 
fazer favores numa escala que ex trapo la o grupo de ' iguais' . . .  " (Palmeira, 2000:9) .  

8 Já  me havia supreendido com a peculiar justaposição de atributos de truculência e generosi
dade no caso de Lampião, assunto sobre o qual me detive (ver M arques, 1 998) sem no entanto 
contar com os elementos que somente o trabalho de campo mais intenso e prolongado pôde 
proporcionar. Naquele trabalho preliminar recorri a um conceito, o de honra, para formular 
uma problemática que retoma aqui ,  mediante a discussão 

·
centrada desta vez na categoria na

ti va de fama. 

9 A idéia que procuro transmitir é a de tensão, mai s do que de desvirtuação, já que os valores 
são entendidos aqui como objetos de negociação e não simplesmente de apl icação às situações 
práticas. 
lO Ver, por exemplo, no Capítulo 2 a discussão em torno da figura do pistoleiro e no Capítulo 
4 aquela sobre as ambigüidades de um líder como Leopoldo Santana 





CAPÍTULO 4 

O inimigo ambíguo 

O lmbuzeiro 

m os mitos de fundação sertanejos, trata-se sempre da fundação de um lugar. 
LLJ Fernão, o primeiro dos Santanas, veio de Sergipe d 'EI Rei fundar uma fa
zenda de gado às margens do Pajeú. Casou-se al i  e sua esposa seria uma provável 
fi lha de um pioneiro, como ele mesmo, e juntos deixaram a descendênci a nume
rosa que, por i ntermédio de alguns de seus membros, lançou-os adiante no hori
zonte do tempo e no espaço. Refiro-me à famíl i a  Santana, mas a mesma h istória 
pode ser contada em relação a umas tantas outras do sertão pernambucano. 

Uma h istória que começou entre oito e dez gerações atrás, agora se sabe, 
graças ao l abor cuidadoso de alguns genealogistas amadores e profi ssionai s  que 
ousam vasculhar os velhos l ivros, os arquivos poeirentos e a memória dos mais 
velhos, antigos guardiães desse saber coletivo. Graças a eles, completou-se mui
tas l acunas, considera-se, que interceptavam a l inha que leva das gerações pre
sentes ao primeiro e pioneiro Santana. Um primeiro que nunca dispensa, sem 
dúvida, uma origem também distante no tempo e no espaço, anterior mesmo às 
eventuais gerações de ancestrais já deslocadas pelas terras brasi leiras, como se 
divina, mas que faz sentir seu sopro ainda hoje. Ou melhor, seu sangue, que 
circula na veia dos melhores representantes da famíl ia sertaneja, que ostentam, 
acredita-se, nos traços físicos, morais e psicológicos, a ancestralidade portugue
sa, por certo aristocrática. Quanto a este ponto, da nobreza, não se tem como 
assegurar, dado que para além do pioneiro, o interesse pelas origens abruptamen
te encerra-se, exceto para um eventual curioso muito tenaz. Talvez da mesma 
maneira que aparentemente se contentavam, outrora, com o conhecimento ape
nas da segunda ou terceira geração radicada no sertão e hoje, por conta do empe
nho de alguns conterrâneos, comprazem-se por terem adquirido as informações 
adicionais e, de seu ponto de vista, finalmente completas. Pode ser que a sati sfa
ção com a distância que atinge a informação da origem também esteja  relaciona
da ao grau de integração entre as local idades, diverso no tempo, em virtude, por 
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exemplo, da aceleração da circulação proporcionada pel as estradas e pelos veí
culos. Ainda que esta distância tenha sido sempre percorrida e ainda que a tal 
aceleração não tenha encoberto as cl ivagens persistentes sob as l igações efetivas 
entre l ugares e grupos de parentes dispersos. Mesmo assim, a mudança qualitati
va no quadro das relações entre eles viabi l izada por esta aceleração deve dar 
maior sentido à distinção do ancestral comum a ramos que reconhecem,  mas sem 
saber traçar, o parentesco entre s i .  

Antigamente, dizem, podia-se levar um dia inteiro e um pernoite, para i r  à 
feira, do Imbuzeiro a Monsanto. Assim mesmo, muitos iam, semanalmente, mon
tados em cavalo ou jumento e, mais tarde, tomando um caminhão, em algum 
ponto da estrada. Em geral , um pai de famíl ia ou um dos fi lhos mais velhos asse
gurava, assim, um contato permanente com um mundo que, afinal ,  não acabava 
nos l imites das fazendas. O resto da família, em especial a meninada, ansiava por 
um dia de festa, a novena, o bai le ou só a brincadeirinha, a eleição, a m issa de 
Natal ,  para encontrar com muitos parentes e v izi nhos e de preferênc ia  dançar 
bem uma noite i nteira, até amanhecer. Para sentir saudade pelos próximos d ias e 
semanas, com a lembrança da música, dos cheiros, dos namoros, das notícias. 
Hoje em dia, as casas se esvaziaram de gente e as terras de casas, dei xadas ao 
abandono ou muitas vezes apenas habitadas por uns poucos solteiros, rapazes ou 
moças velhos, viúvos, casais idosos. A maioria dos descendentes das famíli as 
mais numerosas, abonadas e prestigiadas, dispersa para outros Estados ou para a 
zona urbana, em busca das comodidades que teimam em não chegar às proprie
dades rurai s .  Essas mudanças trazem o cult ivo de um ambiente social algo distin
to. Na mudança para a cidade, um maior número de núcleos representantes de 
grandes famílias tornam-se vizinhos próximos e, possivelmente, vários setores 
da mesma famíli a  que se di stanci aram no passado estabelecem relações entre 
eles. Dessa forma, o meio social permanece marcado por uma forte fami l i arida
de, mas não tão estreita como no passado, nem no sentido espacial ,  nem no con
sangüíneo, embora "sangue" e "território" permaneçam como princípios funda
mentais de sociabi l idade. Isso porque os laços no interior dos grupos que se afi l i am 
ao mesmo nome de famíli a  permanecem como al iados preferenciais  e também 
porque, mesmo fora deste âmbito, os membros de cada grupo relacionam-se como 
seus representantes . Assim sendo, também no ambiente soci al dos centros urba
nos sertanejos, qualquer que seja o nível de inclusão comum a dois i ndi víduos, 
eles mantêm-se como representantes de algum grupo autônomo em relação um 
ao outro em nível de inclusão mais estreito. Assim,  dentre os Santanas que habi
tam ou freqüentam Monsanto, conhecidos enquanto tai s, di stinguem-se, entre 
outros, os "do Imbuzeiro". No interior dessa divi são, encontramos outras: os de 
São Bento, os Clementes, os Macambiras etc . ,  são também conhecidos, todos 
eles, como Santanas do Imbuzeiro. 



0 INIMIGO AMBIGUO 213 

A vida na cidade acelera, estende e multipl ica a reprodução de vínculos so
ciais entre membros das várias famíl i as da região, ao mesmo tempo que se sobre
põe com maior vigor ao centro de sociabi l idade, menor em tamanho e em força 
de atração, ocupado por uma ribeira, 1 ou uma ruinha, em torno de alguma cape
l a, no caso do sertão, ou um sítio no brejo. São Bento era outrora procurado, já  
uma ruinha, para encontrar os vizinhos, quase todos parentes, velhos conheci
dos, quebrando a rotina de trabalho que prendia a maioria das pessoas ao mato e 
quase reduzia o seu convívio aos habitantes da mesma casa, onde moravam um 
casal, seus fi l hos solteiros, um ou outro agregado, freqüentemente consangüíneo, 
ou daquelas poucas casas mais próximas, habitadas por tios e primos: o lmbuzeiro 
é daquelas ribeiras em que as casas são apartadas demais para que se possa ficar 
i ndo e vindo sem motivação maior. 

Atualmente, para o caso de várias fazendas, sítios e ribeiras, são cidades 
maiores que polarizam as ativ idades produtivas, a política, a administração de 
uma determinada região, e para elas o deslocamento é bastante fac i l i tado e banal .  
Muitas casas da zona rural são habitadas apenas por velhos acompanhados de 
prole solteira, dividindo-se os originariamente membros de uma casa em duas, a 
segunda si tuada na cidade.2 Em muitos casos, as c idades não são exatamente 
substitutas daqueles outros aglomerados, no sentido da sua sociabi l idade. Impos
sível que se reproduza em Monsanto ou Jordânia a fami l iaridade de toda a vizi
nhança da ribeira (ou dos sítios e fazendas) ou da vi la. Os círculos de sociabi l i 
dade próprios a esses dois ambientes parecem, contudo, interpenetrar-se mais 
acentuadamente hoje do que acontecia  em outros tempos, graças às fac i l idades 
de acesso aos tais centros, estendida, com mais freqüência, a uma maior porção 
da população rural, especialmente a mais abonada. O transporte disponível ao 
público para Jordânia e Monsanto serve diariamente os habi tantes da v i la  de São 
Bento e das ribeiras e fazendas dispostas ao longo da bela e mal conservada 
estrada vicinal que l iga aquelas duas cidades. 

Possivelmente, hoje em dia,  a pertença a uma famíl i a  como os S antanas do 
Imbuzeiro não tenha o mesmo s ignificado social de outrora, quando era maior 
o índice de endogamia  praticado naquela região e menor a dispersão das res i 
dências ;  quando seu l íder maior, José Clemente, di tava os rumos e as regras da 
sua comunidade local .  Mas ainda faz suficiente sentido para que a parentada 
acorra, às dezenas e centenas, à festa anual de São Bento, à capela próx ima ao 
cemitério no Dia de Fin ados, aos enterros, ao aniversário quase centenário da 
matriarca; para que, em d ia  de feira em Monsanto, os parentes que moram mais 
di stante se v is i tem e ponham a conversa em dia;  para que a um estranho as 
novas gerações se apresentem como "Santana do Imbuzeiro", ainda que jamais 
tenham morado naquela fazenda e não obstante outros sangues corram em suas 
veias.  A pertença social é um elemento mais s ignificativo do que os detalhes 
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mais exatos de endereço e fi l i ação, ainda que estas duas coisas interfiram fre
qüentemente nela. 

A memória hi stórica e genealógica é muito balizada em razões de ordem 
pragmática, e é principalmente neste sentido que o território aparece como prin
cípio fundamental de organização social ,  operando seus recortes sobre bases 
parentais .  Do mesmo modo, o território é todo marcado por códi gos fundados no 
parentesco, mas de forma também pragmática. Parece conveniente, nesse senti
do, estender um pouco mais este esquema, ainda que inevi tavelmente redutor, do 
rebatimento recíproco entre os dois princípios. Princípios de parentesco e de ter
ritório parecem corresponder-se, sem subordinar-se exatamente um ao outro, de 
um modo que evoca o s i stema das sociedades segmentares descrito por Fortes & 
Evans-Pritchard ( 1 98 1  [ 1 940] :33 ;  4 1  ), a partir da etnografia do segundo sobre os 
nuers. Apesar da uni l inearidade pressupor a prevalência de um princípio de fi l i ação · 
(sobre a aliança) e do parentesco (sobre o território),  eles jamais são suficientes; 
al i ança e território sempre atuam ao mesmo tempo. 

Um modelo ou algumas inflexões 

Como uni verso soci a l ,  do ponto de v i sta dos membros das suas mai s 
prestigiadas famíl ias ,  o sertão tem início, como dizia, com a chegada do pionei
ro, fundador de um lugar e de uma família. Trata-se de um patriarca que se casa 
com alguma fi lha de pioneiro ou nativa, fi lha de um português ou de uma índia 
sua origem também encerra-se nesses termos .  Os fi lhos do casal tornam-se fun
dadores, por sua vez, de outras fazendas e l ugares, no que serão imi tados pelas 
gerações subseqüentes. Potencialmente, cada geração pode fundar um l ugar e 
uma famíl i a, sendo que l ugar e famíl ia marcam mais ou menos sua distinção com 
relação à geração precedente. Eventualmente, um indivíduo d istingue-se o bas
tante, adquire fama e prestígio, torna-se um l íder local ou um l íder de famíli a, as 
duas coi sas coincidi ndo com freqüência .  Ele passa a figurar na memória 
genealógica, na qual se traça a descendência através do ponto que o representa. 
Pontos como estes repetem-se em outros momentos da cadeia fi l i ativa costumam 
estar referidos a um lugar. Talvez se possa falar também em uma cadeia territorial 
da qual os laços com um ponto original não se perdem por completo mas têm sua 
relevância  deslocada para outros centros locais, que se podem reproduzir, a cada 
geração, e que resi stem. Hoje em dia, os Santanas do Imbuzeiro têm um de seus 
núcleos mais importantes sediados em Monsanto, onde um punhado de casas 
originárias daquela ribeira estão instaladas. De sorte que as dispersões do ponto 
de vi sta do sangue e do território são contidas por estas espécies de centros 
gravitacionais gerados pelos laços de famíl ia  e de vizinhança. 

Por vários municípios do sertão do Pajeú espalham-se descendentes dos p io-
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neiros e apesar da combinação dos sangues nos casamentos e das vici ssi tudes das 
aqu i sições, transmissão e alienação da propriedade, as local idades permanecem 
notavelmente articuladas a determinadas famílias, por mais braiadas3 que estas 
sejam.  De tal forma que para cada local idade, como uma fazenda, uma ribeira, 
uma v i la, um distrito e até cidades, decl inam-se os nomes das famíl i as que têm ali  
o seu reduto. Evidentemente, há sempre habitantes de outras famílias, como tam
bém muitos indivíduos daquelas ali predominantes dispersam, que sempre po
dem ou não fundar novos redutos, com qualquer grau de importância. Estas l iga
ções e rupturas não se excluem do esquema que propus acima, mas são exata
mente sua condição de existência, de expansão e também o seu l imi te, de acordo 
com o que apreendo a partir da memória h istórica local , oral e também escrita, 
nos volumes publicados ou circulantes entre os parentes e amigos.4 Creio que 
vale a pena uma digressão por essas memórias, que reconstruo a partir de oito 
fontes distintas, das quais possuo regi stro escrito e gravado. 

Os Santanas do lmbuzeiro 

O primeiro patriarca sertanejo cujo nome me foi decl inado por uma descen
dente sua, guardiã respeitável da memória de sua família, foi o major da Guarda 
Nacional José Clemente Santana Aguiar. Ele foi o chefe político da Imbuzeiro, 
fazenda na qual nasceu, tendo-a herdado, por via materna, de seu avô. Pese não 
ser o fundador da fazenda lmbuzeiro, o major é sem sombra de dúvida o maior 
l íder dos Santanas do Imbuzeiro, o seu patriarca maior, pois nem mesmo seu avô 
materno, de quem herdou as terras e o nome que é a marca de seu predomínio  al i ,  
é igualmente reverenciado. Sob sua chefia, a lmbuzeiro manteve-se u m  lugar 
pacífico, onde n inguém andava armado e todas as dúvidas passavam sob seu 
crivo e sua mediação.5 "Mais vale uma má arrumação do que uma boa questão." 
Não havia quem não respeitasse suas determinações, que impunha muito mais 
por seu prestígio, seu valor pessoal , do que pela força. Era homem de uma fé 
i mbatível ,  foi sacri stão na infância, conduzia ofícios em seu reduto fami l iar e 
residenci al ,  possuía orações fortes que ninguém de sua família herdou; t inha co
nhecimentos práticos de medicina; aconselhava seus parentes e vizinhos; era tam
bém um l íder político, como indica sua patente, e nessas condições assumiu uma 
série de postos sediados na cidade de Jordâni a. Há alguns anos, sua biografia foi 
resumida por escrito por d. Sofia e divulgada entre seus parentes e amigos . 

. . .  Na sua juventude serviu a religião catól ica, como sacristão do padre Fran
cisco Vieira. Era ele muito querido na época da domesticação dos índios 
[que habitavam] o município de Jordânia [e] foi padrinho de 1 8  indígenas. 
Por decreto de 25 de julho de 1 895, foi nomeado para o posto de major 
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ajudante de ordens do Comando Superior da Guarda Nacional. Sua carta
patente está assinada pelo presidente Prudente de Morais. 

Serviu muito à cidade de seu município, Jordânia. 
Foi conselheiro municipal , subprefeito reeleito, promotor públ ico inte-

rino, diversas vezes. 
Três vezes foi nomeado I o suplente de juiz municipal . 
Esteve em exercício na função de juiz de direito. 
Dedicou-se à Medicina pela homeopatia com grande êxito. 
Naquela época não havia médicos no interior. Ele comprou l ivros, estu

dou e suas consultas aprovavam sempre. Vinha gente de longas distâncias 
consultá-lo, não só remédios como também pedir sua opinião, ouvir seus 
conselhos. 

Era o major José Clemente, muito rel igioso, pregava o perdão e o amor. 
Era contra a vingança. Combatia a injustiça, lutava pelo bem. Foi um forte 
político no município de Jordânia, porém sabia l idar com o adversário. Sua 
memória é muito querida pelos seus fami l iares, permanecendo o seu exem
plo vivo em nossa comunidade e cultuado pela juventude do seu rincão, 
através do Patronato da Escola Estadual da Fazenda Imbuzeiro. 

O major acumulou também muitos bens, em terras, rebanhos, escravos e 
objetos valiosos, aglomerando em torno de si muita gente. Gostava de m anter os 
fi lhos já  casados,  morando em sua casa e à sua volta muitos fami l i ares e servido
res, atraindo também os viajantes, comerciantes, refugiados da seca, foragidos  de 
seu lugar, amigos de todos os estratos sociai s .  Dentre todos os seus descendentes, 
nenhum alcançou a sua notoriedade e seu prestígio pessoal, embora outras l ide
ranças importantes tenham surgido. O major José Clemente permanece um centro 
de referência  vivo, o marco dos Santanas do Imbuzeiro, conforme sumariou sua 
descendente naquela página escrita e muitas vezes copiada pelos seus parentes. 

A fazenda Imbuzeiro é um reduto dos Santanas. Ali também v ivem descen
dentes dos Castras, dos Aguiar, dos Macambiras, dos Mazés, dos Meiras, dos 
Aires, que se casam entre si há várias gerações. Quase todos eles traçam sem 
dificuldade seus l aços de parentesco com o maj or, através de quem, de um modo 
ou de outro, vieram estabelecer-se a l i .  Os Castros, por exemplo, descendem da
quele monteverdense, fi lho de portugueses, que veio estabelecer-se nas terras 
herdadas por uma tia de José Clemente, irmã de sua mãe. A fazenda Imbuzeiro, que 
pertenceu a esta última e a fazenda Pereira, herança da primeira, são parcelas de 
glebas imensas arrendadas pelo pai delas, Manoel Santana, da casa da Torre. Este 
era neto do pioneiro dos Santanas e, como o avô e o pai, foi fundador de fazenda. 
Apesar de não ter gerado descendentes legítimos do sexo mascul ino,  Manoel 
Fernandes Santana não deixou de ser um patrono legítimo e reconhecido de uma 
famíli a  e de um lugar, da "família-território" que constitui os Santanas do lmbuzeiro. 
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Hoje em dia, a fazenda que fundou não existe mais enquanto tal e seu antigo 
nome designa apenas uma de suas porções, uma localidade. Mas sabe-se que 
Manoel Santana é o ancestral de quase todos os que nasceram no Imbuzeiro e no 
Pereiro, muitos dos quais se casaram entre si (ver diagrama 3). O major José 
Clemente, por exemplo, que era seu neto, era casado com outra neta de Manoel, 
portanto sua pri ma, mais precisamente a fi lha daquele monteverdense que veio 
instalar-se nas terras de sua mulher. O destino desse homem chamado Antônio 
Castro e conhecido por Totonho do Pereiro é muito simi lar ao de Francisco Aguiar, 
seu concunhado, rambém descendente de um português e da fi lha de um pionei
ro, descendente da casa da Torre. A famíl ia Aguiar é outra muito prestigiada no 
sertão do Pajeú, mas embora ninguém hesite em reconhecer o parentesco dos 
Santana da Imbuzeiro com ela, muitos dos quais portam o nome Aguiar - sendo 
o exemplo mais notório o próprio major - e não obstante representantes da famí
l i a  Aguiar assumam e reivindiquem o parentesco e, em certos casos, o vínçulo do 
seu sangue à fazenda Imbuzeiro, o nome que prevalece no reduto é Santana. A 
combinação da transmissão da propriedade e do nome por l inha feminina e a 
residência uxori local é um recurso disponível _aos homens para garantir a conti
nuidade de seu patrimônio quando são desprovidos de descendência  mascu lina, 
como foi o caso de Manoel Santana. A possibi l idade de transmissão do nome e 
da terra à descendência feminina é uma das prerrogativas específicas da noção de 
"casa", conforme subl inhada por Lévi-Strauss ( 1 979, 1 984, 1 99 1  ), na qual figu
ram outros aspectos presentes também aqui (composição de residência e fi l i ação, 
táticas hipergâmicas e hipogâmicas, nome de terra e de sangue, por exemplo). 
Uma possibi l idade que não anula  a interposição de outro nome e outro sangue na 
sua descendência, nem a tensão eventualmente decorrente. 

Alguns outros nomes de famíl ia surgiram ali mesmo, como é o caso de 
Macambira e de Aires que, nessas condições, são Santanas de origem. Aires, 
uma derivação mais recente de Macambira, designa os descendentes de um casal 
que incluiu tal nome em seus fi lhos, por sugestão e gosto de uma professora 
local . Sobre Macambira, a expl icação também é muito s imples: um "apel ido sa
fado" que, segundo um de seus descendentes, puseram em um forasteiro, vindo 
da beira do rio.6 Note-se que essa prol iferação de nomes teve novamente relação 
com a uxori localidade, que deve ser um reflexo do poder de atração de alianças 
exercido pelo major José Clemente, com sua riqueza e seu prestígio, mas tam
bém é sugestivo de uma prática hipogâmica difundida entre as suas descenden
tes. Alude-se que é preferível para um homem morar nas terras de seu pai a morar 
nas de seu sogro, contrariedade certamente mi tigada quando o sogro é um tio, 
como no caso dos casamentos entre primos, muito praticados no lmbuzeiro até 
duas gerações atrás, ou quando as vantagens superam os prejuízos (o caso do 
desterro ou do homem empobrecido, por exemplo).7 
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DIAGRAMA 3 

Santanas do l mbuzei ro 
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Mazés Clementes Macambiras 

Macambiras e Mazés 

A história da família Macambira, cujos l imites são tão fugidios, merece ser 
mais detidamente narrada. Ricardo Meira Rios Macambira, como dizem alguns, 
ou Ricardo Meira Guedes, como afirma um descendente dele, t inha o sangue dos 
portugueses Guedes, dos Meira Rios,8 que tiveram uma questão tão sangrenta 
com uns viz inhos, lá  pelas bandas da Bahia, na outra margem do rio, que a 
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famíl ia  debandou-se de lá definitivamente. Espalharam-se por muitas local ida
des do Pajeú, tão distantes umas das outras que o contato dos descendentes foi 
desfeito. Não causa estranheza a ninguém que os Macambiras, ou os Meira 
Macambiras, sejam tão suscetíveis, "gente sem humor", ignorante, gente muito 
disposta , intrépida e que busca nas brigas as soluções para seus desagrados fá
ceis :  todos na região do Imbuzeiro os conhecem assim. Alguns sabem que aquele 
mesmo Ricardo Macambira morreu assassinado, em decorrência de novas ques
tões surgidas já em sua nova terra. Justamente este homem casou-se, graças a 
uma fuga, com uma cunhada do major e, como ele, neta do fundador Manoel 
Santana. Seu pai, aquele monteverdense da famíli a  Castro, o Totonho da fazenda 
Pereiro, não aprovava o casamento pretendido pelos noivos e, temendo um rapto, 
passara a montar sua rede à porta de casa, a fim de evitar surpresas. Mas, um fim 
de tarde, a pretexto de sair para abrir a porteira do chiqueiro, a moça desapareceu 
deixando sem resposta os chamados de uma irmã. Reapareceu casada e, como na 
maioria dos casamentos que implicaram fuga da noiva, o pai descontente passa a 
admiti-lo. A conseqüência indiscutível daquela h i stória que tanto comove sua 
narradora é que os descendentes de Ricardo são Santanas como qualquer outro, 
no que diz respeito a seu sangue. O mesmo se pode dizer dos descendentes de 
uma i rmã do forasteiro Ricardo Macambira, que veio a se casar com um i rmão do 
major, gerando uma descendência denominada Mazé, por extensão do nome de 
sua matriarca (ver diagrama 3) .  

No entanto, esse grupo, que corresponde aos Macambiras, di stingue-se como 
família, possui uma reputação e uma fama própri as, da mesma forma que os 
Mazés. Evidência  de sua singu larização é o pouco gosto que se continuou nutrin
do, pelas gerações subseqüentes ao major, com os casamentos realizados pelos 
seus descendentes com aqueles de Ricardo e Mazé. E uma sensação de déjà vu 
assoma quando se sabe que uma das fi lhas daquele casamento por fuga se casou 
com um refugiado da guerra de Canudos, um jagunço de Antônio Conse lheiro, 
que um dia veio pedir abrigo ao major, passando a ocupar-se do serviço da cons
trução de um barreiro. A famíl ia do major, seus descendentes que constituem um 
"ramo" da família Santana conhecido por "Clementes", não fazi a  gosto em casa
mentos com forasteiros, coisa que os descendentes de Ricardo nunca deixaram 
de ser, porque "vieram da beira do rio", ainda que sejam reconhecidos como 
primos. Da mesma forma que do ponto de vi sta de um Macambira, um Santana 
Clemente pode ser mole, e portanto diferente, pelo  fato de não correr em suas 
veias o sangue dos Guedes. Mas, surpreendentemente, v im a saber por outra 
fonte mais di stante de ambas as famílias que a mulher de Manoel Santana tinha o 
mesmo sobrenome e mesma proveniência  de Ricardo e Mazé e portanto o sangue 
dos Guedes já corria no próprio major, vindo de sua avó materna. Ela já teria 
nascido numa fazenda à beira de um dos riachos que deságuam no Pajeú, nas 
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vizinhanças daquela  fazenda em que foi morar com o marido, Manoel Santana, 
arrendada-em 1 8 1 9. Quem sabe, cogitou meu narrador em seus escritos (Correia, 
s/d), os desertores de uma questão partiram para o Imbuzeiro na esperança de 
encontrar abrigo entre os parentes? Isto deve ter acontecido em torno de 1 869, 50 
anos após arrendada aquela fazenda, depois  que frei lbiapina, um sacerdote hoje 
lembrado e cultuado no sertão do Pajeú, conseguiu apadrinhar um acordo entre 
as famílias em contenda havia já quatro anos. Uma questão muito sugestivamen
te decorrente de uma tentativa da parte de um Guedes de

_ 
raptar uma noiva da 

famíl ia  Meira Rios. Segundo percepções nativas, repetidamente consagradas pe
los eventos que as confirmam, o sangue veicula também um caráter e costuma 
ser o suporte sobre o qual se apóia uma fama. 

Fronteiras. Nome, sangue, lugar 

O parentesco j unta sem apagar essas distinções que, por vezes, aprofundam
se a ponto de tornarem-se um cri tério de formação de um novo grupo e, de outras 
vezes, é tão suave que se transpõem quase imperceptivelmente. As histórias das 
famíli as Macambira e Santana se cruzam várias vezes, tornando-se a mesma em 
vários pontos. Da mesma forma, o sangue e as terras são também os mesmos, 
pois todos são Santanas e todos são da fazenda lmbuzeiro. Ao mesmo tempo, n ão 
são nem uma coisa nem outra. Do ponto de vi sta do sangue, um indivíduo 
Macambira se di stingue pragmática e circunstancialmente de um Santana, e vice
versa, por ser um Macambira, ou seja, a mesma condição que faz dele um Santana. 
Quando Clemente Santana foi ameaçado por um ini migo dos Li vramentos, seus 
parentes de São Bento, os ditos Macambiras, di spuseram-se de imediato a socorrê
lo, deslocando-se para sua casa, em Monsanto, onde montaram guarda armada. 
Fizeram juz à fama de sua família - alguns diriam à sua raça, termo evi tado por 
outros por seu teor pejorativo de atavi smo, animalidade e ignorância. Muitos 
anos antes, na época Lampião, foram muitos os Macambiras e Mazés - e Aires, 
um ramo destes Mazés - que sentaram praça, de modo que a v i la  de São Bento, 
vizinha à fazenda Imbuzeiro, onde eles concentravam sua residência, tornou-se 
um verdadeiro baluarte no combate ao cangaço no sertão. Os Santanas, à exceção 
de um único i rmão do major, mantiveram-se longe dessa questão com Lampião e 
por conta da neutralidade proclamada pelo líder da Imbuzeiro, todos os residen
tes da fazenda receberam ordem de retirada, vinda do cangaceiro, e prontamente 
obedecida.  A fazenda Imbuzeiro manteve-se desabitada durante anos pelos 
Santanas, pois, conforme se lembra um descendente de um vaqueiro desta famí
l ia, Lampião só pouparia a vida de algum homem encourado que fosse cuidar da 
criação. Bastava que um homem vigiasse o rebanho de todas as casas da ribeira, 
salvaguardando assim a única fonte de renda que suas velhas terras podiam então 
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proporcionar aos seus antigos habitantes, que se foram fixando, di spersamente, 
nas ribeiras v izinhas que se sucedem ao lmbuzeiro na direção de Monsanto, onde 
os ú l ti mos se instalaram. O objetivo de uma ordem tão perturbadora da vida eco
nômica e social do major e de seus parentes era não confundi-los, por conta da 
semelhança física e da v izinhança - da sempre ponderável al iança, senão identi
dade, entre gente tão próxima - com o pessoal dos Macambiras e dos Mazés, e 
portanto mantê-los ao abrigo de um destino ainda mais inclemente do que aquele 
que Lampião lhes impôs com a retirada. Vemos assim, num intervalo de três 
gerações, como operou um mecanismo de duplo efeito de composição e segrega
ção, nos planos do parentesco, do território e das reputações, solidamente finca
do em construções nativas de sangue e de fama. 

Ambigüidades muito s imi lares àquelas ditadas pela transmissão de nomes 
de famíl i a  são encontradas também no que respeita à transmi ssão das proprieda
des. Ouvi ,  inúmeras vezes, considerações em torno dos antigos hábitos, errôneos 
segundo pensam, da forma de transmissão de nomes. Ju lgam-no aleatório, entre
gue à criativ idade e aos gostos pessoais .  Apel idos vi ram nomes, i nventam-se 
outros nomes por simpatia fonética e ainda outros por simpatia com algum com
padre ou amigo; cada fi lho tem um nome diferente. Por conta dessa grande desor
dem promovida pelos antigos, os nomes não são fiéis ao sangue. A i sto eu acres
cento que tampouco o são do ponto de vi sta das afi l iações sociais,  isto é, eles não 
estão subordinados a grupos que operem enquanto tai s no universo das relações 
sociais .  Dessa forma, pode-se ser um Santana, um Gouveia, um Aguiar, ou mem
bro de qualquer outra família sem envergar seus nomes e, pela inversa, pode-se 
quase deixar de ser um membro, embora se tenha adquirido o nome. Certos indi
víduos chegam a ser conhecidos como portadores de um sobrenome que no en
tanto n ão consta em nenhum de seus documentos pessoais e, por outro l ado, 
outros deixam de mencionar um de seus sobrenomes, marcando dessa forma sua 
adesão mai s  exclusiva a um de seus grupos de origem. Um nativo do Imbuzeiro é 
um Santana por definição, embora também seja portador do nome de outra famí
l i a. O que pode incluir a terra e o sangue dessa família. Suspeito que a "infidel i
dade" na transmissão dos nomes seja bem menos aleatória do que parece à pri
meira vista porque pode estar sendo descritiva do estado, mesmo que momentâ
neo, das relações sociais .  

D.  Úrsul a  Santana Aguiar, Santana Matos pelo casamento com um sitiante 
de Monte Verde, enviuvou quando tinha nove fi lhos menores, o mais velho com 
1 5  anos de idade. Com muita dificuldade criou-os, sem retornar à sua lmbuzeiro 
de origem, mantendo os parentes do marido como vizinhos. Apesar di sso, seus 
fi l hos assinam apenas Santana, embora tenham herdado também o nome do pai . 
Clemente Santana também abriu mão de seu Aguiar, transmitindo aos fi lhos ape
nas o primeiro sobrenome, o qual tanto seu pai quanto sua mãe, primos entre s i ,  
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herdaram do major e sua esposa, estes também netos de um mesmo avô, neste 
caso o fundador da fazenda, Manoel Santana, através de duas de suas fi l has (dia
grama 3) .  Acredito que o privi légio do sobrenome Santana seja mais do que ca
sual e revele uma incl inação do ponto de vista de uma afi l i ação pragmática, que 
terá impulsionado as mesmas pessoas que consideram caóticos os costumes anti
gos de transmissão de nome a ceder às suas própri as idiossincras ias.  O. Úrsula 
t inha entre seus irmãos e primos, os Santana Aguiar, boa parte dos l aços de 
compadrio por batismo de seus fi lhos, antes de enviuvar e, depois ,  passou a ser a 
chefe de uma prole na condição de uma forasteira no sítio do marido. Um sítio 
em que encontrou parentes afastados e não-discriminados pelo l ado dos seus an
cestrais Aguiar, mas, mesmo assim,  fez-se conhecida como Santana. Seus fi l hos 
herdaram sua inclinação por este nome "de família muito grande", de famíl i a  
com prestígio, sem dúvida muito superior a dos Matos. Se  ainda seu marido ti
vesse o sobrenome Lima, que não herdou de seus ancestrais por conta do des
mantelo na transmissão e registro de nomes , d. Úrsula  admite que talvez fosse 
mais in teressante que seus fi lhos i ncluíssem na assinatura o sobrenome paterno. 
Em algum momento faz sentido a preferência por um dos nomes, por uma con
junção de razões como prestígio, proximidade, uma adesão, em suma, que pode 
ser esquecida em momentos posteriores, talvez por i sso proporcionando uma 
impressão de casualidade. Presumo ainda que em momentos posteriores, em que 
tal afi l i ação venha a fazer sentido, o nome possa retornar, ainda que apenas como 
pronúncia de uma memória que serve de base a uma pertença comum a um san
gue e a um lugar de origem, como aconteceu a d. Úrsu la  entre os Agu iar de 
Monte Verde, e possivelmente sucedeu também aos Guedes várias décadas antes, 
ao chegarem ao lmbuzeiro, desterrados em uma questão na "beira do rio", com 
relação aos Santanas descendentes de uma mulher da famíl i a  dos forasteiros, 
conforme cogitou um memorioso de Jordâni a. Nesse sentido, o sobrenome porta
do é mai s  do que uma "sobrevivência" de afi l iações sociai s do passado. Tais 
afi l i ações nunca são completamente rompidas, mantêm-se por vezes como em 
latência ;  tornam a ser acionadas em momentos sucessivos, em novos arranjos 
que somam, muitas vezes reforçando, significados e predicados relativos àquele 
nome de família. 

Um processo semelhante de osci l ação entre momentos de aproximação e 
identificação e de afastamento e diferenciação parece também acontecer em rela
ção ao lugar e à terra, também com ressonância nos nomes. Lembro-me que para 
solucionar meu embaraço quanto à localização de certos sítios na Imbuzeiro, o sr. 
Clemente mostrou-me a inconsistência dos nomes constantes nos registros da 
prefeitura para efeitos de impostos, se os compararmos às referências que encon
tramos nas conversas de rotina. A transmissão da terra está exposta a muitas 
vici ssitudes, como a compra e venda dentro e fora do grupo de parentes, às he-
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ranças geridas por genros e fi lhos de ambos os sexos, às divi sões que o absenteís
mo, o celibato, as preferências de vários fi l hos tornam não-eqüi tativa, e portanto 
exposta à di sputa entre os interesses de manutenção e aqu is ição e os de alienação 
da terra, de concentração e dispersão. Paralelamente a essas vicissi tudes relativas 
à transmissão de terras, parece ocorrer também uma espécie de transmissão das 
qualidades dos grupos sobre os solos que eles habitam que possivelmente influen
cia as aparentes i nconsi stências dos nomes. Os Macambiras, sem qualquer dúvi
da, foram herdeiros e residentes na fazenda lmbuzeiro, possuindo ali  parcelas 
herdadas através da noiva fugida de Ricardo Macambira. Não obstante, o reduto 
ao qual têm seu nome de família l igado é a vi la de São Bento e dessa forma se 
distingue dos Clementes, aos quais o Imbuzeiro é ident ificado. Tudo se passa 
como se as parcelas de terra nem sempre fossem fiéis ao lugar de afi l i ação, do 
mesmo modo que os sobrenomes não são fiéis ao sangue. Mas notamos que con
forme as circunstâncias dos di scursos e da vida, essas afi l iações vão sendo fei tas 
e desfeitas, dei xando seus registros em bases mais duradouras, como os nomes 
pessoais e de lugares. Através deles, o reconhecimento do parentesco se efetua 
(Jolas ,  Verdier & Zonabend, 1 970: l i ) .  

Note-se ainda que São Bento é sede de  um distrito associado aos Santanas, 
da qual a fazenda Imbuzeiro faz parte. Mas na rua e em parte de sua zona rural, 
onde os Santanas são também maioria, estão estabelecidos os Macambiras, os 
Mazés, os Aires, que são os Santanas que se distinguem dos Clementes do 
lmbuzeiro, ainda que reconheçam e até insi stam no parentesco com eles . Talvez 
seja  essa a distinção que resulte mais acentuada quando um nativo de São Bento 
se declare "de São Bento", em preferência  a Macambira, Mazé ou Aires. Eviden
ciam-se ass im as diferenciações que também se concretizam nos planos muitas 
vezes coincidentes da sociabil idade cotidiana ou eventual, da política, da vida 
produtiva etc . ,  sobre o conjunto dessas famíl ias Macambira, Mazé e Aires com 
relação aos Santanas do lmbuzeiro, aos Clementes, como chegam a designar. As 
fundações de municípios parecem obedecer freqüentemente a c l ivagens do ponto 
de vista dos grupos e em suas repercussões no sangue e no território, e portanto 
parece derivar de um processo como este que procuro descrever aqu i .  Um distrito 
costuma estar vinculado a determinada família  ou grupos de família que passam 
a distinguir-se de modo cada vez mais profundo dentre os seus ancestrais e vizi
nhos (cf. Gross, 1 973) .  

Mas não é preciso que se desfaçam de uma vez por todas as  l igações que 
cruzam as fronteiras cindidas politicamente, nem que se apaguem aquelas i nter
nas ao grupo. De um modo geral, continua-se Santana e não se deixa de ser um 
Macambira, um Mazé ou um Aires, e nem mesmo de pertencer ao Imbuzeiro, 
possuindo ou não terrenos ali, embora a afi l i ação a São Bento seja considerada a 
mais relevante, do ponto de vi sta das afi l iações sociais.  Este é o motivo pelo qual 
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não me parece tão casual que os nomes de lugares e sua localização no sentido da 
pertença sejam propensos a ambigüidades, tai s como os pessoais .  "Sou de São 
Bento. Sou Aires, sou Meira, sou do Imbuzei ro", disse-me uma moradora de 
São Bento. E, registrando suas auto-definições, anotei : "Ser do Imbuzeiro signi
fica ' ser Santana, ser Clemente' . Ela é Aires e Meira Macambira. É mai s jordanense 
do que monsantense."9 

Da mesma forma que o sangue, os lugares contêm elementos exógenos. 
Ao longo do tempo, o sangue braia : Santana, Guedes, Meira, Aguiar, Castro 
intervêm em um sangue original  di stinto do seu - o do pioneiro fundador - que, 
conscientemente ou não, se supõe puro. A prevalência da endogamia por vári as 
gerações de sertanejos deve contribuir para tal suposição .  Mas, apesar dela, a 
cada geração novos sangues tingem o original ,  enquanto também pode ocorrer 
um deslocamento de centro espacial ou, ao contrário, em algumas delas, m an
têm-se um centro razoavelmente fi xo. A fazenda Imbuzeiro derivou de uma 
grande data arrendada, a fazenda Juazeiro, por sua vez fundada por alguém 
proveniente de uma outra fazenda bastante di stante, o Retiro, onde os pais des
te fundador vieram se instalar, egressos, por sua vez, de fazendas fundadas pelo 
pioneiro Fernão Santana. Este ponto original pode ser lembrado como referên
c ia  importante, embora também constitua um centro comparável a outro qual
quer dos que se fizeram acrescentar ao original ; os lugares, de certa forma, 
também são pontos em uma cadeia fi l i at iva e, como tai s ,  pontos de segmenta
ção potencia l .  

A noção de casa está diretamente relacionada a essa mi stura que proporcio
na, paradoxalmente, a reprodução de si mesma. Em sentido nativo, casa diz res
peito ao imóvel de residência de uma famíl ia, incluindo-se sob esse termo, fre
qüentemente, as terras de sua propriedade. Também designa um grupo de pes
soas. O grupo doméstico que habita uma casa é parte do concei to, em certas 
c i rcunstânci as é mesmo o seu referente essenc ial ; o termo também abrange 
grupos domésticos gerados a partir de um original ,  em conj unto. 1 0 Uma casa se 
funda com o casamento, procriação, a elevação de uma nova residênc ia,  a i ns
tauração de uma unidade produtiva. As casas que descendem de uma original ,  
ou seja, aquelas formadas pelos membros de uma irmandade, tendem a manter 
entre s i  e com a casa de onde provêm uma l igação espec ial persi stente, sobretu
do quando as novas residências são vizinhas. Irmandade é, com efeito, um termo 
preferencialmente referido a um lugar, que é a casa original ,  preferencialmente 
a paterna: diz-se a i rmandade do Jerusalém, ou do Açude Grande. Dessa forma, 
a d iv i são instaurada com a geração de uma nova unidade se faz paralelamente à 
continu idade, senão a um alargamento, daquela precedente. Mas tal persi stên
c ia  de l igações não se traduz em uma unidade operatória de um modo que trans
cenda as composições ad hoc estabelecidas em um universo preferencial de 
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parceiros que, para além dos i rmãos, compõe a categori a dos primos, se adotar
mos a perspectiva nativa sobre este todo, ou seja, de um membro de um povo, 
sobre este povo mesmo. 

Em razão da dinâmica da reprodução das casas, as comunidades locais são 
mutáveis no tempo, tanto no que diz respeito à sua localização quanto no seu 
significado. O Imbuzeiro de hoje não é mais exatamente o mesmo daquele do 
major José Clemente, nem o de seu pai , da famíl ia Aguiar. Não só em virtude da 
alienação de parcelas de terra e presença de "forasteiros" como também, e princi
palmente, porque os chefes de famíl ia  estão deslocados de suas terras, como se 
estivessem deslocando o Imbuzeiro para as sedes de Monsanto e, em segundo 
l ugar, para Jordânia. A condição braiada do sangue, que de certa forma estendo 
ao lugar, daria, então, margem para toda ambigüidade de sentimentos de pertença 
que verificamos nas práticas sociais, tal como nos enunciados. Alguém pode ser 
e não ser, ao mesmo tempo, do mesmo sangue e do mesmo lugar que um outro, 
tudo depende do alcance das inclusões que se concede a cada momento a cada 
nome de terra e de sangue. Na explicação que um descendente do major forneceu 
ao antropólogo acerca de onde ficava sua casa, nota-se toda a ambigüidade das 
fronteiras. 

ABDIAS : A minha [casa] é daqui uns poucos metros. Chama-se Jerusalém, é 
o mesmo nome dessa propriedade aqui .  Agora, aqui sendo tudo fi l iação do 
Imbuzeiro. Porque este sítio do Imbuzeiro é daqui de perto, não sabe? Fica 
bem aí. Aí ele vai até de São Bento abaixo. A ribeira. 
PESQUISADOR: Aí, dentro da ribeira, tem essas casas aí. 
ABDIAS: Tem as casas, tem os determinados lugares aí. Que aliás aqui mes
mo não é nem do Imbuzeiro. O Imbuzeiro é bem dal i .  Aqui mesmo é Açude 
Grande. Mas que era terreno do velho José Clemente, ele tinha terreno lá e 
tinha esse aqui .  Aí, tio Lula, que é o avô dele [um dos presentes] ficou com 
essa parte de terra aqui, aí é Jerusalém. Aí eu comprei uma parte a um rapaz 
ali e é Jerusalém também, viu? 

Ser de Jerusalém e do Imbuzeiro, ser de São Bento e ser do Imbuzeiro pode, 
ou não, significar a mesma coisa. Isto certamente tem a ver com o fato destes 
pares de localidades terem uma origem comum, mas não me parece que uma 
comunhão entre eles esteja  subordinada obrigatoriamente a um ponto original ou 
uma eventual condição de descendência um do outro. Mesmo que se assuma de 
modo mai s  persistente uma determinada pertença, ao longo do tempo, conforme 
as vicissi tudes, outras pertenças podem resgatar ou firmar maior relevância, seja 
por adesão, seja  por oposição a outros grupos. Esta deve ser a razão pela qual os 
l ugares mantêm entre si relações de inclusão e di stinção aparentemente inconsi s
tentes. Enquanto propriedade do major, Jerusalém é Imbuzeiro, mas enquanto 
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parcela originalmente componente de Açude Grande, e la  se define exatamente 
em oposição ao Imbuzeiro. O Imbuzeiro é a um só tempo a ribeira composta de 
várias casas, a fazenda composta por várias parcelas, alguma dessas casas (qual 
del as é outra determinação relativa) ou dessas parcel as, e tanto pode aumentar 
seu raio de inclusão quanto diminuir, ao sabor das referênci as de momento, por 
vezes múltiplas e simultâneas, como na fala de Abdias. 

Embora seja  verificável que ao longo do tempo, tomado l inearmente, os san
gues e os lugares vão derivando uns dos outros, considero errôneo supor que os 
pontos destas cadeias obedeçam a uma seqüência  hierárquica, 1 1  dos mais recen
tes subordinados aos mai s  velhos e originais, seja  no sentido político, seja no da 
pertença social . 1 2  Não obrigatoriamente, de todo modo. Se tomarmos uma gran
de famíli a  sertaneja, como a Santana, como um universo social ,  podemos dizer 
com Deleuze e Guattari que tal universo é segmentar, de uma "segmentaridade 
mole" ( 1 980:254-5) .  1 3  

Os grupos, ou  segmentos, opõem-se um ao  outro binariamente, mas esta 
oposição é borrada, sempre que esta divisão entre segmentos perde seu sentido 
em favor de outra. Assim, o Imbuzeiro opõe-se a São Bento, na pol ítica, no pa
rentesco, na localização. Mas, os dois juntos compõem um "terceiro distrito" do 
ponto de vista de Jordânia; no interior de cada um desses "segmentos" uma série 
de outras divi sões - de adesão política ou de parentesco, por exemplo - subsis
tem a outras oposições, gerando zonas de indeterminação ou de ambigüidade de 
pertenças, como as que venho aludindo. 

No i nterior desse universo social ,  os centros se multipl icam na medida mes
mo em que ganham autonomia em relação a outros, de onde derivam, um movi
mento que repete a reprodução das casas. Ainda que nos discursos e na  vida 
social alguns desses centros se destaquem e eventualmente atraiam outros - tais 
como os Clementes, os Mazés, os Macambiras - para outros efei tos eles são 
persi stentes e não se reduzem uns aos outros. Durante a política, ou em situações 
de conflito, por exemplo, essa autonomia de centros no entanto articu láveis e 
justapostos é particularmente nítida. Um dos efeitos mai s  notáveis desse modo de 
organização é o fato de nem todos os Santanas apoiarem o partido identifi cado a 
essa família. Mais a.inda, as divisões na adesão política seguem, mas não cabal
mente, outras l i nhas de segmentação geradas pelo parentesco e território. Assim, 
o Imbuzeiro adere genericamente ao partido dos Santanas e São Bento apóia o 
dos Gouveias (pólos não coincidentes com aqueles da briga de família. Ver Capí
tulo 5 . )  Mas no i nterior dessa divisão há elementos - indivíduos e grupos - disso
nantes, cuja  adesão política, inc lusive, não segue necessariamente outras l inhas 
de segmentação subsistentes na  re l açã

.
o entre S antanas de S ão Bento e do 

Imbuzeiro. De modo que não será, obrigatoriamente, entre eventuais Macambiras 
residentes no lmbuzeiro que encontraremos elei tores dos Gouveias. Sobretudo, 
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essa concomitância de centros, i rredutíveis uns aos outros, é o que permite, se
gundo entendo, que entre os Santanas do Imbuzeiro, para continuar com o mes
mo exemplo, haja ferrenhos seguidores dos Gouveias, sem que isto venha a im
plicar em ruptura nas l igações com outros Santanas, fiéis ao outro partido políti
co. Ligações ou solidariedades em vários sentidos, afetivo, econômico, rel igioso 
etc . ,  que se efetuam a todo momento da vida social .  

Embora usualmente a vida política no sertão seja bipolarizada em torno de 
dois partidos associados a duas famíl ias ,  os dois grupos são internamente i nstá
veis .  Certos segmentos fami l iares podem manter-se no topo da h ierarquia políti
ca, integrando a facção de maior prestígio, mas a estrutura desse partido não é um 
reflexo nem determina (embora influencie) as l igações de outra natureza entre os 
grupos. Dentro de uma mesma grande família, há dissidências, d iv isões, a l ian
ças,  alinhamentos que se justapõem, mas que também .se cruzam. De ta l  sorte que 
não há segmentos fixos opondo-se em determinado nível ,  porém compondo-se 
quando são açambarcados por segmentos de nível superior. Ao afirmar que do 
ponto de v ista de Jordânia,  lmbuzeiro e São Bento são terceiro distrito, devi a  
acrescentar a possibi l idade sempre presente dos Macambiras o u  Clementes, ou 
agrupamentos no interior desses grupos, aliarem-se aos Santanas de Jordânia (outro 
grupo heterogêneo), rompendo, neste aspecto, com outros segmentos do mesmo 
nível de segmentação. As brigas de famílias, como também a política ou momen
tos críticos da vida social e individual, estimulam essas l igações e favorecem a 
sua observação: as rupturas em círculos próximos, a solidificação de l igações 
entre grupos estranhos, as irregularidades do ponto de vi sta dos graus das rela
ções de parentesco na mobi l ização de adesões e sol idariedades, a i mportância 
das amizades nessas mobi l izações - que escapam às determinações de parentes
co -, i ndicam a inconsistência das supostas armaduras hierárquicas arborescentes 
di tando as relações entre os grupos. 

Adesões e unidades 

Todas essas considerações relativas ao Imbuzeiro, aos Santanas, às frontei
ras, l imites, divisões e al inhamentos, parecem-me necessárias para a compreen
são de uma determinada dinâmica social que preside as relações vinculativas e 
confl i tuosas envolvidas nas brigas de famílias sertanejas. Uma dinâmica cuja 
apreensão proporciona intel igibi l i dade a esses mesmos processos sociais,  bem 
como de outros. Se privi legiamos o ponto de vi sta dos grupos, não encontramos 
em nenhum momento a l inha fundamental que antecipe e ordene o conj unto das 
adesões e divi sões, seja porque as l inhas se deslocam, seja porque são borradas e 
intermitentes. No Capítulo 3, procurei elucidar como valores sociai s  são negocia
dos, de modo que as práticas efetivas não se atribuem de modo indiscutível a 
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determinado valor, e que os próprios códigos de valores fazem-se também objeto 
de negociações e redefin ições constantes. Também al i ,  abordei afama como um 
processo de  singularização que não se  antagoniza necessariamente com as  sol i
dariedades de grupo, embora esse processo possa supor uma tensão sobre valores 
e uma distinção no interior de uma coletiv idade. Agora, ao voltar à abordagem 
das dinâmicas de segmentação entre os grupos (assunto que também veio à tona 
em vários momentos nos capítulos precedentes), considero necessário reforçar 
certos aspectos de seu funcionamento, dos quais me fu i apercebendo ao longo da 
pesquisa, mas que, segundo creio, são fundamentais para a compreensão do pro
cesso. Aspectos que podem ser descritos como as formas de atuação dos indiví
duos, que não são predeterminadas por pertenças fixas; como a ambigüidade de 
suas pertenças, que não implica contradição; como o caráter "mole" das divi sões 
entre os grupos; como o fato de atuar em nome próprio não apontar necessaria- 
mente para um individuali smo, uma vez que não deixa de reafi rmar uma coletivi
dade, de l imites indefin idos. 

Lucas, em seus desafios e respostas imprevisíveis e desmesuradas, produzia 
tensões no campo dos valores e da solidariedade social ,  mas como procurei mos
trar no Capítulo 3,  jamai s  se estabeleceu uma indiferença a esses códigos, a todo 
momento postos em xeque e resituados. A própria /ama constituiri a  um movi
mento de "reterritorialização" (cf. Deleuze & Guattari , 1 980), se lembrarmos que 
através dela constitui-se um outro parâmetro, ou status, a partir do qual as i ntera
ções sociais se produzem, embora ela seja  atribuída a i ndivíduos e tenha uma 
face voltada e definida para e em relação a uma coletividade. 

Neste capítulo, veremos que vários personagens são vetores de "desterrito
rial ização" (cf. Deleuze & Guattari, 1 980) de códigos, mas nem por i sso deixam 
de produzir e reproduzir as l igações que os tornam parte de todo um campo 
social .  Esse é o caso de Leopoldo Santana, o principal protagonis ta aqu i ,  mas 
também de Rodrigo Borges, Ricardo Macambira e outros. Nessa mesma perspec
tiva é que proponho uma anál ise dos conflitos como os que estão sendo objeto 
aqu i .  As questões são fatores de "desterritorialização" em um conj unto de rela
ções e valores que impl icam "reterritorial izações" de que a intriga é expressão 
(os estados "de guerra" e "de paz" tornam-se termos um do outro, antes que 
momentos l inearmente subseqüentes) .  Assim, os confl itos não são i so láveis de 
seu campo social , mas, antes, os mecanismos de sua própria reprodução. Estudá
los pode fornecer chaves para compreensão da dinâmica social ,  o que reciproca
mente também fornece a i ntel igibi l idade dos mesmos conflitos. Da mesma for
ma, no tecido social formado pelos valores e pelas relações, destacam-se setores 
a partir das tramas disponíveis al i ,  que efetuam novos l aços, geram novas densi
dades, sem no entanto rompê-lo, mas formando-o e reformando-o a cada mo
mento. As múltiplas pertenças não se excluem mutuamente, tal como os valores 
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que nas infinitas atual izações nunca se al inham em pares de oposição i rredutíveis 
(Deleuze e Guattari, 1 980:267). 

"Os dedos da mão são diferentes",  di sse o l íder dos Borges. Assim explica e 
justifica as diferenças intrínsecas no interior de entidades como "Borges", embo
ra a imagem possa ser estendida a outras famíl i as. Há ricos e pobres, eventual
mente proprietários e moradores, mansos, ignorantes, calmos, bravos, valentes 
em cada uma delas ,  não obstante a fama que se lhes atribui .  No seu interior, os 
grupos se produzem e reproduzem mediante, justamente, os membros que se 
distinguem no plano dos valores e das relações, que são "socialmente efetivos" 
(Herzfeld, 1 985:237) e compõem novos "segmentos" socialmente significativos. 
Dessa forma, no interior dos Aguiar surgem os Marcos e os Miguelinos, sem que 
se desfaçam as pertenças anteriores. O mesmo acontece aos Macambiras, Cle
mentes e Mazés 1 4 entre os Santanas do lmbuzeiro, que por sua vez se distinguem 
dos Santanas de Jordânia  e de outras áreas, todos descendentes de um mesmo 
ancestral , por processos certamente muito s imi lares. 15 Acrescente-se, contudo, 
que há sempre o risco desse movimento de produção e reprodução desembocar 
em ruptura e talvez esta seja  uma forma de leitura do destino de vários persona
gens das h istórias que venho contando. 

A heterogeneidade proporcionada pela multipl icação desses segmentos não 
se anuncia de imediato; insinua-se muitas vezes de modo suti l e sempre circuns
tancial .  Foi com o passar do tempo que fui notando divi sões entre casas, sítios e 
ribeiras e ainda outras que as recortam sem sobrepor-se perfeitamente a elas.  
Leopoldo Santana, por exemplo, fez-se um ponto de articulação de vários setores 
do Imbuzeiro e de São Bento, e também de rupturas internas e externas. Mas 
essas variações,  além de nem sempre muito perceptívei s ,  são mui tas vezes cio
samente encobertas, sobretudo para um observador externo e mui to espec ial 
mente para um forastei ro .  Com efeito, a "un ião da família" é um lugar-comum 
nas apresentações e deve ter uma funcional idade retórica e prática, se acredi - . 
tarmos em outra fórmula  discursiva célebre, segundo a qual ,  caso um membro 
da famíl i a  seja ofendido, todos os parentes devem acudir, dos mais próximos 
aos mais di stantes,  no grau do parentesco ou no convívio socia l .  Pertencer a 
uma "famíli a unida" é moti vo de orgulho e de desestímulo agonístico de even
tuai s atitudes exógenas de agressão. Com o passar do tempo, notamos que essa 
coesão, se bem que efetiva de certo pontC! de vista, não supõe homogeneidade 
i nterna e que as d iferenças são tais que levam a xeque a própria idéia de unida
de, que inadvertidamente tendemos a embutir naquela de "famíl i a  un ida". A 
imagem da mão abarcando dedos diferentes esmaece, revela-se uma ficção (em
bora poderosa e dotada de eficác ia  nas crenças e na retórica socia l ) ,  pois os 
e lementos desses conj untos fami l i ares não se agregam sempre da mesma for
ma, nem compõem um todo (cf. Strathern, 1 992).  Ou então, se pudermos falar 
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em unidade, que seja na condição de partes unidas, mas não unificadas (Deleuze 
& Guattari, 1 972:50) 

Assimetria na apreensão da pesquisa 

Ao trazer para anál ise um conflito como aquele que foi vivido pelos Borges 
e Santanas, inevitll:velmente as diferenças na minha apreensão com relação aos 
dois lados da questão se farão evidentes. Minha l igação privi legiada com uns,  no 
entanto, não encerra simplesmente uma parcial idade de perspectiva, mas tam
bém uma condição de intel igibi l idade possivelmente indisponível caso eu ins is
t isse em uma "simetria" de pontos de vista. Ainda que desde as primeiras conver
sas fosse bastante evidente que as brigas não atingiam a todos os membros de 
uma família da mesma forma, que alguns indivíduos tinham parentesco nos dois 
lados do l itígio, a elucidação das divisões internas e suas implicações foi um 
trabalho bastante mai s  moroso para mim. Por dois bons motivos. O primeiro é 
que os meandros da vida fami l i ar no sertão pernambucano, ao menos no que diz 
respeito aos grupos que se consideram pertencentes a uma "grande famíl ia", cos
tumam ser envoltos numa atmosfera de intimidade e segredo, quase sagrada. As 
afi l i ações fami l iares são bastante ostentadas, mas, ainda que os grupos no seu 
i nterior possam ser reconhecidos desde um ponto de vi sta externo, como tam
bém ,  até certo ponto, as relações que mantêm entre s i ,  as tensões internas, as suas 
relações de força, a política de adesões fami l iares, parecem algo a ser mantido 
longe das vi stas estranhas. 

O segundo motivo para a demora concernente à compreensão dessas divi
sões, de suas relações e de seu funcionamento é que a síntese que estou operando 
aqui para dar conta disso não reproduz nenhum modelo nat ivo que me tenham 
apresentado. O meu modelo é construído a partir das práticas que observei à 
medida que se foram descortinando, com a crescente intimidade que ganháva
mos. Foi preciso entender os s i lêncios e as reservas com respeito a certas pessoas 
e fatos, tanto quanto os sentidos atribuídos às falas, para perceber a relatividade 
de uma entidade como os Santanas, e logo os Gouveias, os Albuquerques, os 
Aguiares, apesar da aparente unidade que uma tal designação sugere e, em segui 
da, a relativ idade e a dinâmica dessas divisões e das suas articulações, omissas 
sob o manto formado pelas l inhas traçadas entre os termos do parentesco, orgu
lhosamente decl inados pelos melhores memoriosos l ocai s .  Tudo i sso exige um 
aprofundamento de relações, viabi l izado por um convívio que, por sua vez, 
exige uma certa adesão também da parte de um forasteiro, como eu era. Uma 
adesão sobretudo implicada no di stanciamento com relação aos partidos pro
priamente rivais ,  mas de um modo geral também expressa nos aspectos bem 
mais banais e rotineiros do número e da freqüênc ia  das v is i tas, dos parentes 
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conhecidos, das parcerias com qualquer objetivo, dos favores e das trocas de 
qualquer espécie .  

Essa assimetria de minhas apreensões de pesquisa, que assumo como uma 
sua condição conscientemente admitida, levou-me a uma abordagem inevitavel
mente distinta de dois lados envolvidos em uma intriga que teve l ugar no muni
cípio de Monsanto, nos meados dos anos 70. Por sua vez, a análi se dessa intriga, 
desenvolvida em tais condições assimétricas geradas pelo aprofundamento de 
minhas relações com um dos lados - mas também, certamente, por certas distin
ções de status, prestígio e fama das famíl ias envolvidas -, suscita conclusões que 
não devem se encetTar na história de uma família, mas revelar aspectos do funcio
namento e a multiplicidade das relações de toda uma sociedade, cujos contornos 
e l imites ficam sempre por definir. 

Uma questão 

No início dos anos 70, o governo consti tuiu frentes de emergência para em
pregar e assalariar mão-de-obra l iberada dos trabalhos agrícolas, comprometidos 
pela estiagem. Pelos arredores de Monsanto, construía-se uma estrada de l igação 
entre a Paraíba e Pernambuco. Conta-se que durante a efetuação de um pagamen
to de parcel a  para os al istados, aconteceram desentendimentos entre membros da 
família  Borges e dois soldados da PM. Sentindo-se desmoral izados, os Borges 
esperaram o outro pagamento para ajustar contas com o soldado que os empurra
ra. Provocaram del iberadamente um novo tumul to na fi la, então, atraindo a bru
talidade do desafeto e de um companheiro de farda na ocasião, os quais morre
ram no confronto, alvos da moralização16  dos Borges. 

Minha versão para essa questão é baseada em depoimentos de quatro fontes 
orais ,  uma delas partidária dos Borges, as outras mais ou menos ambiguamente 
l igadas aos Santanas, por parentesco e amizade. Conto também com duas fontes 
escri tas também, um processo j udicial na Comarca de Monsanto e matérias 
publicadas em jornais do Estado contendo declarações dos intervenientes. Uma . 
vez que essas fontes se afi l iam ou simpatizam com os lados de modo distinto, as 
ênfases em cada momento da questão diferenciam-se. Em minha narrativa estão 
presentes pontos destacados no conjunto das fontes que lhe servem de base, cui
dando no entanto de correlacionar essas ênfases, quando for o caso de reproduzi
las ,  aos seus contextos e origem. 

Embora não haja muitas i ncongruências com relação ao aspecto desmorali
zante dos gestos dos soldados,  notei que os Borges - mas não somente eles -
tendem a iniciar sua narrativa d� conflito aludindo aos empurrões sofridos por 
eles na fi la da emergência, enquanto outros, não necessariamente apenas os sim
patizantes de seus rivais ,  iniciam suas narrativas na morte dos dois soldados. A 
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família  daquele "soldado muito ruim" - todos parecem concordar. co.m o epíteto 
foi para o Recife e por ela o caso estaria encerrado aí. Mas o pai do "soldado 
bom" que o acompanhava, i nconformado com a injúria sofrida pelo fi lho supos
tamente inocente, resolveu vingar-se. O alvo escolhido para a vingança foi aque
le que se considerava o l íder maior dos Borges, Tomé Souto, mais conhecido 
como "Tomé Borges", um homem idoso ao qual os mais jovens protagonistas da 
disputa com os dois soldados estavam l igados por parentesco. De acordo com as 
declarações prestadas anos mais tarde por Rodrigo Borges, fi lho bastardo de Tomé, 
ao ju iz  de Monsanto, 1 7 os inimigos de sua família terão concluído que seu pai 
i ntercedera junto a autoridades para que fossem soltos os parentes que assassina
ram os dois soldados. A mando do pai do "soldado bom", o velho Tomé Borges 
foi morto e teve o corpo muti lado, ato que ass imi la o episódio a uma vingança 
inaugural , como notei em outras questões de famílias. 

Mais do que o grau de parentesco com a vítima, a condição nucleadora de 
Tomé Borges o terá conduzido à de vítima. Sua posição de l iderança é generica
mente admitida, porém não explicada. Torna-se contudo bastante compreensível 
se soubermos que Tomé Borges era experiente na vida em armas, tendo partici
pado da resistência do Juazeiro do Padre Cícero contra o Crato, ao lado de outros 
parentes, junto aos quais também teve o nome envolvido com o cangaço de Lam
pião.  O atual l íder dos Borges i nformou, ainda, que Tomé era comissário no seu 
distrito de residência, um cargo também articulado ao seu status e levado de l íder. 
El iminar alguém assim dotado de prestígio, todos que já viveram ou acompanha
ram uma questão de famílias no sertão sabem, equivale a quebrar as pernas do 
in imigo, fazê-lo vulnerável ,  fragi l izá-lo. 

Ao lado de um irmão do "soldado bom", o pol icial Pascoal Aguiar partici
pou da emboscada ao velho Tomé Borges.  Pascoal mantinha "amizade muito 
íntima" com o mandante, "amizade que continuou existindo depois  da morte de 
Tomé Borges", poi s  ambos "eram freqüentemente vistos juntos", conforme cons
ta nas declarações do fi lho bastardo da vítima ao ju iz. Essa relação entre os su
postos executor e mandante do assassinato foi omitida ou é desconhecida pelas 
pessoas que entrevi stei ,  mas ela evoca o modo como a amizade intervém nas 
questões, uma relação de solidariedade especial, pessoal em sentido antropológi
co, em todo teor social que i sto supõe. A amizade, de um lado, está reservada às 
escol has e incl inações individuais, mas, de outro, nesse universo social ,  a pessoa 
individual está bastante imersa nas "pessoas morais" - e portanto investida de 
distinções, prestígio, prerrogativas (c f. Mauss, 1 993 [ 1 950] :350-356) .  1 8  Com
preende-se que as amizades, que distinguem uma relação entre iguais, sejam por 
costume atadas entre membros de um mesmo estrato social e particularmente 
entre primos, membros de uma mesma família, ou melhor, de um mesmo seg
mento historicamente singu larizado de uma mesma famíl ia. Por outro lado, a 
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aplicação do termo amizade para descrever uma relação entre desiguais sugere 
sempre uma aproximação pessoal que procura romper ou rel ativizar distâncias 
de status entre os amigos. As histórias das questões de famílias sertanejas são 
sempre, ao mesmo tempo, hi stórias de grandes amizades, para todas as horas e 
propósitos. Nestas condições, aquelas declarações de Rodrigo Borges, acerca de 
suas suspei tas ou certezas concernentes à l igação entre os vingadores do "solda
do bom", mesmo que não confirmadas, resultam fortemente plausíveis .  As ami
zades constroem muitos dos elos narrativos e pragmáticos dessa controvertida 
questão, de rumos particularmente surpreendentes. 

Além da amizade que o unia ao pai do "soldado bom", Pascoal era aparenta
do aos Santanas do Imbuzeiro e segundo as versões dos Santanas que contem
plam o ponto de vista dos Borges, datou daí a rixa com esta família. A compreen
são desse ponto passa pela e lucidação das relações que esti veram envolvidas, 
adivinhadas ou conhecidas, tanto por mim quanto pelos próprios i ntervenientes. 
O cálculo concernente aos movimentos do inimigo, tanto os já executados quan
to aqueles que se devem seguir, é parte integrante e fundamental das estratégias ,  
a ponto das hipóteses confundirem-se com certezas e dos segredos serem de co
nhecimento público. Pascoal não era um Santana propriamente dito, mas, uma 
vez que mai s  tarde, por seu intermédio indireto, alguns Santanas entraram - e 
comandaram - uma briga que inicialmente não lhes dizia respeito, a pertinência 
desse grupo na sucessão dos fatos, tanto quanto na sua intel igibi l idade posterior, 
é, por assim dizer, antecipada em certas memórias e narrati vas. 1 9  Convém acres
centar, contudo, que tal antecipação não me foi efetuada por um Borges, mas por 
pessoas mais l igadas aos Santanas que, no entanto, adotaram um ponto de v ista 
crítico em relação a todo aquele conflito e a todos os lados envolvidos. Por meio 
deste expediente, esses narradores marcam uma divisão no seio dos Santanas que 
não aderiram enquanto uma unidade à questão contra os Borges - nem material 
nem ideologicamente, segundo parece. Não tive acesso a uma perspectiva com
parável do lado dos Borges. Creio, contudo, que embora minha perspectiva em 
campo tenha determinado decis ivamente a diferença de apreensão que possuo 
com respeito aos Santanas e aos Borges envolvidos nessa questão, tal diferença 
também pode ser explicada em termos por assim dizer sociológicos, que mere
cem ser destacados. 

Os Borges, mui to mais do que os Santanas, parecem ser v istos como uma 
grande unidade ; aponta-se com menor dificuldade o seu l íder, um chefe de famí
lia, e um reduto também bastante localizado, um distrito onde está s i tuada a fa
zenda São José dos Borges, o componente territorial que junto com o sangue 
define a família. A distância em relação à sede do município de Monsanto, a 
dimensão numérica e concentração espacial da famíli a, a aludida manutenção de 
práticas endogâmicas, a retórica da sua união propalada por seus membros, a sua 
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posição mais periférica do que a dos Santana com relação aos centros de decisão 
política e, conseqüentemente, seu prestígio em menor grau, mas também uma 
fama muito consolidada de gente disposta e suscetível, devem ser fatores que, 
em conjunto, favorecem a persi stência de uma imagem unitária, coesa, um tanto 
indiferenci ada dos Borges. São "trabalhadores". Mas "não relevam nada" ; levam 
tudo "na ponta da peixeira"; são "ignorantes, "brabos", "vingativos", segundo se 
d iz  a respeito deles, em seus sentidos mais ambíguos. O pouco que privei com 
membros dessa famíl ia  ou com indivíduos que lhe são próximos, foi suficiente 
para concluir  que essa imagem não é fiel às divi sões i nternas e, portanto, a seus 
l imites externos, também sempre por definir, como acontece a qualquer outra 
famíli a  da região. Mas, talvez, a "proximidade" que desfrutei com os S antanas 
reflita a centralidade de sua posição em uma comunidade mais di l atada, que ex
cede os l imites do grupo de parentes e do local de referência. Muito mais infi l trados 
em todas as esferas de poder, polarizando mais trocas soc iais ,  os Santanas se 
tomariam, também, mais expostos.20 

Borges e Santana& segundo eles mesmos e outros 

Os Borges chegaram ao município de Monsanto muito depois  dos Santanas, 
por volta do início do século XX, vindos de Alagoas, desterrados de uma ques
tão . Ricardo Borges, atual chefe da famíl ia  de que não porta ofici almente o so
brenome, contou que José Borges, com cinco fi l hos, tornou-se morador de um 
grande proprietário absenteísta e veio a adquirir terras. Um de seus fi l hos gerou 
uma prole muito �umerosa em doi s  casamentos, tornando-se o dono de uma grande 
extensão de terras onde hoje estão concentrados seus descendentes. Tomé Borges, 
o l íder que foi assassinado em decorrência da questão na emergência, era fi lho 
desse homem com uma mulher "da Serra do Umã".2 1 Seu t io materno terá s ido o 
responsável pela l igação conhecida entre os Borges e os cangaceiros de Lam
pião, uma amizade que terá levado vários membros da famíli a  à cadeia. Segundo 
Ricardo Borges, porque o chefe cangaceiro tinha abrigo e proteção em S ão José. 

Todos esses elementos que compõem a história dos Borges em Monsanto, 
segundo o próprio grupo assume, nas palavras de seu l íder de maior prestígio , 
devem ter contribuído para a formu lação da reputação e da fama da família, ainda 
que genericamente desconhecida em seus meandros. Naquele município e suas 
cercanias, os Borges são fundamentalmente temidos e respei tados. Minhas im
pressões da dinâmica social me levam a considerar bastante plausível a ocorrên
cia de divisões i nternas, omitidas em favor de uma retórica de coesão, de que os 
próprios Borges se uti li zam, ou de uma conveniência  de designação mais genéri
ca, para quem os vê de fora. As circunstâncias também podem levar, contudo, a 
percursos no sentido inverso da fragmentação, retórica e prática. 
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Anotei em meu diário de campo que o sr. Ricardo repetiu algumas vezes, 
durante uma visita que empreendi à sua residência, que "ali em São José dos 
Borges ele mesmo é a polícia". Se fizerem algo errado, ele mesmo se encarrega 
de prender e entregar à polícia. Diz que todos obedecem, que "a família é muito 
un ida". Desta forma ele assegurou que em seu reduto "nada acontece" e que em 
sua famíli a  não havia pistoleiros. Em outra ocasião, prestou declarações em sen
tido muito di stinto, que se tomadas como i ndícios de divisões internas caracterís
ticas das "grandes famíli as" sertanejas, não configuram exatamente uma contra
dição. Uma CPI estadual do narcotráfico e da pistolagem, deslocada a Monsanto, 
chamou a depor o chefe da famíli a  Borges, que fundou a maior parte de suas 
respostas na sua distância  e impossibi l idade de controle sobre todos os membros 
da famíl i a, alguns dos quais ele nem conhecia por nome, sobretudo os mais jo
vens, precisamente quem mais se envolve nas práticas del ituosas sobre as quais 
foi chamado a depor. 

O SR.  RICARDO B oRGES - Sobre isso aí, sobre a minha pessoa, nunca partici
pei desse tipo de coisas. Porque, é como eu já falei para Vossa Excelência, 
que nós temos a família e nós não podemos nos responsabil izar pela famí
l ia.  Nós não podemos nos responsabil izar nem pelos filhos. Eu me respon
sabil izo por minha pessoa. Esse pessoal, é o seguinte, eu tenho parentes, 
tenho sobrinhos, mas se eu falar para Vossa Excelência que pouco eu tenho 
aproximação com eles? Eu não tenho. 

Diante dessa postura, in iciou-se, de certa forma, um debate em torno da 
imagem pública dos Borges e de seu chefe. Quando este i nvoca sua boa reputa
ção em Monsanto em defesa contra as suspeitas formuladas pela CPI, os deputa
dos que o argúem demonstram adotar a imagem unitária e coesa de uma família, 
com a qual de alguma forma confundiam seu l íder. 

DEPUTADO - ( . . .  ) Eu vou fazer um depoimento aqui,  que pelo menos diante 
do povo de Monsanto, eu tenho a certeza de que nós vamos falar pelo 
sentimento que nos foi transmitido ( . . .  ). Mas a imagem que se passou à 
CPI ( . . .  ) é de que o clã que o senhor representa, o clã ou a família que o 
senhor integra, o senhor seria o comandante habi l idoso e competente, que 
não se envolve nos crimes, mas o senhor seria o responsável por este clã 
( . . .  ) .  (CPI Estadual do Narcotráfico em Pernambuco - excertos de notas 
taquigráficas . )  

Mesmo de um ponto de v ista externo, porém, pode-se l ançar mão da hipóte
se das divi sões internas, na prática das i nterações. Elas podem ser a condição de 
al inhamentos entre grupos n.ão-relacionados por parentesco ou um dia intriga-
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dos. Foi com grande surpresa que soube que uma jovem da família S antana t inha 
intenção de se casar com um Borges.22 Tornou-se um dado relevante, diante dis
so, trazer à tona relações mais específicas no interior dos dois grupos ,  sobretudo 
porque o rapaz estava ligada por descendência direta ao grupo que tomou parte 
ativa na questão dos anos 70. Seu pai e seu avô foram alguns dos principai s  
protagonistas . Seu casamento com aquele rapaz envolvi a, mai s  d o  que um assun
to de casal, a viabi l idade de um al inhamento de caráter solidário entre seus gru
pos de origem, manifesto, por exemplo, na campanha eleitoral do ano 2000, quando 
ele lançou sua candidatura a vereador. A al iança entre os grupos torna-se possí
vel, nesse caso, graças a mais fragmentações internas . A candidatura do noivo 
evidencia uma divisão - não necessariamente confl ituosa, convém assinalar -
com relação a um outro candidato dos Borges, divi são que deve ter s ido, por s i  
mesma, estimulante da  disposição quanto à conquista e di stribuição de  votos en
tre os parentes da noiva. A famíl i a  Santana, como de costume, tinha seu próprio 
candidato, há muitos anos apoiado em sua trajetória política por muitos de seus 
parentes, i nclusive aqueles englobados no conflito contra os Borges supostamen
te mais próximos do segundo candidato. 

Mas a famíli a  Santana também tem suas divisões políticas internas que não 
interrompem fluxos de solidariedade entre elas, e essa realidade produz efeitos 
na política. Em Jordânia e Monsanto, os Santanas dividem seu apoio entre duas 
facções rivais .  Uma mesma irmandade pode se opor a outras em sua adesão polí
tica nos dois municípios. Há anos atrás, Leopoldo Santana foi um pi lar funda
mental de uma ponte entre os Gouveias de Jordânia, que intitu lavam ali a facção 
de oposição aos Santanas, e a facção de oposição aos Albuquerques de Monsan
to,  que se reun ia  em torno de um deputado federal oriundo deste município.  
Atualmente, os Santanas do lmbuzeiro já não possuem a mesma importância na  
tessitura de tal al iança da política municipal, mas,  mesmo assim, de seu ponto de 
vista, continua havendo certo nexo de adesão aos partidos das famíli as Santana e 
Albuquerque por um lado, ou às facções suas opositoras nos dois municípios, por 
outro. Apesar da divisão dos votos dos eleitores Santanas pelos dois municípios, 
as adesões políticas são reflexo de divisões dotadas de significados mais vastos. 
Assim, nesse panorama, um posicionamento político contrário sempre sugere um 
antagonismo de caráter mais pessoal que, no entanto, por vezes e segundo os 
casos, procura-se a todo custo negar, em nome do princípio e do dever maior de 
solidariedade fami l iar. 

Uma tia da noi va, aderente a uma facção de sua própria família, foi pedi r  
votos em favor do  noivo da sobrinha a uma prima, sua  FFBSD. Como fi l has de 
primos legítimos que são, consideram-se parentes de perto, especialmente por
que relações efetivas reforçam o parentesco entre os descendentes de duas ir
mandades.23 Apesar de ser também uma Santana, essa prima apóia outra facção: 
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não se conta com seu voto para levar o candidato membro da família  a cargos 
elegíveis .  Sendo assim, raciocinou e sugeriu a tia da noiva, sua prima podia con
ceder o seu voto de oposição, a seu convite, ao futuro marido da sobrinha, um 
membro da família Borges, parente daqueles contra os quais  um dia o avô da 
noiva, pai de sua mãe e da aludida tia, ergueu-se como grande e figadal in imigo. 
Dessa forma, a noiva e sua tia procuravam prestigiar o noivo dosando generosi
dade e não-submissão, através do apelo à prima. Para esta, o pedido de seu voto 
não deixou de ser um convite ou um desafio a demonstrar sua viva lealdade aos 
parentes, por sobre suas adesões e seus posicionamentos político-ideológicos, 
bem conhecidos entre os seus, malgrado esta sua posição seja  assumida com o 
máximo possível de discrição e respeito. 

A unidade que freqüentemente é imputada aos Borges, a qual eles mesmos 
às vezes reforçam e de outras vezes relativizam, também deve ser estendida para 
o componente terri torial dessas entidades sociais que são as famíl ias sertanejas. 
A fusão dos parentes e das localidades, no que diz respeito às reputações, pode 
ser operatória de pontos de vi sta externos e internos, gerando efeitos bastante 
concretos. Um deles se traduz em uma impenetrabi l idade da porção territorial 
relacionada aos Borges, lugar temível, onde se aconselha só entrar orientado por 
guias ,  tanto do espaço físico quanto das suas relações.  Com efeito, experimentei 
pessoalmente múltiplos sinais que desaconselhavam a presença de estranhos nesses 
l ugares, como o� olhares de indisfarçada interrogação quanto à nossa identidade 
e in tenção, as camisas soltas sobre as calças e as mãos dissimuladas sob as fral 
das  das camisas. Diz-se que são as  mulheres que assomam à porta para atender 
um vis i tante desconhecido. Elas são objeto de imunidade nas questões e a prática 
de serem expostas para salvaguardar a i ntegridade física dos homens é sempre 
uma alusão ao fato do grupo que a aciona estar envolvido com ou ser de questão. 
Na rápida vis i ta que fiz à fazenda dos Borges, foi possível v is lumbrar recortes 
deste espaço que, de fora, parece indiferenciado, através dos percursos e dos 
pontos de parada escolh idos pelo "guia". Ele procurava atender, ao mesmo tem
po, às exigências de suas próprias relações pessoais e às do passageiro a quem 
demos carona no caminho, o que pressupunha considerar a qualidade das rela
ções entre aqueles a quem ambos se l igavam por parentesco e amizade. Em virtu
de de uma recente questão dos Borges e de outras intrigas menores, os dois com
panheiros de viagem, embora não sendo rivais, em certas circunstâncias s i tuam
se em lados opostos. 

A visão de uma famíl ia sertaneja  como unidade ou de um modo fragmentá
rio deve apontar para uma operacionalidade dupla, antes que contraditória. Se
gundo minhas observações, entidades como "os Borges", "os Santanas", "os 
Albuquerques" jamai s  atuam enquanto tais .  Pragmaticamente, tai s nomes sem
pre têm como referente um conjunto bastante l imi tado, e i ndeterminado, de indi-
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víduos, mas têm significado muito mais abrangente, e outra vez indeterminado. 
Nesse sentido, embora virtual, uma unidade não deixa de ter a sua eficácia, inclu
s ive no plano das práticas. Basta pensar nas reputações e famas das famíl ias e dos 
seus lugares, que se formam a despeito das d iferenças entre os indivíduos que 
abrangem, mas que produzem efeitos nas relações em que tomam parte. O todo é 
um l imite de fato nunca atingido pela soma das suas partes, que por sua vez 
nunca se autonomizam completamente. 

O inimigo dos Santanas 

Quando uma questão tem lugar, é indispensável que se conheça o foco da 
oposição. Sem dúvida, prevalece a · indeterminação do grupo realmente ativo, 
embora de alguma maneira a intriga se estenda um pouco a todos os que se 
afi l iam a um dos lados, mesmo os autoproclamados neutros. Mas, os lados de 
uma questão nunca são homogêneos; são compostos, formados a partir de divi
sões e onde grassam divisões, cri adas ou renovadas. Certa vez, uma mu lher dos 
Santanas, uma das muitas que, sem marido, encabeçam uma casa, observou que 
a intriga mais temível é a "de família": "Todo mundo conhece as táticas. Santana 
pôs o pé na rua, Gouveia já sabe. Sabe quem sustenta . . .  " Os in imigos conhecem 
muito bem os integrantes e os hábitos do grupo rival, uti l izando-se taticamente 
desse conhecimento. Esta é, i nclusive, uma condição indispensável do desenvol
vimento de uma questão enquanto tal , pois, hipoteticamente, a general ização dos 
seus alvos, pelo próprio caráter não corporado dos grupos, levaria a uma guerra 
de todos contra todos, destituída das del imitações que definem o âmbito e o al
cance da família e, por conseguinte, o caráter do confli to. Ass im,  nem todos os 
parentes são atingidos da mesma forma e proporção por uma intriga, mesmo em 
se tratando daqueles que são afetados por ela. E, do ponto de vi sta do in imigo, 
toma-se um fator fundamental di stinguir - por cálculos e i nferências tanto quan
to por informações - os "dedos" de que se compõe a "mão" do desafeto. 

Entre os Borges, os Santanas distinguiram, com maior ou menor razão, os 
principais expoentes contra os quais tiveram a questão, cujos nomes podem ser 
ainda hoje decl inados e também como se percebe através da determinação dos 
alvos. Tomé Borges foi o primeiro deles, em virtude de sua posição de l iderança 
incontestável no seio de sua família. O mais importante, no entanto, estava por 
vir: Rodrigo Borges. Um jovem de 20 e poucos anos que veio a se tornar, naquele 
tempo, o mais famoso fora-da-lei de Monsanto, o mais perseguido, o mais temi
do, o mai s  falado. Uma lenda viva que lançou seu nome na posteridade como 
vingador da morte de seu pai i legítimo. Entre seus parentes, ouvi as manifestações 
mais apaixonadas sobre seu heroísmo, sua coragem, seu senso de j ustiça, sua 
invencibil idade, talvez sobrenaturais. Um casal de primos seus, orgulhoso e con-
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victo, disse-me que, apesar de seus vários crimes, seu defensor, um general refor
mado, considerou-o um "defensor da pátria", epíteto análogo ao que foi aplicado 
ao assassino de Lucas, como foi mencionado no Capítulo 3 .  Uma classificação que 
na verdade é (inversamente) proporcional ao status de inimigo número um, no seio 
do lado oponente, onde desfrutava de uma imagem diametralmente oposta. 

Ricardo Borges, parente e simpatizante de Rodrigo, com suas palavras co
medidas, declarou que seu primo desmantelou-se apenas por conta da morte de 
seu pai , antes do que jamais havia pegado em armas.24 Esta sua observação tem 
um claro conteúdo moral, que deve matizar as informações subseqüentes. Rodrigo 
matou cerca de sei s pessoas, segundo os cálculos de Ricardo. Duas delas como 
vingança; outras, como conseqüência das perseguições que sofreu.  Incluiu em 
sua l i s ta, porém, um parente, na seqüência de uma altercação resultante de um 
choque entre os veículos que cada um dirigia. Seus s impatizantes asseguram que 
agiu  em legítima defesa; alguns mais fervorosos chegaram mesmo a dizer que ele 
só não foi atingido pelos tiros do oponente porque seu corpo, excetuando uma 
única parte, é invulnerável a balas, de forma que os projéte is  que o atingiam 
caíam por terra. Saindo i leso do incidente, mas tomado pelo remorso, Rodrigo 
decide, e proclama sua decisão a um primo, Ricardo - que vai "morrer brigando" 
com a políc ia. Mas aquele era o dia da caça. Horas depois,  cercado na casa de um 
contraparente que lhe dera abrigo, Rodrigo mata o soldado Pascoal Aguiar, o 
i rmão do "soldado bom" e impl icado no assassinato de Tomé Borges,25 e fura o 
cerco. O dono da casa, porém, foi alvejado por um soldado. Segundo os Borges, 
esse assassinato foi uma vingança; segundo seus adversários, mera conseqüência 
de seu ofício. Rodrigo terá feito uma declaração nesse sentido a um jornal de 
Caruaru. 

Após essa evasão, Rodrigo passou a ser duramente perseguido por seus in i
migos e pela polícia, coisas que freqüentemente coincidiram, até ser preso. Se
gundo Ricardo Borges, ele entregou-se voluntariamente para cessar a represál ia  
que seus parentes enfrentavam da polícia. Seguiu-se, porém, uma "fuga" da pri
são, forjada pela própria  polícia, segundo os Borges calcularam de imediato. Mas 
a "recaptura" efetuou-se prontamente, em resposta às ordens nesse sentido do 
governador que atenderam aos apelos dos próprios Borges, intermediados pelo 
deputado federal que na época apoiavam. Transferido de prisão, Rodrigo foi a 
j ulgamento e, graças a bons advogados, absolvido.  Retirou-se, porém, de Mon
santo, aparentemente de modo definit ivo. 

Esse resumo de uma história de vida está profundamente marcado pela pers
pectiva de seus parentes e admiradores, que lhe exaltam o heroísmo, ao mesmo 
tempo que se i sentam de maiores responsabi l idades, pois, segundo eles, Rodrigo 
"tinha cobertura da famíl ia, mas agi u  quase sempre sozinho". A i senção dos fa
mi l iares é um aspecto importante em toda questão de famílias por conta da cir-
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cunscrição dos envolvidos nas vinganças, fundamental para o prosseguimento, 
em termos minimamente favoráveis,  das relações dos partidos envolvidos no in
terior da sua comunidade, e em particular com a Justiça. 

Herói e bandido 

Justiça é uma ponte entre "grande e pequena tradição" (cf. Redfield, 1 989a 
[ 1 956] :4 1 ) .  Desde um ponto de vista nativo, ela é um elemento estrangeiro que 
invade um senso de justiça local com seus códigos incongruentes (cf. Pi tt-Rivers, 
1 977:29).  Para Ricardo Borges e m�:�itos outros, a cadeia não paga a vida de um 
pai ou de uma mãe. Mesmo assim, será preciso prestar contas à Justiça, caso se 
decida obter a compensação do dano de um modo não-sancionado pelas leis  do 
Código de Direito Penal brasi leiro. Assim, a relação inevitável com a Justiça 
i nclui-se nas estratégias contra o in imigo nas questões de famílias sertanejas.  
Importa produzir álibi s e para este efeito concorre a circunscrição das responsa
bi l idades que, ao mesmo tempo, conforme já foi vi sto, é fundamental para conter 
as dimensões e a abrangência, ou seja, em última anál ise, aqu i lo  que distingue 
uma questão de uma guerra de todos contra todos. A figura do desmantelado 
ganha seu sentido preci samente na interface dos dois códigos de Justiça, o da 
comunidade local e o do Estado. Já foragido, ele é um bom candidato para os 
empreendimentos i legais das vinganças. Mas sua experiência e seu já  demonstra
do valor não são condição menos importantes nessa sua candidatura. E le pode 
ser tanto mais herói quanto mais bandido. Categorias cuja oposição não somente 
se efetua na relação com a Justiça, como naquela entre os dois lados em l i tígio .  
Não é de surpreender, nesse sentido, que um acoplamento à máquina j udiciári a, 
através de relações pessoais e políticas, seja um recurso muito ambicionado e 
procurado pelos lados. A Justiça torna-se um objeto de apropriação nativa e, 
reciprocamente, também se serve das disposições locais de revide para impor sua 
discipl ina peculiar. Disso resulta um duplo registro para os valores em funciona
mento, que os torna tão impreci sos quanto significativos. Como se um herói e um 
bandido fossem as faces de uma mesma moeda, comum a doi s  s istemas monetá
rios di stintos, um nativo e um estrangeiro, sendo que o seu valor em cada s i stema 
é influenciado por aquele que possui no outro, a que se opõe. 

Nas narrativas que compõem os personagens e a hi stória de uma questão, os 
valores são mais do que maquiagem retórica, e de fato fazem-se um de seus as
pectos i ntrínsecos. Não há como escapar às parcial idades que se embutem nas 
descrições, porque são elas que conferem intel igibi l idade a cada ato, de forma 
que uma dissecação dos fatos, reduzidos a seqüências de homicídios, por exem
plo, não suporia maior compromisso com a verdade, segundo me parece. Nem 
mesmo com a verdade de um código de direito, que também prevê atenuantes e 
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agravantes exigentes de elementos não sati sfeitos por qualquer descrição sintética 
dos fatos. Em virtude dos discursos estarem assim inevitavelmente marcados pelas 
perspectivas em que são produzidos, toma-se ocioso procurar formu lar aqui uma 
narrativa, por assim dizer, neutra. Por outro l ado, parece-me mais elucidativo, até 
para a compreensão dos episódios envolvidos, focalizar de que modo as narrativas 
são recursos empregados em uma relação de forças em que a própria questão está 
inserida. Elas são, afinal , o meio através do qual notamos que esses conflitos dizem 
respeito a uma comunidade muito mais vasta do que aquela  definida pelas partes 
em l i tígio (e também que eles não são excrescências de um si stema cultural ,  mas 
antes um aspecto importante de seu funcionamento e regulação). 

A persistência ou a predominância de certas versões, além de proporcionar 
indicações concernentes às relações de força no seio das quais elas são produzi
das, aludem aos termos em que os valores se estabelecem e se reproduzem. Nesse 
sentido, cada questão de família sertaneja oferece um momento para serem con
s iderados valores relativos à coesão fami l iar, ao sentido de moralidade e desmo
ralização, aos adjetivos pessoais e fami l iares de que se lança mão em nome dos 
respectivos partidos, os quais lemos ao mesmo tempo que vamos desvendando 
os rumos tomados por cada agente, ao longo da intriga. Quando se atribui a um 
determinado ato o caráter de vingança, enquanto de outra parte se procura desti
tuí- lo de tal objetivo, di scutem-se valores ao mesmo tempo em que se dota a 
narrativa de significados. Em virtude disso, torna-se impossível apreender o en
cadeamento dos fatos independentemente das perspectivas, ainda quando não 
tenhamos o propósito de desposar nenhuma delas em particular. Mas é nesse 
contexto que eu compreendo a verdadeira disputa paralela que teve lugar entre os 
Borges e seus in imigos, no plano do di scurso e da afirmação dos valores .  Em 
diversos momentos, a arma uti l i zada por eles foi a d ifamação. 

Rodrigo Borges, pessoalmente, ao ser levado preso a Caruaru, enviou uma 
carta à redação de um jornal de circu lação regional ,  publ icada em termos tex
tuais, contendo suas acusações aos inimigos, em especial a seu próprio primo, o 
irmão daquele morto por ocasião da coli são de automóveis .  Para Rodrigo - e seu 
ponto de vista é parti l hado não apenas pelos próprios Borges, conforme me con
fiaram - foi o primo quem conduziu a polícia para prendê-lo, tendo-se passado 
para o lado do in imigo . 

. . . depois que surgiu a morte de [meu primo, o irmão dele] levou a policia 
para mim prender aonde ia um soldado ( . . .  ) um dos assassinos do meu pai 
( . . .  ) Vingança de 1 8  mil cruzeiros [Meu primo] levou o soldado ( . . .  ) saben
do que ele era meu inimigo e da [minha] famíl ia ( . . .  ) 

O soldado não me deu voz de prisão foi logo atirando em mim, eu atirei 
nele; não matei o soldado ( . . .  ). S im, matei um dos assassinos do meu pai 
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depois do t iroteio [que] meu primo incentivou a polícia para matar um ra
paz ( . . .  ) que foi encontrado após 3 dias como um cão sem dono. E o único 
responsável pela morte do soldado ( . . .  ) é [meu primo] que era quem me 
dava cobertura para eu matar o soldado, como por duas vezes me levou no 
carro dele para emboscar o soldado na estrada ( . . .  ) dizendo ele que quando 
acontecesse o crime, ele tinha com quer me tirar para São Paulo. Depois 
que surgiu a morte do soldado assassino do meu pai ,  ele passou para o lado 
da família [ in imiga] temendo que eles fizessem vingança nele, porque ele 
levou o soldado ( . . .  ) ,  o qual não t inha condições para me prender, porque 
era meu in imigo ( . . .  ) .26 

As razões que teriam motivado o policial Pascoal não dizi am respeito a seu 
posto, mas à sua disposição antagônica pessoal e fami l i ar, à qual se teria acres
centado, por ocasi ão da morte do velho Tomé Borges, uma quantia de dezoi to m i l  
cruzei rosY E m  suma, Rodrigo descreveu seu primo como u m  traidor d a  própria 
famíl ia e procurou desmascará-lo junto aos seus atuais al iados; em relação ao 
soldado, acusou-o de agir em proveito pessoal e não de sua corporação, além de 
declará- lo  um pisto lei ro,  já  que terá recebido uma certa quantia pela execução 
de Tomé Borges. Na carta, proclama-se um homem, enquanto o seu primo, um 
cabra safado, expressão arquetípica da i njúria no sertão.28 Nota-se o quan to a 
questão se deu no plano dos valores. 

Valores em negociação 

Foi também em termos morai s que dois dos maiores oponentes de Rodrigo 
haviam feito suas declarações ao mesmo jornal , d ias antes de o preso ter dirigido 
seu manuscrito à redação. O primeiro deles quer desmistificar o i nimigo dafama 
que adquiriu em seu município, como "vingador", "cidadão i njustiçado", "ho
mem trabalhador de mãos calejadas", "chefe de famíl ia  íntegro" : "Muito pouco 
falta, para os que desconhecem a verdade, passem a considerá-lo um san to." Em 
seu discurso, estão presentes aqueles e lementos que mostram que as faces de 
bandidos e herói s são i nseparáve i s  de um confl i to que envo lve a questão pro
priamente dita, a discussão dos valores nela envolvidos, que coincide com a dis
puta em torno de uma verdade a ser inst ituída (ou esclarecida, segundo a perspec
tiva das partes) .  

Sem outro afã se não o de esclarecer a opin ião pública ( . . .  ) ora extasiada 
pelas inverdades e mitos que circundam em torno do pistoleiro, ora sentin
do horror, pela frieza assassina do famoso facínora, quando a verdade, vez 
por outra, consegue escalar a muralha que se lhes antepõem seus simpati
zantes e protetores . 
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Época houve ( . . .  ) em que a própria polícia vivia mancomunada com o 
pistoleiro, dando- lhe ampla cobertura e até facil itando-lhe fuga assassina. 
Haja vi sta a onda de crimes que cometeu neste município e em outros, sem 
sofrer a menor coação por parte da polícia. 
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Trata-se, portanto, de uma relação de forças que i nclui  toda uma comunida
de para além dos lados em luta. Nesse caso, uma comun idade de dimensões tão 
ampl i adas que se faz concebível, aos protagonistas, fazer de um jornal regional 
um veículo de seus enunciados. Mediante a comunidade, n ão só através da sua 
opi n i ão, mas nas múltiplas intervenções e apropriações da disputa (narrativa, ju
diciária, pol ic ial etc . ) ,  que se consol idam as famas e as reputações. Eis  aí a razão 
pela qual recorri a tais fontes narrativas daquela questão, em adição àquela cons
tituída por narradores vivos, antigos participantes ou espectadores dos aconteci
mentos .  

O segundo declarante foi Leopoldo Santanas. Ele fez de Rodrigo Borges o 
seu maior e mai s  perseguido in imigo e centrou seu longo discurso - que, como o 
anterior, foi levado por escrito à redação do jornal - no tema da vingança. Atra
vés de suas palavras, esse tema se revela em suas muitas nuances morais ,  quase 
de modo exegético e, sem dúvida, apologético. Esta é a conclusão que se pode 
tirar de uma declaração à imprensa que teve como objeti vo denu nciar Rodrigo e 
refutar suafama de "vingador"; e como objeto não declarado, os critérios neces
sários para atribuir, com rigor, o sign i ficado de vingança a um determi n ado ato. 
Na opin i ão de seu desafeto, aquele que começava a ser conhecido no sertão como 
"Vingador" 

. . .  não praticou nenhum assassinato que realmente representasse vingança. 
( . . .  ) É  um pistoleiro assalariado e não um vingador. 
Um dos [seus ] primeiros crimes [ foi cometido] no Estado da Paraíba 

( . . .  ). Crime este a mando de D.F.S. ( . . .  ). Esse crime foi em vingança de 
quem? - De Cr$ 1 .500,00. 

Outro crime [ foi] contra a pessoa de J.A. ( . . .  ) conforme a viúva [dele] 
está pronta para depor a qualquer autoridade e provar que foi desordem 
provocada pelo pistoleiro Rodrigo. Esse crime em vingança de quem? -
Naturalmente do seu instinto, deixando uma viúva com sete filhos meno
res .  Terá sido J .A. que assassinou seu velho pai?  Onde está a imagem de 
vingança nesse crime? 

A série de assassinatos [prosseguiu] na pessoa de L.l . ,  um velho com 
quase 80 anos de idade. O mandante assumiu o crime para s i ,  pois há 36 
anos passados L.I .  assassinou o pai do mandante, com este pagando a Rodrigo 
para assassinar L. Será que L. I. assassinou [seu] velho pai . . .  ? 

Mais um crime praticado por [ele] foi na pessoa de P. I .  ( . . .  ) O  pistoleiro 
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( . . .  ) levou prostitutas para dançar numa festa de an iversário do sr. P.I .  não 
tendo sido aceito, gerando daí o atrito que redundou no assassinato do sr. 
P.I .  Será que foi vingança? Não, pois o velho P.I .  era amigo da família 
[dele] gozando de bom conceito social neste município. 

( . . .  ) Matou seu primo legítimo ( . . .  ), homem trabalhador e benquisto da 
família dele. Será que foi por vingança? Não, apenas deixou em sua l ista de 
crimes mais uma viúva com sete (7) filhos menores sem pai . Onde está a 
vingança em assassinar seu primo por motivos fúteis, uma vez que não 
eram inimigos? Naturalmente pelo seu instinto de matar. Nos autos do pro
cesso deste crime, estão as provas de que não haviam razões para ser come
tido um assassinato. 

Outro crime praticado por [ele] foi no mesmo dia ( . . .  ) às 9 horas, na 
pessoa do pol icial Pascoal Aguiar ( . . .  ) quando foi cercado por cinco (5) 
mil itares ( . . .  ) ,  reagindo à prisão a tiros, uma bala atingiu mortalmente o 
pol icial Pascoal ,  a qual poderia ter atingido qualquer outro que se encon
trasse na l inha do tiro, que estavam al i trocando tiros com um pistoleiro 
comprovado, que duas horas antes tinha assassinado um seu primo legíti
mo. Onde está a vingança? Deixar mais uma viúva com dois (2) filhos 
menores sem pai . 

Um dos últimos homicídios real izado por [ele] ,  teve como vítima [um] 
pol icial ( . . .  ) . Qual o motivo de ter assassinado o mi l i tar em uma traiçoeira 
emboscada? Foi que ( . . .  ) o referido pol icial ,  em cumprimento a uma ordem 
superior, participou das di l igências para a captura do pistoleiro ( . . .  ) ,  que 
por este motivo jurou eliminar o soldado ( . . .  ) .  Onde está a vingança pela 
morte de seu velho pai ?  

Outro crime praticado por [ele] ( . . .  ) foi contra A. ( . . .  ) pelo simples fato 
de ser fi l ho de J .C. ,  este inimigo da famíl ia ( . . .  ) ,  não tendo A. s ido cúmpli
ce da morte do [seu] velho ( . . .  ) pai ( . . .  ) .  J .C. por ter tido um fi l ho e um 
parente, ambos pol iciais, assassinados em um só dia por membros da [sua] 
família ( . . .  ) .  Logo depois dessa ocorrência, o velho ( . . .  ) tirou versos a res
peito desses crimes, menosprezando J.C. e a polícia. J.C. ,  depois desses 
versos entendeu de vingar as mortes de seu fi lho e do pol icial seu compa
nheiro. J .C. ,  recebendo um seguro deixado pelo seu filho falecido, movi
mentou-se, tendo surgido em sua presença o sargento G.M.S. ,  o qual rece
beu das mãos de J.C. uma certa importância para executar a referida vin
gança e, dias depois, o velho ( . . .  ) apareceu assassinado. 

A h istória deste último crime foi narrada à minha pessoa, pelo próprio 
J.C.  ( . . .  ) . O mesmo veio deixar bem claro que o pistoleiro ( . . .  ) não vingou 
a morte de seu pai, pois os verdadeiros assassinos de seu velho pai ( . . .  ) 
ainda estão vivos 

J.C. disse que quando viu que morria, fugiu para destino ignorado, apa
recendo, há poucos dias atrás, narrando a história acima, desaparecendo em 
seguida, sem deixar esclarecido onde o mesmo se encontra ( . . .  ) .  
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Será que todos esses crimes foram vingança? De quem? Se os assassinos 
do velho ( . . .  ) estão vivos? Conforme declarou J .C. o principal mandante. 

O sargento G.M.S .  [ tem] antecedentes de um policial indigno de servir 
as Forças Armadas. 

Aqui ( . . .  ) é público e notório que as duas (2) cruzes que tem à margem 
da Estrada ( . . .  ) representam os dois (2) moradores do dr. S .O.N ( . . .  ) . Mor-
tes estas executadas através de emboscada, apresentando as mesmas carac
terísticas das mortes praticadas por [ele] ( . . .  ) .  

Há suspeita de que o crime cometido na pessoa de A.B. Comissário de 
Políc ia ( . . .  ) tenha sido executado pelo pistoleiro ( . . .  ), visto o comissário ter 
participado das d i l igências ( . . .  ) para [sua] captura ( . . .  ). Conforme decl arou 
o comissário, este estava temendo ser e l iminado pelo pistoleiro ( . . .  ) .  

Mediante ao  que foi exposto, acredito que foi um MITO e um ENDEU
SAMENTO, para todos aqueles que desconhecem a verdade, em torno de 
um verdadeiro pistoleiro que, teve como único progresso - M ATAR. Mui
tas mocinhas e viúvas existem que não [o] olham ( . . .  ) como um GALÃ, 
porque estão a passar necessidades e privações por fal tar um pai ceifado 
pelo pistoleiro ( . . .  ) . 

Os que o chamam de galã, naturalmente nunca chegaram a sentir a mi
séria e o sofrimento alheio. sendo insensíveis à pior desgraça ou nunca 
assistiram a um velório de um seu ente querido, assassinado por um pistoleiro. 
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Por s i  mesma, a publ icação de textos de tal conteúdo em um jornal de 
c i rculação regional é m u i to sugestiva  da importância que se atribuiu à conquis
ta da op in ião públ ica, compreendida por uma comunidade de l i m i tes que 
extrapolam l argamente a comunidade territorial . Caruaru está a meio caminho 
de Recife, no agreste, e constitui o segundo pólo urbano do Estado, exercendo 
atração, sobretudo no que se refere ao comércio, sobre muitas c idades mais 
i nteriores,  do sertão, todas de porte bem inferior. Circu lando por estas cidades, 
um jornal veicula informação por um público integrado internamente por ou
tros tipos de l aços.  Leopoldo Santana foi um homem que estendeu seu campo 
de relações por um vasto território (a grande rapidez e distância efetuadas em 
seus deslocamentos é um dos traços d is ti n ti vos de sua persona l idade arrol ados 

por seus  fi l hos ) .  E demonstrou v ár ias vezes que ambic ionava  es tender  a 
pertinênc ia  de sua questão a toda comunidade. Se uma questão é a lgo público 
por natureza, o público acionado por cada questão, a sua escala, está em d is
cussão, da mesma forma que o prestígio dos seus protagonistas de que esse 
público também depende. 

O longo texto apresentado ao jornal é também esclarecedor em outros as
pectos.  Alguns dos pares de oposição presentes nesse texto são muito sugestivos 
da forma como são articulados valores a alguns personagens envolvidos em fe-
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nômenos de conflito e violência. A vingança opõe-se ao assassinato, logo no 
início do texto, o qual, ao sustentar, daí por diante, que os muitos crimes de 
Rodrigo Borges não eram cometidos para vingar a morte de seu pai, objeta a boa 
reputação que lhe creditavam. Portanto, os assassinatos movidos por certos intui
tos são condenáveis,  mas não obrigatoriamente aqueles cometidos por vingança, 
é uma primeira conclusão não redigida daquele texto. Seguem-se outras, análo
gas, derivadas de pares em que o vingador ou a vingança constituem um dos 
termos, sendo seus correlatos negativos o pistoleiro, o assass inato por dinheiro 
(em quantidade, como de costume, ultrajantemente pequena), a perversidade ou 
mau instinto, o crime a mando de outrem, o homicídio traiçoei ro de um amigo e 
depois  o de um parente. Esses pares i ntroduzem e fundamentam a tese i mportan
te do texto, que diz respeito à série de homicídios atribuídos a Rodrigo Borges no 
âmbito da questão que deu ensejo à morte de seu pai , mas que em nada difeririam 
dos outros atos cometidos por ele fora da questão. Tudo isso sustentando as sus
peitas, arroladas no final do texto, acerca de outros crimes mai s recentes ocorri
dos no município. Suspeitas fundadas nos métodos com que foram praticados, 
sugerindo a existência de um esti lo próprio ao "pistoleiro", que o distingue, sem 
dúvida, porém como um bandido traiçoeiro, que mata in imigos próprios e alheios 
nas suas emboscadas. 

A abjeção de todos os assassinatos praticados ou de cuja execução Rodrigo 
foi suspeito, no texto, encontra sua imagem invertida, e reduzida, no ato de J.C.,  
o pai e parente daqueles primeiros soldados mortos em 1 970 pela famíli a  Borges, 
na frente de emergência. Se a i ntervenção desse personagem no texto pode ter 
um efeito de denúncia da autoria de determinado ato, em nenhum momento se 
enuncia  qualquer reprovação em relação a ele. Muito embora esteja patente a 
condição de fora-da-lei , pela menção ao aparecimento e desapareci mento súbito 
do autor intelectual e pelo caráter confessional sugerido na contextualização a 
que se viu forçado o autor do texto publicado, o mandante assumido do crime 
contra o velho Tomé Borges não é reprovado em seu ato. Antes, ele é j usti ficado, 
pelos seus laços com as duas primeiras vítimas e com o fato desta últ ima tê-lo 
desmoralizado com sua atitude pi lhérica relativa a ele e à polícia.  

Como um terceiro argumento a seu favor, mas que cronologicamente é pos
terior à sua vingança, acrescentou-se no texto que após ser cometido o assass ina
to de Tomé, um segundo fi lho do mandante foi alvejado - aquele a quem Rodrigo 
identificava como um dos matadores de seu pai . Nesta outra versão declaradamente 
interessada em intervi r  na construção de uma reputação negativa de Rodrigo, 
acrescentou-se a informação de que essa últ ima vítima era inocente e só se tomou 
alvo em virtude de seu parentesco com os desafetos pessoais dos Borges.  Afir
mação qUe vai ao encontro da sol idariedade passiva que se atribui às guerras de 
famíli as sertanejas, a exemplo de outros "sistemas de vingança", e que eu mesma 
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distingo nas intrigas que investiguei . Apesar de todo o discurso de Leopoldo 
exprimir tolerância, senão elogio àquela prática, nessa passagem reside uma alu
são crítica à realização de uma possibi l idade intrínseca à vingança, que é a de 
fazer de um inocente um alvo. O mai s  temível perigo, mas que também arri sca 
sempre a atingir a reputação de seu autor. Assim, Leopoldo Santana mostra-se 
tão interessado na inocência  dessa vítima quanto Rodrigo Borges na afirmação 
de sua culpa, conforme ficou registrado nas declarações que fizeram públicas 
através do mesmo jornal,  em intervalo de poucos dias .  De modo comparável, 
procurou-se preservar a reputação de J.C.,  graças ao desabono prévio da conduta 
desrespeitosa de Tomé, que lhe obstaria a inocência. 

Inocência  e culpa sustentam proposições sobre o policial que participara da 
d i l igência  para prender Rodrigo, que terá sido tratado em termos pessoais, como 
in imigo, por um juízo que se sugere inadequado, quem sabe perturbado, imputá
vel a Rodrigo. Enfim,  outro elemento que de um único golpe deprecia o in imigo 
e enaltece o seu opositor J.C. é a concorrência, para a vingança deste ú ltimo, de 
um matador. Este, sim, o pistoleiro culpável e infame, parece dizer o autor, pois 
tal como o grande in imigo de seu contratante, ele mata por dinheiro in imigos 
alheios, sem qualquer motivação vingativa própria, uti l izando-se, para esse efei
to, i legitimamente, dos recursos que seu ofício de policial coloca a seu dispor, 
operando portanto a mesma confusão de propósitos de proteção pública com aque
les de punição privada. 

Os inimigos dos Borges 

A bem di zer, o texto publ icado no jornal do interior desqual ifica os episó
dios que envolveram Rodrigo Borges como se não constituíssem afinal uma ques
tão de família, pois esta seria uma condição no seio da qual um homicídio se 
torna admissível e o homicida um j usticeiro, em vez de matador.29 Outra vez, isso 
não é textualmente admitido, mas não é necessário que seja, de fato. Essa idéia se 
anunci a com suficiente clareza no conj unto das refutações da hipótese da vingan
ça que bal izaria uma violência moralmente legitimada e uma reputação salva
guardada, ao definir  pela negativa tanto quanto posit ivamente o espectro dos 
alvos admissíveis,  na concepção do autor do texto. 

Essa inferência  veio, contudo, a ser posit ivamente confirmada por s impati
zantes de Leopoldo, que de certa forma procuram preservar- lhe a reputação na 
mesma l inha de raciocínio pela qual ele quis denegrir a de seu in imigo. Segundo 
sua fi lha, Leopoldo só partiu para o confronto do inimigo quando se sentiu atin
gido n aquela intriga que, de início, não lhe dizia respeito. Isso se terá concretiza
do quando um genro dele, um policial que tomara parte no cerco a Rodrigo Borges 
e acusado de ter pessoalmente atirado no dono da casa onde este se escondia, foi 
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vítima de uma emboscada supostamente feita em vingança pelo foragido. A iro
n ia  de toda essa questão anuncia-se de imediato. Tudo aqui lo  que se afirmou com 
respeito a Rodrigo Borges, em seu proveito ou em desabono, pode ser estendido 
sem dificuldade para seus perseguidores, e de fato o é, em especial  para Leopoldo 
Santana. 

A objeção que com maior contundência ouvi expressarem em relação à for
ma de agi r  de Leopoldo Santana não era bem relativa à sua participação em s i ,  
ativa ou como mentor, em certos homicídios, mas ao fato de interferir em ques
tões alhei as. Fazê-lo significa equiparar-se ao pistoleiro, que atua por subordina
ção à vontade de outrem ou em troca de recompensa material .  Nesta posição, ele 
não é necessariamente sensível aos princípios de justiça e moralidade que devem 
reger os ajustes entre desafetos e que distinguem os seus atos crim inosos, perante 
a lei ,  de outros s imi lares, praticados em nome de propósitos em relação aos quai s 
a comunidade seja  menos indulgente. Matar para vingar um parente, ainda que 
seja i nadmissível para muitos dos seus membros, é para outros tantos a única 
reação digna e, de qualquer maneira, muito diferente de matar por perversidade e 
em troca de vantagens materiai s ou de outro tipo. 

As narrativas da trajetória de Leopoldo Santana, como acontece em relação 
a Rodrigo Borges, também são construídas a partir de hipóteses acerca das suas 
moti vações que, consti tutivas dessas narrativas, não podem ser excluídas n as suas 
sínteses. Elas estão presentes já  no ponto de partida. Se temos como intenção 
distinguir a natureza da participação de quem quer que sej a em uma questão, 
convém saber o momento de seu ingresso nela, mas sobre este ponto in ic iam-se 
os desacordos. 

A divergência em torno do ato inaugural , mais do que uma curiosa evidência 
do menor compromisso de i senção da parte dos narradores, anuncia o valor que 
se concede a cada personagem e, de modo mais geral, os valores que se pretende 
afirmar através dela, mesmo quando o posicionamento com relação aos persona
gens mostra-se mais ambíguo. A mesma história já foi narrada marcando, como 
ponto de ingresso de Leopoldo, a morte de Tomé Borges. Ele teria já intervindo 
ao lado do soldado seu parente Pascoal Agui ar, o mesmo que mais tarde vir ia a 
ser assassinado pelo fi lho bastardo de sua então vítima. Esse ponto tem efeitos 
substanciais para a imagem de Leopoldo Santana, figura cujos contornos são de 
tão complicado discernimento, um quebra-cabeça em que cada encai xe pode ser 
preenchido por uma ou mais peças, cujo número total é indeterminado. Em vez 
de mero espectador até o momento em que se sentiu diretamente atingido, me
diante um genro assassinado, uma hipótese faria dele um cúmplice, talvez até 
i nsuspeito entre seus próprios in imigos, da morte de Tomé Borges, tese que foi 
textualmente esboçada tanto por Borges quanto por Santanas que se mantiveram 
afastados daquela questão. 
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Resu lta da adoção desses d iferentes marcos iniciais,  o caráter de uma briga 
em que um dos partidos é i nequi vocamente designado como "Borges", cujo 
opositor se di stingue, no entanto, menos bem. Muitas considerações já foram 
feitas acerca da imprecisão inscrita na definição de uma entidade como "Borges" 
ou "Santana". Sabemos que, de certo ponto de vi sta, designar uma delas não 
explícita muita coisa. Entretanto, como também já foi vi sto, falar em "Borges" é 
mais elucidati vo, muito particularmente no contexto dessa questão, do que falar 
em "Santana" . Esta con'stitui uma entidade ainda mais difusa, por conta de sua 
avantajada dimensão, pela sua dispersão no espaço, pela freqüente combinação 
de sangue com um grande número de outras famíl ias com as quais se relaciona 
há um período de tempo muito superior, naquela  região, pelo menos 1 00 anos a 
mais do que "os Borges". Mas, no que concerne à questão, essa indefinição mos
tra-se mais agravada quando notam'üs que o lado antagonista aos Borges é muito 
mais d ific i lmente designado. O inimigo pode ser traduzido no nome do pai do 
primeiro soldado morto por eles, ou como Aguiar ou como Santana, enquanto os 
Borges ou Rodrigo Borges intitulam sem maior hesi tação o lado rival. Trata-se 
de um inimigo disperso que pode ser subitamente unificado na pessoa de Leopoldo 
Santana, mas que nem sempre o é, nem pelos seus partidários, nem pelos seus 
in imigos, conforme constatamos na forma como as respectivas narrati vas são 
conduzidas e, sobretudo, in ic iadas. 

Um Borges não diferencia internamente os Santanas com suficiente conhe
cimento, como é inevitável para qualquer um que não se afi l ie  a tal grupo, e mai s  
ainda porque as  duas famílias não mantinham entre si l igações muito numerosas 
e importantes . Poderia dizer que ocupavam e ainda ocupam nichos sociais um 
tanto apartados, os Borges majoritariamente em suas terras retiradas da sede do 
município, os Santanas habitando a cidade, insinuando-se com mais eficácia nas 
esferas de prestígio - i nclusive no que se refere à sua participação na vida polít i
ca municipal - e mantendo suas propriedades rurais em região mais afastada, 
fronteiriça com o município de Jordânia, onde além de constituírem uma das 
maiores famíli as ,  conservavam para s i ,  havia décadas, o domínio  político (ver 
Capítulo  5 ) .  Assim, durante o período em que se manteve acesa aquela questão, 
os papéis i ndividuais não eram bem conhecidos do inimigo - e nem mesmo de 
boa parte do próprio grupo. Por esse motivo, quando da intriga fica apenas aque
le resquício de fáci l  combustão, mesmo aqueles membros que não tomaram parte 
nela, vêem-se incluídos. Como me disse uma dessas pessoas, o in imigo "não vai 
saber quem é". 30 Por outro lado, ao nos interrogarmos acerca de quem seriam os 
Santanas dos Borges, seria preciso esclarecer, ainda, por antecipação, de que 
Borges se fala, pois também dessa definição decorrerá aquela dos Santanas. De
finição sempre provisória, ambígua e relativa. Mas é somente nessas condições 
que tais entidades são operatórias e, no l imite, existem. 
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Leopoldo Santana 

Durante os primeiros meses de pesquisa de campo, o nome de Leopoldo mal 
se distingu ia  no seio do imenso esquema genealógico dos Santanas com que 
mentalmente começava a fami l iarizar-me. Na verdade, Leopoldo veio à tona no 
mesmo ritmo em que se aprofundavam meus próprios laços entre os seus paren
tes e amigos. Seu nome, que de início mal era pronunciado, diri a  até que omitido, 
tornou-se mai s  repetido depois de quatro meses, enquanto seu perfi l ,  sua biogra
fia e seu status iam sendo desvendados, em uma composição fragmentária produ
zida por várias pessoas. Quando retornei ao sertão de Pernambuco, um ano depois 
de meu primeiro ingresso ali ,  Leopoldo tomou-se o principal personagem dentre 
aqueles sobre os quais desenvolvi a maior parte de meu trabalho de campo. 

A reserva que distingui entre os seus parentes com relação à pronúncia de 
seu nome - e que de fato não foi igualmente assinalada em relação a qualquer 
outro membro da família - expl ica-se pela ambigüidade e pela polêmica que 
aquela figura encarna. Durante um certo período de cerca de 1 5  anos, entre os 
anos 70 e 80, Leopoldo tornou-se um expoente muito importante de sua família, 
tendo suafama ul trapassado bastante os l imites da região. O prestígio que adqui
riu chega a fazer dele mais do que uma l iderança, um patrono em sua famíl ia,  no 
mínimo entre todos aqueles que o apoiavam, mesmo sem aprová-lo cabalmente. 
Leopoldo foi em algum momento o principal centro de gravidade do Imbuzeiro, 
atraindo, focal izando e articulando uma pluralidade de relações, e em oposição 
ao qual outros centros se posicionaram. Linhas e cortes operaram-se ou aprofun
daram-se a partir dele. Alguns de seus primos, com os fi lhos e outros amigos, 
aceitaram sua ascensão sobre s.i mesmos e o enaltecem ainda hoje. Outros amigos 
e parentes, entre eles também os mais próximos, do Imbuzeiro,  bem como outros 
mais afastados - no sangue ou nas relações - exaltam- lhe também as excepcio
nai s  qualidades e virtudes, sobretudo a solidariedade e a di sposição mais incan
sável e i l imitada de ajudar os amigos. Ele era, antes de tudo, um servidor. Entre
tanto, demonstram também reservas, muitas vezes explicitamente, em relação 
aos métodos que atribuem a Leopoldo, que incluem a truculênc ia  das armas, 
usadas de maneira insubordinada a qualquer sanção estatal e, talvez, moral. No 
interior desse grupo amigo, mas não necessariamente aderente às suas causas ou 
à sua l iderança, deparei-me algumas vezes com uma formulação da própria acepção 
a respeito de Leopoldo, traduzida como uma sati sfação por poder contar, na ne
cessidade, com os préstimos mais enérgicos que lhe atribuíam. Em seu próprio 
arquivo pessoal , 3 1  corroborando depoimentos orais, encontrei a cópia de uma 
correspondência trocada entre primos seus, posteriormente enviada a Leopoldo 
pelo  destinatário, onde consta uma carta escrita em 1 7  de fevereiro de 1 979 ;  nela, 
este argumento é s intetizado com eficácia. 
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QuANTO AO Leopoldo ser chefe de pistoleiros. Não o condeno, porque pre
cisamos muitas vezes dessa classe de gente. Julgo natural e acho mesmo 
que é preciso se ter parentes nesse qui late. Aqui ,  já protege muita gente 
assim; portanto não posso condená-lo. Depende muito das condições em 
que se vive. Só não gosto é de cabra safado. 
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Mas foi também entre seus parentes nos graus mais estreitos que Leopoldo 
encontrou seus i n imigos mais nefastos. Não bastasse a polêmica nascida de sua 
própria conduta, acrescenta-se aquela nascida do confl i to de i n teresses e da con
corrência entre princípios de sol idariedade fami l i ar e valores morai s part i lhados 
por uma comunidade mai s  ampl a, com que se procura guiar a própria vida. Tai s  
princípios e valores compõem-se o mais das vezes; diri a  que a solidariedade fa
m i li ar é e la  mesma um valor. Nessas condições, as objeções com relação às con
dutas no i n terior do próprio grupo fazem-se muitas vezes di lu ir, sob o imperativo 
p lenamente recon hecido, na comunidade, da lealdade fami l i ar. Mas se e la  n ão 
impõe - n ão a todo momento - uma adesão mais plena aos in teresses, à l ideran
ça, aos métodos e às causas de um fami l i ar, a sua não-observância acusa sempre 
a virtualidade de uma cisão. 

Se verificada, a c isão pode se apoiar em termos morais ,  mas neles também 
se fun darão os subseqüentes rea l inhamentos em torno dos grupos resu ltantes. 
Outra carta redigida pelo mesmo autor denuncia uma ci são efetiva, em que 
Leopoldo polariza antagonismos que fracionam uma comunidade estreita de pri
mos e i rmãos. A indulgência declarada al i  quanto às práticas de que Leopoldo 
fora acusado publicamente pelo irmão do remetente encontra como contraparti
da, em outra carta do mesmo autor, a condenação n ão menos convicta do ato 
cometido por seu i rmão,  i ronicamente apoiada na desconsideração dos l aços de 
parentesco que o l igavam ao primo . 

. .  . Realmente é uma tristeza, quando a pessoa se dispõe a agir dessa ma
neira. Sempre desaprovei, procedimento de deslealdade para com seus 
parentes. Não é por [ele] ser meu irmão que eu venha a aceitar tal proce
dimento. Vocês fiquem cientes que jamais teria a minha aprovação. O 
Leopoldo é nosso parente e isto eu reconheço e quanto ao seu modo de 
viver é problema dele .  E quanto a viver sempre protegendo e lementos que 
alguém julgue nocivos à comunidade, por outro lado, julgo eu, que são 
e lementos necessários que muitas vezes prec isamos de seus trabalhos .  
Muitas vezes criamos cobras para nos defender de  outras cobras. Isto é 
que é a real idade e se o Leopoldo assim procede, está simplesmente her
dando do nosso passado. Se todos nós fomos criados assim, como hoje 
vamos condenar e crucificar o Leopoldo? Tudo que se prende ao Leopoldo 
é fruto de nossa origem. Não condeno o procedimento do nosso parente 
Leopoldo e ao mesmo tempo reprovo a forma como vem agindo o meu 
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irmão ( . . .  ). Al iás, quando aí estive, conversei muito com o meu irmão, 
em relação a todos os acontec imentos entre nossa família, reprovando os 
pontos negativos. Tudo isto tem me causado um mal-estar, e pouco desejo 
retornar a visitar a nossa querida São Bento. (Carta de 6 de setembro de 
1 980. Arquivo de Leopoldo Santana.) 

A atitude reprovada nessa carta, a d ifamação e denúncia envolvendo o pri 
mo Leopoldo, fei tas à polícia pelo irmão do remetente, cavou ainda mais uma 
divisão já profunda que cindi a a família, o que deve ter obrigado os parentes a 
tomarem posições quanto a quais valores e qual grupo apoiavam. Os real inha
mentos parecem-me inevitáveis  e devem seguir, em boa medida, as d ivi sões an
tes já esboçadas, como aquela que há algumas gerações já distingu i am Mazés e 
Macambiras, no interior dos Santanas do Imbuzeiro - os descendentes do casal 
de i rmãos, vindos da "beira do rio", que se casaram e radicaram ali (ver diagrama · 

3 ) .  Por outro l ado, aquelas divisões não são absolutamente determinantes, dado 
que há sempre a possibi l idade de, no interior de cada grupo, uma outra divi são 
aprofundar-se ainda mai s  do que aquela que num primeiro momento del imi tava o 
grupo. Vimos que mesmo um irmão pode voltar-se contra outro, para apoiar um 
parente mai s  di stante. Acrescente-se agora que Leopoldo, na  esteira de outros 
sertanejos famosos, teve como seu fatídico in imigo um descendente de sua pró
pria casa, na pessoa do fi lho de uma sua prima carnal,32 alguém com quem par
t i lhava o mesmo sangue em grau muito mais estreito do que aqueles primos cha
mados Mazés e Macambiras (ver diagrama 4 na próxima página).  Estes respeita
ram sua vida e tiveram a deles igualmente poupada, apesar da profunda discórdia 
que um dia nasceu entre eles. 

A cisão tão radical, que naquele momento se i nstalou entre grupos tão próxi
mos, feriu ainda mais agudamente o valor da solidariedade. Mesmo entre os paren
tes que alimentavam reservas em relação aos procedimentos de Leopoldo, o ato 
que o vitimou foi objeto de profundo repúdio. A casa da prima de Leopoldo, e não 
a dele, ganhou a fama de "chaga da família". Ali reinava o desmantelo, a família 
era suja, as mulheres não regiam o lar com horários regulares e adequados, segun
do explicaram. Um ramo formado, no mínimo, por três gerações (duas ancestrais 
do assassino) proporcionou o bode expiatório e fez-se instrumento de integração. 
O valor da solidariedade foi também reafirmado na opção não unânime, mas que 
acabou por prevalecer até o presente, de deter a nova questão, naquele mesmo ato: 

. . .  ficou o negócio parado porque foi famíl ia com família, aí a gente não 
pode . . .  o jeito foi todo mundo parar. Até inclusive, Leopoldo tinha diz que 
muitos amigos perigosos. A gente sentia que fazia qualquer coisa se fosse 
pessoas externas. Mas quando soube que era com a família, ninguém pôde 
se mexer. 
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DIAGRAMA 4 

Mazés, Macambiras e Clementes 

José 
Clemente 
Santana 
Aguiar 
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I Macambiras 

I Ricardo 

Obs. - A mulher representada na terceira geração é FZD e MBD em relação a Leopoldo 
Santana, seu FZS e MBS. 

Leopoldo Santana é uma figura multi facetada que, com sua fama e prestígio 
colocou em movimento esse universo também multi facetado, de conexões múlti
plas ,  que é uma famíl ia  e, nesse sentido, sua figura oferece um ponto de vista 
muito priv i legiado para observar esse universo em seus movimentos. O lhando 
retrospectivamente sua biografia, notamos como ele cruza vários segmentos de 
histórias, fazendo-os articularem-se uns aos outros, em um engenho sociopolítico 
que produziu resul tados surpreendentes. Para efeitos de anál ise, em sua i ntensa 
biografia, podemos distinguir três fluxos de disputa ou campos de relação em que 
Leopoldo concentrou seus feitos socialmente mais relevantes e, em seguida, ob
servarmos o trecho em que eles confluem e o modo como se juntam. Eles 
podem ser designados por terra, reputação e famíl ia; no seu conjunto guardam os 
principais traços do perfi l de Leopoldo Santana. 
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Terra 

A transferência de Armando, pai de Leopoldo, para Monsanto, aconteceu 
em meio à grande retirada de seus parentes da fazenda Imbuzeiro, por ordem de 
Lampião dirigida por escrito ao chefe da família, José Clemente Santana. Tiran
do o rumo de Monsanto, os parentes foram-se deixando ficar pelo caminho, cada 
famíli a  i nstalando-se em nova casa, as ú ltimas tomando residência na sede. O 
"povo do São Bento" havia rompido definit ivamente com ele, em 1 923,  datando 
dessa incontornável questão a obrigação da retirada apressada da famíli a  de José 
Clemente, como preço de sua neutralidade. Nesse grande fluxo de desterro, m i s
turou-se um neto do major, Jacó, sobrinho da esposa de Armando que, também 
por conta de divi sas, terá disparado tiros contra um tio paterno. De acordo com 
uma div isão geodésica datada de 1 988,  que constava no arqu ivo pessoal de 
Leopoldo Santana, enviada a ele por Jacó, a disputa sobre divisas datava mais ou 
menos de 1 920, quando o pai do remetente terá morri do "em conseqüência de um 
atrito com seu i rmão ( . . .  ) ,  fato este que causou a revolta da população da ribeira 
do Imbuzeiro". Anos depois, essa mesma parcela de terra viria a ser objeto de 
nova disputa, com novos e velhos adversários. 

A questão nascida entre os irmãos terá partido, conforme explicou-me um 
primo de ambos, contemporâneo e v izinho dos intrigados, da compra de uma 
grande parcela - uma aquisição de lotes pertencentes a co-herdeiros - que con
frontava com uma pequena propriedade do irmão do comprador. Nasceu um de
s�ntendimento em torno dos l imites entre as duas propriedades que se manteve 
após a morte, ocorrida pouco tempo depois,  daquele que possuía a menor del as, o 
pai de Jacó. Fez-se necessário recorrer à medição dos terrenos na  tentativa de pôr 
fim à discórdia. Em resul tado, coube uma porção diminuta a Jacó que, em sua 
revolta, acabou atirando no tio. Por esse motivo, veio a afastar-se durante anos 
daquela região. Retornou apenas quando morreu o primo, único fi l ho homem de 
seu desafeto, para reaver sua mínima posse, apesar de estabelecido na cidade : já  
se  tinha feito político e tabel ião nessa época. Via-se que apesar da questão se ter 
encerrado, havia muitos anos, ficou "aquele resquício arrastado" . O primo pare
cia disposto a reacender a chama da intriga, ao forçar o avanço de suas cercas em 
direções que os parentes não concordavam. Também pareceu ter-se aproveitado 
do temperamento "revoltado" de Leopoldo, quando decid iu  colocá-lo  para tomar 
conta de seu terreno. Leopoldo tomaria então as suas dores e seus i nteresses, 
ainda que contra os de outros parentes, contra o seu próprio sangue. 

Leopoldo t inha um ·espírito aventureiro, pouco acomodado aos modos ur
banos dos horários rígidos e dos hábitos de mínima mobi l idade. Desde jovem, 
contrariou seu pai voltando ao Imbuzeiro, tendo-se casado com uma prima dal i .  
Enquanto formava sua prole, fixou residência n o  mato . À medida que os fi l hos 
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cresciam, porém, eles mudavam-se para Monsanto, onde os tios e a avó paterna 
resid iam ainda, em busca de instrução. Quando viu sua famíl ia quase toda d is
tante, e le transferiu-se também. Mas não sem antes ter aberto desentendimen
tos próprios com os primos que lhe eram vizinhos, sempre por razões de div i sas 
e cercas. 

"Na realidade, ele sempre viveu de justiça", di sse-me sua fi lha. Antes mes
mo de se casar, foi acusado de ter sido o responsável pelo ferimento a um partici
pante de uma festa, em São Bento, no momento em que "apagaram o candeeiro" 
(ver Capítulo I ) . Foi também condenado a pagar a um primo uma indenização 
por seus cachorros terem-lhe matado um bode. Os pareceres da Justiça foram 
várias vezes contrários a seus i nteresses e i nj ustos, conforme afirmam com con
vicção alguns de seus fami l iares. Coisas do destino, acreditava sua mãe, devido 
ela lhe ter dado o mesmo nome de um primeiro fi lho, morto antes desse segundo 
Leopoldo nascer. Mas nada o abatia, dizia ela. Nem foi afetada sua i l imi tada 
generosidade e sua consideração de parente que jamai s  tomaria uma iniciativa 
extrema contra um famil iar. Em carta a um prefeito de Monsanto que interveio 
em suas sérias questões de terras, o próprio Leopoldo alude às suas convicções 
morais de solidariedade fami l iar. 

Quanto em você falar em questão que mantenho com meus parentes, acho 
mesmo que não lhe interessa, mas lhe afirmo que os parentes que declara
rem ódio a mim, ou lançarem mão nos meus rebanhos, ou tentaram inva
dir nossa propriedade, eu até hoje tenho contemplado sem levar nenhum a 
execução. Como também o que não for da famíl ia, que me odiar praticou 
da mesma maneira. (Carta de 27 de fevereiro de 1 956. Arquivo de Leopoldo 
Santana.) 

Leopoldo terá tomado parte em uma disputa que inicialmente não lhe dizia 
respei to :  a acusação mais comum e talvez de implicações morais mai s  grave� de 
que foi objeto durante sua vida. Acusação cuja defesa igualmente freqüente e 
abonadora se faz em torno da fidelidade, solidariedade e generosidade excepcio
nais de Leopoldo, não obstante as traições de que ele foi vítima. Incapaz de ata
car um parente, Leopoldo foi morto por um, em razão de haver desposado - ao 
l i mi te de ter-se tornado seu único sujeito e sua única vítima fatal - uma questão 
in iciada 60 anos antes, por terras que por herança nunca viriam a ser suas. 

Nas disputas envolvendo div isas em que protagonizou Leopoldo, o uso da 
categoria questão pode ser i nadequado ou abusivo. Embora um protagonista não 
raro nesse tipo de disputa, Leopoldo reiv indicava sempre a indisposição em levá
l as às ú lt imas conseqüências. Desde esse ponto de vista, a questão fica para além 
da disputa. Mas se nos detemos no fato de uma dessas disputas, que a muitos 
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parentes pareceu banal,  ter sido levada ao l imite, a categori a ganha seu pleno 
sentido. Com efeito, fazer de uma disputa uma questão é algo a ser negociado e 
dessa forma se pode interpretar as atitudes e métodos dos protagon istas. Os her
deiros da propriedade que consideraram invadida por Leopoldo, assumiram suas 
ofertas insi stentes de compra daquelas terras como uma ameaça que, na visão 
deles, consumou-se com a construção de uma cerca em posição que achavam 
indevida. O episódio da construção da cerca é sempre destacado por membros da 
famíl ia  Santana como o moti vo direto e banal do assassinato de Leopoldo. 

O envolvimento de Leopoldo em disputas de terras compõe um capítulo faci l
mente isolável em sua biografia. Mesmo assim, aqui e ali notamos como as suas 
questões33 - para fazer uma aplicação talvez excessiva da categoria - em tomo de 
terra esbarraram-se sempre com vínculos fundados em bases políticas e de paren
tesco. O sangue é razão para brigar, bem como para cessar confl itos - briga-se por 
e contra parentes - em que não deixam de interferir poderes externos. Notamos em 
seguida, as articulações políticas que de certa forma domesticam esses poderes: 
autoridades fazem-se mediadoras, além de árbitros; o prestígio dos protagonistas é 
sempre vi sto como um fator determinante nas disputas. Segundo o assassino de 
Leopoldo declarou, ele "era um homem muito influente, muito poderoso e com 
amizades de grande prestígio, terminaria por tomar nossas terras". 

Reputação 

A visualização dos contornos do perfi l político de Leopoldo ajuda a dar i nte
l igibi l idade à narrativa de seu destino. Ele não deve ter tardado muito a alcançar 
algumafama entre seus parentes, tendo em mente que era ainda solteiro quando 
sofreu as primeiras acusações que o teriam levado à Justiça, de que têm memória 
seus fami l iares. Na maturidade, podia  ser considerado um homem bastante pode
roso, apesar de jamais ter alcançado um cargo político e legível .  No seu arquivo 
privado, as correspondências trocadas com prefeitos e deputados estaduais e fe
derais ,  por vezes meros cartões de visita ou de Natal , de outras, pedidos de favor 
pessoal , ajudam a resgatar um pouco da natureza e proximidade da relação que 
Leopoldo mantinha com aqueles que comandavam a política - a administração, a 
Justiça, a polícia podem ser inscritas sob esta rubrica. Relações que se estendiam 
pelas duas facções adversárias em Jordânia e em Monsanto, em sua articu lação 
com a política estadual e federal ,  de maneira que as disputas em que Leopoldo se 
envolveu tiveram sentidos locais e gerais ,  por vezes dissonantes, mas que não 
deixam de atuar um sobre o outro. 

Durante alguns anos, Leopoldo desempenhou o papel de "cabo eleitoral". 
Sua vida política deve ter sido viabi l izada depois  que voltou a fixar residência em 
Monsanto, mais ou menos na época em que com a vi tória da UDN, um primo seu 
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muito chegado, um Santana, ganhou prestígio, em grau até então sempre reserva
do à facção política dos Albuquerques, à qual se opunha. Depois daquele manda
to, embora os A lbuquerques tenham voltado ao poder, não mais deixaram de 
fazer composições políticas na facção de oposição na qual tomava parte aquele 
Santana. Para Leopoldo, i sso se traduziu, de modo mais imediato, mas com efei
tos de longo prazo, em um emprego públ ico no qual se manteve até 1 976, funda
mental para o sustento de sua numerosa prole em idade estudanti l ,  morando na 
cidade. Mas a sua relação privi legiada com esse primo também deve l igar-se ao 
fato de Leopol do ter vindo a comandar muitos votos em porção bastante extensa de 
uma região l imítrofe entre Monsanto e Jordânia. Sua enorme capacidade de fazer 
amigos é considerada o seu mais importante capital para a conquista do voto para 
seus outros amigos.34 Conversador, expansivo, disponível para todo tipo de favor 
que pudesse prestar, Leopoldo chegou a despertar desagrado na facção adversária, 
especialmente entre um primo do próprio Imbuzeiro que captava votos para os 
Gouveias. Há quem alegue ter sido em razão das pressões que sofreu, por parte 
desse parente, que Leopoldo acabou por transferir seu apoio para a facção oposta. 
Os Santanas de Jordâni a  sentiram o prejuízo em votos que lhes custou esta mudan
ça de Leopoldo. Em Monsanto, contudo, manteve-se sempre l igado aos opositores 
dos Albuquerques, embora mantendo em bons termos suas relações pessoais com 
os rivais, em particular com o seu líder de maior prestígio, Ranulfo. 

De sua amizade entre os homens de prestígio na sua região, Leopoldo procu
rou tirar partido quando esteve na prisão, acusado de participar de um assassina
to. Para além de alguns pedidos de empréstimo e de emprego para a fi l h a  que 
enviuv ara na questão contra os Borges, Leopoldo solicitou maciçamente decla
rações escritas por homens direta ou indiretamente infl uentes na  política em três 
municípios do interior, em prol de sua reputação. Nestas declarações, pedi a  ele 
que constasse: "desde quando me conhecem, como tem s ido o meu modo de 
viver e procedimento durante toda minha vida". Mais do que firmar uma reputa
ção de homem de procedimento, Leopoldo parece ter querido mostrar através de 
seus amigos todo seu prestígio . 

Uma das coisas que me ajudava muito era se qualquer um dos declarantes 
citasse aquela minha interferência com Ranulfo no caso de Serrote Pardo, 
que o padre Joaquim chegou a celebrar uma missa de ação de graça para 
mim e Ranulfo pela maneira como nós interferimos e resolvemos; isso seria 
muito bom que qualquer um citasse e com especialidade padre Joaquim ou 
padre Bernardo. Quanto à declaração de Ranulfo, faço questão que ele cite 
que eu sou adversário dele e que já combati ele em dois pleitos, isto eu já 
conversei ,  com ele aqui .  O mais fica a critério dele. Ele é intel igente e sabe 
fazer. (Carta de Leopoldo a seu primo Clemente, datada de 1 de abril de 
1 984.) 
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Em outra ocasião, Leopoldo voltou a escrever-lhes tendo como propósito 
apresentar-lhes a l i sta dos 2 1  jurados pré-selecionados para formar o tribunal do 
júri, de onde seriam sorteados os 7 integrantes do Conselho de Sentença que o 
i ri a  julgar: 

. . .  pode [ser] até que você ou algum seu amigo conheça algum [dos jurados] 
e poderão ter a oportunidade de ao menos dizerem quem sou eu, como 
também juntamente aos seus DEPUTADOS, tanto em âmbito estadual como 
[no] federal , a sua ajuda é muito valiosa . . .  

Os motivos eram j ustos,  sempre demonstrava Leopoldo, que se compro
metia a compensá-los como al iado, fosse ele um parente - "minha absolv ição 
s ign ifica a vitória de uma famíl i a  unida" - ou um correl ig ionário: "saberei re- · 

conhecer e ser grato àquele que col abore e contribua para que eu retorne à 
sociedade, ao seio da famíl ia e ao convív io  dos bons amigos, sendo você um 
deles." 

O período em que Leopoldo permaneceu na prisão, ao l ado de alguns primos 
e amigos, alguns dos quais já  adquiridos no cárcere, deixou ainda outros registros 
singulares de seu modo de procedimento, sugerindo que aquele não foi um mo
mento de verdadeiro i solamento, nem mesmo de afastamento de sua vida públ i
ca.  Ao invés de ócio, ele viveu períodos de atividade intensa e cuja rotina  parece 
ter sempre sido, todo tempo, bastante movimentada . 

. . . eu tenho muito conceito e procurei me ambientar com todos e com espe
cial idade com todos os advogados que freqüentam o Presídio. Aqui estou 
fazendo novas amizades e zelando pelos meus, e até fazendo a minha pol í
tica, pois aqui se tem muitas oportunidades de se fazer o bem e beneficiar 
muitos que chegam aqui e estão precisando. Pois já tenho um advogado que 
é meu amigo e que tem dado total assistência a todos os meus cl ientes e até 
temos sido bem-sucedidos. (Carta de Leopoldo datada de 1 9  de junho de 
1 984.) 

Leopoldo pedi a  às suas fi l has, naquela época, que lhe aumentassem o núme
ro e d iminuísse o tamanho das unidades nas remessas semanais de queijos da sua 
fazenda e das outras iguarias que mitigavam os dissabores da pri são e aumenta
vam o seu prestígio. Ele também punha em movimento as amizades do lado de 
fora do presídio Aníbal Bruno, a ju lgar pelo número de cartas escritas e recebi
das, das providências de que incumbia por escrito os parentes de m aior confian
ça, voltadas para sua defesa. Alguns desses documentos sol icitados tinham como 
objeto fundamental produzir efeitos na  reputação do próprio Leopoldo ou na de 
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seus inimigos. Paralelamente à grande denúncia como beneficiário da fraude fi
nanceira e, principalmente, agenciador do assassinato da autoridade pública que 
o desvendou, esteve em jogo a fama de chefe de pistoleiros que se imputou a 
Leopoldo e a qual era necessário objetar. Ela serviri a, sem dúvida, como funda
mento importante de sua acusação, pouco pautada em elementos concretos. Como 
estratégia de refutação a essa tese, Leopoldo e seus advogados qui seram retratá
lo como homem público e de bom procedimento. 

Com esse objetivo, Leopoldo empenhou-se bastante em provar que eram 
caluniosas as declarações públicas a seu respeito feitas por um parente seu. Antes 
de ter s ido preso, o Diário de Pernambuco havia publicado uma carta em que, a 
pretexto de apelar às autoridades para conterem a violência alastrada pelos muni
cípios de Jordânia  e Monsanto, Leopoldo foi denunciado como chefe de um "sin
dicato da morte" que "se escuda no sobrenome da famíli a  e que vem praticando 
toda a sorte de iniqüidades", segundo o remetente. Como evidênci a, citou-se dois 
assassinatos mai s  e menos recentes na época e aludiu-se ao período em que Rodrigo 
Borges - sem explicitá-lo como grande in imigo de Leopoldo - foi considerado 
"o bandido", para lembrar que os crimes continuavam acontecendo i mpunemen
te em Monsanto. Na verdade, o mesmo primo de Leopoldo já havia feito denún
cias ainda mais graves, embora menos divulgadas . Em uma carta de 1 977, ele 
arrolava para o delegado de Monte Verde uma dúzia de crimes de mando ou 
agenciamento de pisto leiros que "segundo indícios de provas, alguns com pro
vas", deviam, em sua opin ião, ser imputados a Leopoldo. 

Além de refutar as acusações de que se fizera objeto, Leopoldo incumbiu-se 
da reprodução invertida do ataque que sofrera, l ançando-se à tarefa de macular a 
reputação de seus in imigos parentes. Com este i ntui to, sol icitou documentos e 
depoimentos a seus amigos, que devem ter servido de base para a composição de 
duas l audas, assinada pelo próprio Leopoldo, cujo tema era a "vida pregressa" 
daquele parente que se tornou seu principal in imigo, Ricardo Macambira, cujo 
pai fora o jagunço que chegou ao Imbuzeiro pedindo proteção ao major José 
C lemente, e cujo avô era um foragido de questão "da beira do rio". Leopoldo 
narra em detalhes cada mal-feito de seu conterrâneo, primo e in imigo figadal 
para deixar escapar, ao fim do relatório, as suas grandes motivações : hav ia  sido 
ele, Ricardo Macambira, o denunciador às autoridades da fraude financeira, ple
namente confirmada por investigações subseqüentes que lançaram no rol dos 
suspeitos duzentos e tantos nomes. Denúncia de que se suspeitou ser a causa de 
um homicídio pelo qual Leopoldo e alguns de seus amigos e parentes foram acu
sados e presos. 

A tática do contra-ataque a que recorreu Leopoldo sugere como as condu
tas são ju lgadas no plano das reputações e, nesse sentido, está efetivamente em 
j ogo uma di sputa política. Não há, de fato, por. que separar todo episódio que 
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viveu, desde a denúncia  da fraude e de sua participação nela, da vida públ i ca na 
sua comunidade. O l imite entre agressão pessoal e perseguição pol ítica, do ponto 
de vista daquele que a padece, é usualmente nulo;  não seria de esperar que 
acontecesse de modo d i ferente com alguém com o s tatus político, i sto é, o pres
tígio de Leopoldo. De toda a sua disponibi l idade para favorecer seus protegi
dos e da propriedade das causas de que se fez defensor, dependiam a sua sem
pre confi rmada capacidade de adquirir  votos, a uma só vez a l imento e resu l tado 
de sua capacidade fazer favores e conquistar adeptos às suas causas (cf. Vi l le ia  
& Marques, 2002).  

A dinâmica cl ientelista e coronel ista clássica (cf. Vi laça e Albuquerque, 1 965 ; 
Queiroz, 1 976; Avel ino, 1 994; Leal ,  1 997 [ 1 949] ;  Carvalho, 1 997; Graham, 1 997 
[ 1 990]) encontraria em Leopoldo um de seus legítimos personagens. Apenas se 
poderia acrescentar que o públ ico e o privado coincidem em tal  proporção que a 
relação entre ambos mais parece s intética do que dicotômica. A própria d ificul
dade de i solar um domínio político da vida e das relações conflituosas de Leopoldo 
resulta do fato de concretamente elas jamais serem separáveis .  Aqui lo  que faz 
Leopoldo, o modo como ele se vê, como pretende que o vejam e como de fato o 
vêem, são fatores decis ivos em seu status ao mesmo tempo social ,  pol ítico, fami
l i ar, econômico, talvez rel igioso. 

Família 

Ao nos debruçarmos novamente sobre as questões de família nas quais to
mou parte Leopoldo, percebemos como elas fazem parte de uma trama de rela
ções que u l trapassa os l imites do sangue e da competência fami l iar, mas apesar 
disto não deixam de constituir questões no sentido mais estrito que o termo possa 
admitir. Desnecessário pensar que esses conflitos são na verdade alguma coisa 
diferente do que aparentemente são; basta admitir os vários s ignificados que as
sumem plenamente e s imultaneamente. Sobretudo na medida em que os lados e 
i ndivíduos que tomam parte neles concentram relações, em s i ,  possuem prestí
gio, acumulam significado e relevância socia l .  Desta forma, certos personagens 
vão aparecendo, desavisadamente, em muitas conversas, narrativas, assuntos em 
debate e nos surpreendemos com a plural idade de aspectos em que intervêm e 
interferem. Percebemos, também, que o modo como e les intervêm em cada mo
mento, ao mesmo tempo, encontra sentido naquele contexto tomado isoladamen
te e também nos demais contextos em que os vimos citados. 

A questão em que Leopoldo se envolveu pessoalmente contra os Borges, a 
partir do assassinato de seu genro, está intimamente relacionada à posição que 
ele ocupou no seio de sua famíl ia, à forma como esta se compunha e à articulação 
pessoal e coletiva em sua comunidade. Naquela briga, Leopoldo contou com 
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adesões muito importantes entre seus próprios parentes, em particular dos Santanas 
de São Bento e, mai s  pessoalmente, de Ricardo Macambira. A experiência na  
v ida  em armas em perseguição a Lampião projetara-lhe o nome, bem como o de 
outros de seus parentes e o da sua v i la, em gestos heróicos e imortais,  cuidadosa
mente registrados nas memórias coletivas sertanejas .  Os víncu los de parentesco, 
um passado compart i lhado por algumas gerações conferiam-lhes, nesse círculo 
mais estreito, uma fama e uma reputação de que não se descu idaram ao apoiar, da 
maneira que se fixou convencional e apropriada, os parentes do lmbuzeiro, os 
C lementes . A união é sempre um traço a ser mantido perante todos os desafios e 
os Santanas não se puseram atrás dos Borges na dec isão de retaliar, do modo 
mais i rredutível, o ataque sofrido na pessoa do genro de Leopoldo, que antes o 
t inha como "um bom fi l ho", segundo ele mesmo chegou a declarar. 

O enredo dessa colaboração pode ser espontaneamente traçado através de 
múltiplas referências, não oficialmente documentadas, ao papel coadjuvante de
sempenhado pelos primos de São Bento e do tenente Ricardo em especia l ,  nas 
aventuras de Leopoldo, durante o período em que delas participou outra figura 
para cuja  notoriedade estes Santanas muito contribuíram: o capi tão Adol fo.  Jun
tos,  os três ambicionaram reinstaurar a ordem naqueles rincões do sertão, adotan
do Rodrigo Borges como inimigo público e privado número um.  

Adol fo é o marco de um período na v ida de Monsanto, graças aos métodos 
pelos quais ficou conhecido nas suas l ides justiceiras. Como no caso de tantos 
outros perseguidores que lhe antecederam, de pistoleiros a cangaceiros, hesita-se 
ainda hoje bastante a respeito da acepção de sua conduta, se oposta, idêntica, 
melhor ou pior do que a daqueles a quem pretendeu capturar.35 Mas a persegui
ção aos bandidos que veio a empreender pessoalmente, sempre de modo enérgi
co e direcionado a indivíduos cuidadosamente eleitos, teve como alvo in icial 
(seguido de numerosos outros),  Rodrigo Borges, como ajudante eventual Ricardo 
Macambira e como importante mentor Leopoldo Santana . Há quem se recorde 
quando o diretor de .Polícia de Pernambuco substituiu um antecessor por Adolfo, 
por i nfluência de um amigo e solicitação de Leopoldo.  Foi na residência deste 
úl t imo que o capitão veio pousar, vindo diretamente da capital , sem sequer passar 
pelo Batalhão da PM. Ali também passaram a ser planejadas as mais importantes 
ações policiais .  

Ricardo Borges lembra-se da perseguição de que seus parentes se fizeram 
vít imas e just ifica desta forma a decisão de seu primo Rodrigo se entregar pes
soalmente a Adolfo. O fei to memorável valeu grande notoriedade a Ado l fo, mas 
foi apenas um em sua carreira em rápida ascensão naquela época. Não sati s feito, 
cogitam os Borges, ele estaria por trás da "fuga" de Rodrigo, rapidamente segui 
da de uma recaptura, por ordens expressas do governador de Pernambuco. "Ele 
estava dono do mundo", lembram-se alguns Santanas. Infere-se que a "fuga" de 
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Rodrigo atendeu a i nteresses mais obscuros e não custo a di stingu i r  o espectro 
de Leopoldo movimentar-se na penumbra. O acerto de contas anôni mo, mas de 
autoria redutível - tal como sempre se conclu i  quem desferiu a peixeirada quando 
se apaga o candeeiro - seria o objeti vo que talvez valesse a Leopoldo uma 
notoriedade da qual seu lugar de bastidores l imitava o alcance mas não d imi
nuía o v igor. 

Os objetivos da justiça pública e privada combinaram-se muitas vezes na  
amizade entre Leopoldo, Adolfo e Ricardo, mas  nem sempre os princípios de 
uma e de outra coincidem perfeitamente. A combinação entre e las é, por i sso, 
sempre mais adivinhada do que observada e sua clandestin idade al imenta a am
bigüidade inerente às reputações daqueles que se envolvem na perpetração de 
uma e de outra justiça. Os objetivos de prender o temível Rodrigo Borges, de dar 
fim a todo o banditismo então revigorado naquela região que despontava no mapa 
do narcotráfico, terão orientado os esforços combinados daqueles três homens .  
Porém, há quem veja  um lado mai s  torpe naquela operação - denunciada por um 
jornal da capital - em que se perseguiu  implacavelmente, maltratou e torturou 
pessoas, bandidos ou não, direta ou indiretamente envolvidas com drogas e 
pistolagem. Mais do que l impar aquelas plagas de seus malfeitos, quiseram, di
zem alguns, negociar com os presos sua l ibertação, dar l i vre curso a seus i nstin
tos mais perversos ou criar fama. O vigor com que aqueles homens se dedicaram 
às tarefas que assumiram para si alimentou tanto a confiança no braço forte de 
combate à violência quanto os protestos em relação ao grau de desmando que se 
atingiu na região, por aquela época. Uma espécie de temor reverencial parece ter 
dominado a atmosfera de Monsanto e arredores, talvez como aquele que Lam
pião, ou como os comandantes das volantes que o perseguiram um dia  desperta
ram. Como observou Sahlins ( 1 98 1  :67), "as pessoas agem nas circunstâncias de 
acordo com seus pressupostos culturai s".  A confusão do interesse público e pri
vado consolidada em ações armadas de l íderes investidos de funções oficiais 
pode ser faci lmente isolada como uma estrutura da hi stória sertaneja (cf. Sahl ins, 
1 987;  Faoro, 1 976 [ 1 957] : 1 58 e ss. ; Leal, 1 997 [ 1 949] :58)  

"Essa torre sua está muito alta. Não bote mais degrau que e la  cai", ouviu 
certo dia Leopoldo esse aviso de um primo, poucos meses antes que viesse à tona 
uma fraude financeira que abalou os al icerces do poder alcançado por ele e seus 
al iados. As suas repercussões alcançaram escala nacional, ao envolver deputados 
estaduais e autoridades públ icas e ao ser divulgada pela imprensa em todo o país. 
Um desastre em dimensões grandiosas iniciado por um único gesto, dos menos 
vigorosos, que produziu a mão do tenente Ricardo Macambira, uma carta de 
denúncia enviada para uma autoridade competente. Gesto que veio a ser nacio
nalmente conhecido. O que não veio a conhecimento tão amplo, mas circu la en
tre um público mais restrito são as suas possíveis motivações. 
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Segundo o próprio Leopoldo, Ricardo quis  beneficiar-se de um financia
mento, que lhe foi recusado pelo funcionário público autor da fraude. Vários 
transeuntes viram e ouviram as expressões de revolta de Ricardo, certa manhã 
em São Bento, quando ele tentou sem êxito se fazer atendido por esse funcioná
rio deslocado até o di strito para atender às demandas redobradas de financiamen
to provenientes da população local. Muitos acreditam que o fato de ele, delibera
damente, não ter sido favorecido por um empréstimo foi o real motivo da sua 
fúria. O primeiro financiamento viabi l izado pelo funcionário a juros excepcio
nais e nunca reembolsado, terá sido concedido a Leopoldo Santana e supõe-se 
que em boa medida foi através dele que a prática se popularizou. Dizem que a 
euforia com a faci l idade do financiamento era tal que os moradores das áreas 
rurais vinham em caminhões para "tirar empréstimo", tal como já haviam feito 
muitos dos integrantes da fina flor da sociedade jordanense. Dessa inusitada dis
tribuição de recursos resultou um verdadeiro aquecimento da economia  local, 
sempre desmotivada pelas vici ssitudes cl imáticas. Mesmo aqueles que não trafe
gavam com muita desenvoltura nos círculos de prestígio não podiam dei xar de 
notar a espantosa prosperidade de certas famílias, malgrado a seca de doi s  anos 
que castigava a região. Lembra-se ainda hoje as festas formidáveis que andaram 
celebrando por qualquer moti vo, com farta distribuição de brindes; do cacho de 
cocos arrematado em lei lão de quermesse por um valor múltiplas vezes superior 
ao seu ; do preço inflacionado das manicures locais, por conta de freguesas gene
rosas e de cujas unhas tratavam mais de uma vez por semana; da exorbi tante 
gorjeta oferecida a uma banda pela execução de uma única música; da turma 
escolar que teve como presente de seu paraninfo "enricado" uma viagem coletiva 
para lugar de sua escolha. Este terá sido, opina-se, o contexto da irritação de 
Ricardo, com o pouco caso que lhe fizeram em São Bento em relação a seu pedi
do de financiamento. Seu gesto, por sua  vez, parece ter s ido tomado sob um 
ponto de vi sta pessoal, por parte de Leopoldo. 

Quando Leopoldo foi acusado, j unto com capitão Adolfo, do assassinato da 
autoridade pública que denunciou judicialmente a fraude financeira, ele incluiu 
Ricardo entre os suspeitos responsáveis pela inditosa calúnia de que quis provar 
ser vítima.36 De alguma maneira, com ou sem razão, Ricardo foi assumido publi
camente como um in imigo pessoal por Leopoldo, de maneira que o escândalo 
financeiro nacional não se distingue, em certo momento, da intriga no seio de um 
grupo de primos que viveram juntos a vida inteira e conhecem como ninguém as 
suas respectivas fraquezas, já talvez de outros conflitos do passado, entre seus 
ancestrai s .  Eis aí porque a questão de famílias é a pior das questões. Sabe-se mais 
do que em qualquer outra modalidade de intriga como, quando, onde e quem 
prejudicar, com o grau de acidez desejado 

O escândalo financeiro não é o mesmo contado por um habitante de Jordâni a, 
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alguém do Imbuzeiro, um fi lho de Leopoldo, um jornali sta ou por quem acompa
nhou o episódio pelos jornais dos grandes centros do sul do país . Qualquer que 
seja a perspectiva desde a qual apreendemos esse "acontecimento", ela não pas
sará de uma perspectivaY Não chegaremos, sequer pela superposição de dife
rentes versões, à verdade dos fatos. Mas se nos detivermos em seus múltiplos 
significados , sem a pretensão de ascender a uma verdade mais além, notamos 
que elas são perspectivas que se compõem. Não obrigatoriamente sem contradi
ções, nem fornecendo necessariamente um todo mais completo. As inconsi stên
cias ,  as l acunas inconci l iáveis sugerem que toda tentativa de isolar uma versão 
dentre as demais esbarra na produção de um discurso oficial izado e portanto 
privi legiado, que "parti lha de certos interesses ideológicos com a hi stória oficial" 
( Herzfeld, I 985: I 92). A fraude poderia ser faci lmente l ida como uma página a 
mais da lamentavelmente extensa h istória dos desvios financeiros que uma polí- . 
tica antiquada, coroneli sta, c l ientel ista e personali sta faculta. Mas, à medida que 
percorremos várias perspectivas, notamos como aquele episódio não resul tou 
exatamente do controle de um coronel sobre as movimentações financeiras ou 
sobre as atitudes de funcionários públicos e do povo em geral ; sua retumbante 
denúncia  não partiu, tampouco, do opositor político ou do rival comercial ,  nem 
foi suficientemente evidenciada a participação de alguma eminência parda. Ao 
contrário, as di sparidades de perspectivas não autorizam conclu ir  por antecipa
ção um esquema mais s impl ista e estereotipado. O "acontecimento" da fraude 
parece ter resultado antes de uma conjuntura em que, decerto, certas figuras tive
ram participação especial, mas não dominaram-lhe os rumos. Amizades, i nteres
ses pelo dinheiro, intrigas antigas e novas, políticas e pessoais, competição pelo 
prestígio, i ngenu idade e esperança de obtenção de crédito faci l i tado, confiança 
na boa vontade de um político ou funcionário, produziram um tecido heterogê
neo, de dimensões e formas expansíveis e imprevisíveis,  com setores i nterdepen
dentes, mas ao mesmo tempo acéfalo, que foi "a fraude". Foi propulsionado por 
forças variadas, mas também mostrou-se igualmente frági l  e di ssolúvel . Este ca
ráter contingente sugere um dinamismo com que uma comunidade estabelece 
redes que transpõem os l imites locais, imiscuindo-se, tomando parte e mesmo 
dispondo rumos para uma sociedade bem mais vasta. A recente h i stória pol ítica 
do Bras i l  tem sido pontuada de "escândalos" que talvez se componham do mes
mo substrato social. 

A fraude, a questão entre os Borges e os "Santanas de São Bento" e até 
mesmo a questão da terra contra os primos temerosos dos efeitos do prestígio do 
parente supostamente invasor são episódios muito articulados entre s i ,  e cada um 
deles também pode estar relacionado a determinadas conjunturas que os exce
dem, por vezes de longe, como a facção política dominante no município, as suas 
l igações com indi víduos que, por exemplo, definem uma política de segurança 
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pública ou compõem o grupo mais influente e com poder de barganha na esfera 
federal, onde afinal, os clamores da população nunca deixam de ser ouvidos, sob 
forma de pleitos (c f. Bezerra, 1 999: I O I  e segs.) .  O laço rompido entre parentes e 
uma dissidência  política coincidem e dotam um cenário político de significados 
( v. Palmeira, s/d). Também coincidem os atos de atender ao apelo de um amigo 
desfavorecido direta ou indiretamente pela conduta de um comandante da polícia 
e a estipulação de novas diretrizes de combate à violência no município, com 
todos os efeitos práticos que se venham a produzir com ela. Analogamente, com 
um único gesto, um mesmo indivíduo atual iza suas relações como parente, corre
l igi onário, como amigo ou rival de qualquer espécie, ao mesmo tempo. Um sen
tido da relação e da forma de atuação supõe o outro, que o complementa. 

Essas definições polissêmicas dos personagens e das l igações, das formas de 
atuação e da abrangência das práticas relacionam-se com a natureza dos grupos 
sociais,  conforme foi discutido mais acima e no Capítulo 2. Os grupos das brigas, 
das disputas políticas, das esferas de prestígio pelas diversas inst ituições (poli
ciais,  judiciais ,  administrativas), da solidariedade doméstica, não tendem a ser 
idênticos, mas atravessam-se mutuamente. Eles tampouco possuem, cada um, 
l imites absolutos e previamente definidos; há zonas de indiscemibi l idade entre 
eles, que são ati vamente negociadas pelos seus membros.  Nesse sentido, os 
Santanas da família, da briga e da política podem ser e não ser, ao mesmo tempo, 
o mesmo. E, ao fim e ao cabo, somente nessas condições de negociação e de 
redefinição permanentes é que se pode considerar entidades como os Santanas, 
do Imbuzeiro, de São Bento, de Jordânia; os Clementes, os Macambiras e qual
quer outro grupo que se pode designar por família. 

Por i sso, fica também inevitavelmente comprometida a iniciativa de isolar 
- domínios sociais como fami l iar e doméstico do público e político e perspectivas 
de abordagem como o individual e o coletivo. Se os termos de cada par podem 
ser d istinguidos analiticamente, eles parecem só se efetuar de modo coextensivo 
e s imultâneo. Não há ruptura absoluta entre papéis desempenhados por indiví
duos em diferentes contextos, se tivermos em consideração as implicações que 
produzem esses supostos papéis entre si. O homem político, o chefe de famíli a, o 
amigo valoroso, o indivíduo famoso, o representante da casa, da ribeira, do dis
trito, do partido, coincidem não somente porque uma mesma pessoa pode encarnar 
todas essas figuras, mas porque elas supõem-se mutuamente. Conforme nos ins
piram a conclu ir  Goldman e Palmeira ( 1 996) e Palmeira (s/d), i sso não seria o 
defeito de um si stema político caduco ou insipiente, mas a sua própri a  natureza. 
Por outro lado, nada autoriza a pensar que, reservadas todas as especificidades, a 
porosidade entre essas fronteiras só estejam presentes neste ou naquele s istema 
"tradicional", quando percebemos o quanto eles estão relacionados em articula
ções igualmente ambíguas. As relações que destacamos nas pequenas comunida-
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des estão antes em continuidade com uma comunidade mais vasta do quem em 
descontinuidade: .elas "atravessam diferentes unidades sociais,  indivíduos ou não, 
i ncutindo-lhes significado" (Palmeira, 1 992:30).  

Toda a hi stória que vem sendo contada pode ser s intetizada de modo a desta
car essas heterogeneidades. Acusam pelo assass inato de uma autoridade pública 
um homem que teria agido a mando de Leopoldo e Adolfo. Tratava-se de um 
primo do primeiro, irmão do pol icial Pascoal Aguiar, cujo assass ino Leopoldo se 
i ncumbiu de perseguir. Depreende-se entre "mandante" e "pistoleiro" uma dívi
da de gratidão que talvez se tenha querido pagar com aquele "serviço". Serviço 
que visava deter os efeitos traiçoeiros de um rompimento na família:  Ricardo 
Macambira denunciara a fraude financeira propagada por intermédio do primo 
Leopoldo em toda a região de São Bento e Imbuzeiro e Jordânia. Leopoldo e 
Adolfo ganharam muito prestígio naquela época, com o apoio de Ricardo que, no · 
entanto, sentiu-se menosprezado. Tornaram-se abusados, também, envolvendo
se intimamente com uma vida fora-da-lei, a qual, de resto, Ricardo sempre co
nhecera tão bem quanto seus próprios ancestrai s .  Mas, assim procedendo, res
ponderam como os agentes de punição da comunidade. Reprimiam com energia 
as infrações penais, socorriam aos anseios dos ofendidos e viram que seus méto
dos rendiam-lhes muito prestígio, necessário para dar continuidade a práticas 
amparadas pelos aparatos legais de polícia, que era controlado por forças alhe ias ,  
mas a cujos propósi tos eles também atendiam. Agenciariam matadores ou assis
tiri am o aparato pol ic ial na punição dos cu lpados, ass im ju lgados por eles pró
prios.  Perseguiam e erradicavam criminosos e in imigos, serviam os amigos. Mas 
geraram in imigos. Foram denunciados como fraudadores e depoi s  presos como 
mandantes do assassinato do denunciante. Leopoldo saiu da pri são à custa de um 
bom advogado de defesa e de um intenso trabalho pessoal de articu lação com 
seus amigos na família, na política, na prisão, na Justiça, na igreja, na cidade, que 
foram acionados para abonar seu caráter e, sugere-se, faci l i tar- lhe a circulação 
pelos aparatos judiciais. Não o absolveram, no entanto, os seus parentes vizi
nhos,  quase de casa, assombrados com o seu prestígio . Adolfo esteve foragido e 
clandestino, desde 1 983,  em uma fazenda no Estado da Bahia, mas foi capturado 
e passou a cumprir sua pena em prisão especial .  Pelos ju lgamentos de seus pares, 
Ricardo também foi atingido. 

Notas 

1 De acordo com o Vocabulário pernambucano de F. A. Pereira da Costa, ribeira significa 
"certa zona marginal dos rios: a ribeira do Moxotó, do U na, Capibaribe etc.  Circunscrição 
territorial que compreende um certo número de fazendas de criação de gado, tirando a sua 
denominação do rio que a banha, tendo cada uma delas um ferro comum, indicativo da ribeira, 
que é colocado ao lado esquerdo da res [ou na orelha direita, no gado caprino e ovino. Ver nota 
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1 1 ] ,  além do particular da fazenda ou do proprietário, ao direito, aplicados por ocasião da 
marcação do gado. 'Aqui me chegou a notícia de que na ribeira do Pajeú se achava revolto o 
gentio da nação Xocó. '  (Ofício do governador de Pernambuco dirigido ao capitão-mor local 
João de Oliveira Neves em 3 de março de 1 7 1 3 . )  'A criação tomou rápido incremento, i rra
diando-se logo para as ribeiras secundárias confluentes das principais ' . ( lrineo Joffi ly.) Com
preende a capitania do Ceará quatro ribeiras muito extensas ... e o sertão da Paraíba é dividido 
em seis ribeiras' .  (Estatística de 1 774)". Nota-se, por meio do verbete, o uso do termo flexionado 
a referentes mais e menos abrangentes, que evoca sempre divisões segmentares territoriais e 
de pertenças sociais .  No uso nativo que constatei, ribeira tem seu significado particularmente 
próximo ao de vizinhança. O negrito é do original. 

2 A prática de divisão de uma casa em duas, si tuadas uma na cidade, a outra na zona rural, é 
algo que já se fazia nas gerações anteriores dos Santanas do Imbuzeiro, bem como da ocupa
ção da residência rural por morador e deslocamento dos proprietários. Mas, atualmente, os 
proprietários mais abonados preferem sediar-se nas cidades, enquanto outrora, a casa da cida
de é que l hes servia de residência periférica. 

3 Segundo o Dicionário Aurélio Eletrônico - Século XXI, o verbo "bralhar" é um brasi leiris
mo, variação de baralhar. Mantive a grafia tal como a palavra é pronunciada pelos sertanejos 
por ela ser empregada exclusivamente para denotar as misturas de famíl ias .  

4 Esses dois tipos de fonte possuem uma relação muito estreita entre s i ,  para além de serem 
ambas nativas. Muitas vezes o autor de l ivros, publicados ou não, junta suas próprias memó
rias com o que consegue reunir de informações de memória de seus contemporâneos, por sua 
vez autores ou não de escritos. Essas memórias, oral e escrita, são também constituídas de 
informações registradas em documentos escritos, como testamentos e certidões. Não obstante 
esses pontos em comum, vale registrar uma interessante diferença de perspectiva nas histórias 
orais e escritas. O autor de histórias e genealogias escritas tende a seguir uma l inha narrativa 
cronológica, de um ponto original em diante. Apesar de suas preocupações genealógicas, o 
narrador oral pode partir de qualquer ponto no tempo - inclusive o "original", repetindo basi
camente o exercício escrito - tomando qualquer direção, para o passado e o futuro, sempre que 
seu discurso é desencadeado por interesses e curiosidades circunstanciais, como por exemplo, 
sobre um fato ou determinada pessoa. Nesta perspectiva mais pragmática que se sobressai 
nas narrativas orais, é que nos apercebemos do dinamismo do funcionamento efetivo da vida 
social local , usualmente descrita de modo muito esquemático pelo outro tipo de narrativa. A 
experiência funciona como um detonador de memória que se real iza na l inguagem do paren
tesco, como no contexto analisado por Zonabend (2000:5 1 3) ,  uti l izando um vocabulário de 
nomes e lugares. 

5 A mediação exercida por líderes de grande prestígio, como era o caso do major José Clemen
te, ganha características que a aproximam de arbitragem, em que as decisões sobre disputas 
cabe a terceiros, e não a seus protagonistas (cf. Breteau & Zagnoli ,  1 980:56-7). 

6 Vim a perceber que a expressão "beira do rio" era mais do que indicativa de um lugar; era 

também indicativa de um temperamento, por assim dizer, ousado, agressivo, i ntempestivo e, 
por conseguinte, apontava para valores e para a pol issemia que o constitui. Ser da beira do rio 
pode ser motivo de orgulho e também de suspeita. "Não tá vendo que Fulano veio da beira do 
rio? !" ,  perguntaram-me certa vez, de modo retórico, para exprimir a evidência das razões para 
considerar um determinado casamento indesejável. 

7 As estratégias matrimoniais dos diferentes segmentos sociais nas populações rurais brasilei
ras devem ser sistematicamente exploradas, em consonância ao caráter cognático do sistema 
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de parentesco. As correlações possivelmente são válidas para um universo muito mais vasto 
do que o sertão de Pernambuco. 

8 Possivelmente, mais pesquisas possam elucidar a relação hi stórica e genealógica entre os 
Meira Rios e os Guedes. Em Jordânia, conversei com um homem que expl icou a chegada dos 
Guedes à região próxima da I mbuzeiro em decorrência de uma questão, enquanto um descen
dente de Ricardo Guedes afirma que seu avô era também dos Meiras que enfrentaram uma 
questão no lugar apelidado Serrote dos Brabos, tal a intensidade do conflito. Nos escritos do 
primeiro daqueles narradores, está dito que a primeira questão foi fruto de uma ci lada prepara
da por uma mulher contra um dos membros da famíl ia Meira Rios que protagonizou a questão 
do Serrote dos Brabos. Embora na primeira questão ele tenha estado no lado oposto aos Guedes, 
talvez tenha havido casamentos entre as duas famíl ias. 

9 Essas designações obedecem a uma "lógica posicional" similar àquela do uso da palavra 
cieng por Evans-Pritchard, como notou Bourdieu ( 1 980: 1 80), malgrado um e outro estejam 
referidos a sistemas patril ineares. "Quanto mais situamos o ponto de origem longe no tempo e 
no espaço genealógico - e nada impede, neste espaço abstrato, de recuar ao infinito -, mais . 
recuamos as fronteiras da l inhagem e mais a potência assimilativa da ideologia da genealogia 
aumenta, mais em detrimento de sua virtude distintiva, que aumenta, ao contrário, quando nos 
aproximamos da origem comum." Apresenta-se assim, um leque de pertenças não-excludentes, 
diferentemente dos segmentos segundo os definiu N icholas ( 1 966 :53 ) .  Tal como coloca 
Goldman, " . . .  essa plural idade não é de forma alguma exclusiva de um contexto social ou 
sistema cultural específico . . .  as 'identidades' são sempre o resultado de empobrecimento de 
um número infinito de 'pertencimentos' . . .  a que todos estamos submetidos" (200 1 :57). 
1 0 Apesar de grupos de casas l igadas dessa maneira comporem e até certo ponto definirem 
comunidades locais, não me parece que este conjunto de casas articuladas entre si genealógica 
e espacialmente forme uma pessoa moral, como está presente na definição de Lévi-Strauss de 
"casa" ( 1 979: 1 77) .  
1 1  As marcas de propriedade nos animais também possuem entre si uma relação de caráter 
fi l i ati vo, mas não se observa, entre as suas representações gráficas uma evolução de t ipo 
l inear, de mais simples a mais complexa. Nas orelhas da criação (gado caprino e ovino) lemos 
que o major José Clemente foi o fundador de uma casa, identificada como Jmbuzeiro, da qual 
descenderam outras casas encabeçadas pelas gerações subseqüentes. No Imbuzeiro, a cruz, o 
sinal formado por cortes produzidos nos quatro quartos da orelha direita, demonstra que aque
la criação pertence à fazenda Imbuzeiro, pois ele é o mourão da família. Numa das bordas da 
orelha esquerda (por cima ou por baixo),  um outro sinal mostra a qual indivíduo ele pertence, 
e as suas afi l iações parentais .  O dente de mourão, sinal de um neto do major, marca as orelhas 
da criação de todos os seus filhos. Na borda oposta a esse sinal é acrescentado pelo próprio 
pai, na época das assinaturas, um novo para cada fi lho. Com esse gesto o pai atribui a cada um 
dos filhos um certo número de animais como herança. Também no ferro para o gado (bovino), 
pode-se ler a fi l iação de uma marca em relação a outra, do genitor, na derivação entre os sinais 
através das gerações. No entanto, devem-se acrescentar algumas inconsistências com relação 
a tal modelo. Um sinal pessoal não permanece eternamente o mesmo - o Imbuzeiro não leva 
exatamente o sinal pessoal do major (na orelha direita havia a cruz e, na esquerda, dente 
descoberto e morsa). Lembremos também que alguns dos filhos, mas nem todos, são fundado
res de casas e têm suas marcas conduzidas para gerações subseqüentes; que alguns genros 
devem introduzir marcas provenientes de outros ramos colaterais da família. Deste modo, 
mesmo a relação genética entre os sinais foge a determinações uni l ineares. Algumas dessas 
marcas foram reproduzidas por Barroso ( 1 956: 1 89). 



0 INIMIGO AMBÍGUO 269 

1 2  A s  l i nhas entre o s  pontos que definem cada sangue- lugar, cada família, cada grupo, não se 
estabelecem segundo um modelo arborescente, mas 'rizomático' (Deleuze e Guattari , 1 980; 
ver Goldman (200 I ) ; Vi li ela [prelo)). 

13 A "segmentaridade" em Deleuze e Guattari, está presente em qualquer relação - "o homem 
é um animal segmentar" ( :254), mas a segmentação pode operar de modo mais ou menos 
estanque, ou duro, como pode não se distinguir de uma segmentação em ato ( : 255) .  Em rela
ção à pertinência da uti l ização do conceito de "segmentaridade" ( 1 980:259) em um sistema 
social de fil iação não-unilinear, ver Herzfeld ( 1 985:xi i ) .  Goldman (200 1 )  generaliza a idéia 
para sistemas sociais não baseados em l inhagens. 

1 4  Surpreendi várias pessoas, fi l iadas às famílias Aguiar, Albuquerque e Santana tecendo ob
servações sobre a impropriedade de certos nomes, que são pessoais e muitas vezes apelidos, 
mas que passam a denominar um conjunto de descendentes - e aderentes. Os nomes tidos por 
"verdadeiros" são apenas os dos ancestrais, mas nem por isso os "falsos" são desprovidos de 
significado e não estão impedidos em princípio de tornarem-se sobrenomes em sentido pleno. 
Sobre a relação entre conquista de uma identidade distinta (marcada pela afirmação e trans
missão de um apelido) e fundação de um segmento, ver Herzfeld ( 1 985:237) .  

1 5  Através de uma carta trocada entre a maior l iderança dos Santanas do lmbuzeiro, major 
José Clemente, e um seu compadre e aliado político de Jordânia, Vi l le la (comunicação pes
soal) trouxe ao foco de análise, entre outras coisas, um processo de agudização de uma 
profunda divisão entre dois segmentos da famíl ia Santana, dentro e fora do p lano estri ta
mente político. 

1 6 Moralizar um i nsulto pode significar responder ao agravo, além de tornar algo moral, no 
uso que se faz do termo nesse universo social .  

1 7  Trata-se de um processo no qual Rodrigo Borges figura como acusado e, portanto, de decla
rações formuladas em proveito da construção de um discurso em defesa dos atos homicidas 
pelos quais respondia perante a Justiça. 

1 8 "Ora, mais do que ninguém, os antropólogos deveriam saber que as culturas investem dire
tamente os corpos e que toda separação entre o físico, o psíquico e o social não pode passar de 
pura abstração" (Goldman, 1 999:29). 

1 9  "A descrição teleológica, a única que convém a um 'ator racional' possuindo informação 
perfeita sobre as preferências e a competência dos outros atores, e segundo a qual cada ação 
teria por fim tornar possível a reação à reação que ela suscita ( . . .  ) é tão ingênua quanto a 
descrição mecanicista que faria da ação e da resposta momentos de uma seqüência de ações 
programadas produzida por um dispositivo mecânico" ( Bourdieu, 1 980: I 03). 
20 A mesma coisa aconteceria com os Albuquerques, em Monsanto, um dos pólos da política 
local há muitos anos, ao qual se opõe um outro pólo que se vem alternando no tempo, cujo 
nome de famíl i a  que o define, portanto, varia. Nesse partido tomam parte, de modo dominante, 
parentes muito próximos das l ideranças do outro. Tanto as relações quanto as divisões são 
bastante conhecidas dos eleitores de Monsanto. 

21 A Serra do Umã está local izada à margem do Pajeú e é historicamente conhecida como uma 
região habitada por índios, um reduto muito pouco permeável ao estabelecimento da lei e da 
religião oficial .  Sua topografia ajudaria os esconderijos para fugiti vos da Justiça. I nevitavel
mente, "ser da Serra do Umã" é um qual i fi cativo social de significado similar a "ser da beira 
do rio".  

22 Teoricamente, do ponto de vista nativo, uma intriga não tem fim e aquela um dia nascida 
entre Borges e Santanas não é exceção a esta regra. O ciclo das agressões mútuas do passado 
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encerrou-se, de forma que ninguém espera que haja disposição de qualquer das partes em 
tomar vingança. Mas um desentendimento banal pode reacender o contli to e a idéia de 
reacendimento é bastante precisa: as antigas más disposições e não somente as novas passam 
a se atualizar. Não se concebe, ao que me tenham declarado, que alianças vindouras ponham 
fim a esse mal-estar latente. De todo modo, os casamentos entre membros dos grupos antagô
nicos, uma vez iniciado o contlito, não são apontados como meio de apaziguamento. Lembro
me de apenas um exemplo na direção oposta, relativo a uma primeira geração de pioneiros, já 
bastante distantes do presente: a filha dÓ Rossano casou-se com o filho do A lbuquerque, em 
Formosa, na Paraíba (ver Capítulo 2). Por minha parte, atestei com muita freqüência a existên
cia de casamentos anteriores à questão, mas não observei qualquer regularidade na consuma
ção de matrimônio entre noivos estreitamente relacionados aos lados opostos e ainda menos 
que um matrimônio seja util izado como recurso de pacificação, o que não me soaria inusitado, 
enquanto pesquisadora, dada a recorrência de tal expediente em outras culturas que fazem uso 
da vingança de sangue como meio de compensação de danos (cf. Wilson, 1 988:262-4; Black
Michaud, 1 975:67,  92-3n, no mundo islâmico; Iteanu, 1 980). 

23 Na designação das distâncias relativas a ego no parentesco, de longe e de perto são tratadas 
por Jolas, Verdier & Zonabend ( 1 970: 1 1 )  como categorias definidas a partir de rel ações 
genealógicas, embora marquem a importância da vizinhança e do convívio nas atualizações 
dessas regras (pp. 1 5- 1 6) ,  entre a população rural francesa que estudaram. No sertão do Pajeú, 
tais categorias parecem ainda mais subordinadas às relações efetivas e menos às genealógicas. 

24 Sua declaração a esse respeito à CPI Estadual do Narcotráfico coincidiu, embora em termos 
muito mais sintéticos, com aquela que havia feito pessoalmente a mim. Ela encontra respaldo, 
em princípio, na folha de antecedentes criminais de Rodrigo, conforme integra o processo 
1 6 1 8174, onde constam dois processos, um de 1 972 e o outro de 1 974, ambos por homicídio. 
Não tive acesso, porém, a esses documentos. 

25 De acordo com suas próprias declarações, constantes no processo 1 6 1 8174, da Comarca de 
Monsanto, em que figura como acusado do duplo assassinato de seu primo e do soldado da PM 
Pascoal Aguiar, Rodrigo Borges já havia cumprido sua primeira vingança, mais de um ano 
antes, em janeiro de 1 973,  sobre o irmão de uma das vítimas do episódio da "emergência". 
Mais precisamente, do soldado "bom", cuja morte fora vingada pelo irmão e pelo soldado 
Pascoal, a mando do pai e amigo, respectivamente, sobre o pai de Rodrigo, Tomé Borges. 

26 A razão dos muitos recortes no texto é a referência de nomes que prefiro omitir, ainda que se 
os tenha dado a conhecimento público, por razões de coerência com a preservação das identi
dades com que me comprometi. Se a enunciação de vários desses nomes que omito não trazem 
diretamente nenhum comprometimento para seu dono, eles podem faci l i tar a identificação de 
outras pessoas e eventualmente lhes trazer inconvenientes que não é possível prever. 

27 Esses dados sobre o soldado Pascoal já haviam sido referidos meses antes por Rodrigo 
Borges em seu depoimento ao juiz de Monsanto. 

28 No título da matéria saída naquele jornal, percebo um convicto posicionamento daquele 
órgão de imprensa com os interesses do lado contrário aos Borges: 'Estou preso como homem, 
mas sou um cabra safado' .  A matéria consiste basicamente na transcrição da carta manuscrita, 
sem qualquer esforço interpretativo, mesmo em passagens muito pouco c laras em virtude do 
grau de instrução de seu redator, evidentes na pontuação e nos erros ortográficos e gramati
cais. A manchete, no entanto, é extraída de um desses erros: "eu estou preso como um homem 
mais sou um cabra safado do tipo de [meu primo] que deve a virgindade de uma jovem ( . . .  ) 
além disso ia com a filha ( . . .  ) e quiz passar a filha ( . . .  ) I outra feita por [meu primo] I o irmão 
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( . . .  ) convidou [um] comerciante ( . . .  ) trancou êle com a espoza não o mataram porque [os 
reféns] emproraram por todos os santos que nada deve". O sentido da frase é perfeitamente 
compreensível se entendermos a palavra "sou" por "só". Trata-se do único meio, em nada 
conflitante com os outros erros ortográficos, através do qual a passagem i ncorpora-se ao sen
tido de todo o restante do texto, em que se exaltam as qual idades negativas em termos morais 
do in imigo e, portanto, justifica-se os próprios atos. Esta carta terá sido enviada dias depois de 
serem publ icadas declarações difamadoras da reputação de Rodrigo Borges, proferidas por 
seus inimigos da famíl ia Santana. 

29 O mesmo argumento é freqüentemente presente na discussão em torno da imagem de Lam
pião. Embora seu ingresso no cangaço seja freqüentemente justificado com uma questão que 
seus famil iares travaram com um vizinho, no contexto da qual morreram seu pai e sua mãe, 
alega-se também que ele nunca veio a matar justamente o seu desafeto, muito embora este 
jamais tenha abandonado o município de sua residência, tendo ingressado na polícia corno 
meio de se proteger do inimigo (ver Chandler, 1 98 1  :47; Melo, 1 985 :63;  Lira, 1 990:335)  . 

30 Ouvi essa observação de alguém dos Santanas que nega qualquer participação na questão 
contra os Borges e, ao mesmo tempo, era pessoalmente muito chegada a Leopoldo. Segundo 
ela me disse, foi -lhe necessário retirar-se de Monsanto por conta de sua pertença fami l iar e, 
especificamente, sua semelhança física com ele. 

31 Parte do arquivo pessoal de Leopoldo Santana tornou-se urna fonte riquíssima para meu 
trabalho graças à extrema generosidade de seus fi lhos, hoje os guardiães cuidadosos de um 
conjunto apreciável pelo volume e pela  qualidade de documentos que incluem correspondên
cia pessoal enviada e recebida, fotos, certidões, notas e recibos, recortes de jornais, cartões de 
visita e de fel icitações recebidos de seus amigos mais influentes na política. 

32 Primos carnais são filhos de dois pares de irmãos, "netos de quatro avós". O pai de Leopoldo 
era i rmão da mãe de sua prima - ambos fi l hos de José Clemente - cujo pai era i rmão da mãe 
de Leopoldo - ambos fi l hos de um irmão do major e de urna irmã da esposa deste. Ver 
diagrama 4. 

33 Nas di sputas envolvendo divisas em que protagonizou Leopoldo, o uso da categoria questão 
pode ser inadequado ou abusivo. Embora um protagonista não raro nesse tipo de disputa, 
Leopoldo reivindicava sempre a indisposição em levá-las às últimas conseqüências. Desde 
este ponto de vista, a questão fica para além da disputa. Mas se nos detemos no fato de urna 
dessas disputas, a qual a muitos parentes pareceu banal, ter sido levada ao seu l imite, a catego
ria ganha seu pleno sentido. Com efeito, fazer de urna di sputa urna questão é algo a ser nego
ciado e desta forma se pode interpretar as atitudes e métodos dos protagonistas. Os herdeiros 
da propriedade que a consideraram invadida por Leopoldo, assumiram suas ofertas insistentes 
de compra daquelas terras como uma ameaça que, na visão deles, consumou-se com a constru
ção de uma cerca em posição que achavam indevida. O episódio da construção da cerca é 
sempre destacado por membros da família Santana corno o motivo direto e banal do assassina
to de Leopoldo. 

34 Algumas passagens em cartas recebidas por Leopoldo na prisão são sugestivas da forma 
como era visto por seus eleitores. "Olhe, quanto à política, não tem graça, poi s a única pessoa 
por a gente era você, que ainda merecia se dar um voto, era você", escreveu-lhe urna tia 
ironicamente, avó de seu assassino. O vaqueiro da confiança de Leopoldo acrescentou à sua 
carta, para dar conta dos trabalhos na fazenda: "compadre, venha que a polícia ( ... ) só presta 
com você. Sem você a polícia não presta. [Sua comadre] disse que sem você, não vota. Só se 
você sair". 



272 INTRIGAS E QUESTÕES 

35 Em novembro de 1 975, um semanário de Recife publicava uma matéria de quatro páginas 
sobre o capitão Adolfo, uti l izando como mote a ambigüidade de concepções a seu respeito. 
Assinalava sua comparação a uma "fera" e a "Lampião" e a reivindicação, entre a população, 
acerca de sua punição ou do louvor à sua coragem 

36 Do grupo de denunciantes supostos por Leopoldo fazia parte, além de dois outros primos 
comuns, outro velho inimigo, Laurindo Livramento, o mesmo que veio a chefiar, anos depois, 
uma questão que envolveu, do lado opositor, Clemente Santana (ver Capítulo 2), primo chega
do de Leopoldo. 

37 "em nenhum caso, o que os historiadores chamam de um acontecimento é apreendido dire
tamente e inteiramente; ele o é sempre i ncompletamente e lateralmente, através de documen
tos e de testemunhos ( . . .  ) ,  de traços. Mesmo se sou um contemporâneo e testemunha de 
Waterloo, mesmo se sou aí o principal ator e Napoleão em pessoa, eu teria apenas uma pers
pectiva do que os historiadores chamarão o acontecimento de Waterloo; eu só poderia deixar à 
posteridade o meu testemunho, que ela chamará de traço, caso chegue até ela" (Yeyne, 1 97 8  
[ 1 97 1 ] : 1 4) .  



CAPÍTULO 5 

Amigos 

r.1 o abordar o muito que ouvi de uma certa história do sertão de Pernambuco, 
LtiJ ao longo de minha permanência em campo, vejo-me na incontornável con
dição de acrescentar às muitas outras a minha própria versão dos acontecimen
tos, já quase legendários, ocorridos em uma cidade no sertão de Pernambuco. 
Difíc i l  por diferentes razões.  O fato de ter de estabelecer cortes e reduções, na 
medida da s i tuação específica a que a presente versão se destina, mas que mante
nham os elementos necessários para formular alguns problemas que as outras 
versões distintas me foram suscitando, não é a menor delas. Igualo-me, neste 
sentido, a meus primeiros interlocutores. Outro motivo é que minhas disseca
ções, embora muito auxi l iadas pelas deles, não tendem a ser efetuadas do mesmo 
modo, com os mesmos objetivos, o que supõe uma apropriação, de minha parte, 
que me coloca numa s ituação necessariamente assimétrica em relação a eles. 
Nessa posição, há sempre o risco de acrescentar l imites muito rígidos nos senti
dos da h i stória, contra os quais, al iás, é minha intenção me colocar. Eis aí algu
mas faces do di lema, que de todo modo acho que é preciso enfrentar. 

Com efeito, minha tarefa é, em parte, equivalente à dos genealogistas que 
encontrei ao longo de meu trabalho de campo. A hi stória local que eles formu lam 
parte sempre de narrativas que recolheram ao longo de suas vidas, feitas por 
parentes, por memoriosos ocasionalmente encontrados ou em consultas em cará
ter objetivo de pesquisa. Deste modo, compõem sempre suas genealogias que, de 
comum, mi sturam dados biográficos à di sposição organi zada da descendência 
(e. g. Correia, s/d ; Gominho, 1 996; Wilson,  1 974; Sá, 1 998) .  Os registros escritos 
das histórias nativas e locais também se compõem de memórias autobiográficas 
que se reservam o compromisso de documentar um período que se vê ameaçado 
pelo esquecimento nos novos tempos. Publicam ou mandam imprimir diários, 
pequenas coletâneas de textos sobre temas diversos, da própria vida e de um 
período viv ido na comunidade; circulam entre grupos mais estreitos alguns ou
tros manuscritos, como relíquias de famíl ia, sempre arriscados aos extravios de
fin i ti vos nas novas gerações, entre os mais desprendidos das coisas do passado. 



274 INTRIGAS E QUESTÕES 

A história que se produz dessa forma tem traços bastante di stintos daqueles 
que marcam o cri vo narrativo acadêmico. Sem dúvida, notam-se em alguns tra
balhos, em particu lar alguns mais recentes, certas expressões reveladoras de sua 
origem universitária, de formações obtidas nas capitais - não obrigatoriamente 
em história ou mesmo nas ciências humanas. As fontes, nem sempre citadas, 
parecem mais di versificadas, tanto as de origem local quanto as outras, digamos, 
forasteiras. Certos aspectos da hi stória e da vida social do sertão têm merecido 
um pouco mais de atenção externa, embora lamentavelmente menos do que e la  
merece. O cangaço de Lampião (e.g.  Mel lo, 1 985;  1 988 ;  Chandler, 1 98 1 ;  Queiroz, 
1 968; 1 975;  Coimbra, 1 965 ; Facó, 1 980 [ 1 963]) ,  as manifestações da rel igiosi
dade (e.g. Cunha, 1 927 [ 1 902] ;  Calazans, 1 959; Quei roz, 1 965 ; Del l a  Cava, 1 976), 
os regimes políticos (e.g. Oliveira Vianna, 1 987 [ 1 949] ,  Queiroz, 1 976, Faoro, 
1 976 [ 1 957 ] ;  Leal, 1 997 [ 1 949] ;  Duarte, 1 963 [ 1 939]) ,  têm sido alvos de consi- . 
derações engajadas em saberes acadêmicos que, talvez di luídos como um senso 
comum universitário, produzem alguns ecos nas formulações históricas locais .  
Afinal ,  a lguns daqueles mais interessados pela memória da sua comunidade re
portam-se a obras publicadas, produzidas por seus conterrâneos e conhecidos, 
mas também por forasteiros, cujo discurso não dei xam de incorporar aos seus. 
Não se fazem menos nativos por isso. 

Minha tarefa, aqui ,  distingue-se obrigatoriamente daquelas dos nativos. Iden
tifico-me a eles no interesse pelas narrativas locais, certamente constituídas por 
elementos de origens diversas. Mas, sem a pretensão de purificá- las ,  e las podem 
se fazer mai s  l ibertas de suas sujeições a "um discurso teórico, unitário, formal e 
científico" sem obrigar-se a reproduzir a mesma forma, com os mesmos objeti
vos, do discurso nativo. Um projeto que se aproxima daqui lo a que Foucault 
denom inou,  como uma tática antes que um método, a "genealogia" ( 1 982  
[ 1 979] :  1 72) .  Seria ocioso de  minha parte reescrever ou  aperfeiçoar as  genealo
gias nativas que se têm produzido com bastante competência e esforço. Além 
disso, meu i nteresse por elas atende a preocupações inevi tavelmente al imentadas 
em um ambiente muito distinto, que é o acadêmico. Este mesmo ambiente que 
tanto produz um determinado saber "englobante", quanto também a sua crítica. 
Se a crítica se faz nestes termos do resgate das "discursividades locais", o risco 
sempre presente é o de simplesmente reinscrevê-Ias em outro saberes "engloban
tes", produzidos dentro e fora da academia. 

Neste capítulo, proponho-me abordar uma questão de famílias dentre as mais 
famosas e atuais do sertão pernambucano. Trata-se da briga 1 entre os Santanas e 
os Gouveias de Jordânia, famílias que já protagonizam uma rivalidade bem anti
ga, que alguns situam, com mais preci são, no início da década de 1 9 1  O. Dessa 
forma, tenho como tarefa descrever um confl ito já antes absorvido em discursos 
locais e externos. As "relações de produção" são freqüentemente um pano de 
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fundo filosófico-político, de que se nota os efeitos mesmo no senso comum; o 
"coronel i smo", o "clienteli smo", a "ordem privada", permanecem sempre, inevi
tavelmente, no horizonte, nas anál i ses sobre a vida política das comunidades do 
interior nordestino. O antagonismo das famílias também é apropriado em di scur
sos da mídia, presos a qualquer orientação política ou moral, que freqüentemente 
comungam com os discursos dos campos da Justiça e pol icial ,  quando o foco é a 
questão mais recente. Estes últimos discursos sobre a briga, dominantes em sen
tido pleno, ainda que de alguma forma se s irvam das "discursividades locais", 
parecem abafá-las e, de fato, é bastante freqüente ouvir desabafos com relação a 
eles, por parte dos nativos. 

A etnografia parece-me um meio de fazer com que as narrativas nativas 
sejam mais audíveis,  embora, ao mesmo tempo, não se possa supor que o meu 
intermédio seja  de caráter isento. Minha opção pela etnografia não deixa  de 
espelhar objeções, questionamentos, i nsati sfações, com relação a esses discursos 
dominantes, embora me tenham sido susci tados através deles . Mas acredito que 
se pode conceber como exercício furtar-se às incorporações dessas vozes em 
discursos que parecem antes ter como i ntuito si lenciá- las nas suas traduções. Se 
assumimos a priori a vingança como uma invasão da ordem pública pelos inte
resses pri vados (cf. Verdier, 1 980a: 1 4, 1 6) ,  os processos políticos como conta
minação de um Estado de Direito e da burocracia por práticas de abuso de auto
ridade, fami l i stas e personali stas, o tráfico de prestígio e de solidariedade como 
corrupção (cf. Davis ,  1 977 :  I 05, 1 28), difici lmente estaremos sensíveis a pers
pectivas locais dos confl itos em que tomam parte. Arriscamos não notar as rela
ções de forças que se manifestam também na apropriação de discursos nativos 
pelas vi sões "englobantes" (cf. Herzfeld, 1 987 :  1 30- 1 ) .  Discursos que são des
qual ificados através dos critérios que se fazem dominantes através do próprio 
processo de sua desqual ificação, enquanto "i legítimos", "impróprios", "atrasa
dos" etc. 

Com essas considerações, não proponho uma apologia da vingança ou da 
troca de favores, da justiça privada, mas uma compreensão das questões de famí
lias desde um ponto de vista dos seus sujeitos, antes do que de sua sujeição. Ao 
fazê-lo, creio que podemos notar o quanto esses fenômenos estão acoplados, e 
não deslocados, a outras práticas sustentadas por forças que os condenam. Para 
os partic ipantes das questões, também é a fal ibi l idade do si stema judiciário e da 
polícia que é preciso suprir com outros métodos. Por outro lado, é também possí
vel servir-se das engrenagens desses dispositivos para fazer valer propósitos par
ticulares, mas assentes em preceitos legitimados. O l imite entre o abuso e o uso 
apropriado dos di spositivos da sociedade de direito é freqüentemente bastante 
d ifuso. Trata-se sempre, talvez, de legitimar também esse uso, o que envolve, 
outra vez, novas relações de força. Não é casual que nas questões entre as famí-
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l i as dominantes, haja sempre acusações recíprocas, fundamentadas ou não, de o 
lado contrário beneficiar-se de suas relações nas esferas de prestígio. Elas d izem 
respeito, principalmente, ao aumento do rigor da Justiça contra um dos lados, ou 
da perseguição policial .  De algum modo, as questões sertanejas, em toda sua 
aura de "i legalidade", "atraso", também acionam relações e dispositi vos "moder
nos" e "legais", nas quais os mesmos sujeitos também podem ser protagoni stas. 

Assim, parece-me que a desqualificação antecipada de certos fenômenos, 
que resultem na impossibi l idade da sua compreensão, tem conseqüências impor
tantes. Cega-nos em relação a determinadas forças que, apesar de desqual ificadas 
por um discurso dominante, não dei xam de compor um campo social ,  i nclus ive 
muito mais vasto do que as pequenas comunidades distantes, onde aqueles fenô
menos podem ter seu foco, mas não se retêm. Compromete, nesse sentido, a pró
pria concepção de um campo social, na medida em que, indiretamente, estipula 
uma determinada descrição da mecânica do poder. Se assumimos um modelo por 
verdadeiro, e não simplesmente dominante, supomos que aqui lo que foge a suas 
coordenadas é erro, abuso, insuficiência de meios que o façam prevalecer. Mas 
podemos, em alternativa, olhar para os mesmos fenômenos e verificar suas in
congruências e ao mesmo tempo articulações, seus encaixes mai s  e menos ajus
tados, como esse modelo dominante. Sob o manto dos discursos totalizantes, 
outros minoritários se reproduzem ; no campo social ,  ao i nvés de uma unidade 
que não real iza sua plenitude devido a desarranjos ("atraso", "i legit imidade" etc.) ,  
temos forças di spersas e concorrentes, que perseveram mesmo sob o domínio de 
outras que, antagônicas, não logram neutral izá-la e com as quais, não poucas 
vezes, compõem. 

Perspectivas de análise 

A briga que se instalou em Jordânia entre Santanas e Gouveias reproduz 
muitos aspectos das questões de famílias que se realizam no sertão. Em virtude 
dos lados em oposição intitularem-se da mesma forma que o fizeram em uma 
rivalidade antiga e persistente na vida pol ítica municipal , e de certa maneira ins
creverem-se nela, contudo, essa questão atinge proporções bastante avantajadas 
e, na forma como vem se efetuando desde o início da década de 1 990, é sugestiva 
da sua extensão simultânea a diversas esferas de soci abi l idade, cotidianas e ex
cepcionais. Suas dimensões podem ser medidas pelo lugar que tem ocupado na 
i mprensa - em Pernambuco e, em algumas ocasiões, em todo o Brasi l  -, pelo 
número de vítimas que, segundo alguns, aproxima-se de 30, pelos mais de dez 
anos durante os quais as vinganças vêm-se sucedendo, quase sem tréguas, pelo 
prestígio de alguns dos envolvidos. Na sua evolução, esse confl ito vem assumin
do significados diversificados pelas diferentes inserções sociais de seus partici-
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pantes. Tem produzido efeitos políticos e jurídicos importantes e por conseguinte 
vêm-se consolidando certas apreensões do confl i to. 

Uma recente CPI estadual do narcotráfico explici tou alguns dos significados 
do conflito em termos de narcotráfico, tráfico de armas, guerra política, pistolagem 
ou grupo de extermínio.  Significados para cuja firmação ou dissolução a própria 
CPI compete, não só através dos eventuais efeitos jurídicos que promova, como 
também pelos recortes que com seus trabalhos operou sobre um certo fenômeno. 
A CPI não tinha como propósito fazer uma anál ise social das brigas de famíli as, 
mas ao atravessá-las, captou-lhes alguns elementos, estendeu-lhes alguns signifi 
cados.  Por outro lado, não se excluiu desse trânsito da CPI  formas de apropriação 
local de seus significados. Enquanto os nomes dos protagoni stas do confl i to local 
i am sendo citados, formavam-se suspei tas da concorrência dos in imigos na de
terminação dos rumos das investigações. As testemunhas "mascaradas", salva
guardadas do conhecimento público, foram rapidamente identificadas entre as 
fi leiras rivais .  Talvez a própria CPI se tenha feito palco de uma guerra privada, 
cujos propósitos ,  métodos ,  objetivos e natureza propôs-se decifrar. Em outro 
confl ito, que envolveu cinco "famílias" espalhadas por municípios adjacentes a 
Jordâni a, seus protagonistas e a CPI combinaram-se de modo a produzir um ter
mo de compromisso de suspensão do confl i to armado, sob a reivindicação de 
abrandamento das medidas puniti vas e da viabi l idade de recuperação da vida 
econômica dos participantes devastada pela guerra. Esta segunda reiv indicação 
que ouvi no dia do ato de pacificação e repetiu-se, meses depois ,  tendo o Incra 
como i nterlocutor direto, consistia na inden ização de propriedades, a serem des
tinadas à reforma agrária, suficientes para que os proprietários se restabeleçam 
em outra parte, longe dos antigos rivais (Jornal do Brasil, 22 de maio de 200 I ) . 
Dessa forma, o Estado cumpriria o papel do intermediário da questão, cuja paci
ficação foi negoci ada em termos territoriai s. Papel e métodos absolutamente tra
dicionais reinvestidos em relações atuais e legítimas. 

Nesses processos, os protagoni stas das questões não se fazem apenas obje
tos, mas também sujeitos das práticas e dos enunciados a seu respeito .  Apesar 
disto, a condição de subordinação dos di scursos locais aos enunciados exógenos 
é também inegável ,  de forma que é sempre em condição de domi nados que aque
les penetram nestes (c f. Redfield. 1 989 [ 1 956]a).  Sendo assim, através da etno
grafia, procuro fazer mais audíveis as vozes que de um modo geral só ouvimos 
perifericamente. Inevi tavelmente, algumas dessas vozes serão bem mais audí
veis do que outras, dadas as condições da minha interlocução, no que intervêm as 
minhas preocupações pessoais e de pesquisa, por um lado, e as relações que cons
truí com os narradores,  por outro. Tai s  condições importaram na adoção de uma 
perspectiva inevi tavelmente subjetiva, que não pretendo neutra l izar. Meus prin
cipais in terlocutores assumem-se, quase todos, como partidários;  alguns são ou 
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foram intervenientes da questão, pelo l ado dos Santanas. Não estabeleci contato 
direto com n inguém tão engajado naqueles acontecimentos do lado dos Gouvei as .  
Uma vez que esse posicionamento dos sujeitos i nterfere na  qual idade de  infor
mações que eles mesmos obtêm, a minha narrativa reproduz as l acunas do seu 
conhecimento, sobretudo o conhecimento de relações presentes no lado dos 
Gouveias. Estas l acunas são preenchidas quase sempre por cálcu los,  que i ncor
poro também à minha própria narrativa, como um dado igualmente relevante 
na sucessão dos acontec imentos e para a sua i ntel ig ib i l idade (tanto local quan
to, agora, des locada). 

Servi-me de fontes que à primeira vista parecem mais i sentas dessas parcia
l idades de perspectivas. Refiro-me sobretudo à imprensa2 e notadamente aos prin
cipais jornais veiculados em Recife, o Diário de Pernambuco e o Jornal do 
Commercio. Devo esclarecer que fui procurar nelas uma visão do todo ao mesmo 
tempo mais detalhada e mai s  "objetiva" da questão. Não encontrei uma única 
pessoa, entre as dezenas com quem conversei sobre "a briga" de Jordân ia, que 
soubesse descrever com segurança a seqüência de vítimas que supostamente a 
constituem, nem mesmo o mais envolvido de seus participantes.  São conhecidas 
uma seqüência in icia l  dos primeiros assassinatos e as emboscadas mais recentes ;  
arrolam-se com certeza algumas das vítimas mais eminentes e as mai s próximas 
dos sujeitos das enunciações. Uma composição de um todo a partir de todas as 
narrativas orais parciais que recolh i ,  com todas as superposições e lacunas i ncon
gruentes, mostrou-se mais simples com a ajuda da seqüência total formu lada pela 
imprensa e revelada com a própria seqüência das publicações de notícias sobre o 
assunto. A imprensa forneceu-me, ass im, a moldura de um quadro de panorama 
extenso, de vi são grande-angular, onde figuram vários aspectos di scutidos neste 
capítulo, nem sempre apreensível nas formul ações nativas tomadas isoladamen
te. Além de uma sucessão especialmente longa e coerentes dos acontecimentos, a 
imprensa fornece como dado uma apreensão total izante do fenômeno que em boa 
parte coincide com aquela da Justiça, da opinião pública exógena, do Estado. 
Nesse sentido, a imprensa é um veículo, por excelênc ia, de discursos dominan
tes, de saberes englobantes . Mas também deixa  transparecer, e prodigamente, 
di scursividades locais, que detectei nas páginas dos jornais graças a uma sensibi
l ização prévia, operada pelo contato que já  travara com os nativos. Os cálculos 
realizados pelos interven ientes dos doi s lados também revelam racionalidades 
locais e perspectivas globais do fenômeno, formu ladas a partir do ponto de vista 
nativo - quem ajuda, como deter a questão, quem acusar, que razões morai s ou 
s implesmente causais imputar aos acontecimentos e personagens ,  como susten
tar os participantes e as próprias brigas . Assim, no discurso indireto l i vre da im
prensa também lemos composições nativas e vice-versa. As posições de sujeito e 
objeto se alteram quando a imprensa é instrumentalizada pelos nativos de modo 
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mais ou menos racional, desde as notícias plantadas aos desabafos mais comovi
dos e i ncontidos nos momentos mais críticos. 

Em resumo, busquei uma fonte distinta e heterogênea em relação àquela que 
privi legiei , que foi a dos intervenientes e testemunhas, no presente. Notei que ela 
rendia composições capazes de me proporcionar intel igibi l idade. Mais importan
te do que preencher os vazios que minha condição forasteira me impedia colmatar 
nas narrativas, a fonte se fez proveitosa na medida em que pôde ser l ida a partir 
do instrumental interpretativo que me foi fornecido na relação direta com os na
tivos. Minha experiência em campo também forneceu quadros para situar e con
ferir i ntel ig ibi l idade ao materi al de imprensa. Em certas circunstâncias ,  de modo 
muito direto, como quando me deparei e discuti um dossiê de recortes de jornais 
com um personagem da briga que o conservava, semelhante ao que eu mesma 
havia  recolhido ao longo de minhas pesquisas na hemeroteca do Arquivo Público 
de Recife. Mas também de modo i ndireto, através de fragmentos dispersos que se 
reproduzem e conjugam nas diversas fontes. 

"A briga" 

Costumam in ic iar, na vi rada dos anos 90, com o roubo de um par de botas 
caras e um subseqüente debate sobre a compensação do mesmo, a cronologia "da 
briga". Há quem lhe atribua um valor metafórico, divulgando a suspeita de que 
na verdade o objeto da disputa era maconha, um negócio já então plenamente 
estabelecido naquela região.  Porém, as suspeitas não produzem narrativas sufi 
cientemente detalhadas e o fato é que se  reproduziu um encadeamento narrativo 
i ntel igível dos acontecimentos quando um par de botas é mencionado. A autoria 
do roubo foi atribuída ao fi lho de um vizi nho do dono das botas, o que veio à tona 
quando este as reconheceu, durante uma vaquejada, nos pés de uma terceira pes
soa, responsável pela revelação, mas que não as devolveu ao primeiro dono, de 
quem foram subtraídas. 

Houve tentativas de acordo entre os v izinhos, de condição social bem distin
ta um do outro. Marlon, o dono original das botas, pertencia a um ramo de pres
tígio dos Santanas, que ali em Jordânia  controlavam a máquina do governo e da 
admin istração municipal . O acusado do roubo era fi lho de João de B inha, alguém 
supostamente l igado aos Gouveias, de alguma forma, mas naquele momento essa 
relação parece não ter s ido muito importante. Quem melhor explicitou os deta
l hes dessa relação, assinalou que João de Binha residia em propriedade de gente 
dos Gouveias ,  sua mulher morando como uma moça velha deles. As coisas não 
se acomodaram e depois de algum episódio com disparos de armas de fogo, o 
rapaz que reclamara as botas foi assassinado, quando bebia em um bar de Jordân ia, 
acompanhado de amigos. Na cena do crime esteve presente, dando fuga aos as-
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sassinos, o receptor do roubo, Naldo Gouveia, e o autor dos di sparos foi um nego 
que era fi lho adotivo de João de Binha, alguém com seus desmantelas prévios, ao 
que se diz.  

Rosário e seus fi l hos, mãe e irmãos do rapaz assassinado, quiseram vingan
ça. Durante o velório, Igor, um dos i rmãos, causou assombro com sua blusa presa 
pela gola em torno do rosto, as mangas cobrindo-lhe o nariz e a boca, só os olhos 
de fora. "Parecia  um terrorista como aqueles árabes"; parecia  uma promessa de 
desmantelo. Promessa que a presença dos rapazes e de armas na  casa de Rosário 
não parava de a l imentar. Naquela época, os alvos de seu antagoni smo pareciam 
ser aqueles d iretamente l igados a João de Binha e aos envolvidos no primeiro 
assassinato. Passaram-se meses sem que se tenha registrado outro episódio me
morável na questão, mas nada estava esquecido. O que ficava indiscutivelmente 
assinalado era uma disposição de retal iação, uma si tuação de antagoni smo. Era . 
uma intriga . 

O cenário i n ic ial do segundo capítulo dessa hi stória é um bar, numa noite de 
seresta i nesquecível para todos os jordanenses, cujos detalhes me foram lembra
dos por uma prima próxima aos personagens Santanas. Uma discussão i rrompeu 
i nesperadamente entre um primo de Marlon e um jovem "do lado dos Gouveias". 
O primeiro exigia sati sfações ao segundo, em razão de um aviso que este l he 
dirigira, para que abandonasse a casa de Rosário, onde ele e seus primos se aquar
tel avam noite e dia.  Estavam ambos armados, frente a frente, mas a altercação 
seguia sem maior gravidade até o momento em que outros dois jovens Santanas 
se aproximaram. Com a diferença numérica repentina, sacou-se uma primeira 
arma, descarregou-se uma segunda. Os dois primeiros protagon istas foram leva
dos feridos para o hospital e o cenário de súbito se esvaziou. 

Seguiu-se uma madrugada chuvosa. Horas mais tarde, nova discussão .  Ver
sa, desta vez, acerca de detalhes na formulação da denúncia da ocorrência à polí
cia, que o fi lho do prefeito, um dos que assomaram no bar, em socorro de seu 
primo, exigia que fosse mais pautada em seu próprio testemunho. Por esse moti
vo, desentende-se com um advogado al i  presente. Os ânimos se acendem e a 
discussão encerra com uma xícara de café derrubada por Rogério sobre o terno 
caro do seu opositor. Este era um Garcia, família de grande prestígio e tradição 
no sertão do Pajeú, de onde é uma das pioneiras. Em Jordânia, os Garc ias vêm 
ocupando, há várias décadas, um terceiro time da pol ítica, i mpossibi l i tado de 
disputar independentemente contra as outras duas facções, Santana e Gouveia, 
com as quais compõem, sem se deixarem dissolver nelas. 

A mancha na roupa do advogado, talvez mai s  do que o roubo das botas, deve 
ser o grande estopim da questão desencadeada, no entanto, por um número muito 
maior de pequenos acontecimentos e disputas pontuais, d i spersas por toda parte. 
Considera-se o i ncidente decis ivo porque ele trouxe ao primeiro plano o persona-
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gem de Ramiro Garc ia, alguém cujafama de ignorância e de brabeza os aconte
cimentos seguintes consol idaram ainda mais .  Adivinhou-se que algo mais estava 
por vir, na velocidade e no tom de sussurro da propagação da notícia bombástica. 
Uma expectativa muitas vezes lembrada hoje pelos meus narradores, e também 
de alguma forma registrada em reportagem da época. 

Os moradores de Jordânia comentam que um dos filhos do prefeito, Rogé
rio Santana Gouveia Fi lho, estaria jurado de morte por ter discutido há 
alguns dias com um homem in fluente do município. Nenhum dos morado
res, entretanto, quis identificar essa pessoa que teria discutido com Rogé
rio, com medo de represálias. 

Os amigos, entretanto, preferem atribuir o assassinato ao cl ima de vi
olência instalado no município. ( . . .  ) Há uma semana o cl ima está tenso na 
cidade. [Uma pessoa] que preferiu não se identificar di sse que foi sol ici
tado auxíl io à pol ícia, que sabe os motivos do crime, como toda a popula
ção . . .  

A tentati va de acordo, com o esperado e decl inado convite d e  Ramiro para 
que Rogério dei xasse a cidade não inspirou nenhuma confiança à famíl i a  deste. 
Quando, dias mais tarde, a cidade foi acordada com o ribombar da notícia do 
assassinato do prefeito, os habitantes já adivinhavam mai s ou menos do que esta
va se tratando, o suficiente para evi tarem detalhes sobre o assunto, para jornalis
tas e para a polícia.  Ao lado do prefeito alvejado estava seu fi lho "jurado", que 
escapou i leso dos vários tiros. 

Os ocupantes do automóvel que promoveram a emboscada não tardaram a 
ser identificados um a um.  Isso significa que, num momento, o que era suspeita e 
expectativa ganha contornos mais concretos, mas, ao i nvés de encerrar, mesmo 
que de um modo ru im, uma seqüência de hipóteses, eles reabrem novos cálculos, 
alguns confiáveis, outros apenas concebíveis ,  sempre inquietantes. Uma das qua
tro pessoas que armaram a emboscada era um primo da vítima, Marcos Gouvei a, 
um membro da famíl ia rival à qual o prefeito, não obstante definir-se como Santana, 
também era l igado por parentesco. Marcos, segundo se diz, mudara-se do muni
cípio de Monsanto por ter t ido "problemas" onde morava antes, talvez já  relacio
nados à "pol ítica". Certamente, os Santanas, mas não somente e les, já naquela 
época, estavam de acordo em considerá-lo bandido. Aquela matéria de jornal 
alude também, no entanto, à sua i nimizade "política e pessoal" com o prefeito. 
Os termos dessa eventual in imizade nunca me foram explicitados pelos narrado
res atuai s .  Porém, mesmo que de modo vago, creio que eles são suficientemente 
i ntel igívei s  se tivermos em mente que o prefeito era fi lho de um casamento entre 
uma mulher Santana e um homem Gouveia, mas criado entre seus parentes ma
ternos, j unto aos irmãos provenientes de um segundo casamento de sua mãe. 
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Desagrados de parte a parte entre seus entes mais próximos e seus parentes pater
nos não soam estranhos a ninguém. Ao que parece, di spensavam razões adicio
nais e específicas, enraizados nos hábitos de suas relações. 

Dos demais participantes, os pistoleiros - termo que tende a obscurecer rela
ções mui to mais variadas do que uma contratação pontual - um ou, possive lmen
te, dois  outros podiam estar l igados, até por parentesco, ao vice-prefeito. Sua 
i nsatisfação com o não cumprimento de um acordo proposto e aceito para a mon
tagem da legenda que saíra vencedora nas urnas era notório, para quem participa
va da política. Um importante jornal de Recife registrou a hipótese de seu envol
vimento no assassinato de seu desafeto político, hipótese que, de resto, costuma 
ser descartada, embora lembrada pela maioria dos narradores que encontrei . As
sinalou-se na imprensa que um dos assassinos seria fi l ho de criação do vice
prefeito, mas também que era residente na vizinhança do considerado principal 
responsável pelo assassinato, Marcos Gouveia. A própria irmã do vice-prefeito 
terá reconhecido a insatisfação com o acordo não cumprido que, segundo ela, 
versava sobre a cessão da administração de um distrito de Jordân ia  ao seu i rmão .  
Um intérprete nativo da história política municipal, de  reconhecida e recomenda
da competência, explicou-me que, naquela época, estava-se às vésperas da eman
cipação do agora município, cuja facção política dominante era a famíli a  do vice
prefeito, que mantinha uma al iança com os Santanas da sede de Jordân ia  havia 
vários mandatos .  Essa al iança tinha como um de seus aspectos a participação da 
facção dominante daquele distrito na chapa dos Santanas, nas eleições munici
pais .  Por essas razões, o informante i sentou os velhos correl igionários de partici
pação tão insidiosa, cuidando de separar o episódio da "briga" das turbu lências 
da vida pol ítica municipal que se experimentava naquela época. A precedência 
de Marcos prevalece atualmente, concentrando-se nele as justificat ivas do assas
sinato, deixando-se ao esquecimento as l igações plausíveis, porém também em
baraçosas,  não comprovadas nem corroboradas pelos fatos subseqüentes. 

Cálculo e leitura na elaboração de uma questão 

Conhecidos os participantes, cabe deci frar a natureza do ato e o seu mentor. 
Um interesse que a Justiça compart i lha com os envolvidos, em particu lar a famí
l ia  da vítima. As hipóteses lançadas na época do assassinato não são as mesmas 
que se admite ter prevalecido passados vários anos, mas elas fornecem chaves 
das lei turas que se fez do estado das relações naquele período. A mesma reporta
gem do jornal anteriormente referido conseguiu levantar algumas daquelas hipó
teses. Segundo uma fi lha da vítima, os executores seriam "pistoleiros profissio
nais e envolvidos com maconha", cuja atuação fugia ao controle da Justiça. Eram 
parte dos responsáveis pela escalada da violência em Jordânia, de que seu pai 
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fora vítima, um ano depois de um primo seu . Referia-se, sem citar, a Marlon . Um 
elo foi então traçado entre os dois assassinatos, abraçando também o posto polí
tico da segunda vítima. Outras pessoas explicitaram mais correlações . Falou-se, 
vagamente, da rivalidade política ancestral entre Gouveias e Santanas, na exis
tência de um mentor i ntelectual e, em terceiro lugar, da represália que quiseram 
fazer ao prefeito por ele proteger os fi lhos de Rosário Santana, sua parenta, que 
andavam praticando crimes, em vingança da morte do irmão. O exato modo como 
tudo i sto se l igava ou dei xava de se l igar, permanecia não desvendado. O que 
relacionaria a morte do prefeito à de Marlon, condição necessária para que ambas 
sejam tomadas como episódios de uma mesma questão? Errou-se o alvo? Era 
Rogério quem andava com os fi l hos de Rosário e que de algum modo envolveu
se na di scussão da seresta que antecipou a troca de tiros. A conexão pode ser 
traçada através de Ramiro Garcia, o pai do advogado com quem se desaveio o 
fi lho do prefeito naquela  noite chuvosa. Íntimo da política e da pistolagem, se
gundo se diz, Ramiro Garcia possuía uma relação de amizade especial com Manoel 
Antônio Santana, a quem muitos descrevem como um homem de questões e um 
dos primeiros membros da famíl ia Santana cujo envolvimento com a maconha é 
dado por sabido em Jordânia. João de Binha, o pai do acusado do roubo das 
botas, é conhecido como homem de Manoel Antônio. Em circui to mais estreito 
de confidências, diz-se que um afi lhado de Ramiro, que viri a  a ser contado como 
mais uma vítima dessa questão, foi portador do pagamento da emboscada ao 
prefeito aos pistoleiros que a levaram a efeito. Essas conexões, no entanto, não 
podem ter um estatuto de dado; elas são calcu ladas, uma dúvida latente, uma 
suspeita mal formulada e mal omitida, que acontecimentos subseqüentes trans
formam ou não em fatos do ponto de vista dos narradores. 

O momento da emboscada conjuga algumas séries de elementos e aconteci
mentos que, teoricamente, poderiam permanecer i ndefinidamente dispersas. Te
mos, no quadro até agora descrito, um grupo formado por uma mulher, seus fi
lhos, netos e sobrinhos de vários graus clamando a vingança de um jovem; um 
outro grupo quer l avar a injúria de uma agressão i nsultuosa; uma rivalidade an
cestral é reacendida por morte e troca de mais insultos ;  um rompimento político; 
uma teia de relações de proteção e amizade e parentesco; redes de intrigas mal 
articuladas. Cada fragmento disperso susci tando adesões e rival idades, dos im
plicados e até do público mais distante, que assi ste e aguarda reservadamente o 
desenrolar dos acontecimentos. O assassinato do prefeito conjuga essas séries, 
mas esta conjugação, .parece-me, só pode ser decifrada, depreendida, ou mesmo 
composta, postfactum; não surgiu pronta. Supô-la pronta tem o inconveniente de 
esvaziar a complexidade de fatores em jogo, além de não considerar alguns indí
cios que proporcionam arestas pouco compreensíveis, mas persistentes, não sufi 
cientemente desbastadas no acúmulo das narrativas que compõem a hi stória. Tudo 
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se passa como se a questão absorvesse em si embates diversos, na mesma medida 
em que as duas famíl ias reduzem nelas a plural idade de segmentos de que se 
compõem e que compõem outras famíl i as de que se distinguem. Falar em "ques
tão dos Santanas contra os Gouveias" mai s  ocu lta do que revela. Com isso, não 
estou sugerindo que "a briga" não existe. Ao contrário, ela é operatória. Mas 
também reduz. 

S imi larmente, dizer no sertão pernambucano, e mesmo na capital do Estado, 
"sou Santana" ou "sou Gouveia" pode ter alguma eficácia, dependendo do meio 
em que se está. Tanto é assim, que por vezes evi ta-se lançar mão do nome, para 
fugir a conclusões muito precoces da parte dos interlocutores. Ao mesmo tempo, 
é dizer pouco. Não dá indicações suficientes do corpo de relações fundamentais 
em que vive e de que se pode servir quem profere a frase. A precisão aumenta, sem 
dissipar variações, contudo, se for acrescido um local de referência. Conforme suas . 
próprias relações, o interlocutor dará a princípio sentidos diversos à identificação 
de alguém como "Santana de Jordânia" ou "de Monsanto", por exemplo. 

Não possuir o nome Santana ou Gouveia não impede a pertença, em termos 
fi l iati vos, a um desses grupos. Há, com efeito, nomes de famíl ia subsumidos, 
mais do que somente aliados, por aqueles dois .  Ocorrem também os casos de 
segmentos de um dos grupos, assinando ou não o seu nome, que se afi l i am ao 
grupo rival, ass inalando com isso, por exemplo, uma adesão política, algo que 
implica geralmente uma l igação de natureza mais vasta. Esses segmentos so
mam-se aos grupos normalmente defi nidos também em termos de parentesco, 
mas que mantêm em relação àqueles dois um grau maior de autonomia, embora 
estabeleçam alianças preferenciais  com algum deles. E exi stem também i ndiví
duos, possivelmente com seus parentes mai s próximos, que por s impatia profun
da, mui tas vezes al imentadas por relações muito especiais,  de compadrio ou de 
trabalho, afi l iam-se a esses grupos, sem que isso assinale uma relação entre famí
l i as .  Acrescent-se ainda os muitos casos de casamentos entre os membros das 
duas famílias, que podem ou não proporcionar uma transferência de pertença de 
algum dos cônjuges ou uma afi l iação exclusiva ao grupo de parentes de um só dos 
genitores por parte de uma prole. De qualquer modo, tai s relações marcam mais 
perceptivelmente as zonas de indeterminação que uma tal organização em grupos 
famil iares supõe, embora nem sempre explicite. A fronteira entre os grupos pode 

· ser bastante fluida, embora o conflito entre segmentos das duas famíli as tenda a 
agudizar essas divisões, mesmo para aqueles que não tomam parte em nenhum dos 
lados. Sob a insígnia de Santana e Gouveia, uma vastidão de relações se oculta. 

Uma narrativa da história, tanto quanto o cálculo das intervenções i ndividuais 
em cada ato que a compõe, é uma leitura dessas relações. E pode-se ainda adivi
nhar que leitura determinado indivíduo ou segmento faz dos aconteci mentos, de 
acordo com a sucessão de atos que vão compondo aqui lo que,  a cada passo, 
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constitui a questão entre Santanas e Gouveias. Toda a hi stória só pode ser l i da de 
trás para a frente, mas é do início para adiante que é dita. Nesse processo, parece 
que cada ponto ass inalado marca a transformação de uma vicissitude em destino.  
De algum modo, os novos acontecimentos alteram todo o passado. 

Em vários momentos me debati com um problema aparentemente i nsupe
rável .  Naquele momento i naugural da questão, em que as séries de aconteci
mentos referidas e até então dispersas se conjugaram - é  ass im que eu mesma 
leio e conto a h i s tória - esti veram em cena muito mais e muito menos do que 
Santanas e Gouveias . Havia  os Garcias, os viz inhos de Rosário, o vice-prefeito 
e seus apoiantes .  Soube muito rápido, por outro lado, que nem todos os Santanas 
e Gouveias estiveram envolvidos, nem exibiram muito prontamente maior sim
pat ia  por qualquer das partes. Tendo ouvido as narrativas sempre pela perspecti
va dos Santanas, perguntava-me sucessi vamente como é que de uma participação 
i nicial tão periférica como me parecia ser a dos Gouvei as, eles se fizeram o gran
de in imigo .  

A heterogeneidade interna de cada uma dessas grandes famíli as é justamen
te o que l hes confere a mobi l idade necessária a todas as formas de composição 
que encontramos. As tensões mais acentuadas não são empeci l hos i ncontorná
veis para que l igações venham a acontecer. Dessa flex ibi l idade decorre a impre
vis ibi l idade dos movimentos internos das famílias. Conhece-se, é certo, pela pró
pria proximidade de convívio com os membros das diferentes famíli as, seus i nte
resses e modos de agir  particulares, suas reputações ou famas. Por consegu inte, 
os ri scos de cada ato são antecipados em algum grau. Mesmo assim,  não fica 
excluída uma boa margem de manobra reservaqa para as articulações específicas 
entre os indivíduos ou os grupos mobil izados .  Aí podem ser acionadas as rela
ções de a l iança, para servirem aos diferentes propósitos que surgem desav isada
mente. A questão entre Santanas e Gouveias, ou melhor, "a briga" foi se redefi
n indo a cada passo, com uma longa seqüência de mortes e atentados dirigidos a 
alvos, quando não acidentais, criteriosamente selecionados. A cada um desses 
passos, cadeias de al ianças se ajustam e reconstituem, interferindo nos rumos que 
a h i stória vai traçando. 

Pouco a pouco, os próprios objetivos, em algum momento faci lmente desig
nados, vão perdendo defin ição, pelo fato de se somarem aos muitos interesses, de 
ordem diversa, com que se entrelaça a tal questão de famílias. Não me parece 
que, em especial  no caso que vim a conhecer, de uma briga de famílias assumin
do proporções tão avantajadas, seja possível reduzir os fatores à pura "vingança 
de sangue", ou estritamente a um "código de honra", ou à "política", ou a "inte
resses materiai s" .  No i nício, conforme ouvi de um dos meninos mais atuantes da 
famíl ia  Santana, queriam vingar a morte de um parente querido, e mais tarde de 
outros.  Mais tarde, em algum momento, as perdas dei xaram de ser tão sentidas, 
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superadas pelo imperativo da vingança. Sucedeu-se o momento em que se pas
sou a planejar mortes para não morrer. Em função dessas transformações de objeti
vos, muitas decisões tiveram de ser tomadas pelos mais diretamente envolvidos. 
Tiveram de ajustar seus hábitos, comportamentos, relações, v isando proteger-se 
como alvos, armar-se contra os perseguidores, incluindo a própria j ustiça, o que em 
certos casos pode l ançar um partic ipante numa c landestin idade dific i lmente 
contomável .  O roubo de carga, o plantio e o comércio da maconha, a colaboração 
com indivíduos em situação semelhante e a necessária contratação de braços arma
dos podem ter intervindo a qualquer momento, desde o assassinato de Marlon . 

A fixação de significados 

A cada passo da questão, menos preci sos e mais di spersos ficam os detalhes 
envolvidos nos acontecimentos e mais cristalizados vão se tomando alguns de 
seus significados . Tal vez a imprevis ibi l i dade dos aconteci mentos suscitem expli
cações totalizantes para preencher insondáveis lacunas causai s que se avolum am 
a cada atentado. Sequer há sempre acordo no cômputo de cada incidente como 
episódio da questão . Mesmo porque, a omissão da autoria torna-se a cada passo 
mais premente, em v irtude da crescente compl icação dos envolvidos com a Jus
tiça, al imentada na questão e na vida clandestina  que a tem acompanhado. O 
cálculo em relação aos autores é i ncorporado ao desenrolar dos aconteci mentos 
junto com as certezas, de modo não menos determinante. A seqüênci a  narrativa 
dos episódios subseqüentes ao assassinato do prefeito deve exibir essa crescente 
d ispersão e agregação de s ignificados à questão. 

Um primeiro elo incontestável da cadeia que compõe a questão foi o assas
s inato de Lul a, o autor material da morte de Marlon. Imputa-se, genericamente, 
aos "meninos de Rosário" a autoria desse homicídio e tal imputação ecoa na  
Justiça oficial ,  na qual e la  figura como um dos acusados no processo que  apura 
aqueles crimes. De modo aparentemente mais convencido do que o j ulgamento 
da Justiça oficial ,  a "opinião pública" faz o episódio  computar entre as ações 
cometidas pelo lado dos Santanas, mesmo que não espec ifique nomes em parti
cular, ao mesmo tempo em que atribui como motivação a vingança pela morte de 
Marlon. O assassinato de Lula foi o primeiro resu ltado de um desígnio coletivo 
assumido quase doi s anos antes por jovens desconhecedores das artiman has da 
vida de vingador. Todas as incertezas cu ltivadas durante a prolongada l iminaridade 
que experimentaram devem ter-se convertido em fúri a quando Lula, após a m a
drugada insone da tocaia, caiu em suas mãos.  Na vingança inaugural, o cadáver 
do fuzi lado foi tremendamente muti lado, em contraste com o de seu acompa
nhante, a segunda vítima daquela emboscada. Os demai s episódios de assass ina
to que se seguiram, com os papéis alternadamente desempenhados por membros 
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de ambos os lados da questão, jamais reproduziram a mesma emotividade. To
mados globalmente os episódios dessa questão, e creio que a exemplo de muitas 
outras, assistimos uma tendência ao dec l ínio de indícios da exaltação dos âni
mos, que dá l ugar a evidências de uma objetividade mai s racional .  Ao mesmo 
tempo que já se mata para não morrer e para enfraquecer o in imigo e não somente 
para v ingar, a omissão da autoria específica se faz sempre mais desej ável .  E a 
euforia do amador cede espaço à frieza da experiência. Esta variação na  violência 
também é sugestiva do l ugar da emotividade atribuído, em termos nativos, nessa 
dinâmica da vingança. O imperativo de el iminar o in imigo, para vingar ou para 
n ão morrer, não tem necessariamente a ver com u m a  escalada de ódio e 
sanguinolência.  A sanha vingativa cede gradativamente a múltiplos i nteresses e 
obstáculos, sem se dei xar sucumbir, no entanto, cada vez mai s  di scretamente 
expressa ao longo da sucessão dos assassinatos dos in imigos. 

De assinalável truculência, outro episódio sobre o qual não há dúvidas sobre 
a inclusão no encadeamento da questão foi o fuz i lamento públ ico de dois Santanas, 
Rogério e um primo seu, no "reduto dos Gouveias" da cidade de Jordânia, uma 
praça em torno da qual  residem vários membros dos Gouveias, com graus de 
parentesco bastante variados entre s i .  Não era al i  que moravam os assassi nos do 
prefeito, m as a presença dos dois a l i ,  embriagados e ostensivamente armados, foi 
uma indiscutível provocação aos i nimigos, muito mal assimi l ada por eles. Toda 
Jordâni a  se lembra da fuzi laria prolongada - talvez de mais de dez minutos, refe
r iu-se na imprensa - do pavor e da angústia da espera por saber o que se passava 
a l i .  A população também está notavelmente de acordo a respeito da improprieda
de do comportamento das vítimas .  Falou-se na imprensa (Diário de Pernambu
co) em "territórios" das famíli as, cujas fronteiras teriam sido transpostas pelos 
rapazes. Eles estavam muito alterados, naquele dia, recorda-se um dos meninos, 
primo daquelas duas vítimas .  Uma ação fora planejada contra um membro dos 
Gouveias, um de seus braços armados. A demonstração de força a que se entre
garam os dois primos incautos era, naquela época, um i ngrediente da disputa 
que, com o tempo, parece ter sido substituído pela diss imulação. Aquela foi a 
ú l ti ma vez em que Alexandre, primo e amigo dos principais alvos e vítimas da
quela questão, ficou realmente abalado. Foi só o começo do que estava por vir. 

No mesmo ano, computam-se, sem desacordo, outros três episódios de as
sassinato. A partir dali, os alvos pareceram di spersar-se e a questão ter perdido o 
controle. Três meses depois do duplo assassinato no centro de Jordâni a, o fi lho 
de um ex-prefeito dos Gouveias foi morto em uma emboscada, que se entende ter 
s ido destinada a seu pai . Ninguém explicitou qualquer motivo concreto para o 
cômputo daquele político nas fi leiras in imigas. Alude-se apenas à sua condição 
de prestígio - ele era o principal l íder político dos Gouveias .  A posição estrutu
ralmente equivalente, no sentido do status e no do parentesco - e, bem provavel-
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mente, também no da responsabi l idade assumida, imputada ou adiv inhada, sobre 
os aconteci mentos anteriores - entre o ex-prefeito dos Gouveias e seu fi l ho, de 
um l ado, e o ex-prefeito dos Santanas e Rogério, do outro, foi sugest iva da auto
ria de uma emboscada que contou com a participação de homens contratados. 
Dentre os apontados como mandantes, esteve mais uma vez Rosário, que negou, 
porém, qualquer envolvimento. A i mprensa noticiou, na  época, uma primeira 
i niciativa, partida da Pol ícia Mi l i tar, mas oficiosa e malograda, de fazer um acor
do entre os supostos l íderes da questão, Rosário S antana e o ex-prefeito dos 
Gouveias .  Apesar dos 200 polic ia is  que montavam guarda na pequena cidade na 
ocasião em que se deu a reunião, ouviram-se disparos próximos à casa de um 
parente de Rosário. Os ânimos nos dois lados estavam muito exaltados e n i n
guém pareci a  di sposto a ceder. 

Um mês mais tarde, assassinaram outro Gouveia, considerado i nocente. Havia 
partido de seus i rmãos,  d i sso os Santanas estavam convenc idos,  o dup lo 
fuz i lamento na praça dos Gouveias. A posição da casa forneceu- lhes evidências 
consideradas suficientes para tirarem suas conclusões. Apesar de não terem trans
posto os portões de suas casas, o nome de cada ati rador figurou na l i sta dos i ni mi 
gos, possivelmente os  mesmos arrolados pela Justiça. Entre os seis acusados, e 
mesmo entre os 1 2  in ic ialmente c itados na fase de i nquérito, não contava o alvo 
do novo assassinato, atingido por um tiro certeiro, di sparado de uma arma equi
pada com luneta. Como o autor do disparo não foi v isto, os Gouveias repetiram o 
procedimento dedutivo de seus in imigos e, através do cálculo do local de onde 
partiu o t iro, concluíram uma coni vência  com os assassinos do parente i nocente 
por parte dos proprietários daquela  casa l imítrofe das porções Santana e Gouveia 
da c idade. Suspeitaram, ao mesmo tempo, que o atirador agi u  a mando, mais uma 
vez, do grupo de Rosário e seu fi lho Igor. Mas antes mesmo que qualquer suspei
ta se firmasse, uma jovem aparentada aos Santanas foi ating ida por d i sparos 
efetuados a esmo por dois i rmãos do rapaz assassinado poucas horas antes, num 
ponto da cidade socialmente identificado aos Santanas. 

Dias depois ,  foi emboscado o dono da casa de onde presumivelmente parti
ram os tiros contra o Gouveia que se admite i nocente, i rmão dos Gouveias dados 
por responsávei s .  Cada um dos três meninos dos Gouveias acusados estavam já 
relacionados a episódios anteriores da "briga", Marcos Gouveia ao do prefeito; 
Gerson ao duplo homicídio da praça dos Gouveias e aos di sparos sem alvo plane
jado na rua dos Santanas; Fantomas à troca de tiros no bar na noite chuvosa da 
seresta. Embora a vítima dessa emboscada fosse um Santana, este lado da ques
tão absteve-se de vingá- la. Alguns por convicções morais e rel ig iosas mais con
formes à doutrina cristã; outros, porque desconfiavam que a vítima servi a  a gre
gos e troianos, que fornecesse informações e talvez até meios materia is ,  tanto a 
seus parentes Santanas quanto a seus eventuais amigos Gouveias.  Nos dois lados 
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da questão, suspeitaram de que ele agenciou os pistoleiros que apoiaram ou exe
cutaram ações cometidas pelo lado rival .  

Jordânia  veio a ser considerado um dos municípios mais violentos do sertão 
pernambucano nos anos 90 e, embora não somente por causa da questão, esta foi 
uma das razões para que tenha alcançado esse posto. O governador, ao qual se 
opunha a facção política do prefeito de Jordânia, naquela época despontando 
como a principal l iderança dos Santanas, entrou com um pedido de intervenção 
do Estado j unto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco - TJP. Também foram 
expedidas várias prisões preventivas, de modo que muitos envolvidos tiveram de 
se afastar temporariamente de Jordânia.  Assim, tardou mais de um ano até que 
fossem cometidos mais atentados. 

Um dos fi l hos de Rosário, um i rmão talvez menos impulsivo do que Igor, 
que se mantinha afastado de Jordânia, veio em visita à cidade. Uma iniciativa 
ousada, talvez mal-vista pelos rivais. Um grupo de vários homens encapuzados o 
emboscaram em certa rua de Jordân ia. Apesar de terem seus rostos cobertos, 
acusou-se um fi lho do ex-prefeito Pedro Gouveia, Gerson, Marcos e um i rmão 
deste de i ntegrarem o grupo dos ati radores.  Meses depois ,  foi assass inado 
Fantomas, alega-se que pe la polícia. 

Dois anos de trégua seguiram-se para ser turbulentamente suspensa com três 
assass inatos em um único mês. Gerson foi fuz i lado enquanto trabalhava dentro 
de sua loja. Acusam pistoleiros profi ssionais e os fi lhos de Rosário por esta em
boscada, apesar de todos estarem encapuzados. Dias depois,  os Gouveias deram 
o troco sobre um primo dos adversários, assassinado em Recife. Pessoalmente 
l igado aos meninos de Rosário, bem-sucedido financeiramente, ponderam os 
Santanas, os Gouveias na certa suspeitaram de que os ajudasse materialmente, 
embora mantivesse uma posição aparentemente periférica com relação ao grupo 
dos meninos da questão. Seguiu-se a esta execução, oito dias mais tarde, o assas
s inato de um i rmão de Marcos, também fora de Jordânia. A proximidade dos três 
episódios é sugestiva de terem composto uma seqüência de v inganças. Neste 
caso, ela se confirma com a certeza exibida por alguns Santanas l igados à ques
tão, acerca do envolvimento direto de Marcos e desta últ ima vítima na execução 
de Recife. Desta vez, o cálcu lo da autoria terá se beneficiado com o acesso a uma 
gravação comprometedora de um diálogo em tomo de acertos sobre a emboscada. 
Alude-se, no mín imo entre os Santanas e seus simpatizantes, ao envolvimento da 
última vítima com tráfico de drogas; a reputação da vítima importa na avali ação do 
dano que l he foi causado e, algumas vezes, pode ajudar a confundir os inimigos e a 
Justiça com relação aos verdadeiros autores. Neste caso, porém, os sobreviventes 
da emboscada ao i rmão de Marcos foram taxativos. Acusaram os meninos de Rosá
rio, ao lado do pistoleiro Artur Montinho, como os executores de seu patrão. 

Em 1 999, um outro i rmão de Marcos Gouvei a foi assassinado em plena via 
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pública com vários tiros disparados por um desconhecido e novamente as suspei
tas recaíram sobre os rivais Santanas, depois de um período de trégua de quase 
dois anos. A reação veio abrupta e i nesperada, com o assassinato de um segundo 
prefeito dos Santanas. Os participantes desta execução, garotos muito mais no
vos do que os meninos de ambos os lados, foram estreantes na questão, mas 
talvez não a vítima, que já tinha escapado de outra emboscada, vários anos antes, 
registrada na imprensa, mas nunca lembrada em Jordânia.  Apesar de enunc iarem 
freqüentemente que o segundo prefeito não tomava parte na questão, ele era con
siderado um homem disposto e, dada a sua posição política, uma ameaça sempre 
concebível pelos adversários de seus al iados, agora como da primeira vez. Um 
dos  autores materiais do assassinato era um menor e se  atribuiu o mando a uma 
cunhada de Marcos Gouveia, v iúva de seu i rmão morto no mês anterior. No mês 
seguinte ao assassinato do segundo prefeito, o pol icial Naldo foi morto em uma · 
emboscada. Os três assassinatos que aconteceram em alguns meses parecem ter 
tido valores bastante diferentes. 

Ao longo de sei s anos, Marcos Gouveia teve três de seus irmãos assass ina
dos. Admi ti u-se que um dos crimes partiu de outro in imigo daquela irmandade, 
de que Marços é o l íder maior e i ndiscutivelmente um dos principais protagon i s
tas da questão de Jordânia, na qual tomou parte desde o assassinato do primeiro 
prefeito. Seus irmãos t inham uma posição subordinada em relação a ele e, de 
fato, o terceiro a ser assassinado não costuma ser i ndicado como um participante 
mais ativo e eficiente na questão. Sua morte deve ter s ido um meio de atingir o 
i rmão e, certamente, um meio de avivar a chama das velhas intrigas. Um passo 
que se considera muito mais decisivo foi a emboscada ao soldado Naldo, cuja  
participação nas ações dós Gouveias é tida por certa entre os Santanas, desde a 
sua colaboração no assassinato de Marlon, o marco inaugural da questão. Ao 
longo dos anos,  passou a ser considerado "um dos mais perigosos representantes 
do c lã  e peça-chave no esquema de contratação de pistoleiros", segundo um jor
nal de Recife que ecoou à sua maneira impressões circundantes em Jordânia .  
Alguns Santanas consideravam Naldo o principal mentor dos Gouveias e entre 
seus rivais é quase senso comum que se o ti vessem matado antes, muitos outros 
assassinatos seriam evitados, de lado a lado. Não era, contudo, um alvo fác i l .  
Conquistou fama, experiência e conhecimentos na v ida  em armas, dentro e fora 
da legalidade, o que lhe valeu, em contrapartida, a conquista de outros in imigos.  
Por conta disto e apesar de terem sobrevivido testemunhas da emboscada de que 
foi vítima, restaram dúvidas na identificação dos executores, que agiram de rosto 
descoberto. Mesmo assim, um jornali sta da capital percebeu que "a popu lação da 
cidade encarou o crime como sendo mais um capítulo de sangue da guerra entre 
as famílias". De fato, aquele episódio tornou-se outro marco da questão, de en
cerramento de um ciclo. 
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A questão e o prestígio 

Os ocupantes de cargos públicos são alvos preferenciai s nas questões serta
nej as .  Vários dos personagens envolvidos "na briga" de Jordânia, antes de sua 
i rrupção ou durante sua vigência, tiveram participação política no município, 
como prefeitos e vereadores. Nas questões de famílias, os lados se interrogam 
sobre quais entre os seus rivais são aqueles cujo prestígio e cujos recursos pos
sam benefic iar os i ntervenientes mai s  diretos do confl ito. No caso de Jordân ia, a 
forma como a questão sobrepôs-se a uma disputa política antiga deu especial 
relevância  a essas avali ações. Muito precocemente, vis lumbrou-se a mão do pa
rente de prestígio em defesa do grupo rival e reagiu-se a isto de forma v igorosa. 
Apesar do fi lho do primeiro prefeito assassinado estar "jurado" na época daquele 
crime cujo mando foi atribuído ao pai do seu desafeto, não se considera que o 
alvo efetivamente atingido foi casual .  Casual,  ao contrário, costuma se conside
rar o assassinato do fi lho do ex-prefeito Pedro Gouveia, pois seria este o alvo 
ambicionado na emboscada, segundo se presume. 

No entanto, um dos meninos dos Santanas declarou, com certa mágoa, a 
omissão das principais l ideranças de sua famíli a  com respeito a sua causa. Sua 
atitude sugere entender que a morte do segundo prefeito de sua famíli a  naquela 
questão deveu-se à negl igência da própria vítima. "Você não tomou as providên
c ias",  ouvi Alexandre murmurar, voltado para uma televisão, como se conversas
se com a imagem daquele prefeito vivo registrada no vídeo caseiro a que assistí
amos. Um juízo diametralmente oposto sobre o assunto revelou-se ao público 
mais vasto através da imprensa, nas entrevistas com integrantes do lado dos 
Gouveias com envolvimento na questão. São muito mai s  freqüentes as interven
ções diretas deste lado na imprensa - na condição de entrevistados - do que do 
lado dos Santanas. E elas são unânimes com relação a um ponto: os Santanas 
saem benefic iados na relação com a Justiça, graças a seu prestígio político; opi
n ião idêntica àquela que os Santanas proferem em relação aos Gouveias .  

A imprensa fornece-me, nesse aspecto, uma fonte de informação suplemen
tar que de alguma forma se insere - embora sem a preencher completamente - na  
l acuna resultante e inevitável do  meu modo de  proceder em campo. Pude acom
panhar certas racionalidades operadas pelos Santanas, no cálculo sobre os auto
res e alvos do outro lado e sobre o cálculo que diziam ser efetuado pelos próprios 
i ni migos. As hipóteses e certezas dos Gouveias, como muitas outras, também 
transparecem na imprensa e, assim,  servi-me desta fonte menos comprometida e 
de acesso bem mais fac i l itado. 

Gui lherme Gouvei a, o l íder da irmandade que toma parte na questão desde, 
no m ín i mo, o duplo fuzi lamento de Rogério e seu primo, talvez tenha inaugurado 
os protestos públ icos contra o favorecimento deliberado de seus in imigos, ao 
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denunciar à imprensa certos crimes que imputava aos Santanas, que permanece
ram impunes, tal como aparece em reportagem jornalística. Quase quatro anos 
mais tarde, voltou a fazer declarações aos jornais no mesmo sentido, por ocasião 
do assassinato de seu irmão Gerson : "Nós não temos influência política e prestí
gio para sermos atendidos.  Entregamos a Deus." Na seqüência de assass inatos 
que inc lu iu  o segundo prefeito dos Santanas, ergueu-se uma nova onda de pro
testos,  desta vez porque a apuração dos detalhes sobre aquele episódio, por 
parte da pol íc ia, seguia  a passos muito mais largos do que as investigações 
rel ativas à emboscada ao i rmão de Marcos Gouve ia, que a antecedeu em cerca 
de um mês . Fami l iares das vítimas do lado dos Gouveias acusaram o delegado 
responsável pela apuração dos crimes de coni vênc ia  com os in imigos e de tor
tura contra seus parentes . De modo mais  general izado, doi s homens que se 
l igaram aos Gouveias, como braços armados, atribuem ao d inhe iro e ao poder 
dos Santanas, à sua "influênc ia  j un to aos poderosos", a ausênc ia  de apuração 
dos crimes desta famíl i a  e, na direção oposta, a morosidade del iberada de seus 
próprios processos, que os retêm na pri são. Um deles resume o argumento: 
"Você não vê um Santana preso por morte de Gouveia. Agora, se há  j u lgamento 
de Gouvei a  em Jordâni a, todos os j urados são escolh idos a dedo para condená
lo ." A mesma queixa é reforçada pela mulher acusada de ser a mandante do 
assass inato do segundo prefeito, v iúva do i rmão de Marcos Gouveia, tal como 
publicou um jornal de Recife: 

Quando meu marido foi morto com 1 6  tiros na cabeça, recebi um bilhete 
dizendo que o pistoleiro estava comemorando na casa do [mandante do 
crime] . Os policiais nem se mexeram. Já dormi muitas noites no mato de
pois disso tudo e é revoltante saber que [o mandante] nem mesmo saiu de 
Jordânia. 

Do l ado dos Santanas, no entanto, queixas s imi lares também se reproduzem, 
embora de modo mai s  privado. Pedro Gouveia é o principal mediador local dos 
benefícios desfrutados pelos seus parentes envolvidos na briga, segundo j u lga  o 
lado in imigo. O fato dos Gouveias estarem há muitos anos afastados da esfera 
executiva municipal não os destitui completamente do prestígio adquirido em 
sua longa carreira política, que teve seu auge em alguns mandatos subseqüentes e 
concomitantes de membros desta famíl i a  na prefeitura e na  assembléia  leg is lativa 
do estado. Depois de terem assumido o controle da política municipal desde o 
final da década de 1 970, os Santanas têm, hipoteticamente, uma posição vantajo
sa que pode ser traduzida em favores aos participantes das questões. Seja em 
virtude de sua posição lhes conceder poder de barganha nos pedi dos de favores, 
seja  em razão das nomeações para postos estratégicos que estão em condições de 
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fazer. Mas tudo também depende do relacionamento entre aqueles que partici
pam da questão e os políticos .  Aí reside a quei xa dos jovens Santanas em relação 
aos l íderes da própria família: eles não l hes teriam concedido a proteção de que 
necessi tam. Os inimigos, ao contrário, não deixavam de se valer, segundo pen
sam os Santanas, das relações que mantinham dentro e fora do município, princi
palmente através do ramo da família ao qual Pedro Gouveia pertence. Em duas 
gerações, a famíl ia alcançou um peso pol ítico que chega a transbordar as frontei
ras de Pernambuco. Apesar de estar afastado da prefei tura passados mais de 20 
anos, o partido dos Gouveias constitui , ainda no presente, a oposição mais efeti
va aos Santanas. 

Uma história política 

Desde 1 9 1 3 , os Gouveias passaram a comandar a oposição aos Santanas no 
município de Jordânia, quando, de correl igionário, Leandro Gouveia passou a 
ser o candidato do partido rival . Até então, era a famíl ia Garcia unida aos Men
des, representantes da oposição em Jordânia, que a cada e leição forjava com sua 
rival um acordo, de modo a formar uma chapa única para as eleições. Nas elei
ções de acordo, o candidato à prefeitura pertencia a uma das facções, enquanto 
os oposi tores garantiam, por exemplo, a maioria do Conselho. Desta forma, to
dos os sete primeiros mandatos da prefei tura municipal de Jordânia  terão s ido de 
conciliação, o que, conforme Sá ( 1 974: 8 1  ) , tanto pode indicar entendimento quan
to rivalidade em condições de equi líbrio entre as facções opostas que,  naquele 
período, representavam os partidos Liberal e Conservador. Em Jordânia, o rom
pimento com a oposição veio a coincidir com o marco inaugural da rivalidade 
política entre Santanas e Gouveias. Na memóri a política dos Santanas, que me 
foi revelada por um correl igionário de profundo conhecimento e excelente me
mória, consta que Leonardo Gouveia, al iado político dos Santanas, foi assediado 
pelos oposi tores que lhe prometeram sustentar sua candidatura a prefeito, se acei
tasse transferir sua adesão para esta outra facção. 

Ao ser informado disso, um comerciante da facção dos Santanas que até 
aquele momento tinha uma participação modesta na política de sua família, terá 
ido conversar com Leonardo, para demovê- lo de tal candidatura pelo partido 
opositor, mas diante da resi stência do outro, declarou-lhe: "De hoje por diante, 
considere-me um adversário político; de hoje por diante, eu sou político." Este 
rico comerciante terá saído da casa de Leonardo Gouveia certo de que sua famíl ia  
l ançaria outra candidatura para disputar as  eleições e de  fato um primo dele veio 
a ser eleito o novo prefeito. Assim, aquele rompimento inaugurou um novo ar
ranjo da política municipal que se traduziu no domínio dos Santanas até 1 930 e 
marcou ao mesmo tempo uma nova polarização entre os partidos rivais, agora 
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organizados em torno dos Santanas e dos Gouveias. Em 1 928, as duas facções 
voltaram a compor uma chapa única em uma nova eleição de acordo, cabendo a 
subprefeitura a Leonardo Gouveia e a prefeitura a um ex-deputado estadual dos 
Santana. 

Entre 1 930 e 1 94 7,  foram nomeados vários prefeitos, em geral não perten
centes à facção dos Santanas. Em meio a esse período, houve, porém, uma única 
eleição, em que venceu o candidato desta facção, sobre Leandro Gouveia que, 
antes nomeado prefeito ( 1 933- 1 935), quis di sputar novo mandato nas urnas. Não 
terá obtido, porém, o apoio do governador Carlos de Lima, descontente, segundo 
me expl icaram, com os minguados resultados dos esforços de seu correl igionário 
por ocasião das eleições para as constituintes estadual e federal . Este desconten
tamento terá justificado o apoio do governador ao candidato dos Santanas para 
deputado nas eleições suplementares, j ustificando sua transferência da Al iança 
Libertadora para o PSD. Passado o período do Estado Novo, os Santanas volta
ram a dominar a pol ítica municipal . 

No período da "redemocratização", a facção dos Santanas passou a repre
sentar o PSD, enquanto os Gouveias se afi l iaram à UDN. Talvez em v irtude da 
prolongada permanência  destes últimos na condição de oposição, e les passaram 
a ser chamados, de modo mai s  substantivado do que em outros municípios serta
nejos, de Boca Preta. 3 Mantiveram-se assim até 1 963, quando finalmente vence
ram as eleições municipais ,  sem qualquer acordo com os ri vai s .  Os Santanas não 
separam sua derrota da conjuntura que viveram no mandato que a precedeu . Di
zem que embora o prefeito tenha sido eleito com o voto dos Santanas, sobrenome 
que pessoalmente envergava, seu governo atendeu os i nteresses da facção 
opositora. Entre os Gouveias e os Santanas da região de proveniênci a  daquele 
prefeito, o di stri to de São Bento, houve outros momentos políticos de aproxima
ção anteriores e, posteriormente, repetiram-se. Convencionou-se dizer que, na
quele mandato, o candidato dos Santanas "fez a política dos Gouveias" e que foi 
um erro estratégico daquela facção apoiar tal candidatura, com v ista nos votos 
daquele di strito dividido, malgrado o parentesco reconhecido entre os titu lares 
do partido e os mais prestigiados habi tantes dal i .  

Até 1 977, a prefeitura de Jordânia  manteve-se em mãos dos Gouveias. As 
posições novamente inverteram-se, porém, e a facção dos Santanas vem consoli
dando seu domínio sobre a política do município, com seis mandatos consecuti
vos na prefeitura - dois deles assumidos pelos vice-prefei tos corre l igionários, 
após o assassinato de seus ti tulares. Pol iticamente, tem-se assistido a uma defasa
gem gradativamente aumentada entre as duas facções, traduzida em vitórias mais 
fáceis a cada eleição: da primeira em que o novo prefeito só foi conhecido após 
aberta a última urna até a mais recente, em 2000, quando, no período da campa
nha, a di sputa da proporcional contrastava ao consenso em torno do nome do 
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vencedor da majoritária. No campo da questão entre as duas famíli as ,  a disputa 
parece ser bastante mais difíci l  e indefin ida. 

"Nós perdemos na  política, mas na  'briga' não podemos perder", disse-me 
um Santana ter ouvido da boca de uma moça dos Gouveias. A correlação entre 
questão e disputa política pode ser estabelecida de várias maneiras. Pode-se su
por que se trata da mesma rivalidade assumindo duas diferentes manifestações, 
ou que somente uma delas descreve a verdadeira natureza do conflito, política ou 
moral .  Uma outra possibi l idade é de que se tratam de conflitos independentes 
que no entanto se cruzam em algum ponto, através de intervenientes comuns a 
mais de um dos cenários de guerra. De fato, o trânsito entre a int imidade e o 
público é bastante fluido em qualquer nível de conexão de rede política (cf. Stirl i ng, 
1 963 :50), muito nítido em uma comunidade como Jordân ia. Um fato se torna 
político pelo fato de envolver um indivíduo atuante na pol ítica e, pela via inver
sa, pelo  fato de ser pensado pol i ticamente, acaba por envolver do modo mais 
pessoal indivíduos l igados à pol ítica. O caso dos prefeitos assassinados e amea
çados em Jordânia - e quantos outros casos semelhantes, numa descrição mini
mamente pormenorizada, poderiam ser aproximados a este - torna-se mais com
preensível pensado pelas duas perspectivas simultaneamente. A coincidência entre 
a condição de vítima e de ocupante de um cargo pol ítico não se mostra casual. 
Note-se que em cada um dos episódios envolvendo prefeitos e ex-prefeitos, a sua 
atuação prévia na questão nunca se prova mai s  do que in  ferida e, mesmo assim, 
periférica, conivente. Mesmo assim, as evidências ou ameaças parecem ser sufi
cientes do ponto de vista dos inimigos. Segundo os próprios Santanas, o objetivo 
da escolha  de alvos entre as figuras de proa de seu partido deve ser o de "quebrar 
as pernas" de seus opositores, observação muito repetida entre partidários mais 
próximos e mais distantes da questão, que apesar de justificar o raciocínio impu
tado a seus ri vais não põe suas víti mas ao abrigo de todas as suspeitas de respon
sab i l idade. Santanas e Gouveias parecem, portanto, concordar sobre as vanta
gens que os postos de prestígio político garantem a seus ocupantes. 

Assim, a distinção entre esferas pública e privada só pode ser operada anali
ticamente, porque de fato, parece-me, não é possível ocorrer. Ao mesmo tempo, 
tal distinção só pode ser feita sobre casos concretos. Detendo-me, portanto, nos 
episódios da questão, a minha permanente interrogação é em que medida ela é ou 
deixa  de ser entendida pelos próprios nativos, e pode ser também por quem os 
anal isa, como política. Pois  por um l ado é indiscutível que haja  uma relação com 
a disputa política local,  há quase cem anos polarizada em torno dos partidos das 
duas "famílias" - leve-se em conta todas as nuances que tai s grupos supõem. 
Ocorre que essa mesma relação que chamei de indiscutível não decorre de uma 
evidênc ia  lógica, mas antes, talvez, de um modus operandi norteado, na  termino
logia de Landé ( 1 977b:89) por uma combinação entre "parentesco cognático" e 
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"relações diádicas", que se manifestou na própria transformação de u m  desenten
dimento de jovens em torno de um par de botas em um assunto de famíli a, e mais 
precisamente das famíl ias Santana e Gouveia, as mesmas que di sputam o domí
nio pol ítico local (cf. Landé, 1 977a: xxxv) .  A questão, tal como a política, e não 
i ndependentemente dela, agl utina sob uma rubrica várias famílias distintas para 
outros pretextos. Procede-se, da mesma forma, a uma tradução de acontecimen
tos, que a mim pareceram heterogêneos nos termos de uma intriga . Tradução que 
confere sentido ao roubo de um par de botas, na medida em que ela confere uma 
unidade a uma série de acontecimentos passados a qual este se acrescenta. Assim 
se transita de um assunto pessoal,  ou referente a uma determinada coletiv idade, 
para um problema pol ítico que afeta todo um município, e mesmo, de modo ain
da mais abrangente, uma certa política de segurança, por exemplo. Minha hipóte
se é que o assassinato do primeiro prefeito é uma cristal ização dessa superposi
ção, um momento em que os sentidos sociais que podem ter o públ ico e o priva
do, o político e o pessoal, coincidem muito perfeitamente, são inseparávei s .  Ele 
ao mesmo tempo resul ta da mistura e a reforça. 

Como notou Palmeira, a política sempre supõe um trânsito dos políticos para 
fora da comunidade (trânsito que o dota da capacidade de fazer favores ou confe
re-lhe poder). Mas "a externalidade da política não é o mesmo que impessoalida
de", ela significa que o mundo da política se constitui de relações pessoais entre 
homens extraordinários (2000:9) .  O que diz respeito a tai s homens, diz respeito à 
pol ítica. Do ponto de vi sta da comunidade, ele é identificado à política i nstitucio
nal ,  externa. Da mesma forma que a facção como um todo, que tem como ambi
ção "não propriamente representar a comunidade, mas ser reconhecida pelos de 
fora e projetar-se para dentro como se fosse toda a comunidade" (p.  9), o político 
pode ou não representar a sua facção, mas do ponto de vista externo, será identi
ficado a ela. Envolvê-lo em uma questão significa estendê- la e atingir toda a 
comunidade que ele representa; significa ao mesmo tempo dotá-la de um caráter 
público em mais alto grau; significa ainda uma domesticação da pol ítica nos seus 
tradicionai s termos da pessoalidade. 

O primeiro prefeito tinha seus desafetos pessoai s de tempos idos, antes de 
ter i ngressado na política, coi sa que fizera uns dois anos antes. Assume-se que 
sua estréia nesse campo iniciou-se com sua candidatura à prefeitura, não unifor
memente assimi lada por todos os Santanas. De qualquer forma, ele já participava 
da política do município, trabalhando para os candidatos de seu partido e há 
quem afirme que sempre nutriu a ambição de vir a ser prefeito um dia. O fato de 
ter-se tornado um homem rico, por efeito de seus negócios na capi tal, fora indis
cutivelmente decisivo para a confirmação de sua candidatura pelo partido, con
forme reconhecem mesmo seus mais eufóricos s impati zantes. Homem m uito 
carismá�: :o, exigente, perfeccionista, sua personalidade se desvel a  nas lembran-
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ças e infi ndas menções, muitas vezes revestida de total casual idade, como parte 
da rotina, de sua viúva e fi lhas.  Esta sua face da intimidade doméstica combina
se com as menções, também muitas vezes casuais, com relação à sua reputação 
em Jordânia, onde era de todos conhecido. De diversas formas, sugeriram-me o 
caráter "temperamental" do primeiro prefeito: possuiria l i tígios judiciais;  manda
ria acuar fisicamente seus desafetos ;  apoiaria seus parentes que tivessem ques
tão. Seu temperamento explosivo - "muito servidor, prestativo mesmo, e muito 
amigo. Mas muito temperamental" - foi o principal moti vo para reservas em 
relação à sua candidatura que, apesar de finalmente acei ta, não s ignificou o 
anulamento das objeções, apenas uma concessão ante o apelo premente de união 
i nterna ao partido dos Santanas, novamente ameaçado de divi são, com o lança
mento de dois candidatos ao legis lativo do Estado, ambos pertencentes aos mes
mos ramos da famíli a  que décadas antes, nos anos 70, pela primeira vez dividi
ram os votos dos parentes entre dois candidatos 

Nos primeiros anos da década de 1 990, Jordân ia  deve ter perdido muito 
prestígio na esfera estadual, poi s nem mesmo o antigo representante dos Gouveias 
se elegeu.  Não devem ser coincidência as freqüentes alusões ao total abandono 
em que se encontrava o município com respeito a autoridades rel acionadas à 
segurança pública naquele período em que a questão in iciou. Não havia "delega
do, nem ju iz, nem promotor", contaram-me: as únicas "autoridades constituídas" 
eram o padre e o prefeito que se elegeu em 1 989 com a primeira vitória retum
bante dos Santanas sobre os Gouveias em eleições municipais desde 1 962. O 
excelente resultado que obteve nas urnas pode ter mitigado um pouco as dificul
dades com o governo do Estado, que complicara a administração de seu antecessor 
que tomara a prefeitura dos Gouveias com uma vitória apertada de apenas 25 
votos e passara seu mandato a comprovar contas da prefeitura. Aquele período é 
lembrado pela  enorme dificuldade de gerir a escalada da violência no município, 
que coincidiu com o ganho de sua expressão no tráfico da maconha, favorecido 
pela frag i l idade da repressão a essa prática por conta de in iciativas do Estado. 

O novo prefeito de Jordânia congregara à sua volta um apoio notável ,  mas 
também se fez, mais do que nunca, foco de muito desagrado. Entre os adversá
rios pol íticos, decerto, devido à reputação adquirida de homem "chegado a uma 
valentia", para uti l izar uma expressão com matizes locais .  Muitos dos próprios 
corre l igionários terão antevisto os ri scos de se agudizarem os antagonismos entre 
membros dos partidos rivais com maus olhos, em razão da presumível perturba
ção política que questões pessoais possam gerar. Em circunstânci as como aquela 
que envolveu Rosário e seus fi lhos, a reputação do prefeito sustenta a suspeita de 
apoio, mal tolerada pelos adversários, recentes e mais antigos. Seu cargo na pre
feitura é um recurso que, se ut i l i zado, torna as condições dos adversários muito 
desiguais .  Por outro lado, acesa uma questão que o envolva, abrem-se oportuni-
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dades para que outras velhas diferenças voltem a ser di scutidas. Neste sentido, 
torna-se muito plausível que o atentado que v i timou o prefeito tenha s ido de fato 
planejado contra ele mesmo e não contra seu fi lho. Qual intriga terá encontrado 
aí a oportunidade da vingança? As principais suspeitas recaíram sobre Ramiro 
Garcia, que terá medido força e valentia com o prefeito e que contou com o braço 
armado de Marcos Gouveia, primo da própria vítima, porém mai s próximo do 
suposto mandante. Outro dos participantes daquela emboscada que veio a ser 
preso assumiu,  durante uma sessão da CPI estadual do narcotráfico e da pistolagem, 
que sua motivação fora uma vingança pessoal por um tio materno morto a mando 
daquele mesmo prefeito. Também se cogita se no arranjo para a emboscada ao 
primeiro prefeito pode ter intervindo Manoel Antônio Santana, homem também 
conhecido pela disposição e pelo desvelo com que servia aos amigos, que pode 
fornecer uma conexão entre várias seqüências narrativas paralelas que compõem 
a questão, em virtude de sua l igação pessoal de amizade com Ramiro e com seu 
cabra João de B inha, pai do acusado do roubo das botas. 

Por mais que distingamos razões muito particulares para que o prefeito te
nha sido o alvo de tamanha hosti l idade, seu assassinato tem um caráter político e 
não por mera coincidência: há uma relação de causal idade entre sua condição 
política e de alvo. Por outro lado, os jordanenses i nsi stem na  impropriedade de 
tomar a questão como política, poi s  sua qualificação mai s  exata é a de família. A 
rivalidade política antiga, entendem eles, sempre esteve bastante restrita aos pe
ríodos de campanha e sobretudo às vésperas das eleições, quando cri stalizavam, 
mas só momentaneamente, as segregações entre os partidários das duas famíl i as ,  
não obstante os laços estreitos de parentesco ou amizade que se estabelecem 
entre muitos deles a despeito de todo antagonismo político. Essa ambigüidade de 
significações de um ato como o assassinato do prefeito nos defronta diretamente 
com uma consagrada questão referente à vida política brasi leira e particularmen
te imputável ao sertão nordestino, que é a da contaminação da vida pública pelos 
interesses privados (cf. Leal, 1 987 [ 1 949] ) .  

A v ida política municipal está de fato completamente atrelada aos i mperati
vos de uma aparelhagem admi nistrativa que transborda seus l imites terri toriais e 
que l he impõe uma ordenação específica e não espontaneamente gerada al i .  Ao 
mesmo tempo que esta aparelhagem produz uma reformulação i nevitável da or
denação interna, ela se fará também objeto de apropriação local, tudo i sto refle
tindo-se em seu funcionamento. Com efeito, é enganoso conclu ir  da i nstituição 
do sufrágio universal a difusão de precei tos democráticos, como o do voto indivi
dual  e expressivo de aspirações de classe, independentemente de s ignificações 
nativas (cf. Sartre, 1 973 ;  Rouquié, 1 978 ;  Offerlé, 1 993) .  Quando a estrutura de 
um si stema político nacional, dotado de uma centralidade externa à comunidade 
local impõe ali as suas engrenagens, ela por um lado se serve dos arranjos que, 
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concebivelmente, precedem sua chegada. Porém, ao instalar-se al i ,  cria modifi 
cações muito fundamentais ao si stema local que produz, em contrapartida, efei
tos sobre aquele primeiro s istema.4 

As hi stórias de questões de famílias explicitam, em vários momentos, o modo 
como as engrenagens externas intervêm nas relações de força locais ,  sem que tal 
participação se traduza em mero arbitramento. Apoderar-se do controle dessas 
engrenagens, ou tão-somente, articular-se do melhor modo que se puder a elas, 
corresponde a uma instrumentalização de tai s engrenagens a serviço daquelas 
relações. Eis as suspeitas que sempre recaem sobre aqueles que ocupam cargos 
mais elevados, que possuem maior prestígio e a quem se atribui um caráter mai s  
suscetível (jama de brabo) .  Ao mesmo tempo, a presença delas in tervém decisi
vamente nos rumos assumidos pelas relações. Nesse sentido, a questão de Jordân ia  
- como todas as  outras - não é de  fato uma s imples versão da d isputa política 
elei toral polarizada pelos partidos intitulados da mesma forma que os seus dois 
lados . As duas alimentam-se e produzem efeito uma na outra. Para obter prestí
gio, é necessário, por um lado, estar bem articulado a centros de poder desloca
dos e, por outro lado, supõe uma boa articulação local .  Dito de outro modo, o 
indivíduo adquire prestígio na medida em que atende às solicitações advi ndas de 
posições superiores e inferiores, locais e deslocadas, servindo-se, para i sso, das 
relações que estabelece e reforça, desta forma, em todas estas esferas (c f. Vi l le la 
e Marques, 200 I ;  Graham, 1 997[ 1 990] ) .  

Mediação 

Aqueles que possuem prestígio são inevitavelmente chamados a in tervir de 
alguma forma quando confl i tos da ordem das questões de famílias i rrompem: 
fazendo sua mediação, buscando conci l iação ou, em alternativa, concedendo maior 
peso a uma das polaridades . Sempre que um conflito i rrompe entre partidos em 
posição de equ i l íbrio entre si e bastante próximos das esferas de poder, v igora a 
suspei ta do favorecimento de um dos lados por parte dos representantes de seu 
grupo que possuem prestígio . Desse modo, o prestígio alcançado na política ser
ve aos propósitos da questão: apoio financeiro, favoreci mentos na esfera da se
gurança pública e da Justiça e porventura a intervenção mais direta na orientação 
estratégica do lado apoiado são meios que efetivamente podem ser disponibi l izados 
em circunstâncias como essas. Tanto mai s  que, quanto maior o prestígio atribuí
do aos envolvidos nas d isputas, mais motivos se têm para confirmar as adesões 
quer no campo da questão, por parte dos polít icos, quer no campo da política por 
parte dos intrigados. 

Com muita freqüência, um l íder pol ítico é mediador de questões entre por
ções de sua facção ou entre grupos de aderentes a facções opostas. Não será 
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casual que em dado momento da questão de Jordânia, Rosário Santana e Pedro 
Gouveia, ambos com posições de relevo na hierarquia política - tiveram manda
tos na  Câmara e na prefeitura respectivamente - e com participação presumida 
na questão, são chamados a entrar em acordo perante a própria Justiça, por via de 
um delegado. A intervenção de um l íder pol ítico na conj untura de uma questão 
não é algo visto da perspectiva nativa como aberrante, mas antes como desempe
nho de uma de suas funções. Para sua facção, convém que ele alcance o resultado 
mais favorável aos correligionários que protagoni zam as questões, mas a forma 
como lida com os partidários da oposição também possui implicações sobre seu 
poder, seu apoio e seu prestígio - para não mencionar sua segurança pessoal . 

De maneira singularmente clara, a posição de mediador reprodu z  sínteses de 
ordens distintas, quando ocupada por indivíduos no comando da vida política 
municipal . Ter uma questão sob seu controle atende aos anseios de seus correl i 
gionários de qualquer esfera, de seus fami l i ares ou amigos iguai s ou inferiores, 
bem como de seus a l iados externos em relação aos quai s está poli ticamente su
bordinado. Independentemente da política, mediar uma questão é i ndício certo 
de status elevado, de l iderança, de capacidade de conferir certo grau de autono
mia  e diferenciação a um grupo de aderentes, mas estas são condições indispen
sáveis para assumir  posições relevantes também na política. Na mediação de uma 
questão entra em jogo o prestígio de um l íder junto a seu próprio grupo e diante 
dos demais l íderes. A acomodação promove, além da paz, a consol idação da 
l iderança daquele que desempenha o papel de mediador perante uma comunida
de.5 Disto tudo não resultam regras prescritas ou preci sas de comportamento. A 
forma de participação ou a omissão nas questões por parte de l i deranças da esfera 
política são escolhas possíveis com efeitos i mprevisíveis .  Nota-se o tom ressenti
do nas sempre repetidas declarações de que não há hoje chefes de famíl i a  como 
os de antigamente, porque não se obedece mais a eles. Apesar de sua proverbial 
devoção pela paz - "mais vale uma má arrumação do que uma boa questão" - a 
famíli a  do velho José Clemente, o chefe político do Imbuzeiro, não esteve intei
ramente l ivre de questões. Da sua obstinada recusa em aderir a qualquer um dos 
lados na questão do povo do São Bento contra Lampião, resu ltou a expulsão de 
todos os residentes do Imbuzeiro de sua propriedade, o que l hes causou um pre
juízo material nunca mai s  recuperado, e provavelmente uma queda i rreparável 
de seu prestígio. Na atual questão de Jordânia, nos casos dos doi s  prefeitos assas
sinados, supunha-se uma simpatia mais assinalável e porventura qualquer tipo de 
colaboração - mesmo que não provada - entre eles e os participantes do Lado dos 
Santanas. Parece bem diferente a reputação do principal l íder político desta famí
l ia  atualmente, que marca sua postura de rejeição em relação à questão. Do ponto 
de vista dos participantes da questão, sua omissão é objeto de desagrado. Mas ao 
longo dos dez anos que se seguiram ao roubo das botas acumularam-se prejuízos. 
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Em virtude da pressão proporcionada pela Justiça, bem como da própria condi
ção de vida i mposta pelas relações de intriga, vários dos principai s interven ientes, 
de ambos os lados, retiraram-se de Jordânia  e, de qualquer forma, afastaram-se 
dos postos pol íticos. Possi velmente, o atual l íder não acolha menos agora, com 
sua omissão, as aspirações predominantes entre seus apoi antes. A recusa de ser 
sobrepujado pelo  in imigo, que pode ter i nci tado outras adesões, parece dar lugar · 

aos ensejos de restabelecer uma acomodação mais duradoura e minimamente 
confi ável , nos velhos moldes da intriga. 

O status político possui ,  sem dúvida, uma profunda correspondênci a  com a 
l i derança exercida em outros campos da vida na comunidade. Assumindo i sso, 
constatamos quase automaticamente o quanto as engrenagens políticas se fazem 
objeto de apropriação, de modo que as determinações vindas de outros centros de 
poder podem ser sempre submetidas a ajustes pecul iares com a vida social l ocal . 
No caso das questões, embora tais ajustes sejam por regra mascarados, eles são 
sempre objeto de suspeitas. Mas também podemos observar o mecani smo em seu 
extremo oposto. Engrenagens sociais locais também se podem fazer objeto de 
apropriação por parte de poderes deslocados, de modo a impor suas orientações 
nos cenários locais .  

Acredi to que essa dupla e mútua apropriação das duas ordens se manifeste 
em qualquer instância  de poder, onde quer que desponte qualquer t ipo de l ideran
ça. Recentemente, a CPI estadual do narcotráfico e da pi stolagem promoveu uma 
tentativa de paci ficação entre doi s  grupos de famíl i as em questão numa porção 
próxima ao rio São Francisco. Buscava ofic ial izar um acordo entre l i tigantes e 
com esse i ntuito veio a estabelecer contatos i nc lus ive com in tegrantes das fa
míl ias foragidos da Justiça.6 Acompanhei , na Assembléia Legis lativa do Estado 
a solenidade descrita como ato de pacificação, mas que somente logrou forjar um 
"termo de compromi sso", o qual nem todos os presentes assinaram . D iante de 
um público de fami l i ares, políticos e jornal i stas, o ato revestiu-se de muitos dos 
elementos de uma reunião de acordo no melhor estilo sertanejo.  Chamado a fazer 
seu pronunciamento, um dos protagonistas do confl i to propôs termos territoriais 
ao almejado acordo, modo tradicionalíssimo de viver uma situação de intriga , e 
conferi u à CPI o papel costumei ramente desti nado aos l íderes pol íticos e fami 
l i ares, o de  mediador. 

BARNARD Russo - Agora a gente pede às autoridades, a gente pede à Igreja, 
e vamos nos ajudar. Agora vamos fazer um acordo com respeito, durante os 
seis primeiros meses, nós vamos se respeitar, vamos marcar os l imites . Os 
Russo fica em Cabrobó, os Nogueira fica em Belém, os Benvindo fica em 
Belém, os Araquã fica em Mirandiba, que já tem muita gente, fica em 
Verdejante, fica em Belmonte, se eles disserem não ande em Salgueiro, nós 
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não anda. Deixe Petrolina, porque a gente trabalha e tem que resolver algu
ma coisa lá. É quando for com seis meses, a gente faz outra reunião, Vavá, 
fazem outra reunião, aí vamos distinguir se tiver tudo certinho, aí vamos 
ver quem é que vai voltar. Seu Manoel de Iaiá, que pode voltar para Cabrobó, 
que pode garantir, Vavá, que a pessoa acredita nele, e vamos ver onde é 
que a gente chega. Porque se a gente não fizer bem-feito, se a gente fizer 
um acordo, mas quando for com dois dias, um mês, c inco meses, nós 
quebramos, se a gente chegar aqui atrás do deputado Pedro Eurico, ele 
não vai dar mais confiança à gente, a imprensa não vai querer mais con
versa com a gente, nem os deputados, nem o poder público, nem a Justiça, 
nem o cidadão. 

Assistiu-se, naquela ocasião,  a uma complexa negociação em que,  de um 
lado, a CPI pedia a suspensão das agressões e, de outro, as famílias rei vi ndica
vam o direito de opinar sobre a polícia, ou por amortizações de seus débitos para 
com a Justiça, ou por subsídios materi ais, tudo que tornasse a paz algo mai s  
desejável e que pudesse si lenciar velhos rancores. 

RoGÉRIO CARLOS GONÇALVES - Então eu quero agradecer a todos, os deputa
dos que estão aqui ,  a Justiça que está aqui .  Agora eu peço, eu peço e faço o 
pedido ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Defesa Social do Estado de 
Pernambuco, isso eu posso pedir, porque a minha oportunidade é essa, eu 
peço remover os policiais que estão na cidade de Belém e de Cabrobó, para 
que a paz continue reinando naquela cidade, não quero dizer que é todos, 
mas existe algum envolvimento ( . . .  ) ,  porque na pol ícia mi l i tar existe pes
soas de bem, mas existem alguns que realmente fogem dos seus trabalhos. 
Então eu peço, secretário, que essa paz reine em nosso sertão, e que eu 
peço o remanejamento desses policiais. E quero, também, aqu i ,  pedir tam
bém aos Direitos Humanos e que observem que estou aqu i  como pai de 
uma criança ( . . .  ) que sofreu um tiro na cabeça, com a idade de 1 6  anos e 
que foi pelo pol icial que até hoje está trabalhando em Belém de São Fran
cisco; eu peço aos Direitos Humanos, e vamos ao sertão, e vamos fi scali
zar e vamos olhar os trabalhos desse pessoal no sertão. (Pronunciamento 
de uma l iderança da família Araquã, que antecedeu a le itura do Termo de 
Compromisso.) 
CLAYTON ARAQUÃ - Toda vida doutor, eu queria a paz, não é? Só que acon
teceu e a gente nunca podia controlar porque não tinha ninguém pra ajudar, 
ao nosso lado, né? Nem o outro lado. Aí ficava, por causa de ignorância, 
ficava um brigando uns contra os outros, sem . . .  só através de ignorância. Aí 
ninguém ganha nada com isso, né? Agora, eu fiz a proposta, primeiramen
te, e se o governo indenizasse o terreno da gente, as fazendas da gente, a 
gente podia é retirar do local e procurar outra vida, não é? Aí, a outra proposta 
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minha foi dessa maneira, que a gente aceite o acordo, que foi eu que fiz a 
proposta sobre o acordo, com as condições que a gente que 'tá na cadeia 
hoje - a gente acabando tudo que tem lá dentro, né? A família da gente 
sofrendo muito, lá fora, aí é dessa maneira - eu disse que a gente fazia o 
acordo, e eu concordo com o acordo, assino toda hora. Agora nas condi
ções, assim, que a gente possa responder o processo em l iberdade. Agora 
doutor, me desculpe, agora aqui para eu fazer o acordo, para eu ficar so
frendo na cadeia, meus fi lhos lá fora sofrendo, então doutor, eu, em minha 
maneira, eu não assino não, desse jeito não. 
DEPUTADO PEDRO EuRICO - Eu deixei, seu Clayton, pode ouvir, veja bem, 
seria um ato impensado, eu pediria ao jornalista aqui ,  seria um ato impensa
do e irresponsável dessa CPI se nós disséssemos ao senhor que o senhor 
agora estaria solto. Porque o senhor sabe que existem leis que precisam ser 
cumpridas e nós não podemos nos sobrepor à lei ,  aí porque o senhor está 
preso em função de delitos que o senhor deve ter praticado. O que que nós 
temos a fazer? Nós temos que fazer todo esse levantamento, isso aqui é o 
passo in icial que está sendo dado, e que o senhor, inclusive, participou 
através de seus fami l iares. Então, visto isso, primeiro, o senhor fala da ques
tão das terras. A questão das terras nós vamos procurar, evidentemente, o 
Incra que tem interesse de áreas para a reforma agrária, se poderia adquirir 
determinadas áreas ou fazer permuta com as famíl ias, para que as famíl ias 
possam, cada uma, ocupar as suas áreas. Agora, esses atos não podem acon
tecer num passe de mágica, o que seria completamente inviável e nós já 
começaríamos com uma situação de fortificação, ou seja, não daríamos um 
passo em canto nenhum. Então, o documento que está aí é esse, o senhor 
concordou com o documento, se o senhor quiser o senhor assina, se o se
nhor não quiser o senhor está . . . . É aquela coisa, a CPI abre espaço para 
resolver o problema de todas as famíl ias que quiserem colaborar, os três 
chefes já assinaram, os que estão com prisão preventiva decretada já assi
naram, e agora cabe a vocês e aos outros também decidirem qual é o rumo 
que vocês querem tomar. 
(Ruídos) 
CLAYTON : Veja bem doutor . . .  (si lêncio) 
DEPUTADO FERNANDO FERRO: ( . . .  ) e vai se in iciar esse processo. Gostaria 
que fosse adendado o compromisso e o acordo aqui assinado, com algumas 
questões colocadas de forma concreta. Primeiro lugar, que a partir da as
s inatura desse documento as autoridades, aqui presentes assumem a res
ponsabi l idade da recuperação econômica das atividades das famíli as en
volvidas no acordo. Assumem in ic iar processo de apoiar a recuperação 
econômica. 

Em segundo lugar, acho que é importante que se registre que, também, 
na ata desse acordo fique caracterizado que o processo, a busca da progres
são de pena, ou da inic iativa de se empenhar em reduzir os impactos das 
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penalizações - evidentemente, que observada a legislação e a ação do Po
der Judiciário - possa, de certa maneira, caracterizar gestos concretos. Por
que, como o texto foi colocado, e eu acho que [ante]  a preocupação de 
quem está diante [ . . .  ] ,  tanto tempo, de ódio, de violência, de desconfiança e 
de rancor, é preciso se caracterizar algumas in iciativas e compromissos. As 
autoridades, sem sombra de dúvida, serão as responsáveis  para chancelar 
um acordo desse tipo. Eu acho que se for feito acordo e, queria uma suges
tão, é que se fosse colocado nesses termos, as assinaturas das pessoas de
monstraria c laramente o interesse de todos a buscar o estabelec imento des
ses parâmetros e dessas condições para que o acordo, efetivamente, seja 
assinado no futuro. Na verdade, i sso é um termo de compromisso que está 
se construindo para iniciar uma negociação. O acordo, eu creio, que ele só 
pode ser assinado quando as garantias integrais estiverem asseguradas, mas 
aqui  estaria exatamente um primeiro termo de compromisso de in ic iar essa 
negociação. E o acordo, como foi anunc iado aqui ,  seria concretizado três 
ou seis meses a partir do gestos das autoridades, da Justiça, do Governo e 
das famíl ias para, efetivamente, real izar e viabi l i zar a proposta dessa nego
ciação que está aqui colocada. 
DEPUTADO PEDRO EuRICO - A CPI - por i sso que eu pedi a palavra, já com a 
experiência que tem o Deputado Fernando Ferro - a CPI concorda com as 
sugestões do Deputado Fernando Ferro, nós nos deslocaríamos depoi s  para 
uma reunião, vamos fazer uma reunião com as famíl ias .  Fazer um levanta
mento com o que nós já  temos, porque isso nós já sabemos, porque nós já 
estamos tratando disso há mais de três meses. Nós sabemos as reiv ind ica
ções que estão sendo feitas, não é? As dificu ldades que existem de parte a 
parte, nós vamos tratar isso a cada momento, mas fica logo garantido a 
você esse gesto que nós teríamos posteriormente ( . . .  ) que esse termo [ seja] 
não mais de compromisso, mas de acordo com os pontos concretos que 
serão objetos dos trabalhos a partir da CPI, do Min istério Público e do 
Poder Judiciário.  Ok? Então . . .  (Diálogo que se seguiu à leitura do termo de 
compromisso.)  

A relação complexa entre os poderes locais e o Estado pareceu-me mui to 
bem encenada naquela ocas ião .  A submi ssão de uma just iça privada ao dire i to 
público passava por negoci ações pessoais ,  entre deputados e l ideranças do con
fli to ,  várias delas sob prisão preventiva, em um processo arrastado por meses. 
Além disso, era preciso modular os rigores dos preceitos de Estado com a neces
sária brandura proporcionada pelas regras do dire i to ,  as quais os atores do confl i 
t o  convidavam a burlar, o u  sobre a s  quais aspi ravam s e  amparar. O poder de 
barganha do Estado também esteve a serv iço da disputa entre poderes l ocais ,  na 
qual idade de mediador entre as famíl ias. Estas múltiplas negociações parecem
me descrever melhor as relações de força na política, e de modo mais geral nas 
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relações com o Estado, do que a suposição de que todos os focos de poder só não se 
submetem àquele do Estado em virtude de alguma deficiência no segundo.7 Nes
sas relações, não há vencedores nem vencidos ; apenas composição provisória. 

Lideranças 

A mediação dos acordos só é suficientemente compreensível se for concebi
da i nseparavelmente da l iderança, que por sua vez conduz a uma descrição da
quele campo social ,  em termos políticos, territoriai s ,  parentais .  Liderança é algo 
de que se constata sob di stintas aparências e escalas, entre homens, mulheres, 
crianças, adultos, patrões, empregados, políticos, nas casas, nas ruas, nas esco
las, na igreja, e cada uma de suas formas de exercício exige descrições pormeno
rizadas que não caberia fazer aqui .  Este aspecto analítico que designo por l i de
rança certamente se preenche com a noção nativa de prestígio, algo que disti ngue 
todo aquele que reúne em si um certo tipo de poder capaz de beneficiar ou preju
dicar alguém e, nessas condições, conquistar aderentes e uma superioridade de 
status, uma diferença, uma singularidade. Clastres uti l iza a palavra "prestígio" 
para conceber a chefia nas "sociedades primitivas" separada do poder político, 
da autoridade ( 1 978 [ 1 974] : 1 43-4 ) .  Não é necessário supor uma identidade entre 
as sociedades a que se reportava Cl astres e a sertaneja para conceber a presença 
dessa forma de "chefia" (ou l iderança), concomitante ao exercício do poder tra
duzido na imposição de uma vontade sobre as dos outros (Ciastres, 1 982 [ 1 980] : 
1 07-8) ou em pecul iar combinação com elas. 

A l iderança em cada tipo de arena depende de relações que se efetuam em 
outras arenas, que sempre se interpenetram. Dona Sofia Santana é, sem sombra 
de dúvida, uma l íder entre os Santanas do Imbuzeiro, reconhecida como tal em 
Monsanto, no Imbuzeiro e em Jordânia, não só porque chefia e representa as 
casas onde vem res idindo ao longo da vida, com outros i rmãos solteiros, mai s  
novos e mais velhos, de ambos o s  sexos. Em assuntos políticos, ela representa 
sua casa como um todo, incluindo as casas dela descendentes. Sua posição não 
deve ser independente do fato de jamais se ter casado - as atribu l ações de uma 
mãe de famíl ia, a presença do marido a chefiar a prole são sempre fatores que 
contêm, se não impedem, a consolidação de l ideranças femininas8 - e de toda 
uma gama talvez insondável de atributos pessoais ,  e ainda pelo fato de Dona 
Sofi a ter-se tornado uma professora, formada na cidade e responsável pelo co
mando da escola da ribeira - condição que suscita e faz manter contato direto 
(com alguma ascendência) com um numeroso universo de v izinhos. 

As questões de farnílias promovem a emergência de uma figura de l íder, que 
é o chefe da questão. Freqüentemente, o papel é desempenhado por um chefe de 
família, um l íder doméstico mais atingido pelo confl ito, que acumule ou não 
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outras formas de l iderança. Esta junção é na verdade tão costumeira que se costu
ma deduzir, devida ou indevidamente, a intervenção de algum chefe de famíl ia 

· em qualquer caso de questão, do mesmo modo que também se deduz a interven
ção de algum l íder político. Menos concludentes costumam ser as suspeitas em 
torno do modo como se dão essas intervenções, se através de instruções ou consul
tas, de disponibi l idades materiais ou pessoais, com atitude de estímulo ou de 
apaziguamento. A ambigüidade derivada da suspeita de difíci l  comprovação é 
maior quando não há indícios de intervenção pessoal nas armas, o que não chega 
a comprometer a identidade entre desconfiança e certeza, operada do ponto de 
vi sta do in imigo .  Há, no entanto, casos em que a coincidência entre chefe de 
família e chefe de questão é mais assumida ou inegável .  Há muitos pais e fi l hos 
envolvidos nas mesmas emboscadas e nas mesmas tramas. 

Ocorre que também há primos e esta relação horizontalizada entre os parti
cipantes das questões proporciona que elas sejam pertinentes em um universo 
social  bastante mais di latado que o de dois grupos domésticos, sobretudo quando 
as pertenças sociais (fami l iares, políticas ou outras) de ambos coincidam menos. 
As adesões são sempre dificultadas e a neutralidade é mais recomendável quando 
se acumula relações com ambos os lados e esse é freqüentemente o caso quando 
se trata de rivais anteriormente muito próximos. No entanto, não é nada raro que 
os doi s lados se fortaleçam com as adesões sol idárias dos amigos que paradigma
ticamente corresponde à imagem do primo, sobrinho consangüíneo ou por afin i
dade do chefe de famíl ia que l idera também a questão. Este traço parece-me estar 
na base de toda formação de uma questão, na sua realização mais completa, e 
pode eventualmente aparecer em intrigas menos formidáveis .  Caracterizou a 
questão entre Borges e Santanas, Encarnados e Li vramentos. Para a casa de C le
mente Santana, quando ameaçado pelos Livramentos, acorreram muitos de seus 
sobrinhos, vindos de outras cidades juntar-se à defesa do tio. A adesão dos pri
mos foi decis iva para que a questão entre Gouveias e Santanas tenha assumido 
proporções tão avantajadas e, correspondentemente, um dos tópos mais encon
tradiços nas narrativas dessa questão é exatamente a fortaleza em que se transfor
mou a casa de Rosário Santana, graças à presença maciça de sobri nhos, que desta 
forma iam prestar sua ajuda, inconformados com a morte traiçoeira que infl ig i
ram ao primo Marlon . Em que pese a importância do parentesco e da residência 
na sua efetuação, a amizade pode ser descrita aqui como algo implicando motiva
ção pessoal e s impatia que, como notou Pitt-Rivers ( 1 954: 1 37), foge à aná l i se do 
antropólogo, mas mesmo assim precisa ser considerada ( cf. Wolf, 1 966: I 0). Ela 
está na base de ações arrojadas de adesão a uma causa com todos os riscos que 
podem comportar. Alexandre descreve o vínculo que o une a seu primo Igor 
como "corda e canga". Sua compreensão de amizade exige que se esteja com 
alguém não importa o que aconteça e por este motivo torna-se a cada dia mais 
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esquivo a novas amizades, mais apegado às antigas, mais relutante em dei xar 
para trás esses velhos laços em busca de uma nova vida, distante da questão. 
Di fic i lmente uma questão poderia assumir as proporções que atingiu em Jordânia  
sem uma adesão tão genuína e fiel dos meninos. 

Nas questões mais intensas, a adesão dos primos dá oportunidade para a 
emergência  de chefes de questão não mais como extensão óbvia  da condição de 
l íder dentro de um grupo doméstico, e no seio mesmo do grupo de primos. Esta 
di stinção de uma segunda forma de l iderança tem ressonâncias consideráveis 
dentro e fora do âmbito da questão propriamente dita; no que diz respeito à pró
pria definição ou natureza do que vem a ser uma questão, bem como a sua per
meabi l idade a moti vos, i nteresses, nexos de qualquer ordem - política, econômi
ca ou outra - que não se reduzem somente aos deveres do sangue. Isto se pode 
depreender a partir do ponto de vista dos chefes de famíl ia que acumulam em si a 
l iderança do conflito e do ponto de vista dos primos que se compõem em núcleos 
com maior ou menor autonomia  entre s i  e em rel ação aos chefes de dentro e de 
fora da questão. 

A participação dos primos nas questões costuma ser marcada por um caráter 
de adesão, muito mais do que de arregimentação. Trata-se menos de responder a 
um chamado do que de adoção de uma causa - de defesa ou vingança de um 
amigo ou parente. Isto possui impl icações sobre a natureza do vínculo entre os 
in tervenientes da questão e, de modo muito concreto, conduz ao problema da 
participação j uven i l .  Os chefes de hoje não são mai s  como os de antigamente, 
expl icou-me Clemente Santana, porque não se lhes obedece mai s  agora, como se 
fazia outrora. Essa convicção muito difundida explicari a a sempre aludida perda 
de controle que caracteri za as atuais questões. Há uma suposição l atente de que o 
chefe de família comandaria os rumos da questão e se não o faz, é por um defeito. 
Parece-me, contudo, que dadas as dimensões de algumas questões do passado, 
como a dos Pereiras e Carvalhos de Vi la  Bela (Wi lson, 1 974; Albuquerque, 1 976 
[ 1 957]) ,  Feitosas e Montes dos Inhamuns (Chandler, 1 980), ou dos Sampaios e 
Alencares (cf. Mello, 1 985 :237-40), há boas razões para desconfiar de certa au
tonomia por parte dos chefes de questão, e da juventude em particular, e que 
portanto há sempre uma tensão entre chefia  da questão e outras chefias.  Atual
mente, de toda forma, esta tensão pode ser lida na constante responsabi l ização 
dos jovens insubordinados pela magni tude da questão . 

Entretanto, tensão só descreve parcialmente a relação entre chefes e entre 
jovens e velhos, porque os termos de oposição também compõem parcerias. A 
colaboração ativa entre eles é alguma coi sa sempre deduzida, por tercei ros e por 
in imigos, e de fato muitas vezes não é negada. Aprova-se ou reprova-se certos 
atos;  ajuda-se de formas variadas a sua concretização, na escolha de um alvo, na 
viabi l ização das empreitadas, no fornecimento de meios materiais, no financia-
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mento; envolve-se de muitas maneiras com os atores em luta, fornecendo suporte 
médico, jurídico, material ,  humano. Uma questão comporta uma certa d iv isão 
não-estanque de trabalhos, segundo depreendo do que se atribui aos diversos 
i ntervenientes: alguns ocupam-se principalmente das armas, outros de arranjos 
logísticos ou estratégicos concernentes às relações diplomáticas com outros che
fes, outros, ainda, da boa manutenção das redes de informação sobre fatos e i n
tenções dos i nimigos, dos amigos, da opin ião pública, de que se podem incumbir 
as mulheres e outras pessoas menos atuantes nas questões. Mas, se esta divi são 
de trabalho conduz efetivamente a uma coordenação de esforços, é mais compli
cado deduzir dela uma organização hierárquica mais estável ou medir até que 
ponto os chefes aparentemente envolvidos possuem, de fato, o comando de seu 
lado na questão. O próprio andamento de uma questão como a de Jordânia,  as 
ações de ataque e defesa contra o in imigo, dependem de tomadas de decisão 
locai s, imediatas e progressivamente dotadas de secretismo. Essas ações táticas 
nem sempre são tomadas em comum acordo e muitas vezes atendem a anseios 
não-parti lhados por todo o conjunto de participantes. Tudo i sto contribui para 
uma atomização da questão, que é na verdade um de seus traços diacríticos. 

Se de fato cada um dos lados de uma questão constitui uma totalidade, trata
se de uma totalidade desprovida de unidade, que não u l trapassa a soma das par
tes, não sui generis neste sentido. Essa condição é muito especialmente perceptí
vel na questão que vigora em Jordânia, dadas as suas dimensões mai s importan
tes .  Alexandre é muito preciso quanto às responsabi l idades de seus primos, i ndi
vidualmente ou em grupo, em cada ação planejada e executada pelos Santanas. 
No seio da questão contra os Gouveias, foram produzidos desafios e vinganças 
particulares. Não se fazem reuniões de todo um lado para dec idir sobre a vingan
ça ou perdão por uma ofensa a um irmão, um pai, um marido, um fi lho.  Apenas 
age-se e esta ação passa a computar ou não na questão, conforme as relações de 
parentesco, de amizade ou de subordinação, que se possui  entre os outros prota
gonistas de ações s imi lares. Mesmo em outras questões, como aquelas ocorridas 
em Monsanto, cujos passos eu pude acompanhar em maiores detalhes, eviden
cia-se sempre uma boa variação de grau e das formas de participação, dos indi ví
duos e das coletividades. Os cunhados de Clemente só partiram para a luta arma
da quando um de seus irmãos foi atingido pelos Li vramentos (ver Capítulo 2);  o 
próprio status de Clemente na questão alterou-se, no tempo, tornando-se um dos 
seus  focos desde que ameaçado pelo inimigo. O confl i to em que Leopoldo se 
opôs aos Borges também explicita a atomização de uma questão na própria d ifi 
culdade que se  tem, neste caso, de  designar os  antagonistas com um único nome 
de famíl ia, Santana, Agui ar, ou outra (ver Capítulo 4). Assim, compreendo que a 
própria figura de chefe de questão não tem sempre contornos tão n ítidos como se 
costuma atribuir aos chefes do passado. Quando coincide com a de chefe defamí-
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lia, a obediência é, em algum grau, questionável .  Ou então, quando os dois pa
péi s  são distintos, podemos observar uma dispersão da l iderança de um conflito 
por vários chefes jovens, homens que se destacam na vida em armas e que tomam 
a frente nas decisões concernentes a e la .  De todo modo, uma questão nunca é 
bem descrita sob um modelo de si stema fechado de vi nganças que se sucedem 
segundo uma ordem de parentesco; ela é um tecido aberto formado de encaixes 
entre propósitos de vingança, e porventura outros, não necessariamente idênticos 
nem perfei tamente ajustávei s .  

Se, de  fato, por vezes parecem muito frouxos os  elos entre episódios da  ques
tão, a sua integridade, ou seja, aqu i lo que impede que cada um desses episódios 
não constitua episódios i solados mas uma total idade, deve ser proporcionada pela 
coesão entre os responsáveis  pelos elos, i sto é, pelas relações entre participantes da 
questão. As relações não são necessariamente todas da mesma natureza e a coesão 
de um lado da questão pode resultar de vários vínculos: do respeito quase devoto 
que se tem, nesse universo, pelas tiguras paternas e maternas, que leva tantos fi l hos 
a servirem nas questões de seus pai s;  da dependência  intrínseca entre um cabra e 
seu patrão, que os leva a assumir causas um do outro; da amizade no seio de uma 
mesma geração, que foi apontada como motivadora maior de tudo o que veio a se 
suceder em Jordânia.9 O povo de Rosário, excluindo os servidores (seguranças, 
chamam uns, cabras ou pistoleiros, dizem outros), era basicamente constituído por 
seus fi lhos e pelos primos deles, em variados graus. Gente com quem seus fi lhos 
passaram i nfância e juventude. Que conhecia exatamente nas mesmas condições 
alguns daqueles que vieram a tornar-se seus inimigos. Estes são os meninos, o 
grupo ativo dessa questão e, segundo creio, presente e desempenhando funções 
análogas em outras, quando envolvem mais· de uma casa . Entretanto, eles também 

· parecem dividir-se em pequenos grupos, que se voltam para di l igências distintas e, 
supostamente, independentes . A possibi l idade de aderir, retirar ou fazer o câmbio 
de adesão fica sempre em aberto, como na política. 

Há sempre uma divisão etária, bem próxima daquela divi são de trabalho no 
seio de cada lado de uma questão. Entre os meninos estavam alguns estudantes 
de cursos superiores em Recife e no Rio de Janeiro .  Ao longo da questão, alguns 
deles se casaram e formaram suas próprias famílias. Muitos tiveram de se afastar 
da cidade em função da clandestinidade em que foram lançados . Mas tai s condi
ções não impl icaram sempre em afastamento da questão. Assim, a menoridade 
aludida na categoria menino não parece qual ificar todas as relações efetuadas por 
essas pessoas, relações que não se esgotam na questão mas que virtualmente 
nunca se façam independentes dela. 

A relação dessa juventude que compõe o grupo dos meninos com a geração 
sênior de sua famíl i a  é muitas vezes ambígua e tal ambigüidade se traduz na 
negociação de sua autonomia perante os mais velhos. Ouvi diversas vezes despi-
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rem de responsabi l idade afamília Santana ou afamília Gouveia dos fatos que se 
sucederam em Jordân ia nos anos 90: "Isso é coi sa de jovens." Esses meninos são 
considerados Santanas ou Gouveias, mas, dizem alguns, são gente da rabeira ou 
da ponta . 10 A noção de "alocação de responsabi l idade" pode ser resgatada aqui  
para dar um dos  significados que possuem os grupos de meninos perante seu 
universo socia l .  (cf. Gluckman, 1 972; Peters, 1 972). A juventude, com efeito, 
suporta o ônus desta responsabi l idade, mas isso não impede supor que ela atenda 
também aos anseios dos mai s  velhos . Em alguns casos, i sto é reconhecido por 
todos aqueles que admitem aprovar algumas das decisões dos jovens. E i sto acon
tece nesta e em todas as questões que vim a conhecer. 

Mesmo que se admita a colaboração entre as gerações ou, mais ainda, as 
divi sões de trabalho e etária que uma questão abriga, não decorre disto uma ne
cessária ausência de autonomia de cada grupo que compõe tais d iv i sões.  A 
"alocação de responsabi l idade" tem efeitos concretos, não é mera ideologia nati
va que mascara a realidade das coisas. Os jovens assumem tomar decisões cruc iais  
sobre o andamento da questão, como por exemplo, armar uma emboscada ou 
mesmo escolher um alvo, sem i ntervenção dos mais velhos, embora não seja 
preci so pensar que esta seja a regra. No caso de Jordân ia, em particular, os m ai s  
jovens não constituem hoje um grupo propriamente dito e é d e  supor que desde o 
início da questão tenha existido divisões, mais ou menos provisórias no in terior 
dessa divisão etária. Com ou sem o conhecimento dos demais ,  cada pequeno 
grupo se responsabi l i za por suas táticas e pode ter interesses diferentes na ques
tão . Alguns, por serem mais próximos de determinadas vítimas, ocupam-se antes 
de uma v ingança do que de outra ou desinteressam-se da questão, dependendo 
do rumo que lhe for dado, por exemplo. Assim, não há homogeneidade nas rela
ções horizontais e do mesmo modo não há nas verticais :  as questões de famíli a  
não suscitam organ ização piramidal e rígida dos  centros de  decisões . 1 1  Não 
obstante, membros de um dos lados com freqüência supõem exist ir entre os in i 
migos uma organicidade que não reconhecem entre s i  mesmos. Sugiro que entre 
os membros de um mesmo lado existe colaboração ou coordenação de ações e 
propósitos, mas não submissão a estes . A questão possui sua configuração a cada 
momento modificável .  Reduz-se, neste sentido, a uma cisão que promove ade
sões de cada lado, reunidas em torno de um nome de famíl ia - possivelmente, o 
conjunto dos membros de um lado, em determinado momento, nunca funcione 
outra vez como uma famíl i a  fora da questão. 

Sentidos da questão 

Como poderia ser descrito o campo de força social aqu i  submetido a análi
se? Através das brigas de família, o que encontro são focos de força dispersos, 
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mas com pontos de articulação - e não obrigatoriamente de incorporação - entre 
s i .  De sorte que cada um dos lados da questão não constitui uma unidade plena 
nem mesmo por oposição ao outro, formado por um tecido soci al também inter
namente diferenci ado. Quem quer que se debruce sobre os rumos tomados por 
uma questão observa a dificu ldade de relacionar todos os seus atos entre s i ,  em 
uma seqüênci a  única de ofensas e vinganças. Surgem epi sódios a muito custo 
relac ionados aos outros, mas os quais se atribui com maior ou menor consenso à 
mesma questão. Não há como supor que o assassinato dos prefeitos, do fi lho de 
criação de um cabra, de um am.igo, de um primo, tenham o mesmo peso para 
todos os Santanas que brigam com Gouveias. De resto, essas designações dos 
lados não descrevem unidades de fronteiras predefin idas: faz-se sempre necessá
rio acrescentar quais Santanas, quais Gouveias - e quais Albuquerques, quais 
Borges etc . ,  acrescidos de que outros membros de outras famíl ias - nos estamos 
referindo. Em l uta, detectam-se pequenos grupos que todos assumem como i nde
pendentes e insubmissos, daí a extrema dificu ldade de forjar um acordo aceitável 
por todos os engajados na questão . 

Concretamente, o trânsito entre as questões e a política se dá através de toda 
uma trama de a l ianças voltadas para propósitos díspares. Quando os grupos que 
tomam parte em questão sal ientam sua autonomia em relação a outros com os 
quais estabelece parceria, quando se procura assumir  interesses e ações disti ntos 
no i nterior de uma questão, definem-se ao mesmo tempo as fronteiras dos grupos 
entre si e as suas posições relati vas no i nterior de l imites mais inclusivos. E por 
outra parte, os l imites são tanto mais inc lus ivos quanto maior o prestígio que um 
grupo puder atingir, quanto mais aderentes consegue susci tar, quanto mais nume
rosos, mais diversos e mais intensos forem os víncu los que puder estabelecer. 

· Não é casual que as facções políticas intitulem também os lados das questões. 
Não é prec i so que haja  correspondência entre as posições dos atores nas duas 
arenas de di sputa, mas a circulação entre elas não é algo estranho ao modus 
operandi deste campo social .  Quando os lados das questões afi l i am-se e obtêm 
adesão nas l ideranças de partidos rivai s ,  a questão assume suas proporções mais 
avantajadas. 

As questões de família não são cabalmente compreensíveis sem que apreen
damos a configuração desse campo social e o mesmo se poderia d izer de outras 
esferas da vida social ,  notadamente da política, que tendem a ser reduzidas em 
termos de insuficiência de aparatos de Estado que as detenham sob seu controle. 
De modo s imi lar, do ponto de vista do parentesco, o cognati smo que se verifica 
também costuma ser tratado nos termos da sua insuficiência para a consol idação 
de grupo corporado, que u ltrapasse o indiv idual ismo das "relações diádicas" (que 
atinjam a condição de sociedade em sua plena acepção) .  Tai s  reduções normal
mente veicu lam juízos de valor com respeito ao fenômeno em discussão e à pró-
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pria sociedade que o produz e desta forma exprime sua posição de subordinação 
no seio de uma sociedade que a engloba. Sem dúvida, as brigas de famílias serta
nejas envolvem valores morais ,  possuem relação com a política, com a organ i 
zação d o  parentesco, com certas formas d e  crimina l idade. Podem i nc lus i ve ser 
cons ideradas a partir dessas perspecti vas, mas não subsumidas nessas esferas, 
porque e las não são estanques, nem mesmo absolutamente di scerníveis  umas 
das outras. O modo como umas invadem as outras só é compreensível  cons ide
rando a perspectiva n ativa e local - mesmo que n ão coincidente com os pontos 
de vi sta nativos. 

Sangue e amizade são as razões pelas quai s  dois acusados de envolvimento 
na  questão de Jordâni a, em sessão de acareação da CPI, procuram dist inguir-se 
da condição de pistoleiro, sinônimo contextual dafama de bandido. 

PRIMEIRO AcusADO - Olhe ( . . .  ), aqui é conversa de homem, não é cabra 
mentiroso não, e o seguinte que tudo que eu estou falando aqui é a verdade, 
se um dia eu tiver um mal a você não é papo com ninguém, é papo com 
coisa que você já fez com a minha família, porque eu para fazer uma coisa 
eu não sou pago por n inguém não, faço por vingança, por honra, eu não sou 
você não que é dominado por dinheiro, você é dominado por dinheiro e 
muita gente sabe, você é pistoleiro deles, de aluguel, agora eu sou de honra 
que há 1 5  anos que eu vivo dentro de uma questão morrendo família minha, 
vivo por honra não é por ganhar dinheiro de n inguém não preciso de viver 
em braço de ninguém não. 
( . . . ) 
SEGUNDO AcusADO - Se eu fosse pistoleiro de aluguel já tinha saído da ca
deia como você já saiu uma vez pela Rosário Santana, dinheiro de política 
tirado dos cofres da prefeitura, se lembre que você já saiu da cadeia e quem 
l he tirou da cadeia foi Rosário Santana. 
PRIMEIRO AcusADO - Ninguém me tirou da cadeia nem Rosário Santana. 
SEGUNDO AcusADO - Eu estou há 5 anos preso, eu não tenho dinheiro para 
dá ao meu advogado para ele beber uma água mineral , inclusive 4 proces
sos que ele vem resolvendo meu aqui eu nunca dei um dinheiro para ele 
abastecer um tanque de combustível ,  que eu não tenho condições. (Trans
crição textual das Notas Taquigráficas da acareação entre dois acusados de 
envolv imento na questão de famílias de Jordânia.) 

Na circunstância de uma acareação perante uma CPI, a manipu l ação de 
valores em prol da própri a reputação deve ser feita de modo mais consciente do 
que em circunstânc ias mais corriqueiras. A consciência da audiênc ia  de seu 
depoimento pode ter levado o primeiro acusado a uti l i zar o termo honra ,  quase 
sempre uti l i zado para expl icar as motivações de uma questão para forastei ros, 
como eu, por exemplo. Todavia, é menos óbvio o modo como podem contribuir  
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para a situação penal de ambos as suas alegações de motivações de sangue e de 
amizade. 

Embutida no depoimento do segundo acusado está a motivação pela  qual 
tomou parte em um dos lados da questão : a ação do lado rival era articu lada, por 
dinheiro ou por mando, a um i nimigo pessoal seu, mais exatamente o primeiro 
prefeito que supostamente favorecera a prima Rosário Santana com recursos da 
prefei tura. Em outro momento de seu depoimento, o segundo acusado havia dito 
que seu tio morrera assassinado por mando daquele mesmo prefeito .  Aqui lo  que 
abona o caráter de seus crimes é implícito e não sei se bem decifrado em cortes 
muito estranhas aos códigos locais .  Um interesse pessoal o terá levado a partic i
par do assassinato do primeiro prefeito e suas ações subseqüentes são ditas efei
tos do momento original ,  por conta dos in imigos que eram de outros, mas que se 
tomaram seus .  

As relações de sangue e de amizade podem ser s imétricas ou assimétricas. 
As diferenças em plano econômico, político, etário, em suma, de prestígio inter
ferem na distância das posições que se mantêm no seio de vínculos dessa espécie. 
A lealdade confunde-se mais faci lmente com subordinação quanto maior for a 
assimetria imputada a determinada relação. Por este motivo, é bastante mais ar
riscado para alguém de baixa condição ser identificado a um pistoleiro e portanto 
a um bandido do que para alguém da el i te.  A al ienação do poder de fogo é oposto 
lógico da lealdade implícita que deve reger as relações de sangue e amizade, as 
quais presumem, ao mesmo tempo produzem - nem homogeneidade, nem igual
dade absoluta - uma aproximação entre diferentes (ver Capítulo I ) . Mas, de fato, a 
procedência desse argumento é sempre discutível e ninguém está imune de pegar 
fama de bandido. Correspondentemente, uma condição social bai xa ou alta não 

· obstrui nem determi na que uma reputação seja defendida e salvaguardada. 
Essa negociação de sentidos está em jogo nas participações com afi l i ações e 

moti vações diversi ficadas que têm lugar em uma questão, toda vez que ela assu
me dimensões mais avantajadas, e qualquer que seja  a condição soci al do partici
pante. Toda questão se agiganta através das adesões que ela suscita no plano das 
ações armadas. Mas esta é também a razão pela qual uma questão é um fenôme
no i nternamente diferenciado e não um bloco monol ítico consti tuído por grupos 
bem del imitados, reunidos em torno de uma mesma causa, de modo que suas 
vinganças possam tomar rumos mai s  ou menos previsíveis .  Esta heterogeneidade 
é reconhecida pelos nati vos e i sto se combina com a diferença de status concedi
do aos participantes da questão e com a di stinção de significados de cada ato e de 
sua pertinência com relação à questão. O depoimento à CPI prestado por aquele 
"Segundo Acusado" demonstra essas diferenças e distinções quando ele inclu i ,  
na sua longa l i sta de vítimas da questão de família de Jordânia, uma série de 
nomes de que eu não ouvi menções anteriores, porque efetivamente não compu-
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tam nas narrativas dominantes, que circulam na boca do povo e na mídia. Os doi s  
acusados sugerem que  sua  entrada na questão se  deu por suas próprias razões de 
famíli a  (um tio assassinado e um sobrinho seqüestrado) e de fato tal argumento 
tem efeitos na consideração de que são alvo no i nterior dos lados aos quais  ade
rem, quando os outros membros não os consideram meros pistoleiros. 1 2  Mas são 
as causas e a participação dos Santanas e dos Gouveias, i sto é, aqueles Santanas 
e Gouvei as da gema, as que produzem os nexos que por sua vez proporcionam o 
eixo narrativo da questão. 

O envolvimento de alguém nas ações de autoria testemunhada ou explicita
mente assumida é freqüentemente deduzida. A cada intervenção armada atribuí
da a um membro da questão, mais ele se aproxima desse l imi te que é o da figura 
do bandido, ao passo que para suspender suas atividades i legais  vê-se na  contin
gência de neutral izar as forças in imigas (pode também optar por se retirar), el i
minando focos de sua l iderança. Há sempre um jogo complicado e suti l ,  não 
suficientemente s intetizado em uma dialética do desafio e da resposta, entre ten
tar salvaguardar sua reputação, e l iminar o in imigo, fazer-se um vingador ou um 
bandido, vingar-se ou defender-se, vencer ou sucumbir, agir ou estar sujeito à 
ação de outrem, responder aos próprios anseios ou às expectativas e ordens de 
outros , que tem resu l tados concretos no prossegu imento ou suspensão das 
investidas armadas, mas que nem sempre é contemplado nos seus s ignificados 
dominantes. 

Toda esta ambigüidade e negociação em torno das famas, da condição de 
autonomia  e l iderança, das atribuições de pertenças sociais ,  possuem efeitos na  
escolha dos alvos e das imputações de  autoria e ,  portanto, no encadeamento dos 
fatos que compõem uma questão. Tudo i sso confere a uma questão os seus senti
dos. Durante seu depoimento à CPI estadual do narcotráfico, um l íder da famíli a  
Santana foi interrogado acerca das principais formas de  criminal idade em seu 
município: o plantio e tráfico de maconha, o confl i to político e a questão das 
famílias. Sobre esta última, as perguntas se concentraram sobre o tema da verda
deira motivação que levava Santanas e Gouveias matarem-se uns  aos outros : 
política ou tráfico. O interrogado respondeu, então, que "a briga" acontecia entre 
"alguns membros da família Santana com alguns membros da famíl i a  Gouveia", 
ambas numerosíssimas e, acrescente-se, espalhadas por vários municípios .  Pode
ria dizer também que da mesma maneira se constituem as facções políticas ou as 
"equipes" às quai s se acusa de narcotráfico, assalto ou pi stolagem. Indiretamen
te, esclareceu que não se pode fazer coincidir os l imites das famíl i as e os das duas 
facções políticas de mesmo nome, muito menos com eventuais quadri lhas.  Quan
to ao tráfico de entorpecentes, para ele, só havia "matutos", vez por outra p lan
tando sua roça de maconha, para pagar alguma dívida, com ou sem o assentimen
to do resto da famíl i a. Não forneceu nenhuma conexão fundamental, entre polít i-
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ca, narcotráfico e guerra das famílias ou mesmo com membros de alguma delas. 
De certa forma, o i nterrogado demonstrou que na apreensão do fenômeno pelos 
aparatos de Estado está embutida uma ideologia a seu respeito, que excede suas 
considerações sobre a legalidade dos atos, uma vez que induz a uma compreen
são inadequada do que está em jogo al i .  Em suma, na resposta esteve latente a 
mesma hipótese que terá guiado a pergunta. Toda perspectiva, dos atores,  da 
Justiça, da política ou qualquer outra é nativa de alguma forma e, reduzidas a si 
mesmas como se fossem as únicas, por certo são redutoras, mesmo que não obriga
toriamente falsas dentro de seus próprios critérios. O fato de serem assim parciais 
não supõe que devam ser desprezadas; ao contrário, todas essas perspectivas e 
todos esses "saberes" ou "discursividades" locais inscrevem-se no fenômeno. 

De um ponto de vi sta local, podemos nos aperceber como as perspectivas 
estão articu ladas na própria forma de exi stência das pessoas ; mais do que uma 
superposição de pontos de vi sta, os sentidos sociais se s intetizam em cada ato, de 
modo mais ou menos consciente para os próprios nativos. Se não fosse assim, 
uma questão, por exemplo, teria rumos bastante mai s previ síveis e, bem como as 
outras formas de del inqüência, seria também mai s  fac i lmente controlada do pon
to de v ista dos aparatos de Estado. As quadri lhas ou "equipes", as famíl i as, os 
grupos de interesses diversos seriam faci lmente del imitáveis,  i soláveis ,  submeti
dos. Se não o são, não é somente porque tais aparatos são incorporados às vivências 
e saberes locais - incorporação que decorre precisamente da dinâmica social que 
preside aos outros fenômenos. O fato de identificar um ato como delinqüente, ou 
como expressão da política local ou como mero reprodutor de uma tradição cul
tural antiquada dificu lta ou impede vis lumbrar o modo como ele se redefine em 
suas articulações com a justiça, com a "grande política" e com uma pluralidade 
de princípios de ordenação social .  O mesmo movimento que confere um caráter 
centrípeto a uma suposta unidade ou totalidade também enxuga o fenômeno de 
suas sutis variações de objetivos e motivações. No entanto, essas articulações são 
a condição de renovação e persi stência desses mesmos fenômenos. Ao invés de 
tomar as brigas de famílias como uma peculiaridade, de torná-las um objeto sobre 
o qual podemos produzir um conhecimento, podemos tornar seu entendimento 
um instrumento para problematizar saberes, procedimentos, fenômenos, dos quais 
nós mesmos tomamos parte e desta forma questionar a real existência de tai s 
instituições, entidades ou princípios i solados de suas real izações, sempre locais .  

Notas 

1 O termo questão é freqüentemente uti l izado em Jordânia na designação de conflitos entre 
famílias do passado, muito mais do que intriga. Em Jordânia, em particular, aplica-se o termo 
briga ao conjunto dos episódios que serão relatados. Briga descreve ainda os momentos ou 
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períodos em que as trocas de agressões físicas se intensificam ou se efetuam concretamente; 
termo intercambiável com confusão. Seu leque de signi ficações é portanto equivalente ao da 
categoria questão. Se há alguma especificidade no uso da categoria briga, ela diz respeito à 
dimensão e ao caráter inauditos desta questão na história daquela comunidade. "A briga" 
refere-se sempre à questão entre Santanas e Gouveias iniciada nos anos 90. A briga distingue
se por sua capacidade superior de agregar questões a princípio dispersas. Abro mão de uti l izar 
o termo briga como uma categoria sinônima de questão. Por minha conta, uti l izo o termo briga 
em referências mais genéricas, em especial quando evito aludir às especificidades das catego
rias questão e intriga. Minha preferência por ele, em detrimento de outros correlatos como 
luta, conflito ou guerra, outra vez, reproduz a preferência que encontrei entre os nativos pelo 
mesmo termo. 

2 Dados sobre a questão de Jordânia foram também obtidos através de notas taquigráficas da 
CPI Estadual e Nacional do Narcotráfico, pelo que agradeço aos deputados e funcionários que 
as forneceram como fontes para minha pesquisa. 

3 Palmeira e Heredia ( 1 995) observaram o uso do termo Boca Preta para designar a facção de 
oposição, em sentido claramente depreciativo. O sentido do termo em Jordânia é bastante 
singular a este respeito, uma vez que uma das facções em disputa veio a assumir tal designa
ção, em confronto à facção rival, chamada Camundongo. Explicaram-me que o termo Boca 
Preta alude aos cães, em que se pode notar o desenho em negro da boca. Alguém dos Santanas 
acrescentou-me que consideram os cães de boca preta causadores de prejuízo, por gostarem de 
abocanhar bodes das criações. Algo similar pode ser dito acerca dos camundongos que se 
assumem enquanto tais, a exemplo de seus opositores. 

4 Talvez seja interessante seguir uma das orientações metodológicas sugeridas por Foucaul t :  
"o importante não é fazer uma espécie de dedução do poder que, partindo do centro, procura
ria ver até onde se prolonga para baixo, em que medida se reproduz, até chegar aos elementos 
moleculares da sociedade. Deve-se, antes, fazer uma análise ascendente do poder: partir dos 
mecanismos infinitesimais que têm uma hi stória, um caminho, técnicas e táticas e depois exa
minar como estes mecanismos de poder foram e ainda são investidos, colonizados, uti l izados, 
subjugados, transformados, deslocados, desdobrados etc., por mecanismos cada vez mais ge
rais e por formas de dominação global " ( 1 982a [ 1 979] : 1 84). 

5 Recorrendo a uma formulação de Landé ( 1 977a :XIX) ,  os mediadores fazem corresponder 
seus objetivos pessoais a objetivos coletivos, sobretudo quando eles correspondem a objetivos 
pessoais de outros membros do grupo (de um tipo ao qual define como "diádicos não 
corporados"). 

6 B arreira debruçou-se também sobre pactos e campanhas oficialmente promovidos para me
diar conflitos, vi sando controlar a violência no Estado do Ceará ( 1 998: 1 65) .  

7 Neste sentido, nota-se a diferença em relação ao que sugere B lok a respeito do surgimento da 
máfia no ambiente rural da Sicíl ia :  " . . .  eles agora fazem incursões com êxito na ainda frági l 
rede do Estado, e então forçam a autoridade formal a entrar em acordo com eles pragmatica
mente" ( Blok, 1 988 [ 1 974) :93) .  Wolf sintetiza o argumento que repousa as relações patrão
cl ientes na fragi l idade do Estado: "Notamos então que a rede formal de poder econômico 
existe ao lado ou entremesclada com vários outros tipos de estruturas informais que são 
intersticiais, suplementares, paralelas a ela" ( 1 966: 1 -2). Para a construção de uma visão crítica 
a este respeito, ver Landé ( 1 977:xvi) .  

8 O controle da fecundidade feminina tem sido apontado como condição indispensável da 
subordinação feminina; as mulheres que atingem uma posição equiparável a do homem seriam 
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j ustamente aquelas excluídas da função procriadora, pela idade ou estado civi l  (Héritier, 
1 989:26). As mulheres sertanejas acedem efetivamente a posições de liderança e tal posição é 
reconhecida. Nesse caso, costumam ser mulheres mais velhas, por qualquer motivo desemba
raçadas da subordinação a um homem (solteira, viúva, divorciada, que pode prevalecer sobre 
outros irmãos solteiros, pais muito velhos, maridos de classe social inferior). Este assunto 
exige uma observação mais objetiva e minuciosa. 

9 A interconexão de relações de patronagem e amizade foi apontada por Pitt-Rivers ( 1 954: I 56). 
10 A posição central ou periférica atribuída a um indivíduo, no âmbito de sua pertença a uma 
famíl ia, com a referência genealógica (embora não somente genealógica) que i sto supõe, é 
descrita através das categorias da gema, ou do tronco, que se opõem a ser de um ramo. Quan
do se desqualifica a importância dos jovens na questão dos Santanas e Gouveias, não se o faz 
aludindo ao seu grau de consangüinidade com relação ao tronco. Parece tratar-se de uma 
qual i ficação mais exclusivamente de status social . Uma vez que definitivamente as taxas de 
consangüinidade não são suficientes para definir a qualificação de um indivíduo como sendo 
ou não da gema e do tronco, nota-se que o status produz efeitos na própria configuração 
genealógica. 
1 1  Assemelha-se, assim, à descrição da organização famil iar de uma aldeia e da máfia sici liana, 
segundo B lok ( 1 988 [ 1 974] : 1 26 e 1 45 e ss . ) .  
1 2 No interior da pistolagem, há também códigos de conduta que exprimem a negociação em 
torno de uma reputação ou fama. Este parece ser o caso da rejeição em matar de cruzeta, isto 
é, fingindo-se amigo da almejada vítima. Segundo contou-me Alexandre, Artur Montinho 
deixou de realizar uma emboscada que lhe foi solicitada por um conhecido agenciador de 
pi stoleiros de M onsanto porque ele lhe indicou o alvo abraçando-o, de modo falsamente amis
toso. A cruzeta compromete o sentido de adesão que pode estar latente também no mundo da 
pistolagem, se considerarmos que as transações financeiras não anulam necessariamente este 
sentido de adesão, abruptamente suspenso se o mandante ou o executor se fizer passar por 
amigo da vítima. Barreira ( 1 998) mostra o modo como o mundo da pistolagem é atravessado 
por uma ética de lealdade, que me parece reforçar estas considerações. 





CONCLUSÃO 

Totalizações e parcialidades 

m ma palavra precisa ser dada sobre duas categorias que del imitam o próprio 
L,!J tema de meu trabalho, a de intriga e a de questão. Elas são intercambiáveis, 
como disse antes, no uso nativo e, insi sto, também no uso que faço delas aqu i .  No 
entanto, não assumo que meu uso coincida em absoluto com os dos nativos. En
tre os habitantes de Monte Verde, Monsanto e de modo particularmente recorren
te em Jordânia, em grande medida as duas categorias são s inônimos de briga e 
designam a sua condição por excelência, que é a de família, estados de antago
n i smo intenso que ameaçam a integridade física dos adversários que são sempre 
coletivos mas entre os quais alguns são atuais e outros potenciais .  Quando não 
são de família, assumem um significado muito mai s  vago, e designam um estado 
de relações individuais ou coletivas marcadas por um antagonismo declarado. 
Por minha conta, procurei acentuar uma di stinção que os nativos efetuam, porém 
sem tanta ênfase. Se estas categorias abrangem todo o desenrolar de um tal con
fl i to ,  alguns de seus momentos tendem a ser chamados questão, distinguindo-se 

· da condição de intrigado, em que se entra quando predomina sobre as agressões 
físicas a evitação do adversário, definida basicamente em termos de respeito ao 
território in imigo, por acordo explícito ou tacitamente. 

Algumas considerações são necessárias para justificar o fato de ter mantido 
em primeiro plano uma distinção entre estas categorias que talvez não possua 
exatamente a mesma posição no uso nativo. Mesmo porque, ao proceder assim, 
arri sco sempre sugerir que as duas coisas são mais estanques do que elas real
mente são. Porém, vi-me incl inada a proceder desse modo guiada pela freqüência  
diferenciada que percebi no uso desses termos, de  acordo com os locais onde 
real izei minhas observações de campo. Somente em Monte Verde, vi  intriga ser 
preferencialmente uti l i zada para designar todo o processo, justamente ali onde 
não pude registrar nenhum fenômeno da envergadura alcançada em outros casos 
de Monsanto e Jordânia.  Em Monte Verde, as suas intrigas parecem atingir cole
tividades mais focal izadas, del imitadas, e produzir menor impacto na rotina e nas 
relações de uma comunidade. São muito menos indivíduos que se envolvem em 
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episódios também menos numerosos, de forma que a briga é basicamente v ivida 
através de uma série de códigos de conduta e de respeito, que acredi to ter mostra
do serem também objeto de uma disputa muda e surda. Uma disputa cuja presen
ça se faz notar também nos outros municípios, mas de modo muito interrompido 
pelos confrontos físicos e abertos, bem mais ruidosos, que acabam por predomi
nar na coordenação da vida das pessoas envolvidas e mesmo outras . Também é 
verdade que com o passar do tempo, muitas das questões - e  o mesmo deve se 
passar com "a briga" que se vive em Jordânia  atualmente - entram em período de 
calmaria prolongada mais concebível , durante os quais antigos in i migos podem 
de novo conviver. As di stâncias entre e les podem ser reduzidas gradativamente, 
mas, supostamente, jamais anu ladas. Vis lumbra-se hoje um futuro casamento en
tre parentes próximos dos Borges e Santanas que se enfrentaram no passado. Mas 
i sso não é de fato nenhum acontecimento que imunize as duas famí l ias contra 
questões vindouras, que sempre podem tomar i mpulso com aquela outra aparen
temente resolvida do passado. Por i sso se diz tanto que intriga nunca se acaba e 
se v ive segundo este princípio, o qual ,  quando perde sua expressão territorial ,  
pode ainda ser l i do em uma etiqueta, vál ida para aqueles que são próximos de 
velhos rivais (intrigados) ,  mas não pessoalmente engajados na  questão : não se 
toca nos assuntos dos parentes envolvidos di retamente, nem mesmo com tercei
ros ;  deve-se evitar todo tipo de provocação, de modo a não levantar mais brigas 
que dêem oportunidade para que a velha questão se reacenda. Tal vez se agrade 
com mais sol ic i tude, para exibir a di sposição amistosa, quase ritualmente. O es
tado de paz não decorre automaticamente de algum contrato, mas requer o inves
timento de ser sempre alimentado pelos modos de convívio e evitação, de forma 
que efetivamente a disputa não está excluída dele. A este estado chamo "intriga" ,  
possivelmente dotando a categoria  de um caráter mais  substancial do que se  atri
bui localmente. No entanto, a intriga, tal como é levada a efeito em Monte Verde, 
é basicamente vivida sob os princípios deste momento de acomodação, de modo 
que há quase coincidência  completa entre momento e total idade do ciclo de uma 
intriga. Se real izo uma substancial ização da categoria em meu uso analítico, 
reproduzo de alguma forma uma substancialização nativa. Creio, portanto, não 
haver incongruência  no uso das duas categorias que faço aqui ,  talvez só justapo
sição de sentidos. Quando um sitiante de Monte Verde afirma que seu pai era 
manso e morreu sem dei xar intriga, ele alude às condições de vida dos descen
dentes, que não viverão sob o império daquelas regras de convívio,  para manter 
baixo o risco de i ntegridade física. A intriga herdada é mais uma brasa acesa; a 
questão, uma chama. 

Ambas as categorias são por vezes traduzidas por briga. Pelo fato deste ter
mo ser muito uti l izado em Jordâni a, ali preci samente onde desencadeou-se o caso 
mais retumbante pelo número de envolvidos, de víti mas, de anos de duração, 



TOTALIZAÇÕES E PARCIALIDADES 321 

pela alta condição econômica e pelo prestígio pol ítico dos participantes, pode-se 
argüir se a par da variação léxica haveria alguma pecul iaridade semântica, que 
acompanhasse alguma especificidade na dinâmica que o fenômeno exibi sse nes
te caso. Uma característica desse confl i to de Jordânia, que se evidencia muito 
claramente, é o envolvimento de muitos grupos que não pertenciam, antes de 
serem lançados do mesmo lado, a outro agrupamento de configuração semelhan
te. Há parentes em di versos graus, pistoleiros, vingadores individuais, amigos, 
i nimigos, adversários que antes não estavam al iados ou divididos da mesma for
ma, para nenhum outro propósito. Esta é uma característica das questões como 
um todo, embora se apresente de maneira mais contida em casos de menor escala 
onde aparentemente esteja  ausente. Os lados das questões não são, por regra, 
un iformes, predeterminados e, de certa forma, preexistentes;  o mesmo poderia 
ser dito com respeito à intriga. Em qualquer caso, as inclusões entram em dispu
ta. Vemos em Jordân ia, que "a briga" exerce um poder de atração potencializado 
pelo fato de al i  os dois lados de alguma forma reproduzirem divisões também 
presentes na pol ítica. Na medida em que uma questão é uma medição pública de 
forças, ela se faz política. As malhas de relações recobertas por uma questão, já  
bem sustentadas em uma teia de  miríades de  intrigas que as  velhas disputas sem-

. pre tecem, também acionam engrenagens da política, por cujo intermédio os la
dos da questão se agigantam em direções sempre imprevistas, al imentados por 
várias questões paralelas sugadas na "briga" de Jordânia.  No entanto, do ponto 
de vista dos participantes, o conjunto da "briga" não é operatório. "A briga" 
aglutina mas não dissolve as diferenças entre as questões particulares de que se 
compõe. O nível da questão não é abandonado em proveito de uma ação organi 
zada que atenda a um propósito único e comum de uma unidade englobante. Este 
é o motivo pelo qual uma questão pode ser dific i lmente controlada, mas também 
pelo qual não desemboca em uma guerra total. 

O fenômeno das brigas de famílias parece afastar-se bastante de descrições 
respeitantes a fenômenos de feud em sociedades em que o segmento contemplado 
em cada caso possui sua del imitação proporcionada pelas regras de parentesco de 
descendência agnática. Neste "si stema cognático", as relações de parentesco se 
estendem a porções muito grandes dos termos, de tal modo que quase sempre há 
parentes dos dois lados de uma questão. A intensificação ou cortes nas relações é 
que fornecerão as necessárias divi sões internas, as identidades coletivas que se 
traduzem nas famas das famílias e das pessoas. Certamente, laços de solidariedade 
costumam antecipar uma adesão em circunstâncias como as de uma questão e de 
fato freqüentemente alude-se à condição de amigo dos aderentes, ainda que sejam 
também parentes ou subordinados. Amizade e intriga retalham, diferenciam as re
lações e lhes conferem a heterogeneidade necessária à dinâmica social, uma vez 
que o sangue é um veículo de identidade no sentido de indiferenciação. 
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Sob a categoria da amizade, uma multiplicidade de relações fica abrigada e 
todas elas mantêm sua pertinência no contexto da questão, no qual são bem
vindas todas as formas de adesão. Podemos montar uma cadeia de relações de 
amizade descrevendo, por exemplo, que o primeiro elo é algum vizinho que se 
põe a serviço do segundo com interesses particulares de vingança, o segundo é 
um parente protegido do terceiro elo, compadre e pactuante do quarto elo, a quem 
o quinto deve uma lealdade de cabra expressa em conhecidos favores de armas; 
os cinco se l igam a um sexto elo de modo individual,  mas sem estarem todos eles 
também l igados entre si anteriormente. Compreender o movimento gerado por 
uma questão supõe que se compreenda esses elos, porque são eles que proporci
onam a intel igibi l idade dos acontecimentos, isto é, o seu nexo, para os próprios 
nativos. Mesmo que grosso modo se desconheça os meandros dos acontec imen
tos que levaram ao arranjo imprevisto da cadeia:  um desejo de vingança do pri
meiro que se articul a  a um vel ho ressentimento somado a uma demonstração de 
lealdade do segundo com relação a um terceiro, beneficiado com a ajuda de seu 
parceiro pessoal de todas as horas, o quarto elo que, por sua vez, era a esperança 
de defesa do quinto elo, que temia  o sexto. Esta é uma forma de leitura e raciona
l ização dos rumos de uma questão, mesmo quando se fala s implesmente que o 
lado A el iminou um ri val do lado B .  Apenas um, ou mesmo nenhum destes per
sonagens poderá estar impl icado no episódio subseqüente, mas cadeias s imi lares 
poderão ser montadas entre eles e é desta forma que se montam as questões, 
dessas l inhas de acontec imento e desses elos de re lações sem configuração 
antecipável e sem pontos de partida e de chegada previsíveis .  Este aspecto é 
muito sal iente em Jordânia e decerto ali menta interpretações divergentes "da bri
ga", conforme são retratadas na mídia ou pela j ustiça, enquanto assunto de ordem 
pol ítica, econômica, cul tural ou criminal .  Vemos, contudo, que nenhuma destas 
ordens esgota isoladamente o fenômeno que encontrou em Jordâni a  uma expres
são de notável intensidade mas não realmente diversa do que acontece pelo ser
tão afora. 

O termo clã é muito recorrente nas notas da imprensa sobre questões de 
famíl ias sertanejas. Prefiro rejeitar seu uso, mas não apenas pelo  rigor de sua 
apl icação ao sistema de parentesco em questão, que é cognático e não uni l inear. 
Um clã, que "congrega todos aqueles que se consideram, em virtude de uma 
relação genealógica presumível e i ndemonstrável, como descendentes em l i nha 
direta, paterna (patriclã) ou materna (matriclã) de um(a) antepassado(a) comum 
lendário ou mítico" (Augé, 1 978 :33), tanto pode ser tomado como unidade de 
descendência como grupo de descendência, isto é, como uma entidade que se 
reconhece, mas não se atual iza, ou mesmo como um "grupo organizado de toma
da de decisões". Acredito que estas distinções são também pertinentes para a 
compreensão do si stema que prevalece no sertão. Entretanto, ao lançarem mão 
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do termo clã na veiculação de notícias das questões na mídia, a idéia que circula 
é a de uma unidade que funciona enquanto tal ; mesmo que se explicite que são 
maioria os membros da família que não participam no confli to, ocorre uma pre
sunção desta un idade geral abrangente de todos os membros. Tal idéia favorece 
tomar como pressuposto que a verdade da questão reside alhures:  confli to de 
interesse de política, de terra, de tráfico i l íc i to etc . ,  o que quer que envolva tam
bém membros do "clã" e, por dedução, o "clã" inteiro. Entendo que tai s coisas 
podem e de fato compõem essas disputas, mas não são sua única tradução. Os 
grupos ou agregados que disputam em diferentes terrenos não são os mesmos 
nem se entrecruzam obrigatoriamente. Por outro lado, a noção de uma unidade 
operacional embutida no uso do termo clã também sugere uma incorporação au
tomática dos membros no confl i to e, possivelmente, também coopera para a assi
mi lação de um fenômeno como o das que·stões em termos não menos automáti
cos, como uma seqüência de vinganÇ�s, determinadas pelos graus de parentesco 
e motivado por uma noção de honra que tudo explica por antecipação: 

"Brigas de famílias são tão tradicionais no sertão de Pernambuco quanto 
espinhos de mandacaru ou carne de bode assada. Aparecem de tempos em 
tempos, em qualquer ponto da caatinga, e se estendem por anos a fio. 'A 
honra do sertanejo continua sendo mais importante do que a vida' , explica 
o comandante da 2• Companhia Independente de Pol iciamento ( . . .  ) . E, em
bora as velhas garruchas e espingardas soca-soca tenham sido trocadas pe
los modernos fuzis AR- 1 5  e submetralhadoras Uzi, o componente emocio
nal da vingança a um parente morto continua o mesmo desde 1 848, quando 
os Carvalhos e os Pereiras começaram a duelar, em Serra Talhada" (Diário 
de Pernambuco, I o de agosto de 1 997). 

Os chefes da questão estabelecem, entre s i  e com outras l ideranças locais, 
relações de força, reivindicações e concessões. Suponho que algumas destas re
l ações resultam em autonomia entre os termos e em outras ocorra submissão de 
um a outro. Membros de pequenos grupos armados de Jordânia assumem seu alto 
grau de autonomia com relação a l ideranças políticas, bem como a tensão que 
i sto envolve .  Os próprios chefes de família concordam acerca dessa independên
cia de decisões, de modo a reiterar o seu não-envolvimento com respeito a elas, 
procedimento que pode ser estendido à generalidade daqueles que possuem algu
ma proximidade com os envolvidos nas questões. Isto não impede que entre gru
pos mais atuantes na questão e l ideranças políticas se estabeleçam combinações 
e colaborações,  do mesmo modo que entre os primeiros e qualquer pessoa de 
prestígio que não intervêm diretamente na questão. Quando o fazem, mesmo que 
a autonomia entre os termos se mantenha acentuada, ambos decl inam o nome de 
famíl i a  em suas reivindicações de pertença. Na verdade, a reprodução das reJa-
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ções são essenciais para que tal rei vindicação de um nome de famíli a  faça algum 
sentido. 

Assim, os nomes de família i ntitulam uma coletividade não-homogênea cons
tituída por termos autônomos ou agrupados sob l ideranças comuns,  duradouras 
ou provisórias. Não obstante, presume-se, no mínimo, uma orientação comum, 
uma part i lha de objetivos, ou imputa-se ao universo que designa uma fama, como 
"valentia" ou " ignorância". O fato de a organização fami l i ar bi lateral estar com
binada a outras formas de agregação d� membros não l igados por consangüin idade, 
como a afin idade, o compadrio 1 ou a amizade, não supõe em si mesmo a produ
ção de grupos corporados, mas não impede que se produzam grupos dotados de 
maior ou menor coesão, de maior ou menor duração, um pouco como aqui l o  a 
que Freeman designa kindred-based action groups aqueles grupos de i nd ivíduos 
"recrutados totalmente ou predominantemente dentre os cognatas de um i ndiví
duo, organ izados para algum propósito específico ( . . .  ) que podem, por algum 
período, tornar-se grupos de sol idariedade" ( 1 96 1  :203) .  A di scussão em torno do 
cognati smo conduz quase i nevitavelmente ao problema da constituição de un ida
des sociais  di scretas - grupos - ou melhor, de sua insuficiência  como princípio 
de constituição de tais grupos . Ass im, embora estejam presentes em qualquer 
t ipo de organização social e de parentesco (Landé, 1 977:89), o concei to de redes 
sociais  articu la-se com a problemática do cognati smo, fornecendo um arcabouço 
teórico "egocêntrico" que desloca a perspectiva da sociedade, priv i legiado no 
estrutural funcionalismo, para o indivíduo (Boissevain, 1 968 :546). Ao mesmo 
tempo que o parentesco continua sendo a chave fundamental a partir da qual as 
coali zões, tais como "não-grupos", "quase-grupos", "redes parc iai s" ,  "action sets", 
"facções" (cf. e.g. Boissevain, 1 968 ;  Mayer, 1 966, B arnes, 1 968) se estabeleçam 
e, no seio destas, algumas das mais "densas" se consol idem (cf. Gluckman, 
1 97 1  : 20;  Bott, 1 97 1 :  280), outras relações,  superpostas ou não às de parentesco, 
ganham ênfase teórica. 

As questões, tal como a política, suscitam adesões, renovam os quadros de 
seus participantes, em uma dinâmica de consol idação e d issolução de al ianças, 
que jamais anula suas heterogeneidades de interesses e de pertenças. As relações 
de força estão presentes também no interior das al ianças entre i ndivíduos e gru
pos. Relações de força que podem ser dist ingu idas na absorção de um grupo pelo 
outro, na extensão de um nome sobre grupos dotados de outras pertenças afi l i ativas. 
Os pequenos grupos ingressos na questão foram sugados em torno de duas pola
ridades, Santanas e Gouveias, Encarnados e Livramentos, Borges e Santanas, 
sem observância estrita do grau de parentesco entre eles e com outras famíli as .  
Assim, o próprio parentesco também é produto de uma d inâmica soc ial, em vez 
de presid i- la. Pois a organização das famíl i as sertanejas se caracteriza pela in ter
penetração de grupos uns nos outros, pelas zonas de i nterseção, que tendem a ser 
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tanto maiores quanto mais longo é o tempo de interação entre elas ou maior a 
proximidade na distribuição espacial das residências; em suma, quanto mais in
tensa e mais freqüente a relação entre as casas, i sto é, o conjunto dos membros 
resultantes de uma famíl ia nuclear e de eventuais agregados, aparentados ou não, 
ou no interior de uma vizinhança. Justamente as mesmas condições que faci l i 
tam, também, a deflagração de disputas, desentendimentos, tensões, "intrigas" e 
"questões". 

Este processo de articulação entre as famílias que se torna vi sível ao exami
narmos mais detidamente uma questão pode ser i nspirador para compreender
mos alguns dos modos como operam as famíl ias na vida social sertaneja. Por 
vezes, em circunstânc ias completamente isoladas da questão, o mapa das famí
l i as de Jordânia e Monsanto é feito de modo a fazer com que certos sobrenomes 
estejam subsumidos em outros ou, olhando pela  perspectiva inversa, certos so
brenomes são ditos formados por composição de uma série de outros sobreno
mes. Alguns deles designam uma ramificação de descendência a partir de certa 
altura hi storicamente datada e testemunhada na comunidade. De outras vezes, 
um forasteiro casa-se em uma famíl i a  local e passa seu sobrenome para seus 
descendentes que se afi l iam sem maior conflito de pertenças à famíl ia materna, 
única dentre as duas originais de quem é vizinha. Ainda que se possa preservar 
uma certa autonomia, esta no entanto se encerra no l imite de seus membros con
s iderarem-se integrantes de um outro sobrenome (materno) em algum nível de 
i nclusão superior. E is  aí uma das formas pelas quais uma mulher, que nunca 
ocupa um posto de ancestral fundador de uma famíl ia, assegura a transmissão, 
quando não de um nome, o seu patronímico? de um sangue, i sto é, de um esto
que físico sobre o qual as famíli as traçam suas fronteiras jamais defi nitivas. Pre
serva-se e afirma-se um nome ao mesmo tempo em que se distingue mediante 
outro: para ser da gema, é necessário singularizar-se, mas através de atributos do 
sangue socialmente rei vi ndicados ou imputados (mansidão, bravura, por exem
plo) que reenviam a uma identidade inicial .  A fama que singulariza uma pessoa 
costuma reenviá- la a uma coletividade, uma família, ramo, raça, de onde provêm 
seus atributos ;  do contrário, em geral quando associada a excessos nos mesmos 
atributos, ao invés de singu larizar, a fama individualiza e exclui ,  processo que se 
real iza j ustamente nas questões entre os mais próximos. 

A família Garcia descende de um pioneiro de sobrenome Rodrigues Cortês 
de quem uma fi lha se casou com um português em segundas núpcias ,  este s im 
chamado Garcia. Este último sobrenome foi herdado pelos descendentes do ca
sal, os quai s  se casaram em sucessivas gerações entre seus parentes também ori
ginados de seu tronco materno. O sangue se misturou à indistinção pela endogamia, 
mas foi o nome Garcia que prevaleceu sobre os demais .  Minha hipótese é de que 
este predomínio se deve ao prestígio alcançado por setores deste sobrenome em 
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quai squer aspectos da vida social .  Alguns outros sobrenomes de Jordânia  e Mon
santo logram manter maior autonomia com relação aos das principais famíli as 
dali .  Uma das formas de fazê-lo é não aderir em bloco em diversos planos de 
al i ança - matrimonial, política ou outra. Como se vê, consangüinidade não pro
porciona as coordenadas da evolução de um processo de adesões e agrupamen
tos, embora lhe forneça a matéria bruta fundamental. Mas uma matéria bruta que 
obrigatoriamente deve sofrer cortes e recombinações que proporcionam as defi
n ições (sempre provisórias) tanto das partes - qualquer "grupo de base fami l i ar", 
nos termos usados por Lewin ( 1 993 [ 1 987]) - quanto do todo (c f. Strathern, 
1 992:98) .  Assim, as próprias configurações genealógicas antes resultam destes 
mesmos processos de adesões e agrupamentos, composições e recortes .  

A mesma polaridade Santana e Gouveia  preside à organização política, 
territoria l ,  de sociabi l idade neste campo soci a l ,  todas estas "organizações" 
marcadas, em contrapartida, pelas tensões e irregularidades internas, resultantes 
de processos provavelmente s imi lares. Na história genealógica das famíli as ser
tanejas, as ramificações costumam ancorar-se em porções territoriai s ,  embora 
com fronteiras mais acentuadamente flu idas quando se trata de uma porção urba
na. Uma fazenda, uma casa, às vezes uma vizinhança, uma ribeira se constituem 
como seu reduto. O lugar e seus residentes emprestam-se mutuamente suas qua
l idades. A rua principal de Jordânia  pode ser i nteiramente mapeada em setores 
fami l i ares. No entanto, o território também é objeto de delimi tações cujo traçado 
se disputa. Uma mulher dos Garcias renega com veemência a imagem solidifica
da com a propagação da mídia de que há apenas a porção Gouveia ou a porção 
Santana da rua. Há ali muitas outras porções, relacionadas às melhores famílias 
da cidade, das quai s  a sua própria, ela está certa (e muitos concordam com e la) 
que é a maior e a mais antiga de todas. 

As relações de parentesco também orientam as afi l i ações aos doi s  clubes 
recreativos de Jordânia, um deles pertencente à famíl i a  Santana, outro a dos 
Gouveias. H istoricamente, membros de ambas as famíl i as ,  como de todas as 
melhores que residem em Jordânia, freqüentavam as festas promovidas naqueles 
locais, coisa que dignificava tanto os freqüentadores quanto as associações. Nem 
por i sto estas últimas se faziam menos conotadas a uma daquelas duas famíli as 
que se mantinham sempre na condição de anfitriãs, fornecendo aos c lubes os 
seus quadros administrativos. Das festas de clube participava boa parte da juven
tude de todas as famílias, de modo que naquele espaço já conviveram mais amis
tosamente parte das pessoas que hoje são ferrenhas in imigas umas das outras. 
Mas também houve ali motivo para ressentimento. Em certo dia de festa no clube 
dos Santanas, os meninos Santanas quiseram barrar a entrada dos meninos 
Gouveias, numa época em que se davam os primeiros passos da questão. Na 
tentati va de impedir esta "invasão", um jovem Santana saiu  ferido a bala e, por 
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conta disto, os meninos ficaram intrigados. Vários deles viriam a protagonizar "a 
briga" mais tarde consolidada e no seio da qual este episódio germinai passou a 
computar, em algumas narrati vas. Foi depois di sto que Marlon veio a ser assassi
nado, seus primos acorreram em solidariedade e, aparentemente, causas até certo 
ponto dispersas vieram a se juntar, agudizando e alastrando a situação de intriga 
até o ponto da questão. 

Fora de ambientes tão marcados, as pertenças são ainda mais ambíguas e, 
por conseguinte, os l ugares também. Uma cidade como Jordânia  está mais ou 
menos setorizada em porções que se definem segundo o parentesco, mas nota
mos que há muitas exceções e que, na verdade, a atribuição do espaço da cidade, 
tal como o das v i las e das ribeiras (ver Capítulo 4), resu l ta também de relações de 
poder que se acoplam às de parentesco. A correlação de um nome a um l ugar 
supõe sempre o predomínio de certos grupos sobre outros, que se n ão for neces
sariamente numérico ou pol ítico, é de qualquer forma um predomínio no sentido 
do prestígio. Suponho que todas as vezes em que a afi l i ação a um lugar prevalece 
sobre a afi l i ação a uma família nas auto-apresentações, isso se deve a uma ambi
güidade muito acentuada de pertenças de famíl i a, mi sturada a uma ausência de 
predomínio mui to claro entre as famílias vinculadas àquele espaço, ou então quan
do não se pertence a nenhuma das famíl ias em disputa. Isto acontece nas maiores 
aglomerações urbanas, cidades ou vi las .  Quando há correspondência entre per
tença à famíl ia dominante e ao l ugar onde ela predomina, nomes de l ugar e de 
famíli a, e por conseguinte a afi l iação de território e de sangue, têm peso social 
equivalente. O nome do lugar pode ser um qual ificativo de um nome de famíli a, 
quando este se difunde e di spersa. Torna-se pertinente acrescentar o topônimo ao 
nome de família na relação com não-conterrâneos (habitantes de outras cidades 
ou ribeiras) que portem ou conheçam o mesmo patronímico. 

Por outro lado, o predomínio social de um grupo possui sempre um suporte 
terri torial .  De certa manei ra, as questões envolvem sempre disputas territoriais, 
embora não obrigatoriamente de terras. Não será à toa que a mais c lássica forma 
de acomodação de um conflito seja a separação física entre os integrantes dos 
lados - eles não se devem ver, sob pena de reacender a questão - que se procura 
garantir interditando a transposição de determinadas fronteiras espaciais ou da 
retirada de um dos lados. Não se deve penetrar em território in imigo, ou então, 
em casos mais graves ou entre lados muito desiguais ,  será preci so abrir mão do 
próprio território em favor do outro. Creio que tendo esta relação de força em 
mente, torna-se mais compreensível a obstinação em permanecer em um lugar 
em situações de risco como aquelas presentes nas questões de famílias. No caso 
daquela de Jordânia, esta obstinação foi demonstrada por Rogério, durante o ano 
que sucedeu a morte de seu pai até ser ele 

'
mesmo assassinado, e também por 

Alexandre, em seu inconformismo com o mandado de prisão preventiva que o 
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impede de voltar à Jordânia, apesar do risco de voltar a ser alvo de emboscada 
in imiga.  A mesma lógica pareceu alimentar a convicção dos Encarnados acerca 
de sua vitória sobre os Livramentos, que emigraram com destino de todos conhe
cido, como costuma acontecer nas retiradas verificadas em muitas questões. H á  
sempre perda para quem se retira, seja porque foi derrotado pelo rival, seja em 
razão do ingresso na i legalidade. 

A questão é muito mais difici lmente acomodada quando se multipl icam os 
centros de decisão relativos às ações contra os in imigos comuns, de autori a nem 
sempre discernível .  No ritmo em que uma questão se avoluma, aumentam os 
i nteresses em mascarar as autorias, em razão da Justiça, e acredito que também 
pelo interesse de levá-la a algum termo. Talvez sempre reste um ensejo reduzido 
ao mínimo de sugerir a autoria, com o resíduo de desafio que faz de uma intriga 
aqu i lo que ela é, uma brasa para sempre acesa, até o l imi te da memória. Mas as 
acomodações se tornam sempre necessárias, ainda que precariamente, se não se 
quer v iver em uma guerra permanente, com todas as perturbadoras imposições 
que isto traz sobre o modo de vida. Os participantes das questões costumam 
despender nelas alguns dos mais vigorosos anos de suas vidas. O prosseguimento 
da questão ameaça sempre retardar a retomada de uma vida comum, a não ser 
que se tenha enveredado de uma vez para atividades i legais ,  para as quai s os 
empurram tanto as instituições oficiais da Justiça quanto a prol iferação de in imi
gos, i sto é, intrigados. 

Ao desmantelar-se, o indi víduo passa a ter no horizonte duas possibi l idades, 
a do retorno à vida ordinária, ainda que na condição de intrigado, e a de se tornar 
bandido, condição da qual alguém procura se distinguir, mas atribui a muitos 
daqueles com quem passou a l idar desde que se assumiu a questão. Bandido é um 
termo relativo, mas também se reveste de um sentido mais substantivo quando a 
opin ião pública atinge um grau elevado de consenso. Notei como muitos dos 
personagens de questão são considerados bandidos ou não bandidos, conforme a 
relação que se tenha com ele ou com seu lado da questão . Não obstante a relati
vidade que ela sempre comporta, a fama de bandido não é excludente de uma 
condição de l iderança, ao contrário, freqüentemente a acompanha. Ela tem a ver 
com a legitimidade que se confere às motivações de um sujeito que parte para 
uma vida em armas e clandestina. A adesão à questão de sua própria fam íl ia  é um 
propósito l argamente admissível (mas não unanimemente) nesse universo social .  
Quando se assume que o propósito direto ou indireto das ações armadas e c lan
destinas é a questão de sua própria famíl ia, a fama de bandido ajusta-se menos. O 
prevalecimento de uma destas moti vações legitimadoras é mais di scutível quan
do as ações não têm diretamente a ver com a el iminação dos inimigos, como, por 
exemplo, as eventuais l igações com assaltos a bancos, roubos de carga, tráfico de 
drogas ou armas, ou ainda o auxílio na el iminação de in imigos a lheios, mas mes-
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mo estes atos encontram justificativas mais ou menos assimi ladas na necessidade 
de financiar ou viabi l izar a própria questão. O significado social de tai s atos 
parece ser parcialmente determinado pela forma como seus autores estão l igados 
aos poderes constituídos. Uma l iderança só se estabelece através de uma relação 
com certo grau de autonomia com relação aos chefes de família, aos "chefes 
políticos". A subordinação mais abnegada teria seu arquétipo no cabra ou no 
pistoleiro, como aquele que se di spõe a alienar seu poder de fogo ao mando de 
outro, decididamente uma atitude de bandido . Com maior ou menor chance de 
êxi to, uma forma de refutar umafama de bandido é rei vi ndicar interesses pes
soais na questão. O grau de subordinação a um l íder de dentro ou de fora da 
questão mas supostamente envolvido nela é algo em permanente negociação e 
freqüentemente apenas intuído pelos in imigos e mesmo por s impatizantes, m as 
está em jogo no processo de consagração ou negação de uma fama . Mais usual
mente, é preciso pertencer a uma el i te econômica, genealógica ou política para 
estabelecer uma relação em condição de igualdade, na qual idade de um chefe 
de questão, com outros chefes de famíl ia  ou políticos - o cangaço de Lampião 
parece-me ser um movi mento que contrari a esta tendênci a  (cf. Vi l le la, 1 999;  
Marques & Vi l lela,  1 999) .  

Um modo de rebater uma fama de bandido é clamar o sangue e a amizade 
como motivadores dos mesmos atos que estão na base da imputação de tal fama. 
Alexandre deixa explícito como se distingue desta fama - que decerto circula  
entre seus não-s impatizantes - nas suas freqüentes reafi rmações de  que a sua é 
uma "briga de família".  Sr. Custódio, de Monte Verde, também lançou implicita
mente mão do argumento do sangue para justificar um de seus homicídios, co
metido em defesa de um fi lho e, muitos anos antes, razões da mesma ordem terão 
levado um tio seu a ingressar no bando de Lampião. O sangue também motivou 
o engaj amento dos Albuquerques da fazenda lmburana na questão contra os Li
vramentos e a amizade que Encarnados e Borges nutrem um pelo outro é um 
argumento que descu lpa por antecipação toda suspeita, comprovada ou não, de 
cooperação entre eles em momentos muito críticos de suas vidas, como são aque
les proporcionados por suas questões. 

Eventualmente, uma questão suscita a l ianças que se preservam em outros 
setores da vida e certamente acentua fissuras anteriores, bastante claras ou so
mente ins inuadas. Outras divi sões poderão ceder perante uma al iança voltada em 
resposta a in imigos comuns e de fato é i sto que acontece em grande número de 
emboscadas relacionadas às questões de família. Na ausência de testemunhas, a 
autoria do crime é calcu lada a partir do conhecimento público dos in imigos da 
vítima e freqüentemente em conjunto, quando esta acumula intrigas na sua vida.  
Mas é somente através desse cálculo que cada episódio de uma questão se expli 
ca ,  pelo encadeamento dos  envolvidos e pelo conhecimento que se  tem de públi-
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co do estado de relações preex istentes entre as figuras que consti tuem tal cadeia. 
Sendo assim, uma questão promove uma ruptura dentro de um campo social ,  m as 
à sua volta uma série de agregações serão construídas a partir de adesões que se 
apóiam mas não são cabalmente determinadas pelas relações anteriores. Uma 
questão promove redefinições de pertenças : os que integram o mesmo lado e os 
que tomam lugar em lados opostos podem e poderiam antes estar ou não dividi
dos da mesma forma em outras esferas de rel ações, que evidentemente passam a 
ser i nfluenciadas pelos rumos dos acontecimentos. Desta forma é que uma ques
tão pode ter pertinência em diversas ordens, onde também intervenham seus par
ticipantes, de sorte que tanto sofrerá quanto provocará efeitos nelas. Haverá sem
pre algo mais envolvido em uma questão do que o rancor pelo sangue derramado 
ou pela ofensa sofrida, que será determinado pelas posições dos envolvidos no 
seio de uma comunidade. Mas isso não significa que uma questão de famílias 
seja "na verdade" uma "questão" pol ítica ou econômica ou moral ou outra coisa 
qualquer. Ela antes será algumas ou todas estas coisas ao mesmo tempo, sem 
prejuízo da singularidade que é o fenômeno das questões de famílias, que existe, 
possu i  uma dinâmica própria, mas é indissociável de outras ordens de fenômenos 
e toma parte em um campo social que a excede. 

Esta é uma perspectiva que entendo ser a do funcionamento, antes do que a 
de função3 de um fenômeno em uma dada sociedade, perspecti va que ju lguei só 
poder alcançar através de um ponto de vista tão próximo quanto possível dos 
agentes. Quando nos propusemos a explicar os efeitos de um fenômeno sobre um 
si stema social, no que diz respeito à sua continuidade ou eventual desagregação, 
seu equ i l íbrio ou sua ruptura, adotamos uma perspectiva funcional que supõe um 
olhar sobre o fenômeno de um modo um tanto isolado de sua apreensão nativa. 
Importa menos o plano dos envolvimentos afetivos ou das motivações dos seus 
participantes; a experiência dos agentes fica subordinada ao foco sobre um si ste
ma total - uma sociedade em sentido durkheimiano. Com toda certeza, essa pers
pectiva rende proveitos analíticos que no entanto são distintos dos rendimentos 
proporcionáveis pela perspectiva do funcionamento social que, parece-me, só 
uma aproximação do ponto de vi sta nativo pode revelar. Não exatamente a apre
ensão nativa dos acontecimentos, embora atingi- la tanto quanto possível seja uma 
meta indispensável .  Como antropóloga, minha apreensão nunca coincidirá exa
tamente com a dos participantes (na verdade, nem a dos que tomam parte direta
mente das questões, nem a dos observadores, e, no l imite, nem a de todos os 
membros de uma comunidade coincidem). Mas por perspectiva nativa compreen
de-se não tanto as funções desempenhadas mas o modo como as questões per
meiam todo um campo social, moti vando e mobi l izando seus agentes, produzin
do e adquirindo sentidos econômicos, rel igiosos, políticos, morais .  Eventualmente, 
as observações que nos proporcionam estas perspectivas sempre parciais  permi-
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tem compor uma configuração pecul iar da total idade, d istinta daquelas formu la
das a partir de pontos de vi sta estranhos, que a i solam de seus múltiplos contex
tos, de suas parcial idades. 

Perspectivas de anál ise di stintas têm efeito sobre a configuração que se con
cebe de um si stema social .  Ao nos di spensarmos do ponto de vi sta nati vo, vemos 
mal a sua heterogeneidade, não notamos as difusas divisões;  restarão aparentes 
i ncoerênci as que, v is lumbradas desta perspectiva, arriscam-se sempre a ser con
s ideradas exceções, defeitos de um padrão depreendido, ou ainda de um modelo 
desejável . Se o fenômeno das "lutas de famíli as" no sertão é usualmente visto 
como uma evidência de atavi smo, atraso, um resíduo hi stórico de qualquer tipo, 
i sto se deve decerto a determinado posicionamento teórico, mas também ao fato 
de estarem ausentes ou de se subordinarem significados e experiênc ia  nativos a 
outros níveis de análi se. Com efeito, é no seio da prática social que pressupostos 
e valores concernentes a relações de solidariedade de clã, de partido ou de facção 
etc . ,  são a todo momento acionados, contrari ados, desvi ados,  rearranj ados, 
reelaborados .  Acho necessário ter em conta as motivações que se conseguir  apre
ender da adesão ou da recusa em tomar parte em uma questão, não apenas como 
uma i l ustração subordinada às reais condições de reprodução de um fenômeno, 
ou mesmo epifenômeno das questões, que residiri am em sua estrutura ou em 
algum grande s i stema econômico ou pol ítico. Compreender essas motivações 
pode ter efeitos em uma melhor compreensão do fenômeno e também daqui lo 
que o excede, em outros níveis  de abstração além de um puro descrit iv i smo, 
i nc lus ive o da própria sociedade. Um si stema social em que o erro, o desajuste, a 
ambigüidade não são pontos de sua corrosão, mas sua própria condição de exis
tência. O medo de entrar no confl i to armado, a compreensão de dever, o oportu
n i smo, o gosto de aventura, o sentimento de desmoralização, a indiferença, a 
busca de proteção, a vaidade, o orgu lho, tudo isto tem a ver com a condição de 
reprodução de uma questão e também com o modo como a questão i nvade e 
integra todos os planos da vida soci al e todas as relações que a constituem. Eles 
não têm a ver somente com a corrupção, com o direito pri vado; têm também a ver 
com a democracia  e com a cidadania .  Quando um interveniente de uma questão 
recorre a qualquer aparato jurídico-admin istrativo, ele veicu la, ao mesmo tempo, 
a apropriação da questão pelos poderes que produziram o aparato - o Estado, ou 
a ordem pública. Parece que este é, na verdade, o único modo de exi stência des
tas entidades .  

Quando me deixei levar pelos rumos dados por minha amizade com mem
bros da famíl i a  Santana, negando-me várias vezes a procurar fontes que l hes 
fossem confl i tantes, eu t ive como objetivo entender tanto quanto possível o que 
estava em jogo em uma questão, para um nativo. Ju lguei que o nível de subjetiv i 
dade que eu pudesse alcan'çar estaria por princípio inatingível se eu conduzisse 
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minhas pesquisas de modo a obter um equi l íbrio de pontos de vi sta entre os lados 
envolvidos. Afinal de contas, essas subjetividades estão envolvidas no jogo de 
suas vidas, nos seus compromissos, nas suas táticas, em todos os sentidos. Há 
muito de secreto, de  íntimo, de inadmissível em decisões que são vitais do ponto 
de vista pessoal e social .  

Sem dúvida, adotar uma tal postura de pesquisa tem implicações também 
em meus próprios compromissos acadêmicos e pessoais .  Minhas afi l iações em 
campo tiveram de ser bem estabelecidas e conhecidas e isso teve importância não 
apenas sobre a forma de interagir e de realizar o campo, uma vez que entendo ser 
uma tarefa delicada, difíci l  e necessária preservar a segurança e a intimidade de 
todos aqueles com quem travei relações não estritamente profi ssionai s .  Há um 
impasse que é o do l imite entre conferir intel igibi l idade a um fenômeno através 
das subjetividades que intervêm nele, que é um compromisso acadêmico, e o de 
fazer jus à confiança que deposi taram em mim, meio pelo qual adquiro essa inte
l ig ibi l idade. Para além do problema ético envolvido, este duplo compromisso se 
reflete na apreensão do fenômeno. Ele é que está na base do sentido que dei , por 
exemplo, à categoria de intriga . Compreender tudo que há de l atência, de não 
dito, de tácito, de contraditório em uma relação de intriga, nas suas regras impre
cisas mas efetivas de evitação e de respeito, dependeu de ter adotado uma postu
ra, digamos, parcia l .  Mas minha "intriga" não é bem a mesma coisa  de estar 
intrigado para um nativo, tendo em conta os dividendos analíticos que é meu 
propósito retirar; quando me apercebo de quanto i sto que defino, apoi ada em 
defin ições nativas, como um estado de relações é fundamental na forma como a 
questão penetra em todas as tramas da vida social, naquelas da política, nas tran
sações comerciais, nas relações de caráter rel igioso, de sociabi l idade, da vizi
nhança, tudo isso que faz com que uma questão não seja  "na verdade" outra 
coisa, mas muitas coisas ao mesmo tempo. Nestas condições, intrigas e questões 
não dizem respeito apenas a uma comunidade i solada e remota, mas também à 
política, à economia, à rel igião, à sociedade de modo mais vasto, de que são 
constitutivas e não residuais. 

Mas se pensarmos que os si stemas mais vastos não existem i solados de suas 
atual izações locais e parciais ,  que "a política", "o direito", "o mercado", "a rel i 
gião", "a sociedade" podem não ter existência para além das relações que  a cons
tituem, devemos supor também que todas as instituições ou categorias nativas 
são permeáveis a princípios externos e atrelam-se a esferas mais vastas de que 
são constitutivas. Se a política e a j ustiça são completamente recortadas pela 
intriga, as próprias intrigas não podem ser pensadas de modo desarticulado da 
vida política e dos procedimentos jurídicos :  são peças umas das outras . 

A vida pol ítico-partidária é ordenadora da vida social  de um modo especial
mente abrangente. Tal como a intriga, e em articulação às intrigas concretas, na 
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própria medida em que i nstitui ou acirra divisões, ela promove grupos. Os s i ste
mas de classificação nativos como são o sangue e o lugar certamente são ordena
dores da vida social ,  mas não promovem divisões delimitadoras de "grupos" do-· 
tados desta ou outras qualidades eventualmente exigíveis por alguma classifica
ção antropológica. Sobre as ambigüidades que são promovidas por esses princí
pios, serão acentuadas ou redesenhadas certas divi sões atualizadas por relações 
que produzem facções políticas e lados de uma questão. Assim, o fato de a famí
l ia  Santana de Jordânia distingu ir-se muito da família Santana do Imbuzeiro ou 
de São Bento parece-me inseparável das afi l iações dos setores de uma mesma 
grande famíl ia a facções políticas distintas, bem como a redes de sociabil idade 
em gran.de parte paralelas - não vão às mesmas festas, talvez nem à mesma igreja 
e à mesma fei ra, não participam das mesmas associações recreativas ou rel igio
sas, não compram na mesma venda, não são da mesma roda de amizade etc. 
Cl ivagens i nternas a estes dois grandes setores da família Santana também são 
operadas pelos princípios de divisão política ou por intrigas. De tal forma que a 
adesão a partidos opostos dentro de São Bento ou do lmbuzeiro não suscitam ade
sões para outras finalidades além da pol ítica com o setor dos Santanas de Jordânia.  
A divisão entre dois setores correl igionários não é borrada dentro da política, mas, 
ao mesmo tempo, a pol ítica é um meio através do qual divisões são demarcadas 
entre setores que se identificam por oposição e pela maior distância em relação aos 
parentes que comandam a política local. Note-se que a vida política é vivida a partir 
de uma bipolaridade partidária completamente moldada por recortes de parentes
co: as legendas partidárias são designações freqüentemente desconhecidas e subor
dinadas aos nomes de famíli a  que l ideram uma facção. Mas i sto não endossa a 
suposição de que todos os portadores do mesmo nome estejam em acordo político. 
A política absorve, ao contrário, muitas divisões talvez menos explícitas, i nsatisfa
ções que se somam, intrigas de várias ordens. Não somente absorve estas divi sões 
como sofre seus efeitos e opera sobre ela seus próprios recortes. 

A política proporciona o prestígio que é um i nstrumento de luta, mas ela é 
também fundamental na definição dos lados em disputa em uma questão. Mesmo 
em casos em que uma questão i rrompe no interior do mesmo sangue, entre rivais 
que possuem o mesmo nome, como aconteceu entre os Albuquerques da Imburana 
e os Livramentos. Ali pairou sempre a suspeita de que o l íder político da famíl i a  
favoreci a  um dos lados, em suas propostas de  acordo, em detrimento do  outro 
l igado pela afin idade com um Santana a certos setores da oposição da política do 
município. Na questão de Jordânia,  a divi são pol ítica pareceu passar por todas as 
·ambigüidades decorrentes do parentesco entre ri vais e al iados, de sorte que os 
dois nomes de famíli a  passaram a intitu lar uma questão que verteu muitos outros 
sangues, que não se distinguem uns dos outros pelo maior ou menor grau de 
consangüin idade, mas antes através das composições e rupturas das relações even-
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tualmente estabelecidas. Coincidentemente ou não, um dos dois partidos está 
quase l iquidado no panorama da política municipal, embora continue no posto de 
l iderança da oposição. De fato, as questões ganham força quando e las se aproxi
mam das esferas do mando político, que é a esfera de prestígio por excelênc ia. 
Ao atingir este ponto, contudo, elas não s ign ificam simplesmente uma invasão 
do privado no públ ico, mas podem tornar-se efetivamente públicas. Leopoldo 
Santana, com a colaboração do capitão Adolfo, não se reduziu a perseguir os 
próprios in imigos, mas, no entender de muitos, naquela época e agora, conforme 
mostram sua correspondência e os depoimentos a seu respeito, prestou um servi 
ço à comunidade, levando a polícia ao encalço dos bandidos que pululavam na 
região; o mesmo haviam feito nos anos 20 e 30 aqueles seus parentes residentes 
em São Bento, na ânsia de captura de um vizinho, residente na zona rural mas 
freqüentador da mesma fei ra, que veio a ser conhecido como Lampião. 

Para além dos membros que fazem parte de uma casa,4 o parentesco e o 
território raramente, virtualmente nunca, são critérios suficientes de demarcação 
de grupos de cooperação para qualquer final idade, que se definem e del imitam 
periodicamente a partir das divisões da política ou de uma questão. Embora a 
pertença a uma ribeira , a um sítio ou a uma famíli a  seja  condição muito impor
tante para todo tipo de colaboração, i sto só acontece efetivamente em momentos 
críticos e os dois princípios são insuficientes para produzir grupos - lados e par
tidos. Deste ponto de vista, as próprias ribeiras, bem como as próprias ramifica
ções fami l iares, ganham ex istência mediante diferenciação e divi são social ,  ope
radas pela política e pela intriga (e tudo que suscite colaboração ou sociabi l idade 
de qualquer espécie). Na verdade, adesões contraditóri as podem apoiar-se no 
mesmo critério de pertença, como vemos suceder no que diz respeito ao sangue e 
ao território, em uma carta de Leopoldo Santana. O texto foi escrito cinco d ias 
depois de um encontro entre remetente e destinatário em certo distrito de Jordân i a  
e parece responder a alguma provocação lentamente d i  gerida versando a respeito 
da mudança de adesão política para o partido opositor àquele controlado pela 
própria família. Na verdade, o sangue e o território que parecem apoiar as divi
sões da política, da intriga e da justiça, acabam por real izar-se em l imites defin i 
dos pela política, pela  intriga e pela relação com a justiça. 

J ordânia, 26 de outubro de 1 968 
Compadre Luiz Gonzaga 
Bom dia 
Em virtude do que você me disse segunda-feira próxima passada (dia 

2 1  do corrente), em Craibeiras, sou forçado não calar-me ao assunto a que 
você se referiu, existindo um completo engano de sua parte ou dos que 
assim pensam; se Silvério tivesse de morrer pelos Pernetas, ainda hoje era 
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vivo, analise e veja o caso de Alexandrina Albuquerque: como foi e com 
quem foi?  Você deve saber. 

Carol ina casou-se com Si lvério [um Santana do Imbuzeiro com quem a 
viúva Alexandrina Albuquerque havia tido um fi l ho] já sabendo que ia fi
car viúva; foi av isada pelo coronel José Albuquerque [chefe político dos 
Albuquerques e de uma questão de família, em que o lado rival l igava-se à 
oposição política municipal e onde despendeu uma das grandes fortunas do 
sertão pernambucano],  pai de Alexandrina; e com quem Carol ina casou-se? 
Portanto está bem claro que os cabras de Beto e os Pernetas serviram ape
nas de instrumento para que os correl igionários políticos de Si lvério, não 
tendo condições para enfrentar a famíl ia Albuquerque [a "famíl ia  Albu
querque" tem aqui como sentido o de facção que controlava a pol ítica em 
Monsanto e à qual o próprio Leopoldo foi opositor, analogamente a seu 
primo Silvério, no passado] e para demonstrarem lealdade política [ ao pró
prio Si lvério, que exercia portanto alguma l iderança política] , indicaram à 
Justiça os inimigos mais humildes de Si lvério, ficando os legítimos respon
sáveis pelo assassinato sem serem apresentados. Você bem sabe que a famí
l i a  Albuquerque [o princípio dominante neste sentido de "família Albu
querque" é o sangue] nunca suportou ser desrespeitada. 

335 

Acho conven iente lembrar-lhe o que está esquecido, ou talvez não sai
bas, que um seu primo legítimo por nome José Nunes Aguiar [com toda 
certeza aparentado a Leopoldo, através de seu avô José Clemente Santana 
Aguiar], conhecido por Zé Nunes, fi lho de Dora, levou uma grande surra 
dada por dois indivíduos ( . . .  ) moradores nas Panelas, e na época tiveram 
apoio de Fulano e Sicrano Santana [dono e genro do dono da fazenda, am
bos atuantes e participantes do círculo dos pol íticos municipais, sendo que 
o segundo viria a tornar-se prefeito anos mais tarde] ,  o que poderei provar 
se necessário, se você não sabe; mas foi e é charre [s ic]  e notório. E quem 
são Fulano e Sicrano Santana? Enfrentantes da pol ítica de seu fi lho. Acre
dito que você só me disse o que falou porque não visitou o seu primo, como 
eu o visitei, e vê ele todo ensangüentado, e ele próprio dizer que tinha sido 
de uma surra dada pelos cabras de Fulano e Sicrano Santana, e ditos cabras 
com apoio e garantia na fazenda Panelas. 

Polit icamente estou com os meus parentes mais próximos que são os de 
São Bento, os outros parentes são por tradição de família e por conveniên

. cia. Portanto acho que estou certo quando estou un ido aos parentes mais 
próximos. 

Sem outro assunto para o momento 
Leopoldo Clemente Santana 
(Arquivo pessoal de Leopoldo Santana). 

Em suma, a adesão a qualquer um dos partidos políticos, seja pelo l ado do 
remetente seja pelo do destinatário, está plenamente justificada pela pertença a 
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uma famíli a  e a um lugar e, no sentido i nverso, essa afi l i ação de sangue e de 
território é invocada ou mesmo atualizada mediante as divi sões i ntrínsecas à po
l ítica e às questões - e possivelmente outras. Neste sentido, sangue e lugar são 
como o substrato concreto sobre o qual são operadas div isões abstratas; são con
tínuos indiferenciados que só adquirem s ignificação soc ial mediante as desconti
nu idades ou recortes promovidos pelas relações efetivas. O nome de um l ugar e 
de uma famíl i a  é um s igno que resulta de uma relação social de oposição. 

Este raciocínio se desenvolve no sentido oposto daquele que porventura as
sume como pressuposto que o locus preferencial da di sputa seja entre entidades 
dist intas. Parece-me, no entanto, que o caso dos Encarnados e Livramentos exibe 
com maior clareza um aspecto sempre presente das questões, o fato de elas ordena
rem div i sões internas, tanto quanto externas. Mesmo nas questões em que os doi s  
lados não sejam constituídos por portadores d o  mesmo sangue e d o  mesmo nome, 
entre os intrigados há sempre um parente, um traidor, alguém que a consideração 
e o parentesco deveria incluir no próprio lado, mas cujos in teresses e amizades 
levaram ao rumo oposto. Certos i ndivíduos que acumulam questões costumam 
ser vít imas de um intrigado extremamente próximo, de sua casa ou da casa de um 
primo, a proximidade agudizando e não diminuindo os termos da questão. 

As d isputas, desafios, confl i tos em pequenas comunidades podem ser des
critos como um instrumento de uma luta para manter-se igual ao viz inho (cf. 
B ai ley, 1 97 1  a: no sentido de poder tomar parte em uma comunidade moral .  Mas, 
sem dúvida, uma luta h ierárquica está em jogo também nas questões que exami
nei . O degredo soci al embutido nas retiradas pode ser l ido como uma exclusão 
do inferior do ponto de vi sta de alguma hierarquia, · moral, ou de prestígio . Se 
pudermos falar em igualdade, porém, não deve significar indiferença, poi s  neste 
últi mo sentido, as questões constituem uma luta pela diferença, pela d i stinção, 
pelo prestígio. Talvez mais grave do que o ostrac i smo - que freqüentemente é um 
recomeço de uma família em outra parte, além de que apenas atinge alguns de 
seus membros - é a ausênci a  de di sputa, de oposição, que é o mesmo que ausên
cia de s ign i ficado social de um indivíduo ou de uma coletiv idade. A noção de 
intriga é novamente úti l nesse momento, porque esta necessária d isputa para 
manter-se i gual e ao mesmo tempo diferente não necessariamente redunda em 
algum confl i to armado, nem mesmo deveria idealmente redundar. A fama de 
manso, tanto quanto se distingue da de frouxo, permite que se recuse a luta sem 
subordinar-se, mas até o contrário, em relação ao i n imigo. Neste caso, o confl i to 
fica reduzido a uma disposição agonística, um certo estado de relação de oposi
ção, que é a intriga. Permanente, resta a possibi l idade da questão. 

Sofia Santana é uma líder doméstica de convicta di sposição mansa, espe
lhando seus passos, desta forma, nos seus mais caros e notáveis ancestrai s . 5 A 
sua casa, do tempo de seus pais, e a irmandade do Jerusalém que lhe dá continui-
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dade, tanto os solteiros que vivem lá  quanto os que fundaram novas casas, são 
conhecidos pela disposição mansa. Mesmo assim, não deixaram de sofrer seus 
desafios,  durante os quais tanto esta fama quanto o seu prestígio estiveram em 
disputa. Foi preciso decidir o que fazer quando se tornaram vítimas de roubos 
s istemáticos de sua criação, recaindo todas as suspeitas sobre determinados vizi
nhos,  que vieram a ser provadas. O antagonismo atingi u o ponto em que os ir
mãos de Sofia passaram a andar armados. Mesmo sem assumir plena anuência da 
disposição de seus i rmãos - freqüentemente as mulheres dizem ignorá-las - ela 
ficou muito temerosa de que em algum momento eles não agüentassem mais ou 
fossem vítimas de algo pior, principalmente se chegasse aos ouvidos dos vizi
n hos in imigos que eles adquiri am fama de ladrão, propagada por aqueles. Com o 
ensejo de evitar o pior, Sofi a mandou recado aos vizinhos, de que ela se dispunha 
a "fechar a porteira" de seu chiqueiro, i sto é, desistir de seu empreendimento 
pecuário, sem retal iar todo o prejuízo material que lhe causassem os roubos; mas 
que não se triscasse em nenhum membro da irmandade. Planejasse ou não cum
prir esta promessa, Sofia inverteu o desafio, publ icamente, evocando o prestígio 
de sua família. Sabe-se o que acontece quando a integridade de um Santana é 
ameaçada: este é o l imi te da sua mansidão. A partir daí, tornam-se mais pareci 
dos  com seus primos, os Santanas de  São Bento, embora destes últ imos os  
Santanas do  Imbuzeiro se  di stingam, por in termédio de  intrigas e não só  de 
local idade. Distinção que se fez muito clara quando José C lemente Santana, o 
chefe político do Imbuzeiro, recusou a briga com Lampião, repel indo no mes
mo ato a fusão com os parentes de São Bento .  A mansidão ali s ignificou degre
do, mas a oposição latente em re lação a ambos os lados daquela questão não 
levou a uma morte social ,  malgrado as perdas inegávei s  que sofreram .  Novas 
aproximações e c l ivagens reproduzi ram-se subseqüentemente, em renovadas 
intrigas (Capítu lo  4) .  

As intrigas e questões são, portanto, um meio de estabelecer diferenciações 
sobre fundos i ndiferenciados, como são o sangue e o l ugar. Neste aspecto, cabe 
argüir pelo estatuto da amizade neste esquema. Intrigas e questões também são 
produtoras de amizade, que reforça víncu los de sangue e também têm a capaci
dade de agregar sangues diferentes, por conta das adesões que freqüentemente 
suscitam. Mediante estas amizades, os lados se constituem agregando mais do 
que uma casa - no interior da qual uma questão não pode se atual izar, ainda 
quando uma intriga se anuncia, porque é inconcebível a divi são em lados e ade
sões externas aos mesmos. A amizade supõe algo sempre presente nas questões 
que é a sua dimensão pública, sua saída da esfera doméstica. Uma publicidade 
que não se expressa somente na composição desses lados, mas em toda forma de 
v iver uma questão . Se a intriga se vive di scretamente, em volume sussurrante, 
mesmo que sempre audível a um público maior do que o dos próprios intrigados, 
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a questão é retumbante. Os códigos de evitação, antes para poucos perceptívei s  e 
exibidos, agora de host i l idade aberta, passam a ser dominados por todos e, no 
l imite, podem sempre atingir quem nada tem a ver com eles. Em Jordânia, por 
ocas ião da mais pública das questões trabalhadas aqu i ,  houve d ias em que o co
mércio fechou as portas e o trânsito nas ruas reduziu-se praticamente ao i ndis
pensável . As disposições eram ostens ivas, muitas vezes vociferadas, tomando 
parte, nessas condições, nos cálculos dos alvos e dos responsáveis ,  operados pe
los participantes da questão. A própria imprensa foi veículo para muitas mensa
gens emitidas e ambiguamente decifradas pelos in imigos. De outras vezes, falou
se de viva voz. Entre os moradores de Jordânia, há quem lembre o clamor da 
viúva do primeiro prefeito assassinado, na porta de sua casa, no dia em que seu 
fi lho foi um dos atingidos pela chuva de balas, na parte Gouveia da cidade. Como 
se gritasse para o in imigo, cujas casas di stavam uns cem metros da sua, ela repe
tia: "Não acabaram comigo.  Nem que queiram, não acabam comigo." Recorda
se também quando um jovem l íder armado dos Santanas, revoltado com um as
sassinato ocorrido naquele dia, abriu o portão de sua casa e sentou-se à sua fren
te, como se a espera do in imigo, depois de tê-lo chamado, em brados, para que 
viesse ajustar as contas com ele: "Cabra safado ! Só atira na casa que não tem 
homem !" - ouviu-se ele dizer.6 

Esta dimensão pública da questão de Jordânia veio a ser bastante matizada 
pelo secretismo que a caracteriza. As dificuldades com a Justiça motivam, segun
do alegam, o anseio para que se logre omitir a identidade do vingador. Torna-se 
mesmo desejável a um participante que nem a identidade do in imigo venha à 
tona porque toda ameaça que este venha a sofrer será creditada ao primeiro.  Um 
anseio que vai de encontro ao imperativo moral de fazer a vítima conhecer quem 
executou seu assassinato, mesmo que por emboscada. Máscaras usadas em al
guns dos atentados da questão de Jordânia  foram retiradas no i nstante dos disparos, 
para o encontro face a face entre vítima e executor. Caso o i ntento deste últ imo 
seja bem-sucedido e não haja testemunha, sua identidade pode manter-se preser
vada - embora sempre em alguma medida adi vinhada -, uma porta aberta para 
uma acomodação, que cada vez se faz mais ambicionada. De fato, esta parece ser 
uma final idade do secretismo a que fiz alusão, para além da del icadíss ima rela
ção com a Justiça que as questões provocam. O segredo também permite que o 
vingador se l ivre do peso do dever de vingança, do i ncômodo que lhe causa a 
impunidade do in imigo e ao mesmo tempo alimenta dúvidas que podem mitigar
lhe a dor e quiçá retirar- lhe a urgência da vingança. Esta função do segredo é 
análoga à da escolha de uma l iderança armada que tenha em algum grau estabe
lecido umafam.a de bandido: a multiplicação de desafetos al imenta dúvidas so
bre a origem das ações hostis e desperta menor interesse em se fazer por sua vez 
vingada. Caso a vítima sobreviva à emboscada, ficam reforçadas as certezas que 



TOTALIZAÇÕES E PARCIALIDADES 339 

orientam os cálculos dos próprios passos vindouros e daqueles dos in imigos. De 
todo modo, o secretismo que eventualmente permeia qualquer questão jamais se 
di ssocia de uma dimensão pública que faz do in imigo sempre um suspeito. Ele 
somente pode dissolver a suspeita, tornando-a duvidosa - nunca ausente -, quan
do os inimigos existem em número suficiente. Daí, talvez, o interesse peJa omis
são dos responsáveis ter-se feito notável preci samente na questão em que con
correram em número também mais notável os aderentes cuja relação com os che
fes da questão não era primari·amente definida pelo sangue; na questão que se fez 
mais anônima quanto mai s  pública, no sentido de quanto mais amigos ela pôde 
agregar ou atingir. 

O anonimato não se faz notar da mesma forma em todas as questões. A 
el iminação de testemunhas não é uma preocupação comum entre os homens que 
têm questão, de forma que abundam as emboscadas cometidas em plena luz do 
dia em cenários públicos, em que quase todos se conhecem . E nada impede que 
as questões assim encenadas também cheguem a um termo de acomodação, por 
acordos territori ais tácitos ou não, freqüentemente viabi l izados pela evasão dos 
agressores, uma forma de retirada, que permite, de modo até mais imediato, a 
permanência  de outros impl icados não tão assumidos publicamente. Reside aí 
um teor de anonimato e secreti smo, quase residuais, virtualmente presentes em 
todas as questões. Da mesma forma que há um resíduo de público em todo o 
secretismo e anonimato explorados pelos intrigados. Quem estendeu a mão para 
ajudar o lado in imigo? Quem terá atuado como mentor das ações i nimigas? Há, 
em cada caso concreto, divi são entre chefes armados e não armados ou entre 
planejadores e executores das vinganças? Estas são dúvidas persistentes, que 
amornam as relações entre intrigados e talvez seus sucessores, por quanto tempo 
perdurar a intriga, a partir da sua acomodação. 

Embora a intriga seja algo público, uma questão também o é, sempre em 
maior grau, em vários sentidos : no da ciência que uma comunidade maior do que 
os lados possui dos seus termos e seus rumos; no da importância da opin ião de 
terceiros sobre estes mesmos termos e rumos; no da sua acomodação, que envol
ve a mediação de homens de prestígio ; no da capacidade de suscitar adesões; no 
da in tervenção de terceiros de modo favorável a um dos seus lados. Desde algum 
ponto de vista, as questões antes produzem grupos e rel ações do que os destrói, 
na medida em que ao se dar as costas a um certo universo de pares, al ia-se a um 
outro, sem se dissolver nele. Se há ruptura, e la não se reduz àquela cl ivagem já 
esboçada nas múltiplas intrigas que freqüentemente antecedem a questão; cindem
se quase sempre, no mesmo movimento, laços de consangüinidade, forjando-se 
em contrapartida elos de amizade que ul trapassam os l imites do sangue ou que se 
sobrepõem a eles . Se as famíl ias se reproduzem em um processo que supõe a sua 
própria negação, implícito na exogamia e na proibição do incesto como entende 
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Lévi-Strauss ( 1 966 [ 1 956] :232), as questões concorrem para a reprodução de um 
sangue, mas a partir de sua diferenciação externa e interna, com exclusões e 
composições com elementos que lhe são estranhos. Tal como o casamento, uma 
questão é um assunto que diz respeito a coleti vidades - grupos fami l i ares em 
ambos os casos (Lévi-Strauss, 1 966 [ 1 956] :  3 1 8) - que por seu intermédio,  atra
vés da própria negação, introduzem os l imites indi spensáveis à sua continuidade. 
O público e o privado misturam-se sem se anularem mutuamente. 

A amizade é sempre a outra face de uma questão e de uma intriga, não 
somente enquanto sua oposição lógica, mas como seu efeito e sua condição de 
existência. Por meio dela, o fenô!ileno das brigas de famílias ganha seu dinamis
mo, aqui lo  que impede que um conjunto restrito de regras antecipe o destino de 
todo o processo e mesmo que um conj unto defin ido de agentes seja previs ivel
mente recrutado - segundo seus elos de parentesco, por exemplo. Adicionando
se ou substituindo as l igações de sangue, por sua vez reforçadas e rompidas, as 
l igações das amizades, bem como as das questões e intrigas, não são dadas, mas 
permanentemente urdidas e desfeitas. Ao contrário de uma rede composta por 
pontos e l inhas fixamente dispostos, estas relações produzem um tecido social 
heterogêneo, assimétrico, de l imites indeterminados. Assim mesmo, uma trama 
consistente e capaz de reproduzir-se em sua singularidade, sem que i sto redunde 
na encenação de um drama cujo roteiro seja de antemão conhecido, mas median
te modos e hábitos atualizados pelos seus agentes , por vezes de forma tão 
i rresistível que vistos como destino. 

Notas 

1 O laço de compadrio é freqüentemente estabelecido entre membros da mesma famíl ia, sobre
tudo, segundo observei, naquelas mai s abastadas e de prestígio. Primeiramente os avós bati
zam uma criança e depois os tios são escolhidos para apadrinhar os fi lhos seguintes. Nas 
grandes proles, os filhos mais novos podem ser afi lhados de pessoas l igadas por amizade a 
seus pais. A condição de compadre/comadre é ao mesmo tempo indicadora do prestígio i ndi
vidual . Os membros mais notáveis das famílias são aqueles mais procurados para apadrinhar 
filhos de parentes e não-parentes. Quando um parente é tornado compadre ou comadre, estes 
termos passam a constar sempre no vocativo, em situação de apelação ou referência, por mais 
próximo que seja o parentesco com o locutor ( i rmãos, por exemplo, passam a chamar-se e 
referir-se um( a) a( o) outro( a) compadre ou comadre Fulano(a)). Sobre o sertão da Bahia, Arantes 
diz: " . . .  compadrio não l iga pessoas que já não estejam relacionadas de outro modo. Pessoas 
que se tornam compadres são previamente l igadas por parentesco, co-residência, laços econô
micos . . .  " (s/d :9) .  Nota-se, assim, uma inevitável ambigüidade no caráter vertical ou horizon
tal da relação, aspecto sobre o qual classicamente o assunto é abordado (cf. Mintz & Wolf, 
1 968). 

2 Uma mulher não transmite seu próprio sobrenome, mas o de seu pai que, no entanto, pode ser 
suprimido na geração de seus filhos em favor do sobrenome transmitido pelo marido. Na 
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famíl ia Santana do I mbuzeiro, o patronímico Santana foi transmitido por duas i rmãs. Os so
brenomes de seus maridos foram mantidos principalmente na geração de seus fi lhos. Na gera
ção dos netos desses dois casais, o sobrenome de um marido quase desapareceu, enquanto o do 
outro prevaleceu. 

· 

3 Lévi-Strauss ( 1 993 [ 1 950]: xxxvi ) disti ngue dois sentidos dados à noção de função. Em Mauss, 
o sentido é sobretudo algébrico, indicando as relações constantes entre fenômenos (um "em 
função de" outro). Em Malinowski, disti ngue um reforço gradativo do caráter uti l i tário do 
termo ("para que serve"). 

4 I dealmente, no sentido teórico e moral do advérbio, uma casa deve manter-se como uma 
unidade indivisa (Capítulo 3), inclusive depois que seus membros da geração mais nova, aque
les que compõem uma irmandade, fundam novas casas descendentes, o que acontece depois 
que se casam e têm fi lhos, deixando de residir com seus genitores, irmãos e outros eventuais 
parentes agregados. Uma casa pode manter sua unidade mesmo havendo divisão nas adesões 
de seus membros, como acontece na distribuição de votos entre os seus membros eleitores. Os 
rompimentos no interior da irmandade são bastante mais freqüentes. A unidade é nesse nível 
de segmentação uma regra incessantemente rompida embora continue orientando as condutas. 
No contlito das Ermidas, duas irmãs dividiram-se no apoio aos lados constituídos por seus 
maridos e fi lhos. 

5 A noção nativa de raça sugere sempre a repetição de um caráter passado, original , transmiti
do pelo sangue aos ancestrais .  A idéia de atavismo é freqüentemente associada a esta noção, 
mas não obrigatoriamente, entre os meus colaboradores de campo. O valor associado à catego
ria é, por i sso, bastante ambíguo, porque depreciativo não raras vezes, mas exaltados, conso
ante o atributo que se pretenda eJ:taltar. Explicaram-me, contudo, que se evita lançar mão do 
termo raça quando se pretende expl icitar bem claramente o valor positivo que se quer conferir 
ao atributo. 

6 Estas descrições são de fontes de pesquisa de Jorge Vil lela,  que estiveram à minha dispo
s ição. 
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