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INTRODUÇÃO 

Fomos a Corte de Pedra pela primeira vez em 1988, a convite do grupo médico do Núcleo de 

Medicina Tropical da Universidade de Brasília que ali desenvolvia trabalhos de pesquisa sobre 

Leishmaniose Tegumentar Americana. Aqueles médicos também desenvolviam um projeto de 

implantação de uma associação comunitária no povoado. Nosso primeiro encontro ocorreu na 

Secretaria de Ação Comunitária - SEAC, órgão federal. Desde então foram quatro as viagens de 

pesquisa àquela região: de 23 a 28/03/88, de 19/07 a 02/08/88, de 20/01 a 15/03/90 e de 07 /03/1992 

a 12104/1992. 

Corte de Pedra situa-se na região cacaueira da Bahia, entre os paralelos 13 e 14 de latitude sul e 

os meridianos 59 e 60 de longitude oeste, aproximadamente no km 337 da BR-101. Ali, segundo 

estimativas do IBGE, habitavam, em 1984, 846 pessoas. Em fevereiro 1990 fizemos um pequeno 

censo, quando então contamos 814 individuos residentes no limite urbano. O povoado pertencia ao 

antigo distrito de Guerém, município de Valença, cuja sede, Valença, dista 64 quilômetros pelo 

asfalto. Em 1990 uma parte do distrito de Guerém, na qual se incluía Corte de Pedra, emancipou-se 

do município de Valença, formando o município de Tancredo Neves. Sua sede é a antiga cidade de 

ltabaína, rebatizada de Tancredo Neves. Da última vez que lá estivemos (1992) havia em Corte de 

Pedra um movimento pela sua emancipação de Tancredo Neves. A iniciativa estava nas mãos do 

então governador Antônio Carlos Magalhães. Os "nativos" comentavam que o governador não 

autoriz.aria nenhum plebiscito para emancipação de município até as próximas eleições. O objetivo 

seria capitalizar politicamente sua autoriz.ação. 

Segundo os "nativos", Corte de. Pedra é fiuto da estrada, ainda de terra, a ligar Salvador a 

Itabuna e Ilhéus - a BA-02, construída na década de 40 por um mineiro à procura de jacarandá para 

exportação. A estrada daria sentido e finalidade econômica a um pequeno aglomerado que já existia 

naquele local, fundando assim o povoado de Corte de Pedra1. O povoado transformar-se-ia, como 

tantos outros, em um ponto de trânsito. Corte de Pedra chegou a contar com um cinema, duas 

bombas de gasolina, dois hotéis e um comércio razoável. Pequenos agricultores do interior não mais 

precisavam ir até Valença para comercializar seus produtos; surgiram ali comerciantes que 

intermediavam a compra dos produtos da região e se encarregavam da revenda de mercadorias à 

população. A situação se modificaria com a construção da nova estrada asfaltada, a BR-101, antiga 

BR-5. O então delegado prendeu o topógrafo encarregado de traçar a nova rodovia que, em 

1 Como nos mostra Mauro Cbcrobim (Cberobim, 1991), as estradas são um forte instrumento de progresso no Brasil. 
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represália, faria o asfalto passar ao largo do povoado. Algum tempo depois a firma construtora 
pretendia fazer ali seu acampamento. Mas, infelizmente, o então Juiz de Paz a isso se opôs. ltabaína, 

distante apenas 4 km pelo asfalto, hoje capital do município de Tancredo Neves, nasceu da 

aglomeração formada por este acampamento. Do mesmo modo como Corte de Pedra viu sua riqueza 

trazida pela estrada, uma outra estrada a levava embora. 

O povoado ainda teria, segundo seus habitantes, um novo surto de progresso com a instalação 

de uma base de pesquisa do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília. 

Aproximadamente em 1985 o Núcleo viu em Corte de Pedra uma cidade estratégica: possuía facil 

acesso pela estrada asfaltada e uma grande população doente de Leishmaniose T egumentar 

Americana, que, naquele momento, segundo os médicos, adquiria um caráter epidêmico. De 

qualquer forma, os pesquisadores já atuavam há algum tempo no povoado de Três Braços, no 

município vizinho de W enceslau Guimarães. 

Para alguns médicos, Corte de Pedra sigmficou a poSS1õilidade de colocar em prática um •novo• 

modelo de atuação. Eles criticavam a maneira como a pesquisa médica tradicional tratava àqueles 

que estudava. Segundo estes médicos, os pesquisadores deveriam ter para com os pesquisados 

relações de responsabilidade que IUfo se esgotariam na ética médica. Em uma palavra, alguns 

membros do Núcleo passariam a ver como a contrapartida do fato de estudarem os habitantes do 

povoado a elaboração e a implantação de um projeto de criação de uma Associação Comunitária. 

Daí que os pesquisadores de Núcleo criaram, para Corte de Pedra, um projeto intitulado 

•Jmplantação da Rede Básica e dos Cuidados de Saúde com a Participação Comunitária"l . 

Aqueles que se engajaram nesta nova fonna de relacionamento com os pesquisados diziam-se 

membros do "projeto comunitário". 

A União de Moradores do Povoado de Corte de Pedra foi o resultado concreto deste novo tipo 

de relacionamento. Para os médicos do Núcleo, a União significava uma nova proposta de interação 

com os "nativos"~ para os "nativos", teve o sentido da oportunidade política que, capitalizada por 

aquela associação, permitiu a obtenção de beneficios concretos do poder público. Calçou-se a rua 

principal, construiu-se uma praça em frente à igreja, abriram-se novas frentes de expansão urbana, 

2 É Udcrcmnlc oblCrvar que ali a atuação dos médiool ~ ratrita à questão da saúde. Assim, o projeto •se justifica ~lo 
apnssi'lo voliuM tk problemas na tina tk atk c:otwqQnrte da nalidade sócio econ6mica locar. A intervenção 
seguiria três principio& básicos: o da eqüidade c·o dirrito rral do acuso aos serviços tssrnciais para o cwidado da 
salÍtkj, da cficimcia e da participação c·a própria popt1/açdo Mvuá participar do proasso • decisiJo t na 
imple1Wntaçdo das tkcisi>es qw dizem nspeito a S110 vidaj. São seus objetivos gerais: • ~senvolvtr ações 
integradas tk saútk•, •organizar t'cnico administrativamente as Unidades de Smíde• e •estabelecer a prática 
tks.ws serviços tm nlvtis tk complaidadt cnsc~nlt, alravls do t111lo diagnóstico da populaç& envolvida no 
processo, tstim11land<>-a a desenvolver a capacldadt de t111to organizar-se, manttr-se t, conseqtltnltmtntt, 
melhorar sn padrlJo de vida•. Previa-se a organiz.açio de três associações comunitárias: em Cone de Pedra, Patax6 
e Julião, os dois últimos pequenos aglomerados rurais. O objetivo dessas associações seria o de apoiar uma •rede 
desceotra1i7.ad de saviços de saúde•. A Unilo de Moradores de Cone de Pedra, do ponto de vista dos 
pesquisadores. seria uma solução barata e dicindc ao problema da saúde na região. A •participação democrátic:a• 
\~s1'Jbekci1Jtento M IMCOllÍSIJtOS que J'O"IÍlalrf t[W todas OS pessoas interrssadtJs possam manifestOT SJIQS 

nec:usidades e Slla ~rcepç4o de como estas necessidades tkvem ser ftitas") que implicava a idéia de comunidade 
en. apesar de dcsejáYd. um subproduto de sua ~-
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iluminaram-se as ruas do povoado, e, o mais importante, construiu-se um Centro de Saúde que 

prestava assistência médica gratuita a todos, sem exceção, num lugar onde, no mais das vezes, os 

cuidados da medicina dependem do favor político. 

Essa tentativa não fo~ em nenhum momento, objeto de consenso entre os membros do Núcleo. 

Bem ao contrário, foi motivo de fortes brigas e graves desavenças pessoais. De um lado, os 

opositores do projeto questionavun a validade científica do experimento, ou seja, argumentavam que 

aquele tipo de intervenção seria contrária ao estudo científico da Leishmaniose em Corte de Pedra e, 

ideologicamente, taxavam os que nele se envolviam de "comunistas". De outro, os seus defensores 

questionavam a justiça da pesquisa, conforme era então praticada: não era direito, diziam eles, que o 

pesquisador pegasse seus dados e "saísse correndo", sem deixar algo em troca. Como conseqüência, 

tais iniciativas ficaram restritas a Corte de Pedra e passaram a largo de Três Braços. Portanto, é um 

pequeno grupo dentro de um maior que fez das obrigações desse novo relacionamento uma parte 

importante de seu trabalho, senão aquela que exigiria maiores atenções. 

Convém chamar a atenção para o fato de que os médicos não foram pressionados por qualquer 

consideração de ordem estratégica. Eles poderiam continuar a fazer levantamentos epidemiológicos, 

estudar os animais, recolher material (sangue e tecidos) para ulterior exame de laboratório, 

acompanhar alguns pacientes selecionados no periodo de tratamento, fazer experimentos com 

Hamsters, curar a Leishmaniose com aplicações de Glucantine (fornecido por um órgão da 

Secretaria de Saúde da Bahia), etc, sem serem incomodados. Todas essas atividades representavam a 

obtenção de dados que seriam utilizados em alguma dissertação ou tese, bem como artigos ou 

comunicações publicados em revistas especjalindas no Brasil ou no exterior. Ademais, no ínterim de 

suas atividades científicas, tratavam gratuitamente outras enfermidades da população local: aliás, 
seus cuidados eram solicitados a todo instante. Alguns desses "nativos" eram fotografados e seus 

casos (subnutrição, desidratação, câncer de pele, etc) utilizados pela literatura médica como 

"exemplares". 

É preciso considerar que as práticas desenvolvidas pelos pesquisadores tinham de ser aceitáveis 

para suas próprias consciências, i. e., deveriam ser justas. Esta consideração vale para os que 

participavam e os que não participavam do projeto comunitário. Portanto, é preciso analisar no que 

se baseavam as considerações éticas num e noutro caso. Esta questão está ligada no ideário dos 

pesquisadores à maneira como o povoado é pensado no seu conjunto. Há aqui duas perspectivas: 

uma que o via como a somatória de "casos"~ outra que o percebia como uma comunidade. 

Na primeira delas, o povoado no seu conjunto é a tabulação estatística das individualidades 

semelhantes do ponto de vista clinico. A região é assim o número de pacientes com Leishmaniose, 

ou as taxas de mortalidade infantil. Nesta perspectiva, a relação entre pesquisadores e pesquisados 

dissolvia-se numa infinidade de pequenas relações e conhecimentos~ muitas pequenas dívidas, 

beneficios e promessas que juntas não. compunham um todo da mesma ordem daquele do qual 

saíram. A questão da moralidade ficava assim reduzida às éticas médica e científica: a atividade de 
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pesquisa em Corte de Pedra só seria legítima na medida em que obedecesse aos cânones do rigor 

científico e da ética médica. Transgredi-los seria a única amoralidade. 

Na segunda, o conjunto do povoado era pensado como uma "comunidade", cujo modelo ideal é 

o de uma pequena aldeia, uma totalidade qualitativamente diferente da soma numérica das 
caracteristicas clinico/epidemiológicas da região. Portanto, o pesquisador deveria ter 

responsabilidades não somente com a individualidade do paciente, mas também com a totalidade 

onde se inseriam, i. e., a "comunidade". Portanto, dizer que não erajusto que o pesquisador pegasse 

seus dados e nsaísse correndon implicava em dizer que o pesquisador tirava algo da "comunidade" e 

não lhe devolvia um "valor" equivalente. Conseqüentemente, os médicos do projeto iriam julgar seus 

procedimentos em campo como eticamente corretos na medida em que estes "saldassem" sua dívida. 

Entretanto, em ambos os casos os "nativos" individualmente eram pensados a partir do ponto de 

vista que coloca a ciência e as habilidades de raciocínio formal como axiomas básicos do 

desenvolvimento humano individual e social. Daí que, para os médicos e pesquisadores do Núcleo, o 

"nativo" era ignorante e, como seu corolário lógico, atrasado. Esta ignorância assumia várias formas. 

Uma pedagoga, que ministrava um curso às professoras locais, chamou-nos para nos dizer que as 

professoras estavam no nivel pré-operatório, segundo a concepção de Piaget. Este é um exemplo de 

um critério técnico que se transformava, do ponto de vista do nosso assunto, em uma justificativa 

ideológica. A base para tanto é a admissão do pressuposto de que o raciocínio lógico formal não era 

11ma forma de inteligência, mas a forma de inteligência mais "avançada". Portanto, a ignorância dos 

"nativos" era, neste momento, cientificamente comprovada como seu subdesenvolvimento mental: 

eles não teriam ainda desenvolvido o raciocínio lógico formal. Na mesma ocasião, visitava o 

povoado um médico americano, notadamente uma autoridade mundial em imunologia da 

Leishmaniose Tegumentar Americana. Este senhor diz, meio de brincadeira, que nós contaríamos aos 

"nativos" que a Leishmaniose era um castigo divino que cairia sobre eles caso não se comportassem 

(i. e., tomassem as medidas preventivas que lhes seriam explicadas). A ignorância significava também 

a superstição, o que no limite implicava em questionar a validade dos valores culturais dos habitantes 

dos povoados estudados. Logo, para os médicos, os "nativos" tinham a mente atrofiada, não estavam 

acostumados a pensar, etc, embora às vezes se dissesse algo em favor de alguns funcionários do 

Centro, a titulo de exceção. Desta regra social não havia escapatória: sob o peso desta unanimidade, 

a exceção de alguns, ao invés de contradizer a regra, acabavam justamente por reafirmá-la. 

É esta ignorância que explicava em parte as péssimas condições de saúde daquelas populações. 

O motivo era que, para os médicos, alguns pacientes morriam de doenças, nalguns casos, facilmente 

evitáveis. Ela seria, no fundo, uma das causas de sua miséria, porque, embora fosse evidente a 

existência de outros fatores (como a má distribuição de renda), a ignorância "nativa" os impedia de 

se tornar sujeitos de sua própria transformação. Conseqüentemente, a ignorância como regra social 

seria uma das explicações da situação sócio-econômica daquelas gentes, sendo, no limite, um dos 

motivos da pobreza. 



~(H.8-14) 12 

Aqui o pensamento dos pesquisadores que não participavam do projeto caía num círculo 

vicioso. Para os médicos, o motivo da miséria era a ignorância. Mas, na realidade, a relação era 

inversa: a pobreza era o motivo pelo qual eles eram vistos como ignorantes. O verdadeiro problema 

não é, e. g., a subnutrição, mas a falta de comida. Ao médico, frente a este dilema, cabe um papel 

ambíguo: ele é agente da cura, mas, concomitantemente, se vê impotente para resolvê-la, pois, 

embora ele possa salvar a vida de um paciente, ele não consegue distribuir melhor a renda. 

Neste contexto, a sua atuação médica era simultaneamente impotente e heróica. Contou-me um 

biólogo que viu um companheiro de pesquisa - um jovem médico - entrar lívido alojamento a dentro. 

Acabara de perder uma paciente de desidratação, uma criança ainda de colo. Não havia soro 

fisiológico - talvez já tivesse acabado. Nada restou a fazer, senão vê-la morrer. Ele fumou um 

cigarro, tomou uma xícara de café e voltou ao trabalho. Muitos outros pacientes viriam ainda antes 

do fim do dia ... 

A luta contra morte que a medicina tomou seu monopólio assume aqui, devido à sua impotência 

frente à pobreza, o duplo contorno da tragédia e da poesia épica. Pois, se ao médico resta apenas 

observar a agonia da criança, é a ele que cabe o papel de não transigir a ela: de lutar com todas as 

suas forças pela salvação. O que não deixa de ser uma solução dramática da ambigüidade que 

descrevíamos acima. 

Além disso, sob a égide da "ignorância" dos habitantes das regiões estudadas, a pergunta "quem 

somos nós para possuir o direito de estudá-los?" transforma-se em "quem são eles para julgar os 

beneficios da pesquisa científica?", reafirmando assim que o pesquisador não necessitava de outra 

ética que o rigor científico ou outra justificativa que o progresso científico. 

Por outro lado, embora pensar o povoado como "comunidade" não modifique as considerações 

sobre a ignorância "nativa", ela resolve a ambigüidade que colocamos acima. A "comunidade" 

tomou-se também um lugar de intervenção, para a qual a cura era possível. Mas ela exigia uma 

forma de intervenção diferente do tratamento clínico individualizado. Por conseguinte, a sua atuação 

no povoado assumiria o sentido do planejamento cuidadoso da intervenção na "comunidade". Se, 

por um lado, o pesquisador continuava impotente para intervir nas características macro-sociológicas 

que, em última instância, são a causa desta situação, eles, por outro, podiam agir sobre a ignorância 

"nativa"3• Em uma palavra, suas obrigações para com os pesquisados não estavam limitadas à 

suposta ignorância do último, mas definiam uma outra forma de relacionamento. Os cientistas 

passariam a possuir uma tarefa educativa, quase pedagógica: tomaram-se esclarecedores. 

3 No entanto, nos repetimos, do ponto de vista dos médicos os "nativos" continuavam tão ignorantes quanto antes. Se, 
posteriormente, alguns pesquisadores, ao mostrarem fotografias dos habitantes de Corte de Pedra, diziam, como 
quem anuncia uma grande descoberta, que este ou aquele são, apesar de semi analfabetos, muito inteligentes, isso 
ocorreu depois de uma longa interação e não no seu princípio. Veja-se que esta "descoberta" começou quando o 
pesquisador percebeu o universo "nativo• e lhe confere um conhecimento prático (principalmente no sentido 
"político") que ele mesmo talvez não possua. No entanto, estes "nativos• não deixam de ser exceções. 
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No entanto, confonne uns vão terminando seus trabalhos de pós-graduação e outros se 

fonnando, o grupo de médicos participantes do "projeto comunitário" começa a se desintegrar. As 

visitas ao povoado não são mais tão freqüentes. O Núcleo continua a trabalhar na região, mas o 

modelo de atuação esvai-se com a partida daqueles que o representavam. A União, abandonada à sua 

própria sorte, não tem condições de manter-se sozinha. Sobrevem daí a decadência. Além disso, esta 

tentativa mostrou ter os limites muito precisos do discurso dos médicos e da sua disponibilidade. As 

atividades da saúde não esgotariam as potencialidades da auto organização que a União de 

Moradores representou, mas as iniciativas ficaram restritas ao discurso sobre a saúde e às suas 
conseqüências. 

(*) 

Quando fomos pela primeira vez ao povoado, pretendíamos estudar a questão da mudança, i. e., 

quais as transformações que o Centro de Saúde e a União de Moradores trouxeram para a 

mentalidade e as práticas "nativas". No entanto, com os primeiros dados etnográficos, a questão 

política surgiu como o ponto principal de nossas futuras análises. Ela não só explicava a 

possibilidade da mudança que o Centro de Saúde e a União de Moradores representaram durante um 

curto período de tempo, como também era o tàto etnográfico mais relevante. Quanto a esse segundo 

ponto, procuramos nos guiar pela máxima antropológica de que (parafraseando Viveiros de Castro) 

é preciso procurar do que falam os "nativos" a maior parte do tempo, exceção feita às mulheres cujo 

interesse parece ser universal. No caso de Malinowski foi o /cuia; para Evans-Pritchard, os oráculos; 

e para o próprio Viveiros de Castro, os deuses canibais. 

Nosso primeiro trabalho (Abreu: 1988) procurava examinar, a partir da prática política que se 

desenvolvia em tomo da União de Moradores e o Centro de Saúde por ela administrado, temas tais 

como a democratização e a descentralização vistas sob a ótica de José Murilo de Carvalho ( 1988)~ as 

idéias de políticas de tipo cooptativo e representativo de Simon Schwartzman (1975); a discussão da 

passagem do tradicionalismo à modernidade, a partir de Sérgio Buarque de Holanda (1973); ou 

ainda, a idéia de cidadania regulada, proposta por Wanderley Guilhenne dos Santos (1987). O 

princípio teórico era simples: observar, etnograficamente, o desenvolvimento dessas grandes 

questões em Corte de Pedra: como se relacionavam as esferas municipal, estadual e federal? Haveria 

contribuintes e votantes, tal como são compreendidos em outros países? A modernidade e o 

tradicionalismo são incompatíveis? Quais são as concepções de cidadania vivenciadas pelas 

populações rurais? 

As três partes que se seguem têm o objetivo de fonnular de uma outra forma a questão política. 

A segunda e mais densa delas pode ser considerada a mais importante: ali procuramos descrever a 

prática política em Corte de Pedra, utilizando-nos das observações microscópicas, exaustivas, 

fragmentadas e pontuais de nosso trabalho de campo, e das técnicas e instrumentos teóricos 

apropriados ao estudo da diversidade e do "pequeno". Ela foi dividida em capítulos de fonna a 

facilitar a organização dos dados e sua leitura. 
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As duas outras partes têm o objetivo de resolver o seguinte problema: em que sentido o estudo 

antropológico da política em Corte de Pedra pode ser relevante para estudo da política no Brasil? 

Diferentemente do que poderíamos chamar objeto "clássico" da antropologia, o povoado que 

estudamos pertence a uma sociedade complexa, inserido em sistemas jurídicos, políticos e 

econômicos que não se esgotam em Corte de Pedra. Em uma palavra, como (parafraseando um 

célebre antropólogo) falar de política em Corte de Pedra e não da política de Corte de Pedra? 

Na primeira parte (que iniciaremos a seguir) argumentamos que a análise da prática política 

naquele povoado pode sugerir elementos heurísticos que não se esgotam no povoado, mas que, de 

alguma forma, são extensíveis à sociedade envolvente, seja pela comparação, seja pela generalização. 

Ali, o ponto principal será o de que na realidade a lei tem um efeito completamente diferente da sua 

intenção. Nossa hipótese é que a prática política interfere e modifica a aplicabilidade da lei. Além 

disso, iremos nos posicionar frente à especialidade teórica da antropologia política. 

A terceira e última parte tem o objetivo de desenvolver a hipótese formulada na primeira, 

através dos dados surgidos da segunda. 
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0 PROBLEMA 

A prática política e a lei 

A lei é "toda promulgação de normas vindas do Poder Legislativo", "estabelece direitos e 

obrigações, além de ser dirigida indistintamente a todos os membros da coletividade, é obrigatória, 

visto que ninguém poderá subtrair-se à sua observância, alegando ignorância (Lei de Introdução ao 

Código Civil, art. 3.0
•
4" Por direito entenda-se "o conjunto de normas, de regras [leis] que servem 

para dirigir a atividade humana dentro da vida social, conjunto esse, imposto coativamente à 

observância de todos, pelo Poder Público( ... ) Destarte, o 'Direito' objetiva o bem estar, a harmonia, 

a felicidade. Se esse conjunto de leis, de normas, de regras feitas pelo Poder Legislativo não 

existisse, a sociedade estaria em conflito' ... " 

Os conceitos acima, apresentados de forma esquemática, são suficientes para introduzir algumas 

considerações de ordem sociológica. 

Podemos dizer que toda lei possui uma intencionalidade específica, qualquer que seja a matéria 

sobre a qual estabelece a regra. Não há lei criada para nada, sem nenhum objetivo. Ao contrário, 

cada uma delas tem no conjunto do direito um pequeno papel. Mesmo que não seja aplicada, ou 

mesmo que no decorrer dos anos ela se demonstre inútil, mesmo assim ela possuiu uma intenção, um 

propósito específico. Pode até acontecer do texto da lei não ser adequado à função que ela deveria 

exercer, mas ainda assim isso não muda o fato da intencionalidade do ato original (seja ela qual for). 

Independentemente desta ser boa ou má, honesta ou desonesta, legítima ou ilegítima, ela existiu. 

Logo, no caso de uma nova lei - e toda lei já foi nova-, esta intencionalidade é, nalguma medida, a 

transformação do que existe num estado ideal que o legislador persegue, seja criando algo novo, seja 

regulamentando uma atividade específica. Até as leis que poderíamos chamar de "conservadoras", na 

medida em que seu propósito fosse manter a ordem tal como ela se encontra ou idealmente se 

encontrava, só fazem sentido na medida em que a proteção do estado das coisas se tome um 

problema, ou porque se prevêem perigos à sua continuidade ou já se observam mudanças. Neste 

caso podemos argumentar que o que se pretende transformar é a expectativa de algo que, julga-se, 

vai ou pode acontecer. Daí se segue que a lei é um instrumento de intervenção social, regras que 

procuram realizar um efeito intencional, um propósito específico. 

4 Dower, Nélson G. B., Instituições de Direito Público e Privado, São Paulo: Atlas, 1983, p. 31. 
' , Idem, p. 25. 
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De fato, podemos observar concretamente nos jornais que a todo instante políticos propõem leis 

com algum propósito, sejam elas para concentrar ou distribuir a renda, feitas segundo uma intenção 

honesta ou visando alguma vantagem que só se tomará clara na sua aplicação, etc. Interesses 

contraditórios têm na elaboração da lei um de seus campos de batalha. Impor regras que tragam o 

seu próprio beneficio ou evitar que regras que o prejudiquem sejam estabelecidas são estratégias 

utilizadas pelos mais diversos grupos. Portanto, há aqui dois pontos a considerar: um, o interesse, 

legítimo ou não, que a lei movimenta; outro, as conseqüências que a aplicação de uma lei específica 

poderá causar na sociedade nacional. Contudo, na realidade concreta, esses dois elementos 

misturam-se de forma que, às vezes, até o analista mais habilitado encontrará dificuldade em 

distingui-los. 

Os exemplos são vários e variados. A discussão recente sobre o sistema de governo no Brasil 

movimentou interesses dos mais diversos. Alguns posicionaram-se a favor do parlamentarismo, 

outros flertavam com o presidencialismo. Nalguns casos podemos traçar uma clara relação entre o 

interesse e a posição política, como no caso do presidente que se dizia a favor do parlamentarismo, 

conquanto fosse implantado depois do seu governo. Noutros a relação é mais obliqua e, por vezes, 

de dificil análise. Além disso, o "tipo" do interesse pode variar da fidelidade a um grupo político até 

o empenho ideológico pela "melhor" solução. Quanto a este último ponto, bastante significativa é a 

discussão da distribuição do orçamento entre os governos federal, estadual e municipal. Embora o 

problema movimentasse interesses dos mais diversos (governo federal em manter aquele quinhão de 

poder e os dos estados e municípios em abocanhar uma fatia maior de recursos, para citar os mais 

evidentes), também trouxe à baila toda uma gama de idéias sobre democratização e oligarquização. 

Era possível que a descentralização ocorresse como democratização e não mais como oligarquização 

(Carvalho, 1988)? perguntavam-se cientistas políticos, políticos e cidadãos. Portanto, além dos 

fortes interesses em jogo, havia a preocupação com algo como uma "engenharia social": quais as 

conseqüências da lei? Seriam elas benéficas para sociedade? A discussão pode ainda ser um 

instrumento de manobra política, de manipulação da opinião pública. 

Entretanto, a imprensa e as observações de todos nós como cidadãos nos oferecem toda uma 

crítica intervenção social a partir da legislatura. A todo instante denúncias de práticas ilegais ou 

imorais nos organismos públicos podem ser lidas nos jornais. Se hoje o são com mais intensidade, 

não é porque elas não existissem antes, mas sim porque o poder político era capaz de abafa-las. 

Podemos citar várias delas: a utilização do prestígio político para impedir a ação da polícia, a 

impunidade na sonegação dos impostos, a utilização do cargo público para o enriquecimento 

pessoal, etc. Também é público e notório que grande parte dessas práticas não é punida como a lei o 

exigiria: processos são arquivados, culpados restam impunes, etc. As afirmações acima nos levam a 

concluir que as instituições e, através delas, a própria lei são tomadas por uma série de práticas que a 

transformam nalgo diferente daquilo que quer o legislador. Além disso, é preciso considerar que as 

instituições são criadas através da lei e se definem no Direito Constitucional: elas possuem uma 

intencionalidade e deveriam velar por certos princípios. No entanto, a realidade que testemunhamos 

como cidadãos chega a ser completamente diferente dessa intenção. Logo, há entre estas duas 
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qualidades de fatos (a intencionalidade da lei e a realidade da sua aplicação) uma descontinuidade. 

Entre as duas algo se interpõe. 

Por exemplo. No seu art. 5° a Constituição da República Federativa do Brasil6 estabelece que 

"todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade7". É a cidadaniaª que significa o conjunto de direitos que todo indivíduo 

possui por ser membro de uma sociedade nacional. Assim, apesar das flagrantes desigualdades que 

podemos observar em nossa realidade sócio-econômica, há uma instância onde a igualdade é 

possível, i. e., nos direitos que todos, sem distinção, partilham ou deveriam partilhar. Já o seu art. 19 

(Alínea ill), estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

"criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si9". Portanto, às instituições que realizam 

concretamente o Estado Nacional caberia o papel de fiadoras da cidadania. Por seu intermédio os 

direitos iguais deveriam ser assegurados. Ora, o que podemos observar na prática é algo totalmente 

diverso. 

Em recente artigo publicado na Folha de S. Paulo, a profa. Marilena Chaui levanta alguns 

pontos que argumentam que o ideal do parágrafo anterior encontra sérias dificuldades de se realizar. 

Falando sobre o governo Collor cita, entre outros, os seguintes fatos: a destruição das fronteiras 

entre o público e o privado que a natureza institucional da corrupção "deixou, finalmente, de parecer 

um acidente para aparecer como constitutiva da institucionalidade oligárquica"; e o de que a 

sociedade brasileira "não consegue fazer valer o princípio político da representação", visto que o que 

realmente operava eram "as relações de favor, clientela e tutela, próprias de uma sociedade onde 

inexiste verdadeiramente a cidadania" (Chaui, 1992: grifo nosso). Quanto a este último ponto, vale 

mencionar a entrevista do senador Odacir Soares, líder do governo no Senado. O Senador, a respeito 

da votação do Impeachment do presidente Collor, diz: "Tenho certeza de que o Congresso não vai 

se tornar refém da opinião pública. Vai votar com sua consciência". O que o exmo. Sr. Senador 

afirmou foi que o Congresso deveria "pairar" acima dos interesses do que a sociedade, através das 

pesquisas de opinião e das movimentações populares, demonstrou ser sua "vontade". A única 

instância legítima à qual congressistas deveriam se reportar, pelo que podemos entender das 

afirmações do líder do governo, é o da sua consciência. Então, de que é formada esta consciência? 

Talvez sejam as obrigações da retribuição dos favores de que falava a profa. Marilena Chaui. 

Mas não é somente nos grandes acontecimentos nacionais que podemos observar a prática 

política influindo na cidadania. Nas pequeninas coisas o mesmo princípio se repete: na fila do 

hospital público, quando o funcionário encarregado de marcar as consultas deixa um amigo "furar" a 

6 Publicada no Diário Oficial da União nº 191-A, de S de outubro de 1988. 
1 Constituição da República Fedentiva do Brasil, promulgada em S de outubro de 1988, São Paulo, Saraiva: 1988, 

p. s. 
8 Em relação à questão da cidadania, veja-se Marshall (1967). 
9 Constituição da República Federativa do Brasil, op. cit., p. 18. 
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fila; o delegado de policia que atende ao filho do coronel diferentemente do filho do marceneiro; o 
rapaz menor de idade, pego dirigindo o carro dos pais, que é "liberado" sem que se registre 

ocorrência graças a um telefonema de um amigo influente da família; o burocrata que insiste em não 

reconhecer o direito de quem o procura, enquanto atende prestimosamente uma pessoa amiga de 
gente importante. É a prática do "você sabe com quem está falando?" onde mais importantes do que 
os direitos que a cidadania atribui a todos igualmente, são as relações com o poder que uns possuem 
e outros não. Podemos portanto estender aqui os comentários de Mariza Peirano (Peirano, 1986), 

que já pedia cautela na análise da relação entre a extensão de direitos pelo Estado e as concepções de 

cidadania vivenciadas pelas populações rurais. 

Com efeito, Da Matta (1979) já chamava atenção para duas instâncias de aplicação da lei que 
equivaleriam à oposição entre uma "ética burocrática" e uma "ética pessoal": "pois de um lado temos 

uma moral rígida e universal das leis ou regras impessoais que surgem com uma feição 

modernizadora e individualista e são postas na prática para submeter todos os membros da 

sociedade. E, do outro, temos a moralidade das relações totais e impostas pelos laços de família e 

teias de relações sociais imperativas, onde a relação pessoal e a ligação substantiva permitem pular a 

regra ... " (idem, 168). A razão disso seria a própria constituição do "sistema brasileiro", formado 

fundamentalmente pela oposição entre indivíduo e pessoa (idem: 178). Para Da Matta, este seria o 
centro do que chamou "dilema brasileiro", "pois temos a regra universalizante que supostamente 

deveria corrigir as desigualdades servindo apenas para legitimá-las, posto que as leis tomam o 

sistema de relações pessoais mais solidário, mais operativo e mais preparado para superar as 

dificuldades colocadas pela autoridade impessoal da regra." (Idem: 184) 

A ciência política há muito vem analisando este conjunto de fatos. No entanto, a aplicação dos 

modelos teóricos de participação política (que estariam por detrás da análise da prática política) 

esbarra em algumas dificuldades: a falta de correspondência entre as instituições políticas e a 
realidade social e econômica; o sistema político criado em função de modelos estrangeiros 

prestigiosos; o prevalecimento da idéia de que grupos políticos - também o Estado - devem 
permanecer acima de interesses particulares; a dificuldade de correlacionar precisamente governantes 

de um lado e grupos de interesse de outro; o fato de São Paulo nunca ter desempenhado papel 
político correspondente à sua influência econômica (Schwartzman, 1975). Ademais, o 

desenvolvimento brasileiro não parece ter gerado grupos de interesses fortes e bem definidos. Talvez 

as idéias de votantes e de contribuintes que estão por detrás destes modelos não sejam as mais 

adequadas para a realidade brasileira. 

Schwartzman (op. cit.) sugere que estes fatos seriam explicados em dois níveis: o estrutural e o 
político. Sua tese é que, no Brasil, a característica estrutural fundamental seria o patrimonialismo, 

i.e., o Estado e os cargos governamentais não são vistos pela possibilidade de implantação de 
políticas sociais concretas, mas como um imenso patrimônio a ser disposto pelos que detêm o poder. 

O nível político caracterizar-se-ia pelo que chamou de política de cooptação, ou seja, a 
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administração pública servindo como um fim em si mesma, um patrimônio a ser explorado na 
realização de fins heterônimos. 

Com efeito, não há entre nós algo como uma burocracia politicamente autônoma, recrutada por 

merecimento, obedecendo a interesses não partidários, formada por funcionários de carreira, 

subordinados a um corpo soberano imparcial. Bem ao contrário, embora uma boa parte do 

funcionalismo público seja contratada através de concursos (que nem sempre são totalmente 

imparciais), os cargos de confiança são distribuídos por meio dos grupos políticos que estão no 

poder. Basta observar que as negociações políticas no Brasil freqüentemente se confundem com a 

distribuição de cargos ou de verbas segundo critérios que nada têm a ver com o interesse público, 

como demonstra aquele ditado político: "aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei". 

Podemos observar que até mesmo as interferências no funcionamento das instituições públicas 

realizadas pelo poder econômico não escapam da necessidade de apoio do poder político. Ou o 

interesse econômico se utiliza do poder político, ou o poder político tem, ele mesmo, seu interesse 

econômico. Uma lei, determinação ou omissão do Executivo pode trazer enormes beneficios para 

grupos de interesses econômicos ou para o grupo que detém o poder político. Nos dois casos há 

uma aliança entre interesse econômicos e poder político ou entre os membros de um grupo que se 

articulam para dominar o poder. A aliança materializa-se por meio de prestações concretas 

recíprocas que são vistas como favores e implicam em relações de aliança e amizade (simulada ou 

não), exatamente como um acordo político. 

Conseqüentemente, é preciso analisar o favor político, a amizade que aqueles que trocam 

favores dizem cultivar, a hierarquia que se estabelece, o discurso que lhes justificam, etc. 

Evidentemente que todos estes "pormenores" podem contaminar modelos "puros" de participação e 

transformá-los em outras coisas. Assim, mesmo se, de fato, o Estado brasileiro for patrimonialista, 

ainda existe um enorme campo de fatos a serem estudados. Aqui é necessária uma abordagem que 

seja capaz de observar, descrever, classificar e analisar os menores (mas nem por isso menos 

significativos) detalhes constitutivos da prática política. Ora, como mostrou Evans-Pritchard nos 

Nuer, os antropólogos podem obter notável êxito ao tratar desse assunto. As informações da 

experiência de campo, desconhecidas às vezes ou negligenciadas por cientistas políticos e 

sociólogos, podem situar a teoria mais próxima da "realidade" (tomada como o fluxo do cotidiano). 

Neste mesmo sentido, a abordagem antropológica é ela mesma microscópica, contrapondo-se ao 

discurso eminentemente macro-sociológico da Ciência Política e da Sociologia. 

Corte de Pedra serve admiravelmente bem ao propósito de estudar a prática política. O motivo 

para isso é a própria centralidade da política na sua realidade sócio-econômica. Lá podemos 
observar, naquilo que diz respeito à aplicação da lei, práticas muito semelhantes àquelas encontradas 

na administração pública como um todo. O prefeito é capaz de retirar da policia federal, por meio do 

deputado estadual que apoiava, o equip~ento de um dentista "prático" que fora apreendido pelo 

exercício ilegal da odontologia. O vice-prefeito consegue que a polícia rodoviária libere uma 
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caminhonete apreendida, movida à gás de botijão. Nos dois casos a lei foi vergada pelo poder 

político. 

Eis, em nossa opinião, o ponto principal: o poder. De fato, é a utilização do poder que torna 

possível que o direito de uns seja ignorado enquanto outros conseguem beneficios por meios muitas 

vezes ilegais. A prática política como manuseio do poder é onde encontraremos os elementos 

necessários para desvelar os mecanismos que fazem a lei valer para uns e não para outros, que são 

capazes de subverter os princípios constitucionais, transformando um Estado idealizado segundo os 

princípios vigentes em democracias estrangeiras num que, ao invés de realizador da cidadania, é seu 

principal inimigo. 

Entenderemos o poder como o faz Weber, i. e., "toda probabilidade de impor a própria vontade 

numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade" 

(Weber, 1991: 33). Não podemos prosseguir sem mencionar a grande diferença entre a sociologia 

weberiana e a perspectiva metodológica deste trabalho. A distinção entre uma sociologia baseada 

nos indivíduos (individualismo metodológico) e outra que "considera-se irredutível a toda e qualquer 

composição o fato global da sociedade" (holismo metodológico - Dumont, 1985: 12). 

Deixando de lado as dificuldades metodológicas, podemos reler a definição weberiana a partir 

de uma característica básica do poder: a imposição da vontade de um sobre o outro. Isso nos permite 

algumas considerações: 

1) A imposição da vontade não está presa a um domínio específico das relações sociais; ao 

contrário, pode estar e está presente nas mais diversas dimensões da sociedade: na política, no 

parentesco, na religiosidade, na afetividade, etc. Logo, o poder não emerge como um edificio 

monolítico com apenas um lugar específico de atuação; antes, encontra-se numa pluralidade de locais 

e se manifesta sob diversas formas, disseminado que está pelo tecido social, presente onde 

efetivamente se exerce. 

2) O poder é algo empiricamente observável a partir de duas características: a) quem submete o 

outro à sua vontade, o faz por algum motivo e tendo em vista um fim qualquer, nem que este seja a 

pura demonstração do seu poder. b) Quem impõe sua vontade utiliza-se, para tanto, de instrumentos 

específicos. Estes instrumentos podem ser o apelo emocional, o convencimento, a força, a 

autoridade (sob qualquer forma), o prestígio, etc. 

3) A imposição da vontade está sujeita à resistência, seja por uma outra vontade contrária, seja 

pela resistência de alguém a se submeter à vontade alheia. Daí que podemos nos utilizar da imagem 

foucaultiana do modelo da luta e da batalha para interpretar a relação de poder (Foucault, 1988: 510). 

4) O fato da imposição da vontade pode ou não ser legítimo, i. e., a) livremente consentida por 
aquele que se submete ou b) representar igualmente a vontade daquele que impõe e daquele que se 

submete. A legitimidade do poder, portanto, não significa sua não existência. 

1º "Verdade e Poder", entrevista a Alexandre Fontana, pp. 1-14. 
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S) Aquele que possui um poder tem a escolha de fazer ou não uso dele. Destarte, podemos dizer 

que tal indivíduo ou grupo possui um poder potencial, i. e., a possibilidade de exercer um poder 

qualquer. 

Nossa hipótese poderia ser assim formulada: existe uma lógica do poder, visível por meio da 

mecanica pela qual ele se exerce, que não é diretamente derivável da estrutura juridico

institucional do Estado - embora o permeie-, mas que atravessa, porém, a prática política. 

Por lógica entenderemos as regras que o poder segue e, a partir das quais, alcança a eficiência 

que lhe é particular. Daí que a uma ação é potencialmente previsível quanto à sua eficiência. 

Entendemos que estas regras formam um conjunto particular cujos elementos podem alterar-se sem 

que isto implique na subversão do seu conjunto. Dentro de certos limites, estas modificações podem 

contribuir para sua reprodução. Não se trata, portanto, de demonstrar como o poder é dialético ou 

aristotélico, mas de observar o complexo específico que o caracteriza. 

Queremos, no fundo, recuperar uma inspiração de Foucault (1988: 179-191)11 . Falando da 

relação entre soberania e dominação, este autor propõe um estudo do poder "nas extremidades, em 

suas ultimas ramificações, lá onde ele se torna capilar; captar o poder nas suas formas e instituições 

mais regionais e locais; principalmente no ponto em que, ultrapassando as regras de direito que o 

organizam e delimitam, ele se prolonga, penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se mune 

de instrumentos de intervenção material" (Idem: 182). Segundo Foucault, "o importante não é fazer 

uma espécie de dedução do poder que, partindo do centro, procuraria 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 

história, um caminho, técnicas e táticas e depois examinar como estes mecanismos de poder foram e 

ainda são investidos, colonizados, utilizados, subjugados, transformados, deslocados, desdobrados, 

etc., por mecanismos cada vez mais gerais e por formas de dominação global" (Idem: 184). 

Procuramos desenvolver aqui estes princípios não como filósofos, observando uma pluralidade 

de técnicas muito específicas ligadas à instituições particulares; mas, como antropólogos, 

esmiuçando a prática política num pequeno povoado no interior da Bahia. Se, por um lado, não 

podemos afirmar que Corte de Pedra possui todos os aspectos da sociedade nacional, por outro, o 

povoado, em muitos sentidos, o reproduz. Conseqüentemente, nosso objetivo é a apreensão da 

"microfisica" desse poder para, através dela, pensar sua lógica lá em seu nível mais comezinho. Lá, 

onde talvez não haja uma clara relação de dominação e a cultura recorte suas formas legítimas; lá, 

nas relações de supremacia momentaneamente adquirida e instantaneamente perdida de uma 

brincadeira, quando, depois de ser alvo de uma chacota aparentemente bem-humorada, o homem da 

venda exclamou que não tinha mais jeito, que para todo lado que "corria" o "pegavam", mas que 

aprenderia e que, na próxima, não iria "perder" ... 

11 "Soberania e Disciplina", curso do College de France, 14 de janeiro de 1976. 
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No entanto, antes de abraçar a tarefa e de solucionar os problemas (teóricos, metodológicos e 

descritivos) da prática política de Corte de Pedra, convém, por assim dizer, delinear como nos 

referimos à tradição de pensamento da nossa disciplina; mais precisamente, à especialidade que, 

dentro da antropologia, lida com a questão do político. 

A Antropologia Política 

Há uma diferença fundamental entre cientistas políticos e antropólogos. Os segundos 

freqüentemente lidam com sociedades sem-Estado ou cuja esfera política em muito se diferencia 

daquelas encontradas no mundo ocidental, estudadas pelos primeiros. É preciso, portanto, devido à 

própria natureza do seu objeto, que a Antropologia procure uma definição do político que fuja da 

esfera do Estado e das instituições pelas quais ele se materializa como lugar por excelência de sua 

realização12. O livro de Pierre Clastres (1978), p. ex., A sociedade contra o Estado, como sugere o 

próprio título, trata daquelas sociedades primitivas da América do Sul em que o Estado ainda não 

surgiu - não por incompetência destes povos, mas em razão do modelo destes grupos que dificultaria 

ao máximo a emergência do poder "separado" da sociedade. 

Para Elizabeth Colson (1985), enquanto os cientistas políticos concentram sua atenção em 

algumas poucas instituições definidas como políticas, os antropólogos tentam comparar dados de 

instituições com fins múltiplos e estão interessados em distinguir agrupamentos políticos ou formas 

de governo, analisando os meios pelos quais estes grupamentos alcançam seus propósitos públicos. 

Ainda segundo a autora, sob a influência dominante de Dukheim e seus discípulos, a 

antropologia privilegiou o tratamento das sociedades em termos de sistemas equilibrados, onde 

enfatizavam-se os valores comuns, a integração e a continuidade. 

De outro lado, Ronald Cohen (1985) procura estabelecer um conjunto de categorias que 

formem um modelo daquilo que ele denominaria o "sistema político". Tendo em vista a 

multiplicidade de sociedades com as quais lida o antropólogo, esse modelo deveria ser aplicável a 

todos os tipos de sociedade; o objetivo é criar um guia para o recolhimento de dados comparáveis. 

Trata-se, pois, de um ardil analítico que permite separar de seu contexto um grupo de fenômenos 

dentro de uma mesma tipologia - i.e., políticos - que possam ser estudados em conjunto. 

Como a base destes "sistemas políticos" o autor se utiliza das estruturas de autoridade próprias a 

uma determinada sociedade qualquer. "Estruturas de autoridade" seriam um aspecto das relações 

sociais como um todo, onde o político seria identificado naquilo que se relacionasse com o poder e 

com a autoridade. Por poder entende uma capacidade de influenciar o comportamento alheio e/ou 

alcançar algum controle sobre as ações valoradas; por autoridade, o poder legitimado, existente em 

todas as relações sociais hierarquicamente ordenadas. No entanto, o autor levanta a questão de que 

este tipo de descrição pode ser coextensiva à sociedade como um todo, visto que todas as interações 

sociais têm um aspecto político com rasgos de poder e autoridade. Dessarte, para aclarar a diferença 

12 Agradecemos ao Professor Carlos Serrano pelas suas observações a respeito desse ponto. 
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entre as relações sociais e a especializ.ação dos atores políticos, sugere o conceito de polity. O 

conceito faz referência ao tamanho e à natureza da comunidade jurídica, que vem a ser a rede em 

escala mais ampla das relações de autoridade. Conseqüentemente, define o "sistema político" como o 

aspecto das relações sociais que diz respeito ao poder e à autoridade e que afeta a vida social de 

uma polity, tal como é definida pelas práticas e tradições de uma sociedade. 

A mudança do "sistema político" é percebida, aqui, como resultante de duas tendências 

inerentes ao sistema e opostas entre si, quer sejam: a legitimidade da estrutura de autoridade e a sua 

entropia, de fonna que a redução da dimensão de uma delas resulta no aumento proporcional da 

outra. 

Abner Cohen ( 1978 e 1985) opina que a contribuição mais importante dos antropólogos ao 

estudo da política não é tanto a proposta de uma tipologia dos sistemas políticos, mas a análise do 

simbolismo e das relações tk poder em geral. Para ele, o símbolo possui um efeito de poder muito 

concreto, de forma que a dimensão política é inseparável da simbólica; em outras palavras, o homem 

é político e símbólico ao mesmo tempo, ou seja, o homem é bidimensional. 

Em relação à mudança, aquilo que seria chamado de "sistema", na realidade "não é uma entidade 

"holística", orgânica, mas sim um conjunto de variáveis sócio-culturais interrelacionadas de forma 

específica" (A Cohen, 1978:34). Portanto, a mudança não mais é obstáculo e sim uma necessidade 

heurística, porque permite ao pesquisador observar como a mudança de uma variável repercute nas 

demais. Deve-se, então, "evitar as formulações conjunturais que se baseiam nas relações mecânicas 

entre variáveis num sistema estático, contemporâneo e sincrônico." (A Cohen, 1978:35) O próprio 

símbolo é fruto do esforço criativo dos homens; neste sentido, possui um caráter dinâmico: uma 

mesma fonna simbólica pode servir, dentro de uma mesma sociedade, a funções diferentes em 

épocas diversas ou à mesma função podem servir diferentes formas. 

Este tipo tk abordagem tornaria o estlldo do poder coatensivo à sociedade como um todo, 

mas para A. Cohen as objeções a isso não são teóricas, mas metodológicas. 

Segundo o autor, um exame das monografias antropológicas mostra que elas se concentram no 

estudo de quatro esferas institucionais: econômica, política, parentesco e religião; num grau mais 

elevado de abstração, estas podem ser classificadas em duas categorias: "A política e econômica 

fonnam uma única categoria, cujo denominador comum são as relações de poder. As de parentesco e 

religião fonnam uma segunda, cujo denominador é o simbolismo" (A Cohen, 1978: 36). Qualquer 

. estudo que não abordasse essas duas facetas - o político e o simbólico - seria incompleto. Para a 

antropologia política o grande desafio da atualidade seria a análise do dinamismo do simbolismo ou 

do costume - como dissemos atrás, a mudança de sua forma e função - e a mudança do poder entre 

os grupos. 

Gostaríamos de dialogar com essa literatura, a partir daquilo que Corte de Pedra propõe, em 

pontos específicos: a) a idéia do sistema político, b) o nivel estratégico de nossa análise e a c) 

questão da mudança. 
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a) Quanto ao sistema político, nosso objeto impõe algumas observações. Em primeiro lugar, o 
povoado que estudamos faz parte de uma realidade maior, i.e., o Brasil. Ademais, a esfera do 
político entre nós já foi estudada amiúde tanto por cientistas políticos como por outros cientistas 

sociais. Portanto, nosso objeto não poderia ser o "sistema político" de Corte de Pedra, e isto por 

duas razões: em relação ao sistema político da sociedade envolvente, o povoado é, em grande parte, 

insignificante; e esse sistema político já é dado, posto que definido, em larga medida, por instâncias 

que excedem em muito a localidade em questão. Por outro lado, o conceito de polity tem sua melhor 

aplicação em sociedades cujas instituições que exercem os papéis políticos não são "especializadas". 

No entanto, a transposição dos dados da sociedade complexa envolvente para Corte de Pedra 

apresenta alguns problemas. Tereza Caldeira (1984), por exemplo, analisa as representações que os 

moradores de um bairro da periferia de São Paulo - o Jardim das Camélias - têm do poder e da 

política. Ali encontraremos muitos elementos semelhantes àqueles que nossa etnografia aponta; 

destarte, selecionamos alguns fragmentos da autora: 

• ... os entrevistados não falam do 'deveria' (sobre a ação do governo) em termos do desempenho de 
tarefas ou funções, e sim no do uso de sentimentos e vontades( ... ) Em suma, o governo deveria 'ser bom' 
e o julgamento que se faz dele é moral" (Caldeira, 1984: 216) Ou •o governo continua aparecendo como 
um lugar de onde se exerce o poder, mas o verdadeiro poder de ditar regras, a vontade que se transforma 
em ordens, é do dinheiro dos ricos ( ... ) dentro desse esquema, a única possibilidade de que o governo 
realmente funcionasse, ou seja, eliminasse a desigualdade de poder que é dada pelo dinheiro, é a de que 
fosse uma força capaz de conter os ricos, e, portanto, pensada como realmente neutra.• (idem: 218-219) 
Ou ainda, •o direito era, na prática, vivido como reconhecimento da dignidade porque era praticado 
como privilégio conferido em uma relação pessoal." (idem: 239) E, "Embora Regina (sobre um 
fragmento) reconheça que a situação é insuportável para a população, a manifestação contra o governo -
'mexer com gente de coisa' - é pior, pois só pode provocar a desordem. E como, na sua opinião, não há 
nada mais temível do que a guerra (talvez porque sejam os fracos a perecer), deposita suas esperanças 
naqueles que são fortes e que teriam poder para evitar o caos, mas sem chegar a excluir a esperança em 
Deus.• (idem: 248) 

Esses fragmentos revelam algumas relações que se assemelham àquelas que encontramos em 

Corte de Pedra, quer sejam: o julgamento moral das atitudes políticas, a solução das desigualdades 

via instituições governamentais, a importância da negação do interesse pessoal por parte daqueles 

que exercem o poder institucional, o governo como mantenedor da ordem e a negação do caos ... 

Isso somente para apontar alguns elementos. 

Entretanto, conclui a autora 1) "que é na política que se criam cadeias significantes. Mas para 

que seja possível entender essa afirmação é necessário conceber a política em termos amplos, como 

uma relação de forças, sem a mediação obrigatória de instituições e aparelhos ligados ao Estado" 

(idem: 286-287), e 2) que "Percorridos os atalhos dos discursos, as várias direções a que eles levam, 

provavelmente resta a impressão de que as coisas não estão amarradas. De fato existem muitas 

pontas soltas, mas é assim que têm de ficar. Os discursos e as visões de mundo que expressam não 
formam um sistema (ou mais de um) e, por isso, não é possível 'fechar' a análise" (idem: 283). 

Caldeira, então, entende que, para compreender os significados que se constróem a partir da 

política, é necessário compreendê-la de.uma forma mais geral, i. e., de uma forma que não se esgote 

nas instituições ligadas à idéia de Estado. Esta primeira afirmação está perfeitamente de acordo com 
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a análise da nossa etnografia e a discussão teórico-metodológica acima. Todavia, a autora afirma que 
seus dados não formam um sistema; ora, bem ao contrário, afirmações como estas em Corte de 

Pedra estio inseridas dentro de uma realidade social que diz respeito a práticas e representações 

coerentes, lógicas e sistematizáveis. 

Conseqüentemente, para dialogar com esse conhecimento político a respeito do Brasil como um 
todo, faz-se necessário um fundamento metodológico através do qual os dados que nossa etnografia 

captou venham a encontrar um sentido pertinente sobretudo à realidade mais imediata do povoado. 

Essa condição, a nosso entender, é fundamental. Desenvolveremos esta questão pela utilização da 
noção de Fato Social Total (Mauss, 1974: 39-184)13. 

b) Quanto ao nível estratégico de nossa análise, temos privilegiado o das práticas concretas 

através das quais se criam o poder e a autoridade, utilizando-nos da União de Moradores e do 

Centro de Saúde como desveladores dessas relações, como, aliás, já foi dito. Neste sentido, os 
símbolos podem ser vistos a partir dos seus efeitos concretos de poder. Aqui, observamos que, 
quando do conflito, os símbolos são destacados dos contextos onde originalmente possuem sentido 

para serem retrabalhados tendo em vista o próprio manuseio que deles faz o poder: não mais se 

relacionam com um sistema de outros signos, mas transformam-se em argumentos, i.e., são 

instrumentos de luta. Esse processo é criativo e ao mesmo tempo estabelece a "verdade" das coisas 

publicamente sabidas. Nosso "nativo" é, pois, bidimensional, mas enfatizamos suas práticas de poder, 

para, por meio delas, recuperar suas representações. 

e) Quanto à mudança, pensamos o poder como algo eminentemente dinâmico, pois, embora o 

modelo de sua atuação possa permanecer o mesmo, é da própria natureza das relações de força - que 

a idéia de poder pressupõe - comportar a tendência de sua subversão. Há, portanto, dois níveis da 

mudança, quer seja: o do modelo e o do poder específico. Não se trata, pois, de uma preocupação 

fundamental com o equihbrio, uma vez que estamos interessados na prática política em Corte de 

Pedra como um lugar de combate sempre renovado e presente. 

Feitas essas observações, o problema maior é saber como, partindo da localidade estudada, 

estabelecer nexos com a realidade mais ampla que a envolve. 

Ora, é justamente a partir da lógica do poder tal como assinalamos acima que Corte de Pedra 

pode dialogar com realidades mais amplas, pois, apesar de insignificante, pode muito bem ser 

exemplar ou, mais modestamente, criar um campo de análises comparáveis. 

l3 "Ensaio sobre a dádiva Forma e raz.ão da troca nas sociedades arcaicas", extraído de Année Sociologique, segunda 
série, 1923-1924. 
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CAPfTULO 1- A POLfTICA 

O fenômeno político que podemos encontrar em Corte de Pedra não lhe é exclusivo, tampouco 

ali se esgota. A política neste povoado pertence a um grupo maior de fenômenos, quer seja: a 

política no Brasil. Neste caso, cabe a afirmação de que é ela justamente um dos elos de ligação entre 

Corte de Pedra e a realidade mais ampla que a envolve. Daí, obviamente, derivam duas 

características: 1) trata-se de um acontecimento nacional, que 2) também é local, ou seja, marcado 

por certas peculiaridades. 

A primeira caracteristica é muito estudada pela ciência política, que lhe empresta a seguinte 

definição: a luta pelo domínio das instituições que realizam concretamente o Estado nacional. Este 

último se define como a instituição que advoga para si o monopólio do uso legítimo da força dentro 

das fronteiras de um mesmo país. 

No entanto, como vimos acima, ela pode também ser entendida como particular, na medida em 

que a) os "nativos" possuam dela uma compreensão local, i.e., atribuam-lhe significados que não são 

necessariamente os mesmos observados pelo cientista político~ e, b) ponha em relação pessoas 

particulares em práticas cujas especificidades podem ser captadas a partir do "olhar etnográfico". 

Etnograficamente, não nos cabe definir a priori o que seja política ou a natureza mais geral do 

fenômeno político numa sociedade complexa como é o Brasil, para depois ir a Corte de Pedra 

procurar as relações mais adequadas à nossa definição. Vamos proceder de modo inverso. Ao invés 

da definição do cientista político, veremos os significados "nativos" de política. A partir desta 

definição, procuraremos etnograficamente as práticas que os "nativos" consideram políticas, bem 

como as categorias que elas põem em movimento. Por fim, neste conjunto de fenômenos locais 

definiremos aquele(s) que, do nosso ponto de vista, nos parecer(em) mais importante(s) ou mais 

significativo( s). 

As definições da política 

Para os habitantes de Corte de Pedra, a política significa a disputa por cargos eletivos do 

governo, sempre que houver dois ou mais partidos em confronto. De "política" é chamada a época 

das eleições, que começa para os "nativos" quando se escolhem os candidatos e prossegue até a 

comemoração da vitória. 

No entanto ela não se esgota no periodo definido pelo calendário eleitoral. Há aqui um conjunto 

muito grande de fenômenos locais que, se durante o periodo eleitoral são mais intensos e evidentes, 
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também estão presentes no cotidiano para onde quer que o olhar atento se dirija. A demonstração e 
as conseqüências metodológicas desta última afirmação serão discutidas adiante, no Capítulo II. 

Agora, nos interessa a análise destes fenômenos no seu momento de efervescência, na "política". 

A "política" - tomada em seus próprios termos - obedece a uma equação que no fundo é muito 

simples: é preciso obter o voto do eleitor. 

Entretanto, ganhar o voto do eleitor é, por si só, uma equação destituída de significado. Ela é na 

realidade um instrumento a serviço de uma finalidade. É esta finalidade que lhe empresta significado. 

A "política", segundo os "nativos", possui o seguinte objetivo: "ganhar", i. e., estar no "poder" com 

o lado vencedor. Portanto, sua finalidade é justamente conquistar, manter e exercer este "poder". 

Se se perguntar a um "nativo" o que é "poder", ele responderá que é quando uma pessoa exerce 

um cargo e então possui a capacidade de "mandar", dispor sobre algol4. A ênfase no cargo advém do 

fato de que, segundo a experiência "nativa", o poder de dispor é conseguido através de um cargo 

público, mas não necessariamente um cargo eletivo. Portanto, para os "nativos", o "poder" 1) existe 

agregado predominantemente à instituição governamental e inversamente 2) é exercido onde quer 

que haja um cargo que dê ao seu ocupante o direito de dispor de algo. Como conseqüência, 

estabelece-se entre aquele que detém o poder e os demais uma relação onde o primeiro concede, 

enquanto os outros pedem. Esta conseqüência é visível no modo como aquele que detém o poder e 

aquele que precisa dele se comportam. O que precisa aproxima-se humildemente, fala dos seus 

problemas, diz que precisa muito de algo e pede que o outro lhe dê aquilo. O que detém o poder 

escuta atenta e gravemente e, no final, atende ou não ao pedido. 

Podemos interpretar o significado do "poder" para os "nativos" como o poder de utilizar-se da 

máquina administrativo-burocrática do governo municipal, estadual, federal ou de uma instituição 

privada segundo uma decisão ou um ato de vontade. Esta decisão pode ser individual ou de um 

grupo. Este ato de vontade, além de· ser individual ou coletivo, pode ser livre, constrangido ou 

obrigado. A natureza desta vontade nesta ou naquela ação particular que envolva o exercício de um 

poder dependerá do conjunto dos acontecimentos que a originou ou ainda do seu objetivo mais 

imediato. 

Ao lado do significado mais geral do "poder", há dois outros que estão ligados à concretude do 

seu exercício. Ao primeiro deles chamaremos a origem do "poder". Ele responde à seguinte 

pergunta: em que se. baseia?, como ele se constrói? O segundo significado é o que chamaremos de 
sua efetividade. A efetividade depende da pergunta: quais são as conseqüências que sua vontade 

pode trazer? Do ponto de vista do administrador de Corte de Pedra, e. g., a origem do seu poder 

significa a delegação de responsabilidades que lhe faz o prefeito do município, consubstanciada no 
seu cargo. Do ponto de vista de sua efetividade, significa uma ambulância para carregar um morto, 

14 Não nos passa desapercebida as similitudes dessa definição •nativa" com o conceito weberiano de dominação. 
Veremos isso na Terceira Parte. 
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dez soldados para executar um tarefa, uma vaga para internar um doente, cascalhar as ruas de terra, 
construir uma escola, etc. 

Ora, se o significado da equação que apontávamos acima (ganhar o voto ... ) vinha de sua 

finalidade (conquistar, manter e exercer o ''poder"'), podemos dizer que do ponto de vista do poder 

a equação significa sua origem. Este é um "poder" que se constrói a partir do voto do eleitor, ele 

provem da vitória nas umas. Portanto, há um outro poder, anterior ao "poder" "nativo", que é o 

poder eleitoral ou político, i. e., a quantidade de intenções de voto que alguém é capaz influenciar. 

Finda a eleição, há sempre um vitorioso e um perdedor - não há empate. Para o bem ou para o 

mal, o número de votos é exato. Há, como se sabe, uma instância normativa representada pelo 

conjunto dos tribunais eleitorais. Embora a lisura do processo possa ser questionada através da 

alegação de fraudes, são votos verdadeiros todos aqueles válidos, i. e., validados por aqueles 

tribunais: todos esses votos contam e são contados. Portanto, permeia a prática política a 

objetividade do número de votos, i. e., com quantos votos tal candidato foi eleito ou com quantos 

votos ele pode contar na próxima eleição. Dois motivos contribuem para isso: a) são poucos os 

eleitores; assim, por exemplo, Tancredo Neves possui algo em tomo de 14 mil votantes. Para as 

eleição de 1992 previa-se um total de 140 candidatos. As contas "nativas" diziam que com 200 votos 

(ou menos) um vereador teria sua eleição assegurada. Além disso - e como conseqüência do escasso 

número de eleitores-, b) os "políticos" acabam por conhecer a preferência da maioria dos eleitores 

em suas bases eleitorais. 

Doravante iremos descrever o processo de criação deste poder eleitoral nos seus próprios 

termos (ganhar o voto ... ). Neste sentido, a descrição será realizada heuristicamente a partir do ponto 

de vista da estratégia desta conquista. Mais ainda, basearemos nossa descrição no "nativo" tomado 

como um indivíduo (o que não significa que ele se pense como um). As categorias "nativas" 
aparecerão neste momento a partir do seu uso para justificar, explicar ou traduzir, no ideário 

"nativo", as práticas concretas das quais a política se vale para engendrar poder político. 

O que podemos verificar é que neste processo há dois momentos: um individual e um outro, 

coletivo. Falaremos deles nesta mesma ordem. 

A conquista do prestígio individual 

Do ponto de vista individual, quem quer se eleger deve se preparar com muita antecedência. Ele 

precisa estrategicamente adquirir prestígio pessoal que tome a intenção de se eleger uma 

possibilidade objetiva. Durante o processo de construção deste prestígio, o "político" é definido 

como a pessoa que desenvolve práticas concretas com a inUnção de se candidatar no futuro. 

Este prestígio é conseguido prestando-se serviços aos outros. Isso significa que a pessoa vai se 

tomando conhecida como alguém que "ajuda" a quem lhe procura, com quem se pode contar numa 

emergência. No entanto, é importante para a realização das suas ambições que ele 1) não dê a estas 

atitudes qualquer conotação política fora da época apropriada e 2) não diga em nenhum momento 
que presta aqueles serviços porque pretende ser candidato. Quebrar uma dessas duas "regras" 
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significa perder a possibilidade de obter prestígio. Ao invés de ser conhecido como alguém com 

quem se pode contar, os outros dirão que esta pessoa tem "interesses particulares". O que o 

comentário anterior nos leva a concluir é que estas regras são, na realidade, resultado de uma outra 

mais abrangente: o futuro candidato não pode admitir ter interesses particulares na realização destas 

práticas, porque o único motivo considerado legítimo para alguém ser candidato é o interesse 

desinteressado em ajudar os outros, cuja contrapartida é o reconhecimento público do trabalho 

realizado com virtude. Isso somente é possível na medida em que o "interesse particular" é pensado 

pelos "nativos" como contrário ao bem público. Disto trataremos nos Capítulos IV e VI. 

Os serviços que arregimentam prestígio e, conseqüentemente, sedimentam a possibilidade 

objetiva da sua eleição abrangem diferentes tipos de prestações. Cada um faz aquilo cujas 

possibilidades ou experiência profissional permitem. Dessa forma, o dono de um carro leva pessoas 

muito doentes ou mulheres grávidas ao hospital. O dono de um caminhão, além de prestar os 

mesmos serviços que presta o dono de um carro, também transporta materiais de construção. Um 

farmacêutico distribui remédios. Um enfermeiro mede a pressão, faz consultas, suturas, curativos e 

receita remédios simples. Um médico medica. Um dentista obtura, faz próteses, extraí dentes e 

presta assistência em emergências. Um dono de olaria distribui telhas, tijolos e blocos. Quem possui 

uma marcenaria pode doar madeira para uma construção. O rico paga a passagem de um enfermo até 

a capital e manda trazer um caminhão de areia para distribuir. Aquele que tem relacionamentos com 

algum deputado estadual ou federal, secretário de Estado, ministro, governador ou burocrata 

influente pode conseguir tratamento médico em Salvador, um emprego ou verbas para construção de 

uma estrada. A lista pode estender-se indefinidamente. 

Todas estas prestações têm em comum o fato de serem serviços que o homem do "povo" não 

conseguiria por sua própria conta ou, então, somente ao custo de um grande sacrificio pessoal. Para 

os "nativos", "povo" significa a massa das pessoas humildes e "pobres". "Povo" contrapõe-se à 

categoria dos "poderosos" - aqueles que se utilizam do poder em beneficio próprio, às custas dele, 

"povo". A estas duas categorias sobrepõem-se duas outras: a de "ricos" e "pobres". Daí se segue que 

os "pobres" estão pará o "povo" assim como os "ricos" estão para os poderosos. No entanto, do 

ponto de vista do discurso, independentemente de sua real condição econômica, o "político" dirá que 

ele também é homem do "povo", humilde como eles. Há aqui algumas conseqüências. A primeira 

delas é que as categorias "nativas" por meio das quais são compreendidas as diferenças de classe e as 

desigualdades sócio-econômicas são as de "ricos" e "pobres", mas disso falaremos no Capítulo V. A 

segunda é a relação entre estes dois pares de categorias, i. e., "ricos" e "pobres" versus "poderosos" 

e "povo"; esta questão é importante na medida em que nos permite observar como a instituição 

governamental é o lugar de perpetuação da desigualdade, mas isso será o tema da Terceira Parte, 

quando veremos o problema pela ótica da dominação. Por fim, a terceira é a de que ao se colocar 

como homem humilde do "povo", o "político" põe-se do lado contrário ao dos "ricos" e 

"poderosos". Assim ele está dizendo que irá beneficiar o "povo" em detrimento dos "poderosos". 

Observe-se que, nos termos das justificativas "nativas", ao governo - e, conseqüentemente, ao 

exercício do "poder" - cabe o papel da eqüidade social. Mas, como veremos no decorrer deste 
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capítulo, a instituição governamental é também o lugar da satisfação do interesse que contradiz o 

discurso de sua justificativa. 

Estes serviços são pensados como "favores". Estes favores são "políticos" na medida em que 

criam a possibilidade de uma intenção de votou. Do ponto de vista do "político", o melhor "favor" é 

justamente aquele que aumenta as chances dessa intenção se transformar na realidade de um voto. 

Do ponto de vista do eleitor, são dois os critérios por meio dos quais ele decide qual o "favor" que 

vale o seu voto. 1) Ele considerará o "favor" a partir da magnitude da necessidade que se tem de um 

certo serviço em particular. Um grande serviço, e. g., é atender a uma emergência médica e com isso 

salvar uma vida. Já fazer uma sutura de um corte simples, em relação ao anterior, é considerado um 

serviço "menor". Aqui o "favor" será tanto melhor para o "político" quanto maior for a necessidade 

imediata do eleitor. 2) O Eleitor calcula também a dificuldade de conseguir aquele "favor" específico 

através dos seus próprios meios. "Dar" 1. 000 blocos para construir uma casa é um "favor" maior do 

que "dar" um medicamento, porque o primeiro é bem mais caro do que o segundo. A dificuldade 

aumenta na medida da pobreza de quem recebe. Portanto, a qualidade política do "favor", de acordo 

com este segundo critério, é diretamente proporcional ao valor econômico do serviço prestado e 

inversamente proporcional à condição econômica do beneficiário. Daí podemos dizer que o 

"político" constrói intenções de voto por meio daquilo que falta ao outro, eleitor. A pessoa ganha 

prestígio a partir da necessidade e miséria alheias. No entanto, estas prestações são consideradas 

como demonstrações de "amizade", que implicam não somente na dádiva do beneficio concreto, 

como também em toda uma série de demonstrações recíprocas e obrigatórias de afeto e 

consideração. 

Nonnalmente são precisos anos para se tornar um candidato sólido. Também existem 

"aventureiros", pessoas que mesmo não tendo amealhado prestígio com o decorrer dos anos, 

lançam-se numa empreitada eleitoral. Neste caso, eles precisam de um acontecimento sui generis que 

lhes dê reais chances de vitória. Embora estes últimos sejam projetos mais arriscados, algumas vezes 

chegam a ser bem sucedidos. 

Lançar-se ou não candidato depende, do ponto de vista estratégico, da seguinte questão: 

consigo votos suficientes para me eleger? Este é um cálculo sujeito a erros. É comum que a ambição 

pelo prestígio, "poder" e dinheiro associados a um cargo leve alguns a análises errôneas e, 

conseqüentemente, a fracassos eleitorais. Ademais, durante o decorrer da "política" muita coisa pode 

mudar. 

A primeira coisa que faz o "político" quando realmente pensa em se candidatar é visitar os 

"amigos". Essas visitas têm a intenção de relembrar os laços de "amizade" que os unem. Esta prática 
tem início algum tempo antes da homologação dos candidatos pela justiça eleitoral, a partir das 

indicações dos partidos. Em algumas dessas visitas pode vir à tona o assunto de uma possível 

1' Empregamos •intenções de voto• (ao invés de "votos• simplesmente), porque a declaração pública do voto nem 
sempre equivale à sua realização efetiva. Há aqui o artificio da •traição•, que consiste em pedir o favor de um mas 
votar em outro. Exploraremos esse ponto mais adiante. 
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candidatura. O "político" diz que veio aconselhar-se se deveria ou não lançar-se candidato, como 

desejariam algumas pessoas (não convém detalhar que pessoas seriam estas). Diz também que, se for 

candidato, não será pelo dinheiro que o cargo representa, mas sim para poder fazer alguma coisa 

para os outros. No entanto, se o "político" nunca fez visitas aos "amigos" até se aproximar da 
"política", estes seus eleitores potenciais vão pensar que se trata obviamente de alguém que só tem 

consideração por eles quando se interessa pelos seus votos. Isso significa que os "amigos" poderão 
perder muito de sua boa vontade em apoiar o futuro candidato. 

É no momento de lançar-se candidato que as estratégias deixam de ser individuais e passam a 

ser coletivas. Isso significa dizer que as estratégias exclusivamente individuais de construção de 

prestígio não são eficientes para ganhar a "política". O "político" então precisa aliar-se a um grupo. 

Podemos chamá-los de grupos políticos na medida em que reúnem participantes com o objetivo 

explicito de traçar estratégias comuns para conquistar votos. Convém que nos detenhamos uin 

momento na análise destes grupos. 

A aliança com o grupo político 

Nestes grupos o plano individual e o coletivo (um representado pelo candidato particular, outro 

pelo grupo que o apoia) unem-se. O motivo desta união são os diversos interesses envolvidos. É do 

interesse do candidato juntar-se a um grupo que seja capaz de a) lançá-lo candidato através de um 
partido; b) organizar e mobilizar recursos materiais e humanos para uma eleição;. e c) desenvolver 
estratégias que lhe assegurem votos. É do máximo interesse de um grupo se aliar a um candidato 

com reais chances de vitória. Para o grupo, um candidato eleito significa acesso ao "poder" e aos 

seus beneficios. Para ambos, o grupo é a maneira de realizar o interesse comum de "ganhar" a 
"política". Embora não seja dito por nenhuma das partes, quando o candidato aceita o apoio de um 

grupo, ele estabelece com este último uma obrigação de retribuição tão séria quanto a de um 

contrato escrito. Recusar estas obrigações coloca o grupo contra o antigo aliado. Como ninguém se 

elege pensando apenas num mandato, ser inimigo do grupo do qual foi aliado pode significar o fim 

de uma promissora carreira política. Antes de mais nada, a política é uma prática coletiva: ninguém 
faz "política" sozinho. 

A aliança com um grupo político é construída ao longo de anos. Estes grupos são muito 

fechados e seus assuntos extremamente sigilosos. Para se ingressar num grupo destes é preciso ser 

parente ou afim de alguma das famílias que o compõem, ou ganhar a confiança de seus membros por 

meio de repetidas demonstrações de "amizade" ao longo dos anos. Os laços de compadrio são uma 

forma bastante comum de estabelecer aliança entre as famílias nucleares de dois "velhos" "amigos". 
Dessa forma, ao mesmo tempo que o político vai alicerçando prestígio, ele precisa aliar-se a um 
grupo (ou mesmo criar um) que possa apoiá-lo. 

Como já vimos, o motivo desta aliança é o interesse egoísta dos seus participantes: o(s) 
candidato(s) quer(em) se eleger, e os demais membros desejam a proximidade do "poder" e de seus 

beneficios. Na realidade, o interesse na eleição ou na proximidade do "poder" é derivado de outros 
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interesses: o de a) ter a proeminência de dar ao invés da necessidade de pedir e, do b) 

enriquecimento pessoal. Ora, do ponto de vista da realização deste interesse, é melhor ser um 

candidato com reais chances de vitória do que membro do grupo que o apoia. É preferível exercer o 

"poder" a estar próximo a ele, mesmo que muito próximo. Daí se segue que é do interesse de 

qualquer um dos membros do grupo pleitear sua candidatura, a partir do momento em que reúna 

prestígio considerado suficiente para tanto. Logo, os participantes de um grupo político são ao 

mesmo tempo aliados e competidores potenciais, ainda mais considerando que este grupo milita 

dentro de um mesmo espaço de relações pessoais. Assim, se dois parentes desejarem ser candidatos 

numa mesma eleição, eles obviamente dividirão os votos de sua família e dos "amigos" comuns. A 

cada um deles interessa que o outro desista e fará o máximo ao seu alcance para conseguir a 

renúncia do concorrente. Mas, se ambos se imaginam com chances, nenhum quererá desistir em 

beneficio do outro. 

Não constitui nenhuma novidade teórica considerar o homem a partir da busca de fins egoístas. 

O importante nesta situação específica é que as ambições individuais em Corte de Pedra realizam-se 

pelo domínio do político. 

Então, a competição dos indivíduos movidos pelos seus interesses egoístas ocorre em duas 

frentes: i) externamente, entre grupos adversários e ii) internamente, entre os membros de um mesmo 

grupo. Algumas estratégias são utilizadas tanto interna quanto externamente. Por exemplo, se 

alguém se torna muito proeminente, os outros procuram estrategicamente descobrir-lhe fraquezas 

que possam serem exploradas numa eleição futura. Cabe o comentário de que é muito mais fácil 

saber das fraquezas de um companheiro de grupo - que provavelmente deposita uma confiança maior 

no interlocutor - do que as de um membro do grupo adversário. 

Uma outra estratégia seria a cooptação de alguém muito proeminente ou que possua 

informações que, se tomadas públicas, seriam prejudiciais aos projetos eleitorais do grupo. Em 

ambos os casos, coopta-se quem é uma ameaça potencial. Uma pessoa proeminente obteve seu 

prestígio da mesma forma que um "político" constrói o seu. No entanto, por qualquer motivo, ele 

não possui a intenção de ser candidato. Citaremos dois desses motivos: 1) escrúpulo moral, uma vez 

que, ao aliar-se a um grupo, será necessário cumprir as cláusulas implícitas desse contrato, o que, 

quase que certamente, o fará violar seus princípios morais; 2) pessimismo, i. e., uma avaliação 

injustificadamente baixa de suas potencialidades eleitorais. Por outro lado, é preciso ver que tipo de 

informação é danosa à candidatura de um membro de um destes grupos. Nossa etnografia nos 

demonstra que informações mais prejudiciais são aquelas que ofendem a moralidade pública. Mas 

este é o assunto do Capítulo VI. No momento, gostaríamos de citar apenas um exemplo: o nome de 
um candidato que possuísse vários títulos eleitorais em seu poder. 

Uma terceira estratégia é a de forçar alguém de prestígio a ser candidato, mesmo que não tenha 

interesse em ser "político". Primeiro, ele pode sentir-se compelido a candidatar-se, se a pessoa que 

lhe fizer a proposta for alguém com quem ele mantenha relações pessoais consideradas importantes. 

Assim, se uma pessoa vota num candidato e na eleição seguinte o candidato vem lhe pedir que desta 
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vez esta pessoa saia candidato, esse pedido é em geral considerado irrecusável. Depois, ele poderia 

ver-se obrigado a aceitar a candidatura se quem lhe pedir for alguém de grande "poder". Se, e. g., o 

prefeito faz o pedido e o indicado se recusa a aceitar, por certo o grupo do prefeito poderá 

prejudicá-lo concretamente. Entre ser partícipe do "poder" ou perseguido por ele, é melhor não 

recusar o "convite". 

Por essas e por outras é que os "nativos" dizem que a política é uma "máfia". "Máfia" significa, 

neste contexto, um grupo que se utiliza de estratégias que, à luz do julgamento público, não seriam 

consideradas "corretas". 

O faccionalismo 
É a competição entre grupos adversários ou rivais que dá o tom da "política". Segundo a 

definição "nativa", a política só existe quando se enfrentam dois ou mais partidos. Logo, podemos 

concluir que a principal característica da política é o facciona/ismo. Entendemos por f accionalismo a 

existência de duas ou mais facções, sejam elas políticas ou não, que competem entre si pela 

satisfação de interesses mutuamente excludentes. Com efeito, na política são por todo lado facções 

políticas (ou grupos políticos) lutando entre si pela conquista do "poder" para satisfação do seus 

interesses. 

Convém ressaltar o princípio de rivalidade que norteia as relações entre estas facções. Muito 

embora exacerbe-se durante as eleições, a rivalidade não deixa se manifestar em períodos mais 

calmos. No dizer "nativo", no tempo da "política" uns brigam com os outros, mas é "coisa sem 

importância", porque depois "tudo volta ao normal". No entanto, esta "normalidade" não está isenta 

da influência deste princípio. 

Há nesta constatação três questões envolvidas. A primeira - e mais imediata - é em que sentido 

esta rivalidade continua norteando o comportamento e as práticas destas facções rivais. A segunda é 

como este comportamento pode ser eleitoralmente eficiente, como consegue conquistar eleitores. A 

terceira é como isso pode satisfazer o interesse egoísta individual. 

O que podemos observar em referência à relação entre os grupos nos interlúdios das eleições é 

que há dois momentos inerentes a este princípio de rivalidade. No primeiro, todos se dizem 

"amigos", visitam-se em ocasiões festivas, aniversários, casamentos, enterros e dizem que se ajudam 

em emergências. Esse é o momento público da festa e da solidariedade onde se nega o princípio de 

rivalidade. O segundo é o momento, em que se arruma um emprego ou distribui-se um financiamento 

agrícola. Nele, os membros de uma determinada facção exigem-se que se prefira um indicado do 

próprio grupo a "gente que não é nossa". Esse é o momento privado da realização concreta dos 
interesses egoísta dos membros do grupo de usufiuírem dos beneficios do "poder". É também o 

momento da reificação da rivalidade. Portanto, o princípio de rivalidade continua norteando o 

comportamento das facções rivais por m~io do "poder", através do seu uso. 

Essa rivalidade segue a máxima de que, quanto mais se distribui para outros grupos, menos 

sobra para o seu próprio. Isso significa, do ponto de vista da efetividade do "poder", o 
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favorecimento dos membros da própria facção em detrimento e/ou com prejuízo intencional à facção 

rival. A política, portanto, implica também na relação de favorecimento apontada acima. 

A partir desta relação de favorecimento os cargos da administração pública (sejam eletivos ou 

indicados) são exercidos de uma maneira política. Neste sentido, a política nunca termina, porque, 

depois da "política", ela continua por meio do exercício do "poder". Dizíamos que segundo a 

definição "nativa" o "político" é aquele que desenvolve práticas concretas com intuito de criar 

prestígio para um futuro projeto eleitoral. Segundo os mesmos "nativos", ao exercer um cargo 

público (eletivo ou indicado), "político" é aquele que faz favores aos seus "amigos" em detrimento 

dos "não-amigos". 

Por outro lado, verificamos que esta forma de manejo do "poder" possui uma competência 

eleitoral, i. e., obtém votos. Da mesma forma que um indivíduo cria prestígio, aquele que detém o 

"poder" dele se utiliza para prestar "favores" ao "povo"~ só que aqui, ao invés de dispor de seus 

recursos pessoais, o "político" lança mão do dinheiro público. 

Daí se segue que quanto maior for a quantidade de coisas sobre as quais o "político" puder 

dispor, maior será sua capacidade em arregimentar futuros eleitores, em criar prestígio pessoal. 

Portanto, é do seu máximo interesse obter cada vez mais "poder", aumentando assim a quantidade 
de "favores" que pode fazer. Como os recursos institucionais, por maiores que sejam, são limitados, 

conseguir mais "poder" usualmente significa tirá-lo de alguém. Logo, aqueles que exercem o "poder" 

competem pelo "poder" para competir por eleitores. 

Ademais, como conseqüência do mesmo princípio, o "político" concederá o mínimo de recursos 

possíveis a facções rivais. O motivo é que estes recursos poderiam ser redistribuídos por esta outra 

facção, que assim estaria conquistando intenções de votos em detrimento daquele que exerce o 

"poder". Conseqüentemente, pedir um "favor" do "político" é aceitar um comprometimento eleitoral. 

Portanto, para se conseguir coisas do "poder" é necessário ser ou tomar-se "amigo" de quem o 

detém. 

Nessa medida, o "poder" apresenta um sentido coletivo, uma vez que se pode distinguir dois 

grupos: o dos que lhe são favoráveis e o dos que lhe são contrários. 

Entretanto, o "político" dificilmente diz não a um pedido, mesmo quando não tem qualquer 

interesse em atendê-lo. Pelo contrário, sempre demostrará ter interesse e boa vontade em resolver o 

problema alheio, seja quem for o beneficiário. O "político" possui inúmeras maneiras de não 

beneficiar os grupos rivais sem dizer não. Ele pode prender requisições meses a fio por conta de 

minúcias técnicas, alegar problemas administrativos, marcar uma audiência mas na hora ter ido 

resolver um problema urgente, deixar o pleiteante esperando durante muitas horas para depois 

conceder-lhe cinco minutos de conversa, etc. Todas estas são técnicas da arte de prometer e não 

cumpnr. 
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Os interesses que a política realiza: o salário 

Como dizíamos, são dois os interesses egoístas que exercer o "poder" realiza. O primeiro deles 

(ter a proeminência de dar ... ) está ligado à capacidade de dispor de algo. Quanto maior for esta 

capacidade (o "poder"), maior será a proeminência de quem o possui. Publicamente, esta 

proeminência é reconhecida como a capacidade de mando: quem tem o "poder" é quem "manda". 

Neste sentido, o prefeito detém o cargo de máximo "poder" no município, ele é quem "manda". 

Considerando que a proeminência do poder público é compreendida enquanto "autoridade", segue-se 

que o prefeito é, dentro dos limites do município, a sua "autoridade máxima". 

Já o segundo dos interesses (o enriquecimento individua/) realiza-se duas formas: através de um 

cargo ou, do manuseio do "poder". 

A mais imediata delas é o salário que corresponde ao cargo. Ganhar a política realiza o 

interesse do candidato eleito e daqueles que o apoiaram, na medida em que o candidato eleito pode 

definir quem será ou não contratado para exercer uma função remunerada pelos órgãos da 

administração pública. Há aqui uma diferença fundamental entre prefeito e vereador. O prefeito é 

quem de fato controla as contratações do executivo, que são em número muito superior às do 

legislativo. Daí que os vereadores têm de negociar os cargos para os quais querem indicar seus 

protegidos. Ora, ao prefeito interessará ceder a estes pedidos se implicarem em apoios futuros na 

aprovação dos seus projetos, criarem intenções de votos futuros, ou, ainda, para saldar dívidas de 

campanha. É uma prática política corrente trocar os ocupantes de grande parte dos cargos da 

administração quando um novo partido (ou grupo) ganha a prefeitura. Todas as professoras de Corte 

de Pedra, e. g., têm seus cargos ameaçados a cada nova eleição. É comum então que o funcionário 

público vote no candidato do prefeito para reduzir o risco de perder seu emprego. A alternativa é 

apoiar um outro candidato com chances de vitória muito grandes, mas somente se estas chances 

forem tais que a certeza da vitória for maior do que a certeza de perder o emprego. 

Convém observar que o prefeito nunca demite funcionários durante a "política". Isso porque, 

mesmo que o funcionário tenha declarado publicamente seu voto contrário ao candidato do prefeito, 

sempre há a possibilidade de que sua família não concorde com ele ou de que ele volte atrás. Caso 

fosse demitido, tanto ele quanto a família votariam noutro candidato. No entanto, depois da eleição, 

todos os que não . apoiaram o candidato do prefeito, se ele se sair vitorioso, serão demitidos. Assim 

acontecia quando Corte de Pedra estava sob a jurisdição de Valença e assim acontece no recém 

criado municipio de Tancredo Neves. 

Os interesses que a política realiza: o manuseio do ''poder" 

O salário não é o único beneficio econômico da política. O manuseio do "poder" é uma outra 

forma de realizar o interesse no enriquecimento. Essa outra forma muitas vezes choca-se com aquilo 

que é considerado "correto", questão que será debatida no Capítulo VI. Por enquanto, observaremos 

de que maneira o manuseio do "poder" realiza este interesse. 
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O administrador do povoado pode subempreitar para si mesmo uma construção que o prefeito 
quer realizar. Mesmo que não cobre muito caro, a obra significa efetivamente a sua remuneração 

como empreiteiro. O vereador pode negociar a aprovação de alguma matéria (como as contas da 

prefeitura) em troca de beneficios pessoais (e. g., dinheiro). Neste caso, a sabedoria "nativa" diz que 

se esse voto precisa ser. comprado é porque a matéria está sujeita a contestações de caráter político 
ou legal ou, serve ao interesse de alguém, ou ambos. Ninguém gastaria dinheiro para "comprar" o 

voto de um vereador se o ganho não fosse maior do que a despesa. O prefeito pode pagar a preços 
superfaturados, implantar medidas que o beneficiem materialmente, empregar sua autoridade para 

impedir a fiscalização de seus negócios, utilizar equipamentos da prefeitura em beneficio próprio, 

etc. 

Os beneficios do cargo de prefeito não são exclusivos a ele, mas contemplam também os seus 
"amigos". Por conseguinte, o manuseio do "poder" pode realizar o interesse do candidato e do grupo 
que o apoiou. De novo, estes beneficios são "favores" de que o "político" utiliza para criar 

comprometimentos numa futura eleição ou para saldar dívidas de antigos apoios. 

Entrementes, há um outro uso para os recursos que se consegue acumular desta forma: a 
próxima "política". Contava-se, por exemplo, que um grupo gastaria mais ou menos uns 100 milhões 

(50 mil dólares) na campanha de 1992 para a Prefeitura de Tancredo Neves. Com essa finalidade se 

acumulam dinheiro, para financiar a eleição, e outras coisas, para serem distribuídas como "favores". 
Havia um prefeito que guardava em sua casa remédios desviados de um convênio com a Secretaria 

de Saúde da Bahia, para com eles prestar "favores" aos eleitores. Procedia-se da seguinte maneira: o 
médico do posto da prefeitura (um aliado político do prefeito) passava a receita ao paciente e 

recomendava que, se ele não pudesse comprar o medicamento, fosse procurar o prefeito; o prefeito o 

recebia, lia o receituário, ia pessoalmente buscar o remédio e o entregava a quem lhe pedia. 

Durante a "política" estes "favores" são explicitamente eleitorais. O eleitor negocia abertamente 

a promessa do seu voto e o de sua família em troca de algum beneficio. Se o candidato não faz nem 
promete fazer o "favor" depois de eleito, o eleitor irá procurar um outro que o faça. Fora da 

"política", é considerada uma grande falta de educação dizer que um "favor" envolve algum 
interesse, como vimos. 

Portanto, é estrategicamente importante formar, quando no "poder", uma "caixa de campanha". 

Em Corte de Pedra, procede-se da seguinte forma: o "político" lança mão do "poder" para arrecadar 

uma grande soma de recursos. Estes recursos ficam em seu nome ou são guardados onde só ele 

tenha acesso: compra fazendas, aplica no banco, estoca remédios, compra imóveis urbanos, uma 

serraria, etc. Na "política" os eleitores vêm até ele pedir remédios, transporte para um doente, ajuda 
na construção de uma casa, uma consulta médica, dinheiro, etc. Quando o candidato dá essas coisas, 
ele o faz como se fossem os seus próprios recursos. É por isso que o eleitor precisa ir à casa do 

"político" para pedir o remédio: ali ele guarda aquilo "que é seu". Um outro exemplo muito 

significativo é quando alguém pede dinheiro ao "político"; ele então tira o dinheiro do seu próprio 

bolso e atende ao pedido. Todas as formas de dar têm em comum o fato de significar que o 
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"político" gasta o que é dele mesmo. Ele distribui generosamente o que lhe pertence. É comum o 

candidato chegar à eleição quebrado financeiramente: quem não é eleito sofre um grande prejuízo. 

À oposição resta desqualificar as ações do "político", afirmando que aqueles recursos não são 

dele, mas foram retirados do governo. Assim, no caso dos remédios, os opositores diziam esperar 

que o "povo não seja besta" em acreditar que os remédios foram comprados com o dinheiro daquele 

"político". No caso do dinheiro tirado do próprio bolso, a oposição argumenta que é a prova de que 

aquele "político" seria corrupto, porque, continua, ninguém é tão liberal com um dinheiro que suou 

para ganhar. 

Vê-se logo que o candidato com apoio do "poder" possui vantagens sobre o da oposição. O 

prefeito pode mobilizar todos os recursos da prefeitura para apoiar um candidato à sua sucessão: 

tratores, patról16, ambulância, atendimento médico, etc. Tudo que faz o poder público durante a 

"política" é realizado ostensivamente para angariar intenções de votos. O prefeito então coloca seu 

candidato à frente de todas as atividades que o governo municipal realiza: consertar uma estrada, 

colocar postes de iluminação pública, calçar as ruas, fazer pontes, cascalhar uma ladeira, construir 

uma escola, etc. Para os eleitores, o prefeito diz que realiz.a aquilo somente por causa do pedido que 

o seu candidato lhe fez. Ora, os que estão na oposição também têm de fazer os mesmos "favores'", 

mas não contam com o apoio da prefeitura. Destarte, eles utilizam recursos economizados em 

mandatos anteriores ou pedem ajuda a deputados, secretários de estado, senadores, governadores e 

ministros, lançando mão dos recursos que o seu "poder" ou a sua influência podem conseguir nas 

outras instituições governamentais. De outra forma não é possível fazer uma "política" "decente". 

As caracteristicas sócio-econômicas q11e potenciali1.llm a realir,,ação do interesse via 

política 

Há algumas características que contribuem para que a instituição governamental seja um lugar 

privilegiado para realização do interesse egoísta individual. Apontaremos três: a falta de atividades 

privadas capazes de absorver parte desses interesses, as baixas rendas da atividade agrícola e a 

condição de pobreza daquelas populações. 

A primeira destas razões (a falta de atividades ... ) explica-se pelo fato de que Corte de Pedra é 

uma região predominantemente agrícola. Os empregos privados são, em sua maioria, conseqüência 

da época da colheita, quando os agricultores necessitam de mão de obra extra para colher o cacau, o 

cravo ou o guaraná. A quantidade de mão de obra necessária depende do preço e da qualidade da 

safra. Se o preço estiver muito baixo, às vezes não é economicamente compensador colher a safra; 
depois, num ano ruim, não são precisos muitos trabalhadores. Os empregos do comércio 

(praticamente a única outra atividade privada) são preenchidos por parentes, afilhados, "amigos" ou 
indicados destes. Ainda assim, a maioria dos estabelecimentos comerciais não passa de pequenas 

vendas, onde trabalham o dono, a mulher e algum filho. 

16 Trator com uma grande lâmina que "conserta" as estradas de terra. 
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A segunda razão (as baixas rendas ... ) deve ser analisada a partir de três fenômenos: i) a 

estrutura da propriedade da terra, ii) o cultivo de lavouras que demoram anos para produzir e iii) a 

vulnerabilidade do agricultor frente ao atravessador. 

i) As fazendas nas imediações de Corte de Pedra são, na sua maioria, pequenas propriedades. 

Para que se tenha uma idéia, uma fazenda de 23 hectares ( S mil metros quadrados por hectar) é 

considerada uma grande propriedade. Em geral, mesmo o trabalhador agrícola que serve de mão de 

obra na colheita de outrem possui seu pedaço de terra. 

A maioria das fazendas é pequena por dois motivos. O primeiro deles é a fertilidade do solo. 

Como as terras de Corte de Pedra são consideradas muito férteis, teoricamente produziriam muito 

em pouco espaço. O segundo motivo são as formas tradicionais de herança17. Quanto à primeira 

destas características, cabe ao geólogo explicar, mas, quanto à segunda, podemos traçar alguns 

comentários. Uma fazenda é dividida igualmente entre todos os filhos do seu proprietário. Esta 

divisão é feita enquanto os pais são vivos~ o objetivo é que os filhos não briguem depois da morte 

dos pais, porque cada um já sabe a parte que lhe cabe. Dessa forma não há um herdeiro único das 

terras da familia, mas todos têm direito a partes consideradas iguais. Some-se a isso o fato de que 

geralmente um casal tem muitos filhos (mais de quatro, não raro de sete a dez), porque ter muitos 

filhos é um sinal de virilidade do homem. Além disso, muitos deles morrem antes da idade adulta e, 

portanto, quanto maior o número de filhos maior é a possibilidade de sobreviventes. Por outro lado, 

são pouco difundidas as técnicas de controle da natalidade e métodos anticoncepcionais, e, de 

qualquer forma, os filhos podem trabalhar na roça com o pai. 

Dai é lógico observar que propriedades tão pequenas não dão grande rendimento ao seu 

proprietário, visto que propriedades cada vez menores têm de alimentar grandes famílias. Assim, o 

volume total de sua produção, mesmo considerando ótimas colheitas, está abaixo de suas 

necessidades de subsistência. O resultado é a migração de parte da prole para centros urbanos 

(notadamente São Paulo e Salvador), atraida por promessas de maiores salários. 

Há, claro, grandes proprietários, mas estes tomam-se grandes comprando fazendas menores, 

não necessariamente vizinhas. Na maior parte dos casos, o grande proprietário obtém o dinheiro para 

comprar mais terras de outras atividades. Juntar recursos a partir da produção agrícola exige que se 

tenha muita terra, e, neste caso, ele precisaria já ser um grande proprietário para se tomar um. Aqui 

cabe o comentário de que a compra de terras é considerada um grande investimento. Para a 

propriedade da terra aflui grande parte do dinheiro ganho com o manuseio do "poder" ou mesmo 

com o salário do cargo público, dependendo do seu valor. 

ii) Os principais produtos de Corte de Pedra são o cacau e o cravo. Plantam-se ainda banana, 
guaraná, óleo de dendê e outros, considerados "complementações". O cacau produz em quatro anos, 

o cravo em seis e a banana no mesmo ano do plantio. Uma plantação é então trabalhada da seguinte 

maneira: depois do preparo da terra, planta-se banana e cacau. Enquanto o cacau demora para 

17 Ver, a propósito, o trabalho de Margarida Maria Moura, Os Herdeiros da Terra (Moura: 1978). 
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começar a produzir, a roça de bananas vai sendo replantada todo ano. Quando o cacau produz a 

primeira safra, planta-se o cravo, cuja primeira safra deve começar quando o cacau já estiver na 

última. Isso tem suas vantagens. A banana faz sombra para o cacau que, por sua vez, faz sombra 

para cravo; sem essa proteção os pés de cacau e de cravo podem ser prejudicados. Além disso, 

consegue-se rendimento de uma propriedade durante o tempo de maturação de seus principais 

produtos. Dessa forma o agricultor procura montar um mix de cravo, cacau e outros produtos. Esse 

mix é planejado de forma que cada um dos produtos da roça tenha sua colheita numa época do ano 

diferente. O ideal é produzir o ano inteiro. 

Mas, como estes produtos demoram anos para produzir, o agricultor corre o risco de ter sua 

terra produzindo quando o preço daquilo que plantou não seja tão compensador como quando 

começou. No entanto, ninguém irá destruir uma roça na qual se gastou anos de trabalho e recursos, 

apenas por conta do preço ruim, mesmo que ano após ano os preços continuem baixos. Há sempre a 

ilusão de que o ano seguinte será melhor. 

Além disso, inexiste do cultivo de cereais e verduras ou a criação de animais para o consumo de 

subsistência. O único produto de expressão que o agricultor produz e consome na sua própria mesa 

é a farinha de mandioca, que também é comercializada. Embora na década de 50 se criassem porcos 

para comercialização, hoje o único animal que se cria é a galinha. Ela é criada solta. Pela manhã, a 

mulher do agricultor joga algumas sobras no quintal, e as aves vêm ciscar. Assim elas ficam 

"viciadas": fazem seus ninhos e escolhem um puleiro em volta da residência e todas as manhãs 

voltam· para comer. No entanto, nunca se dá o suficiente para que a galinha fique satisfeita: dessa 

forma, ela complementa sua alimentação por conta própria, o que poupa seu dono de despesas. Os 

ovos são desperdiçados e muitas destas galinhas desaparecem, por obra talvez de algum vizinho 

esfomeado. Quando o agricultor quer ovos, ao invés de ir às suas galinhas, ele vai às vendas do 

povoado comprá-los. Estes ovos são vendidos aos comerciantes por um representante de uma granja 

que abastece a região. Se perguntar a um "nativo" por que ele cria suas galinhas soltas, ele 

responderá que é dessa forma que eles fazem. Por vezes reconhece que elas deveriam ser criadas em 

cercados, mas aí, diz, haveria o preço da ração, da cerca, o roubo dos vizinhos, etc. Quanto às 

verduras e aos cereais, são importados de mais de 70 km de distância. Não há plantações no entorno 

do povoado para abastecer o mercado interno. 

Isso tem direta relação com a renda do agricultor. Uma vez que - apesar da terra fértil - não 

planta para sua subsistência, ele precisa vender seus produtos para adquirir seus meios de vida. Este 

comportamento seria interessante se os lucros das suas principais culturas fossem grandes, mas não é 

isso que acontece. Então, paradoxalmente, plantar exclusivamente para vender o toma ainda mais 

pobre. 

Ademais, apesar de identificarmos claramente uma oportunidade de mercado ( 1. e., sena 

lucrativo para o agricultor plantar cereais e verduras para consumo local e de subsistência), não há 

qualquer "nativo" que se interesse por desenvolver essa atividade. Eles se justificam por dois 



SEGUNDA PARTE, Ca"*81o I ·A Poldca (21·54) 42 

motivos: porque não acreditam em roça que não "fique", ou seja, aquela que tem de ser replantada 

todo ano, e por causa da ambição alheia. 

Por não acreditar em roça que não ''fique", os "nativos" preferem produtos cujos pés 

permaneçam ativos durante anos (o caso do cravo e do cacau), em detrimento de outros que são 

replantados anualmente. Do seu ponto de vista, o cravo e o cacau são mais interessantes não porque 

na ponta do lápis seu lucro se prova superior ao de outros produtos, mas porque permanecem ao 

longo dos anos. Portanto, plantar cereais ou verduras ou quaisquer outras coisas que precisam ser 

replantadas anualmente, mesmo que para a subsistência do agricultor e de sua familia, não é para os 

"nativos" economicamente interessante. Veremos no Capítulo m que este princípio não é exclusivo 

dos produtos da lavoura. 

A ambição alheia, por sua vez, é a maneira pela qual um "nativo" compreende a motivação do 

outro. Assim, José, ao observar que Valdemar18 possui mais do que ele, desenvolverá todos os 

esforços ao seu alcance para conseguir para si o que o outro tem e ele não. Em uma palavra, o outro 

é um indivíduo dotado de ambição. Este princípio também não é exclusivo da agricultura, mas disso 

trataremos no Capítulo VI. 

Conseqüentemente, se um agricultor resolver plantar uma horta para abastecer o povoado, e for 

um bom negócio, imediatamente todos os outros, motivados pela ambição, o imitariam. Daí se segue 

que, como o mercado é limitado, se todos plantassem hortas, esta atividade não seria lucrativa. Foi o 

que aconteceu com o cacau, que não era um produto de Corte de Pedra há uns 15 anos (meados da 

década de 70). Então, a CEPLAC incentivou três ou quatro produtores do povoado a iniciarem o 

seu cultivo. Hoje a região está coberta de plantações de cacau. Portanto, segundo a compreensão 

"nativa", a ambição alheia faz da intenção de plantar para o mercado interno um péssimo negócio. 

iii) Que o pequeno agricultor é vulnerável frente ao atravessador não é nenhuma novidade. 

Aliás, esta afirmação tomou-se um lugar comum nos nossos jornais e nas reportagens de TV. O 

mecanismo é em todos os casos muito simples: o atravessador compra do produtor e vende ao 

distribuidor, apropriando-se da diferença. Isso traz prejuízo ao produtor, uma vez que, para garantir 

seu lucro, o atravessador fará de tudo para comprar mais barato o cravo, cacau, banana, guaraná, 

etc.; também traz prejuízo ao consumidor, já que o atravessador eleva o preço final do produto. 

Em Corte de Pedra comprava-se 1 kg de cravo em março de 1992 por Cr$ 800,00 (dólar a Cr$ 

2.000,00). Na mesma época, em São Paulo, 14g do mesmo cravo custava nos supermercados 

aproximadamente Cr$ 900,00, i. e., o quilo custava aproximadamente Cr$ 64.285, 71. Entre a Bahia 

e São Paulo o cravo não sofre qualquer tipo de beneficiamento: ele é entregue seco ao empório (o 

armazém que vende víveres e compra produtos agricolas), pronto para ser consumido. Deve-se 

apenas limpá-lo (uma máquina muito simples) e empacotá-lo. Há, portanto, uma transferência de 

valor para o comerciante à custa do produtor e do consumidor. Esta transferência - que podemos 

18 Nomes fictícios. 
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chamar de exploração - baseia-se em processos muito concretos que podem ser registrados 

etnograficamente. 

Doravante, continuaremos nos referindo à produção do cravo. Evidentemente, as práticas das 

quais o atravessador se utiliz.a para maximizar seu lucro à custa do agricultor podem sofrer pequenas 

variações conforme o produto. No entanto, não cremos que tais variações sejam significativas a 

ponto de modificar as conclusões da análise. Neste sentido, o comércio deste produto nos será 

exemplar. 

O seu modus operanti é simples: aos sábados, os pequenos produtores levam seu cravo para o 

povoado, vão até os empórios e o vendem. Os comerciantes, por sua vez, juntam as pequenas 

quantidades até encherem um caminhão. Então ele segue para Valença, onde é limpo, separado (há 

várias qualidades) e ensacado. Novamente é posto no caminhão e segue para São Paulo. Geralmente 

ele já sai de Valença comercializado. 

Em geral o pequeno agricultor não possui grandes reservas de dinheiro, tampouco 

financiamentos bancários. Daí ele não conseguir guardar seus produtos para vendê-los na entressafra 

a um preço mais elevado. Pelo contrário, ele tem de negociá-los rapidamente, pois necessita do 

dinheiro para sua subsistência e, dependendo das dimensões de lavoura, para financiar o restante da 

colheita. Aqui se esclarece o primeiro destes mecanismos: o comerciante aproveita-se da necessidade 

de vender rapidamente o cravo para pagar menos por ele. Quem precisa vender rapidamente não 

possui qualquer poder para barganhar o preço. 

Isso funciona tanto para quem quer financiar a colheita quanto para quem necessita adquirir a 

comida da semana. Este último, no mais das vezes, também precisa saldar dívidas contraídas junto ao 

empório. O empório lhe adiantou víveres, tendo como garantia a promessa da colheita de, e. g., 20 

kg de cravo. Destarte, se por um lado o empório fixa um preço baixo, por outro financia a 

subsistência dos agricultores mais pobres. O produtor endividado fica socialmente comprometido a 

vender rapidamente sua produção, para quitar seu débito. Dizemos "socialmente comprometido" no 

sentido de que o agricultor precisa daquele crédito para sobreviver: perdê-lo significaria perder a 

credibilidade com todos os outros comerciantes do povoado. Demais, este crédito é pensado como 

um "favor"; implica, portanto, nas obrigações que apontamos acima. O fiador desta obrigação é a 

"palavra" empenhada. A "palavra" significa o comprometimento da persona: prometer é 

comprometer-se inteiramente no cumprimento da "palavra". Esta será uma relação que exploraremos 

mais pormenorizadamente no Capítulo V. 

Há mais. Segundo o pequeno agricultor, os comerciantes juntam-se para estabelecer um preço 

máximo que pagarão pelo cravo. Este tipo de associação é tão ou mais sigiloso do que o dos grupos 

políticos, mas funciona de maneira muito semelhante. A diferença é que seu objetivo é baixar o preço 

do cravo. Procede-se da seguinte forma: algum tempo antes de iniciar a colheita, os comerciantes 

percorrem o interior "assuntando" se a safra seria farta ou pequena. Esta informação é levantada em 

visitas informais aos "amigos", nas quais casualmente o comerciante pergunta dos pés de cravo. Se 

for tida como boa, o comerciante alegará que, como se produziu muito, ele não poderia pagar um 
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preço alto, uma vez que em São Paulo as firmas já tinham comprado o suficiente. Se a safra for tida 

como ruim, o comerciante dirá que não poderia pagar muito pelo quilo porque o volume da 

produção seria insuficiente para a exportação. Logo, além de estabelecer um preço máximo, eles 

precisam justificar publicamente o fato desse preço ser baixo. Daí se segue que o segundo destes 

mecanismos é tanto a formação de um "cartel de compra", quanto a construção do discurso que 

toma o preço legítimo, i. e., considerado publicamente justo. 

Não falamos aqui dos grandes agricultores, porque estes possuem facilidade de vender sua 

produção diretamente para São Paulo, seja pelo volume do cravo que colhem, seja por serem 

comerciantes. No entanto, isso nos chama atenção para um terceiro mecanismo: quando o agricultor 

vende sua produção, ele não recebe o comprovante de venda. Este comprovante é importante para o 

financiamento bancário (eventualmente com juros subsidiados). Neste caso, o produtor precisa 

demonstrar que sua fazenda produz cravo suficiente para garantir o empréstimo. Este comprovante 

seria, mais tarde, tirado em nome do comerciante-agricultor. Assim ele poderia requerer um 

financiamento a fim de tomar-se ainda maior. 

O quarto mecanismo é a apropriação dos incentivos governamentais destinados aos pequenos 

agricultores. Estes incentivos podem vir através dos bancos ou de outros órgãos governamentais, 

como a CEPLAC. Aqui procede-se de maneira política, i. e., quem tem boas relações com o "poder" 

conseguirá favorecer-se. Esta é uma das formas por meio das quais o manuseio do "poder" realiza o 

interesse do enriquecimento pessoal. 

Por fim, o quinto mecanismo consiste na "negação", pelo comerciante, de todas as suas 

vantagens relativas. No âmbito do discurso, ele se coloca na mesma situação do pequeno agricultor, 

reclamando que os compradores de São Paulo formam cartéis a fim de abaixar o preço do cravo. 

Dessa fora ele também se uniria à cadeia dos explorados, sendo um deles. 

Como conseqüência destes três fenômenos (i - a estrutura da propriedade da te"ª· ii - o 

cultivo de lavouras que demoram anos para produzir, e iii - a vulnerabilidade do agricultor frente 

ao atravessador), as rendas da agricultura não são suficientes para garantir, na maioria dos casos, 

um padrão de vida mínimo. Dessa forma, a atividade agrícola não pode satisfazer ao interesse de 

enriquecer. Isso toma o "nativo" ainda mais dependente de certos beneficios do "poder" (como a 

doação de telhas ou blocos para construir uma casa, remédios, consulta médica etc). 

Considerando as duas características analisadas acima ( 1 - a falta de atividades privadas e 2 -

as baixas rendas da atividade agrícola) concluímos que o ordenado de um cargo público significa 

segurança para aquele que é contratado e que, apesar de, no seu limite, o cargo significar a 
realização do interesse no enriquecimento, isso não vale para as funções que não impliquem em 
pouco ou nenhum "poder". Aqui "querer enriquecer" significa apenas o desejo de melhorar o padrão 

de vida. 

Entretanto, observamos uma série de fatores potencializando a esfera política como o lugar de 

realização do interesse no enriquecimento pessoal. Mais que isso, em muitos momentos esta 
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característica surgiu como conseqüência da própria política enquanto um manuseio de recursos que 

favorece uns em detrimento de outros. A afirmação anterior nos leva à seguinte pergunta: como a 

política pode criar/manter as condições que a fazem o lugar privilegiado de realização do interesse 

pessoal? Esta pergunta nos aproxima da questão da dominação, i. e., o que torna possível a 

apropriação diferenciada de bens materiais ou simbólicos a partir do uso do "poder" na instituição 

governamental, ou, noutros termos, como a política se transforma num instrumento capaz de 

perpetuar a desigualdade. Dessa questão trataremos na Terceira Parte. 

Enfim, a terceira característica (a condição de pobreza) é, no fundo, o resultado visível de tudo 

o que foi dito. Portanto, vamos apontar suas devidas proporções, descrevendo os salários que se 

pagavam em Tancredo Neves. Em março de 1992, as professoras formadas ganhavam do governo 

municipal a quantia de CrS 23.000,00 por meio expediente de serviço (em março o dólar estava em 

CrS 2.000,00 e o salário mínimo em aproximadamente CrS 93.000,00). Na mesma época as 

professoras leigas ganhavam CrS 17.000,00 e as serventes da escola CrS 15.000,00 pelo mesmo 

tempo de trabalho. Também em março um salário de CrS 35.000,00 para uma empregada doméstica 

era considerado muito bom: por este preço ela deveria trabalhar em tempo integral de domingo a 

domingo, com uma única folga a cada 15 dias. Num outro exemplo, os funcionários do Centro de 

Saúde ganhavam, em fevereiro de 1992, uma ajuda mensal da prefeitura no valor de CrS 4.000,00 

por funcionário. O que mais impressiona não é tanto o valor absoluto destes salários, mas o fato 

deles serem atrativos do ponto de vista "nativo". 

A diferença entre os grupos políticos e os partidos políticos 

Os grupos políticos não são idênticos aos partidos políticos, porque num partido há vários 

grupos e nem todos os membros de um grupo pertencem ao mesmo partido. Esta última 

característica é devida a, principalmente, dois fatores relativamente recentes: a proliferação dos 

pequenos partidos formados com a desagregação da antiga ARENA e parte do antigo MDB, com o 

fim do bipartidarismo institucionalizado com o regime de 64, e o declínio dos laços de fidelidade 

partidária. Por laços de fidelidade entenda-se não só o seu aspecto jurídico-institucional (os 

mecanismos que a lei estabelece com o objetivo de fortalecer a vontade do partido enquanto uma 

associação política em detrimento da vontade do filiado}, como também os do costume (o 

comportamento sancionado pela tradição que impõe ao filiado do partido a obrigação de seguir suas 

orientações). 

Estamos falando de mudanças que afetaram o país como um todo nas últimas três décadas. No 

entanto, não vamos derivar estes fatos da realidade macro-política; ao contrário, iremos observar a 

maneira pela qual em Corte de Pedra estes grandes movimentos são interpretados ao nível de seu 

cotidiano. 

Uma perspectiva histórica dos partidos políticos a partir da memória "nativa" 
Daí surge a memória como dado por excelência da reconstrução histórica. A sua principal 

característica é ser seletiva, ou seja, alguns fatos devem e são lembrados, enquanto outros não. 
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Dessarte, a memória "nativa" compreende o fim do bipartidarismo como um profundo corte na 

relação do filiado com seu partido político. Este corte, do ponto de vista temporal, estabelece dois 

momentos: "hoje" e "antigamente". 

"Antigamente", o que caracteri7.ava esta relação era justamente a fidelidade que o filiado do 

partido dedicava ao seu chefe político. A fidelidade tinha duas conseqüências. Implicava num 

comprometimento exclusivo, absoluto e recíproco entre os membros do partido político. De um lado 

o eleitor do partido seguia fielmente as orientações do chefe político local, que por sua vez obedecia 

as do chefe político do município e assim sucessivamente. Por outro, o chefe político de maior 

destaque garantia ao menos importante o monopólio da distribuição dos beneficios do "poder" 

dentro do espaço geográfico que o último dominava. O elemento definidor desse espaço é a 

influência política: são os lugares onde o político possui votos que lhe são fiéis, i. e., eleitores que 

seguem sua orientação. Quanto mais importante o chefe político, maior será o espaço geográfico 

destes votos. A fidelidade implicava também na existência de dois grupos muito bem definidos: a 

situação e a oposição, i. e., aqueles que participavam do "poder" e os que padeciam dele. Do ponto 

de vista do cotidiano de Corte de Pedra, esse bipolarismo era representado por aqueles que "falam 

bem", e aqueles que "falam mal" do governo. 

A fidelidade significava uma cadeia de "favores". O vereador ou o patriarca de uma familia pedia 

os "favores" do prefeito do seu partido; o prefeito por sua vez pedia os "favores" de um deputado 

estadual; o deputado estadual, a um deputado federal, um senador, um secretário de estado ou 

mesmo ao governador, e assim sucessivamente. De baixo para cima da estrutura partidária (da base 

política às lideranças) dava-se apoio eleitoral em troca de beneficias do "poder" que seguiam o 

sentido oposto (das lideranças partidárias à base política). 

Ao nível local o partido político era representado por uma família. Esta família dominava os 

mecanismos partidários e o acesso ao "poder", tomando-se, por esse motivo, mais proeminente e 

importante. Em tomo dela agrupavam-se outras famílias que, partilhando de suas preferências 

eleitorais, lhe dedicavam fidelidade. Esta associação entre o partido político e as famílias tomava-se 

um bem simbólico que, como outros bens, era passível de ser herdado, i. e., transmitido através das 

gerações. Portanto, o chefe político local era também o patriarca da familia extensa: a ele cabia 

tomar a decisão que todos deveriam seguir. Assim, o voto era coletivo, no sentido de que todos 

votavam unidos nos mesmos candidatos; mas também era pessoal, no sentido de que era uma decisão 

do chefe político. 

"Antigamente", a ARENA, representada em Corte de Pedra pela familia Cardoso, foi, durante 

muito tempo, o único partido do povoado. Mas, por conta de uma desavença entre o chefe político 
do município e o patriarca da familia Telles de Argolo, esta rompeu politicamente com os Cardoso e 

passou a representar o partido rival. Daí em diante havia dois grupos em Corte de Pedra: os 

Cardoso, da ARENA; os Argolo, do MDB. 

Romper os laços de fidelidade nos quais essa relação se baseava significava um 

descomprometimento irreversível. Não é de se estranhar portanto que, quando em Corte de Pedra 
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foram apurados 11 votos contrários à orientação do Chefe Político, ele tenha mandado arrancar a 

iluminação pública que havia conseguido para o povoado. 

"Hoje" significa para os "nativos" o rompimento dos laços de fidelidade que garantiam aos 

membros de um mesmo partido o monopólio recíproco de votos e de beneficios. A principal 

conseqüência é que o interesse egoísta emerge como fundamento das práticas políticas. 

"Hoje", o "político" local julga ser uma prerrogativa sua procurar um outro deputado federal, 

caso isso lhe seja mais interessante: ele não se sente mais compelido a apoiar um candidato devido a 

antigos laços de fidelidade. Igualmente não tem votos que lhe sejam fiéis como costumavam ter. 

"Hoje" se conquista o voto por meio de um serviço que se esgota e acaba na satisfação daquele 

interesse específico do eleitor~ um "favor" que se faz por conta de uma eleição não significa o voto 

na eleição seguinte. Às vezes, mesmo sendo prestado o serviço, pode acontecer do voto ir para 

outro candidato. Daí a opinião entre os "políticos" de que os eleitores são "comprados" e de que o 

"povo" de hoje é "muito traidor". 

Inversamente, o "político" local também não mais possui o monopólio dos beneficios do 

"poder". Ele agora tem de competir com outros "políticos" locais pelas graças do político mais 

poderoso. Tanto como os votos, o "poder" satisfaz ao seu interesse imediato: o chefe político fará o 

"favor" de acordo com as conveniências daquele momento. Por causa disso os partidários locais 

diziam-se "abandonados" pelos políticos. Assim, um filiado do PFL de Corte de Pedra reclamava que 

o governo desmembrou o município de Valença sem consideração aos seus filiados: o município de 

Tancredo Neves beneficiou o PMDB local em detrimento do PFL, partido do governador. 

Se antes os grupos eram muito bem definidos entre aqueles que falavam "bem" e os que falavam 

"mal" do governo, "hoje" a divisão entre eles não é tão clara. Embora continue havendo dois grupos 

(os que participam e os que não participam do "poder"), existem aqueles que, mesmo participando 

do "poder", "falam mal dele". 

Atualmente, em Corte de Pedra, podem ser encontrados representantes do PT, PFL, PMDB, 

PDC, PTB e PDS. No interior destes partidos proliferaram grupos políticos competindo 

acirradamente pelos "favores" do mesmo "poder". Além disso, a legislação atual toma relativamente 

fácil a mudança do filiado de um partido para outro caso os seus interesses sejam contrariados. Estes 

podem levar consigo grupos mais ou menos numerosos dependendo de sua influência e de seu 

prestígio pessoal. Conseqüentemente, para o "nativo" a desunião, motivada pelo interesse egoísta de 

cada um, é considerada a característica mais marcante dos relacionamentos políticos de hoje. 

Também mudou a relação entre os partidos políticos e a família. "Hoje" já não se pode mais 

falar em partidos políticos representados por uma família. Os seus membros não mais seguem a 

orientação do seu patriarca, e uma mesma familia pode ter filiados de vários partidos, cada qual 

seguindo a orientação que mais lhe aprouver. Mesmo o marido não domina mais o voto de sua 

esposa. Portanto, "hoje" caracteriza-se também pela ruptura da associação de "antigamente" entre 

famílias e partidos, bem como o fim do poder do patriarca sobre os votos do seu clã. 
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No entanto, isso não significa que uma familia não possa votar num mesmo candidato. O fato de 

uma familia votar ou não unida é do domínio público. Este conhecimento é acessível aos "políticos" 

através de seus cabos-eleitorais. Como resultado, quando um "político" concede, e. g., tijolos, telhas 

ou tratamento médico a alguém, ele pensa no número de votos daquela familia. Evidentemente, ele 

estará mais disposto a conceder o "favor" à familia que signifique um maior número de votos. Dai se 

segue que as famílias que representam mais votos possuem maior poder de barganha. Ora, do ponto 

de vista do eleitor, lhe é interessante votar com sua familia, se isto aumentar a qualidade dos favores 

que pode receber. Logo, os laços que unem uma familia e a fazem votar unida não são mais os de 

fidelidade ao patriarca, são os do interesse. Podemos concluir, então, que a família preserva uma 

certa tendência de votar em bloco. 

Entretanto, esta tendência se baseia nos laços de parentesco. Do ponto de vista do interesse 
individual, estes laços implicam em que os membros da família se identifiquem uns com os outros, de 

forma que o beneficio de um seja considerado pelos demais como um beneficio do grupo; e, 

conseqüentemente, que eles concordem que aquele "favor" em particular os beneficia a todos. Daí 

que, quanto mais sólidos os laços que os unem, tanto maior será a possibilidade desta tendência 

transformar-se em realidade. 

Portanto, "hoje" se define para os "nativos" como o tempo onde a relação política significa a 

satisfação do interesse do outro somente na medida da satisfação imediata do seu próprio interesse. 

É exatamente o que quer dizer o morador de Corte de Pedra quando afirma que o problema nacional 

é cada um querer saber somente da realização do seu interesse: o "povo" tomou-se muito egoísta, 

"sacana". Esta mesma impressão serve aos "políticos", que hoje não exerceriam um cargo 

interessados no reconhecimento público do bom governo, mas nos beneficias do "poder". Eles "hoje" 

querem "tirar o deles", enriquecer. 

Ora, do que foi dito acima resta que, se "antigamente" os candidatos a cargos políticos eram 

indicados pelo chefe político que se fazia obedecer, "hoje" os grupos políticos competem com outros 

grupos para conseguir a indicação do seu partido para o(s) candidato(s) que apoiam. A dificuldade 

da indicação dependerá do cargo ao qual determinado candidato pretende concorrer. Devido à 

natureza de nossos dados, prefeito, vice prefeito e vereador são os casos que nos interessam mais de 

perto. 

O lançamento das candidaturas: Prefeito, Vice Prefeito e Vereador 

É preciso traçar aqui duas considerações estratégicas. Primeiro, é mais fácil eleger-se vereador 

do que prefeito ou vice prefeito. Segundo, o cargo de prefeito é o mais interessante no sentido da 
realização do interesse. As afirmações não exigem, depois de tudo o que dissemos, maiores 

demonstrações; entretanto é necessário dar-lhes a devida dimensão. Para as eleições de 1992 no 

município de Tancredo Neves, esperava-se algo em tomo de 140 candidatos a vereador e quatro a 

prefeito. Há na sua estrutura administrátiva treze cargos disponíveis de vereador, um de prefeito e 

um de vice prefeito. Além disso, cada partido pode lançar vários candidatos a vereador, mas somente 
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um a prefeito e vice prefeito. O candidato a prefeito e o seu vice têm de passar por uma convenção 

onde votam todos os filiados do partido daquele município. Já os candidatos a vereador são 

escolhidos pela executiva municipal dentro de uma lista de candidatos a candidatos. Observamos que 
não é dificil conseguir a indicação para vereador; mas ser indicado para prefeito é complicado. 

Qualquer que seja a dificuldade, ela diminui na proporção inversa do prestígio que o candidato a 

candidato acumulou durante os anos. 

O cargo de vice prefeito merece alguns rápidos comentários. Antes de mais nada, ele é 

negociado em troca de apoio na "política". Se se considera que o apoio vem de uma facção diferente, 

tem-se que o candidato a vice prefeito é um competidor em potencial do prefeito. É lógico 

estabelecer que o prefeito, depois de eleito, não deseja ceder "poder" ao seu vice. Assim sendo, o 

prefeito procura, paulatinamente, isolar o vice do "poder". Em Tancredo Neves, e. g., o prefeito não 

permitia que seu vice sentasse em sua cadeira, estivesse ele fora do município ou não. Quando o 

prefeito viajava, deixava um secretário de sua confiança cuidando dos negócios da prefeitura. 

Chegamos, em nossa descrição, a uns seis a oito meses antes do dia da votação, pouco antes dos 

partidos homologarem seus candidatos. Neste momento os "nativos" consideram "políticos" os 

candidatos, cabos eleitorais e, depois da eleição, os eleitos. Todos eles têm em comum o fato de 

pedirem votos aos outros. 

No cotidiano de Corte de Pedra, a "política" pode ser observada a partir de duas características 

fundamentais. A primeira delas é a exacerbação do princípio de rivalidade ao qual aludimos acima. A 

segunda é que a "política" significa no dia a dia o comentário público a respeito da "política"19. Com 

efeito, comentar sobre a "política" é o que mais se faz durante a "política". Isso tem como 

conseqüência que tanto a rivalidade quanto a maior parte das estratégias que se desenvolvem nesta 

época (das quais falaremos adiante) realizam-se na esfera pública. Aqui cada comentário, feito de 

maneira aparentemente casual, pode ter sua intencionalidade no sentido de ganhar votos. Não nos 

convém detalhar mais este ponto por enquanto. O Capítulo IV cuidará disso. 

Ao futuro candidato interessa ter o apoio que mais lhe render votos ou recursos de campanha. 

Então se desenvolvem intensas negociações entre facções diferentes no sentido de formar alianças 

que garantam uma eleição vitoriosa. Estas negociações compõem-se não só de apoios mas das 

dívidas que ele acarreta. Além disso, o candidato precisa compatibilizar esta necessidade com as 

afinidades de seu grupo; assim, e. g., se o prefeito quiser apoiá-lo mas em seu grupo houver alguém 

que julgue o "chefe da comuna" seu inimigo pessoal, ele tentará conciliar de alguma forma as 

posições de ambos ou optar por um dos dois. 

Por outro lado, o prefeito deverá escolher um candidato à sua sucessão. A ele interessa apoiar 
aquele que tenha maiores possibilidades de vitória. A maneira mais simples dele conseguir um 

19 Conceituamos adiante o que queremos entender por comentário público (cf. pág. 8S). Sem querer entrar no mérito 
de algo cuja demonstração é o cerne do capítulo IV, o leitor pode entender, neste primeiro momento, o comentário 
público como o comentário em público sobre alguém. Embora menos refinada, esta definição é basicamente correta, 
e, para nossos propósitos atuais, conveniente. 
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candidato é entre os membros do seu próprio grupo que, neste sentido, competem entre si pelos seus 
favores. Entretanto, se o prefeito conseguir estabelecer uma aliança com um membro de outro grupo 

que tenha maiores possibilidades de vitória do que um do seu, ele deverá negociar os 

descontentamentos de sua própria facção. Pela quantidade dos recursos que possui, o seu apoio é, a 

princípio, muito desejável. Mesmo que ele tenha tido uma péssima administração, a quantidade dos 

"favores" que a instituição governamental pode realizar e a caixa de campanha que formou durante 

seu mandato não deixam de ser tentadoras. Com efeito, a principal questão, enquanto ainda não 

foram homologados os candidatos dos partidos, é quem o prefeito irá apoiar. Durante este período 

levanta-se a grande confusão que é saber quem será candidato a quê. 

Não importa o cargo ao qual concorrerá: os candidatos a vereador, vice prefeito ou prefeito têm 

de seguir dois princípios estratégicos para lançar sua candidatura. O primeiro deles é não se lançar a 

si próprio, mas fazer com que outras pessoas o façam. Quando "sai" candidato, o político o faz 

atendendo ao clamor do "povo" que lhe pede, exige mesmo, entrar na disputa eleitoral. Pedido que 

ele só aceita depois de convenientes insistências. O segundo é jamais justificar sua candidatura por 

seu interesse pelo cargo, "poder" ou dinheiro, e muito menos pela sua habilidade pessoal ou 

merecimento. O único interesse que pode demostrar é o de servir o "povo". 

O objetivo destes princípios é demonstrar publicamente "desinteresse" pessoal do candidato. 

Que outros exijam que ele seja candidato é a prova de que ele, se aceita, é movido exclusivamente 

pelo seu "interesse desinteressado" em ajudar o "povo". Dessa fonna, publicamente a sua 

candidatura lhe é imposta pelo dever maior que tem para com seu próximo. Se, ao contrário, lança

se candidato sozinho, toma-se muito mal visto; os eleitores irão pensar que ele tem interesses 

inconfessáveis, e assim suas chances diminuem. Estes princípios são individuais na medida em que 

pertencem ao discurso do candidato em particular, mas também são coletivos no sentido de que é 

grupo que pode resolver o impasse do futuro candidato em não lançar-se a si próprio: no fundo, não 

é o "povo" quem pede, mas os membros do grupo em nome dele. 

As estratégias da "política" 

Durante a "política" desenvolve-se uma série de estratégias coletivas com intuito de conquistar 

o voto do eleitor. Evidentemente este é um campo aberto à criatividade e à invenção das facções 

rivais. Através da análise de nossa etnografia, as classificamos em 6 tipos: i) informação, ii) 

difamação, iii) intriga, vi) favores, v) logística e vi) fraude. Adotando estes termos não pretendemos 

realizar qualquer julgamento moral. 

i) Por estratégias de inf ormaçio entendam-se aquelas necessárias a angariar o conhecimento 
necessário ao desenvolvimento de outras estratégias. Elas implicam em colher subsídios para as 

estratégias de difamação, das quais falaremos a seguir. Também significam mapear os votos dos 

eleitores. Como em Corte de Pedra não há muitos deles (em comparação a uma cidade como São 

Paulo), levantar a informação de quem vota em quem é relativamente simples. Estas informações são 

importantes para colocar em prática as estratégias de intriga -qualificadas abaixo - ou para saber qual 
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candidato apoiar. Não custa repetir que a fonna de se obter estas infonnações é por meio de 
conversas aparentemente casuais; nelas o membro do grupo político provoca alguém para saber de 
sua inclinação eleitoral ou de algo que o desabone. 

ii) Por estratégias de difamação entendemos aquelas que procuram desqualificar o candidato 

adversário. Os membros do grupo político procuram criar aquilo que é "sabido" pelos habitantes de 

Corte de Pedra, utilizando-se de infonnações que se choquem com as categorias da moralidade 

"nativa", questionem as intenções do candidato em relação ao seu cargo ou o desmereçam. Por 
aquilo que é "sabido" entenda-se, de uma fonna geral, os conhecimentosfinfonnações que são de 
domínio público (sobre a questão do público e do privado, vide capítulo IV). Estes 

conhecimentosf infonnações são tidos como verdadeiros, na medida em que ou não são contestados 

ou não o são de fonna convincente. Funciona da seguinte maneira: o grupo possui uma infonnação 

que desabona um candidato de uma facção rival; ele espera até o que considera o momento certo e, 

quando este chega, os seus membros saem a espalhar a notícia. Eles se encontram com seus 

conhecidos e, no meio da conversa, "casualmente" tocam no assunto de que tal pessoa fez isso ou 

aquilo. Notícias desse gênero não demoram muito tempo para se espalhar, de fonna que quanto 
maior for a sua capacidade de causar estragos na candidatura alheia, mais rápido ela se toma 

"sabida". O eleitor ouve uma vez, duas e, talvez na terceira, acredita que a história seja verdadeira. 

Se ele se considerava eleitor daquele de quem se fala, reconsidera sua posição, visto que não dará o 

seu voto a "quem fez aquilo". Daí se segue que as estratégias de difamação utilizam-se da repetição 

como seu argumento de verdade e, portanto, como o instrumento da sua eficiência. 

Aquele que foi difamado não pode aceitar estas acusações; se o faz, isso é considerado prova 

suficiente da sua veracidade. Ele deve rebater todas as acusações que lhe foram dirigidas. E mais, 

deve tornar públicas quaisquer infonnações que tenha em seu poder que desabonem o adversário que 

o acusou. Se não há revide, ele é considerado mais fraco do que o seu rival. O revide aqui é 

obrigatório, na medida em que estabelece que as informações não eram verdadeiras e, que quem foi 

acusado não tem medo de enfrentar o que diz seu adversário. Não ter medo é considerada uma prova 

de que as informações que detonaram o processo eram falsas. Convém observar que esta 

contestação também acontece no domínio público das coisas que são "sabidas". Logo, as 
informações são como armas, utilizadas ou não de acordo com a conveniência de quem as possui. 

A partir da mecânica que descrevemos acima esclarecem-se dois outros elementos importantes 

da "política". O primeiro deles é o uso que se faz do comício. Os "nativos" argumentam que, pelo 

tamanho do povoado e pela quantidade de pessoas que assistem aos comícios, não haveria 

necessidade de palanque, no sentido de que seu objetivo é divulgar a mensagem política do candidato 
para o maior número possível de eleitores. No entanto, não é isso o que efetivamente acontece nos 
comícios em Corte de Pedra. Na realidade, o candidato vai ali para ouvir as críticas dos outros, 
rebater o que disseram dele e tornar públicas suas infonnações a respeito dos seus adversários 
políticos, de preferência sobre aqueles que o criticaram. O comício serve então como o palco onde o 

faccionalismo tem seu momento público, sob a fonna de acusação e de defesa das facções rivais. O 
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segundo é a consideração "nativa" de que a "política" é algo "sujo"; "não há nada mais sujo do que a 

política", dizem. O seu início coincide com o momento em que os futuros candidatos começam a 

falar mal uns dos outros. Nossos dados confirmam que todos aqueles que se candidatam estão 

sujeitos a uma devassa naquilo que nós consideraríamos sua vida particular. Tudo é matéria prima 

para o comentário desabonador .. 

Conseqüentemente, chamamos estas estratégias de estratégias de difamação, não porque aquilo 

que elas tomam público é necessariamente falso ou verdadeiro, mas porque seu objetivo é ganhar 

votos - ser eficiente - por meio da desqualificação do outro. Pouco importa na realidade a verdade 

enquanto a descrição correta do fato: ela importa na medida em que a informação é considerada 

verdadeira porque é "sabida". 

üi) Chamamos de estratégias de intriga aquelas que têm por objetivo criar inimizades entre 

duas pessoas a fim de conseguir os votos de uma familia. Funcionam da seguinte maneira: um 

membro de um grupo político aproxima-se de um eleitor - um que vote num candidato rival - e lhe 

dá a entender que sabe de algo muito desagradável que uma outra pessoa (ligada ao candidato no 

qual o eleitor pretende votar) andou espalhando. Evidentemente o eleitor quererá saber de que se 

trata. Aí o membro do grupo diz que ele não responderá porque senão o eleitor poderia duvidar que 

fosse verdade, mas que perguntasse a fulano. Fulano seria, claro, um membro ou aliado do grupo 

que confirmaria a informação desagradável. Por conseguinte, o eleitor brigará com aquele que; 

segundo lhe disseram, desagravara e dará seu voto a um outro, provavelmente a quem lhe contou a 

história, tendo em vista que este lhe fez o "favor" de contá-la. 

Observe-se que esta estratégia utiliza-se do faccionalismo de uma manerra eleitoralmente 

eficiente, i. e., ela cria faccionalismo com o objetivo de ganhar votos. Daí se segue que a "política" 

acaba espalhando a rivalidade no tecido social com o intuito de conquistar eleitores. 

vi) Chamamos de estratégia dos "favores" aquelas que procuram estabelecer uma dívida do 

eleitor para com o "político", que é saldada com o voto na eleição. Elas se subdividem em três tipos: 

1) os favores propriamente ditos, 2) a promessa e 3) a criação da sua necessidade. 

1) Os "favores" propriamente ditos acontecem durante a "política" e durante o período da 

construção do prestígio do futuro candidato. Este assunto já foi explorado minuciosamente, de 

forma que não cabem aqui grandes comentários. Convém apenas dizer que as obras públicas são 

também consideradas "favores". Uma variante numa estrada de terra, por exemplo, é tão maís 

importante quanto maior o volume de eleitores que dela possam se beneficiar. Procede-se da 

seguinte forma: o candidato é levado pelo seu cabo eleitoral ao lugar onde a obra é necessária e o 

apresenta (se ainda não o conhece) ao membro mais proeminente do local. A visita já havia sido 

combinada e, inclusive, o cabo eleitoral e o membro mais proeminente acertaram de antemão como 

eles fariam para pedir o "favor" ao candidato. O candidato então é recebido, oferecem-lhe um 

almoço, cachaça e, no momento combinado, o membro local faz o pedido. O candidato, claro, já 

sabe de tudo; ele então faz seu pequeno teatro (que pode variar dependendo do seu temperamento) e 

promete ver "o que se pode fazer". Ao iniciar a obra o candidato diz ao membro maís proeminente 
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que somente faz aquilo por que se trata dele, um "amigo". A partir de então, o membro mais 

proeminente deveria um favor ao "político", que deve ser pago com a utilização do seu prestígio no 

local para arregimentar votos para aquele candidato. 

2) A promessa nada mais é do que a realinção de um "favor" no tempo futuro. Ela consegue 

eleitores na medida em que eles acreditam que o "político" irá cumprir a promessa feita. Aliás, uma 

boa promessa, feita por um candidato em quem se acredita, é capaz de ganhar uma eleição. Em 

suma, quanto mais crédito tiver sua palavra, mais eficiente eleitoralmente serão as promessas de um 

candidato. Aqui cabe o comentário de que, se o "povo" trai o "político" quando, apesar de receber 

um "favor", vota noutro candidato, o "político" trai o "povo" quando promete o que não vai cumprir. 

E na "política" sempre o candidato promete muito mais do que pretende ou pode de fato realizar. 

3) Há ainda a possibilidade do grupo político criar a necessidade de um "favor" do seu 

candidato. O exemplo seguinte esclarecerá a questão. No tempo em que Corte de Pedra ainda 

pertencia ao município de Valença, havia um "político" que procedia da seguinte forma: combinava 
com um integrante de seu grupo de pisar forte no pé de um terceiro que então iria querer tirar 

satisfações daquele que lhe pisou~ mas, antes de fazê-lo, por conta da confusão, era preso. Mais à 

frente, o "político", que presenciara toda a cena, perguntava quem fora preso. Ante a resposta, 

retrucava que o preso era "muito boa gente, responsáve~ pai de familia ... " e escrevia um bilhete ao 

delegado (obviamente um aliado seu) pedindo a soltura do encarcerado. Ao fazê-lo, o policial não 

deixava de mencionar a necessidade do preso de agradecer a interferência de tal "político", porque 

senão teria passado a noite na cadeia. 

v) As estratégias logísticas têm por finalidade garantir que um eleitor, cujo voto o candidato 

acredita ser seu, vote efetivamente no dia da eleição. Estas estratégias também são consideradas 

"favores" pelos "nativos". No entanto, resolvemos classificá-la numa categoria à parte, porque estes 

"favores" dificilmente são considerados motivos para votar em determinado candidato, mas sua falta 

pode privar o candidato de votos. Neste tipo encontra-se desde ajudar a tirar o título de quem ainda 

não o tem (transporte de ida e volta até o cartório, alimentação, etc.), ensinar o eleitor analfabeto a 

preencher corretamente a cédula eleitoral, até o transporte e o almoço que o candidato oferece aos 

seus eleitores no dia da eleição. De nada adianta uma intenção de voto que não se realize por causa 

de uma impossibilidade que tem o eleitor de votar. Entretanto, apesar de todos estes "favores", 

. vimos que o eleitor pode votar em outro candidato. O grupo político, portanto, deve organizar-se a 

fim de suprir estas demandas, mesmo sabendo que alguns dos eleitores votarão noutros "políticos". 

vi) Por estratégias de fraudes entendam-se as práticas que não são consideradas legais pela 

justiça eleitoral. Dos nossos. dados podemos depreender dois tipos: "comprar" o juiz eleitoral e 

conseguir votos "fantasmas". "Comprar" o juiz eleitoral garante um número mínimo de votos para 

determinados candidatos ou a impugnação da candidatura adversária. São precisos recursos 

suficientes para que o juiz se sinta inc~do a aceitar a oferta. O voto "fantasma", por sua vez, é o 

voto feito por uma pessoa em nome de outra. Nossa etnografia mostra quatro maneiras de consegui

los (o que não significa que não _haja outras). A primeira é conseguir os documentos de um morto 
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com sua familia, e registrá-lo no cartório como um eleitor vivo. A segunda é ter pessoalmente mais 

de um registro de nascimento; neste caso os nomes dos registros devem ser diferentes. Nossos dados 
são posteriores aos recadastramento dos eleitores do Brasil que, segundo os "nativos", não acabou 

com estas práticas. A terceira é conseguir o título das pessoas que, apesar de tirá-lo, não foram 
buscá-lo. Aqui é preciso ter "amigos" entre os funcionários do cartório. A quarta e última consiste 
em, encerrada a votação, votar por aqueles que não compareceram. Cabe o comentário de que os 

integrantes da mesa geralmente sabem quais são aqueles que, muito provavelmente, não 

comparecerão. Em qualquer destas estratégias é fundamental a participação do presidente da mesa 

de votação no "conchavo", seja por ação, seja por omissão. Isso porque, se ele não pode impedir 

totalmente estas práticas, pode reduzi-las sensivelmente. Mas, para tanto, é imprescindível que ele 

não saia da sala de votação por um minuto sequer. 

Note-se que, mesmo que um grupo político possua votos "fantasmas", ele pode não ter 
condições de utilizá-los, ou porque não conta com a anuência do presidente da mesa ou porque não 
possui pessoas de confiança. Isso significa que esta pessoa não somente guardará segredo do fato, 

como também votará realmente no candidato do grupo e não num outro qualquer. 

O objeto desta etnografia 

Por fim, é preciso dizer neste conjunto de fenômenos que acabamos de descrever qual(is) 

aquele(s) que julgamos mais importante(s) ou significativo(s). 

A política em Corte de Pedra, descrita a partir da sua definição "nativa", sugere uma série de 
fenômenos muito interessantes. De todos eles vimos que dois elementos são constituintes e 

fundamentais de toda a prática política, quer sejam: o faccionalismo e o "poder". 

Entretanto, conforme observamos, o "poder" e o faccionalismo têm seu significado a partir do 
sistema de relações no qual estão inseridos. Este sistema existe enquanto um processo cujo elemento 
central é a criação de poder político ou eleitoral. Arregimentar poder político suficiente para 

ganhar a próxima "política" é o objetivo ou finalidade dos grupos e partidos políticos. Além disso, o 

exercício do "poder" se curva à necessidade da sua reprodução, i. e., a sua continuidade ao longo do 

tempo, o que também implica na criação de poder político. 

Então, o processo de criação desse poder político ou eleitoral é o que nos interessa analisar 

etnograficamente. Em uma palavra, este é nosso fato, o objeto desta etnografia. 
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CAPITULO li -A POLfTICA EM CORTE DE PEDRA 

COMO UM FATO SOCIAL TOTAL 

No capítulo anterior descrevemos a ação dos atores políticos, tendo em vista o objetivo de 

ganhar a política. Até agora falamos de indivíduos inseridos num conjunto de fenômenos que 

definimos como políticos. Foram duas as dimensões fundamentais para a construção etnográfica da 

ação desses atores: o interesse individual e a estratégia. 

Há, no entanto, um conjunto muito grande de fenômenos que deixamos de lado, a saber: o das 

categorias enquanto um conjunto sistêmico de representações. Em uma palavra, como se engendra 

poder político ou eleitoral no interior e a partir daquilo que poderíamos denominar cultura "nativa". 

Convém, portanto, fundamentar esta outra abordagem. Para tanto, é imprescindível estabelecer 

o princípio metodológico a partir do qual ela se toma possível. Este princípio metodológico consiste 

na resposta à seguinte questão teórica: como construir uma totalidade interpretativa da política a 

partir do fenômeno que, no universo pesquisado, nos pareceu o mais importante ou mais 

significativo (a criação do poder político ou eleitora/), tendo em vista a realidade fragmentada 

apreendida pelo antropólogo? 

Os fundamentos teóricos da totalidade 

Adotamos aqui, estrategicamente, a noção de totalidade tal como definida por Marcel Mauss em 

seu conceito de Fato Social Total (1974). Segundo este autor, 

Nesses fenômenos sociais "totais", como nos propomos a chamá-los, exprimem-se, ao mesmo tempo e de 
uma só vez, toda espécie de instituições: religiosas, jurídicas e morais - estas políticas e familiais ao 
mesmo tempo; econômicas - supondo formas particulares de produção e distribuição, sem contar os 
fenômenos estéticos nos quais desembocam tais fatos e os fenômenos morfológicos que manifestam essas 
instituições. (Mauss, 1974: 41) 

Queremos analisar as conseqüências teóricas do Fato Social Total, tal como expresso acima, em 

três tópicos: i) a realidade do social; ü) o indivíduo e iü) a totalidade. 

i) A realidade do social em Mauss (1974) assume o caráter de um princípio metodológico. 

Podemos assim resumi-lo: é preciso que o fato particular seja primeiro analisado em relação aos 

demais fenômenos de uma mesma sociedade, para depois ser comparado com costumes, práticas ou 

representações de outras sociedades. Assim se evita, nas palavras desse autor, "uma comparação 

constante em que tudo se confunde e na qual as instituições perdem toda cor local e os documentos 

seu sabor". O sobrinho de Durkheim o chama de "método de comparação precisa". No Ensaio sobre 
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a Dádiva é importante observar que o "método de comparação precisa" significava efetivamente a 

utilização daqueles fenômenos advindos das áreas onde era possível o "acesso à consciência das 

próprias sociedades", i. e., seus "termos e de noções". Portanto, há aqui dois elementos importantes: 

primeiro, que o relevante não é o acontecimento particular visto isoladamente, mas sua posição 

relativa frente aos outros elementos da sociedade, ou seja, a realidade do social não está no 

fragmento isolado, mas na interação do conjunto (Lévi-Strauss, op. cit.: 14 e Dumont, op. cit.: 12). 

E segundo, sua posição relativa pode ser observada a partir dos significados "nativos" do fato ou, 

nas palavras do autor, da própria "consciência" da sociedade particular. 

Os interlocutores de Mauss são os evolucionistas; entretanto, suas observações nos são 

pertinentes. Com efeito, analisar o povoado isoladamente é o mesmo que tomar um fato particular 

sem referi-lo ao contexto a que pertence. Assim, Corte de Pedra não propõe um complexo que lhe 

seja inteiramente específico, embora muitos dos elementos que o formem lhe sejam particulares. Ele 

é de alguma forma extensível à realidade que o cerca. A questão, então, passa a ser a ordem de 

generalização possível. Disso falaremos na Terceira Parte. 

ü) As preocupações de Mauss relativas ao indivíduo podem ser resumidas por suas "Conclusões 

de Sociologia Geral e de Moral". Segundo ele, "Todos estudam ou deveriam observar o 

comportamento de seres totais e não divididos em faculdades". O leitor atento por certo diria que 

nesta passagem aquele autor referia-se aos psicólogos e psicopatologistas, mas é preciso que não nos 

enganemos, pois Mauss se dirige a nós, sociólogos, advertindo: "É preciso imitá-los". Portanto, aqui, 

a preocupação com o indivíduo é a preocupação com a sua totalidade. Mas qual é o sentido desta 

totalidade? 

No Ensaio sobre a Dádiva, ela deriva de duas características: a) a partir da inserção do 

indivíduo na realidade social da qual faz parte; e b) a partir da idéia de movimento: "foi considerando 

o todo em conjunto que pudemos perceber o essencial, o movimento do todo, o aspecto vivo, o 

instante fugidio em que a sociedade e os homens tomam consciência sentimental deles mesmos e de 

sua situação face a outrem ... "2º Logo, por movimento Mauss quer entender a interação dinâmica do 

conjunto dos fenômenos, e, em nossa opinião, há aqui uma mensagem fundamental do Fato Social 

Total: "Nas sociedades, mais do que idéias ou regras, apreendem-se homens, grupos e seus 

comportamentos." 

Como bem diz Lévi-Strauss (op. cit. : 15), "a única garantia que podemos ter de que um fato 

total corresponde à realidade, em vez de ser a cumulação arbitrária de detalhes mais ou menos 

verídicos, é que ele seja apreensível de uma experiência concreta", o que tem uma dupla significação, 

"uma sociedade localizada no espaço e no tempo" e um "indivíduo qualquer de qualquer uma dessas 

sociedades". 

20 Não nos passa desapercebida a referência a Rousseau nessa passagem. No entanto essa não é a melhor hora de 
explorá-la. 
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A inserção do indivíduo na realidade social da qual faz parte é uma questão que analisaremos no 
próximo tópico, quando falaremos do problema da totalidade. Portanto, o que nos interessa agora é 

mostrar, no estudo do poder político ou eleitoral, o homem "em movimento" (emprestando um 

linguajar maussiano ). 

Ora, a dinâmica é, em nossa opinião, a essência deste poder. Ele não existe nem pode existir de 

outra forma. O poder não é, nem pode ser uma entidade abstrata - exceto talvez em nossas teorias; 

só existe onde é construído por alguém e, inversamente, onde alguém o exerce, i. e., na concretude 

do seu acontecimento. Mais ainda, como luta pelo "poder", o poder político ou eleitoral existe 

enquanto houver um poder a ser exercido e interesses antagônicos de grupos adversários que o 

disputem. Somente na ação dos homens e dos grupos é que se observa este duplo aspecto. 

ili) Quanto à totalidade há uma dupla referência. A primeira é que no Fato Social Total se 

exprime de uma só vez "toda espécie de instituições". Ora, a política em Corte de Pedra não exprime 

todas as instituições existentes no Brasil. Seria, portanto, uma temeridade afirmar que a política em 

Corte de Pedra movimenta a totalidade da cultura nacional. A segunda é que, quando Mauss estuda 

o potlatch, refere-se a sociedades culturalmente homogêneas. Neste sentido, totalidade significa 

"'todos', sistemas sociais inteiros cujo funcionamento tentamos descrever." Este não é 

definitivamente o nosso caso, porque um povoado localizado no interior de uma sociedade complexa 

pertence a sistemas econômicos, jurídicos, políticos, etc. que não se esgotam na sua realidade; e 

também porque podemos encontrar diferenças regionais muito profundas no Brasil, bem como 

descontinuidades observáveis na mesma região entre as grandes metrópoles e as pequenas cidades ou 

os minúsculos núcleos rurais. 

As considerações acima nos levam a algumas observações O próprio significado da totalidade se 

modifica: o Fato Social Total que em Mauss significava uma forma particular de sociedade, definida 

a partir da sua sociabilidade, para nós significa um instrumento metodológico a serviço da 

interpretação do pequeno a partir do qual é possível recuperar (interpretar) as diversas facetas da 

realidade "nativa". Não estamos diretamente interessados naquilo que faz a sociedade possível. O 

ponto central não são as conclusões da moralidade de que se revestem essas práticas, nem a relação 

econômica que a política propõe (embora ambas nos pareçam fundamentais). Nosso objetivo é 

verificar como a política engendra uma forma de poder político ou eleitora/. Enfim, a totalidade é 

um recurso para que o trabalho do antropólogo não se esgote na descrição cuidadosa e acurada da 

minúcias e dos fragmentos tomados por eles mesmos. O fragmento tem o sentido da experiência 

concreta do antropólogo em campo e, o da disciplina acadêmica que divide o "nativo" em sistemas 

de parentesco, ritos, sistemas econômicos e políticos, estruturas de pensamento, etc. Em ambos os 
casos é necessário "recompor o todo" (Mauss, 1974: 178-183; Lévi-Strauss 1974: 14-15). 

O que nos leva justamente ao ponto central deste capítulo: como a política em Corte de Pedra 

pode ser considerada como um Fato Social Totan A hipótese que pretendemos demonstrar é a de 
que, apesar de não por em movimento a totalidade dos aspectos da cultura nacional, a política em 

Corte de Pedra refere-se à totalidade da experiência "nativa". 
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É preciso bem frisar este ponto. Para que o conceito de Fato Social Total fosse 

operacionalizável neste caso, substituímos a idéia de todos culturais pela de totalidade da experiência 

do individuo. 

Portanto, demonstrar a aplicabilidade do conceito de Fato Social Total à política corresponde a 

mostrar que ela movimenta a totalidade da experiência "nativa". Em uma palavra, compreender o 

modo pelo qual as relações sociais e econômicas, a religião, o prestígio, a lei e a própria persona são 

permeadas pela lógica das facções opostas na luta pelo "poder" e, em que sentido estão elas 

presentes na política e na "política". 

As relações sociais 

Em primeiro lugar, como já vimos, embora os candidatos sejam pessoas específicas, e os 

"nativos" votem reconhecidamente a partir de critérios que evidenciam as relações pessoais, não são 

estes indivíduos - como indivíduos - que se candidatam. Eles representam grupos específicos, e são 

estas facções que se enfrentam e se opõem. A política é, como dizíamos, uma atividade coletiva. 

Durante as eleições, tudo se confunde numa inextricável trama, onde grupos aliam-se, 

faccionam-se, prestam-se favores e traem acordos, traçam posições relativas e desenvolvem 

estratégias coletivas para assenhorarem-se de votos prometidos a outrem. Com efeito, a "política" 

põe em movimento a totalidade do social, na medida em que em nome dos candidatos ao pleito, o 

tecido social é cortado verticalmente pelos partidários de João versus os simpatizantes de 

Sebastiãc21. Assim, o fato de que "uns brigam com os outros" (cf pág. 35) não está restrito aos 

membros dos grupos políticos ou dos partidos, mas se estende a todos os "nativos". É impossível 

permanecer neutro: o faccionalismo entre dois ou mais grupos políticos/partidos contamina todas as 

relações. 

Quanto a isso, pode-se estabelecer, esquematicamente, dois casos: duas pessoas quaisquer 

apoiam ou não o mesmo candidato. Para o segundo caso (não apoiam) há também duas 

possibilidades: i) duas pessoas que até então participavam das mesmas preferências eleitorais, 

encontram-se agora apoiando candidatos opostos. Neste caso, podemos afirmar que a política criou 

faccionalismo. ü) Os grupos opostos já existiam. Sua origem estaria num desentendimento local (um 

litígio de terras, por exemplo), e, por conta de sua inimizade anterior, "naturalmente" apoiam 

candidatos adversários de partidos diferentes ou mesmo do mesmo partido22. Aqui, a "política" serve 

como o catalisador de um faccionalismo que lhe precede. 

Em qualquer uma das possibilidades, são duas as conseqüências que nos interessam neste 

momento. Por um lado, há entre o eleitor e o seu candidato uma identificação, de forma que o eleitor 

se representa no candidato, representação essa que se dá através da categoria "nativa" de "amizade". 

De outro lado o discurso de que se utilizam os candidatos para justificarem suas posições relativas 

21 Os nomes apresentados acima são fictícios. 
22 Conforme vimos no Capítulo 1. 
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são apropriados pelos seus simpatizantes para justificar as suas. Logo, em função (função entendida 

no seu significado matemático) das relações mais imediatas do simpatizante - a quem ele se opõe e 

por quê - o discurso do candidato é reinterpretado. As duas características são resultado de um 

mesmo processo: enquanto o grupo/eleitor se identifica com um candidato, ele justifica a sua posição 
relativa a outros grupos de sua experiência mais imediata. 

Além disso, há dois outros sentidos em que podemos considerar que a política (e, 

especificamente, a "política") movimenta a totalidade experiência social "nativa": são eles, i) a 

importância do beneficio político no universo social "nativo", ü) a autoridade e iii) a explicação 

"nativa" das coisas que acontecem na sua experiência mais imediata. 

i) Se se pergunta a um "nativo" por que as pessoas se empenham tanto na política, ele 

responderá que é "pelo emprego e pelo poder". Mas também dirá que é o que acontece com pessoas 

que, como eles, nasciam e cresciam num lugar onde "tudo se resolvia por meio da política": 

emprego, remédio, consulta médica, aposentadoria etc. "Somos" assim, diria ele, porque para tudo é 

necessário o "conhecimento" de um político (o que aqui significa uma relação de "amizade") ou ser 

parente de quem o tenha. Com efeito, um "nativo" chegou a afirmar que todas as pessoas que se 

encontravam empregadas no povoado tinham um "padrinho". 

No capítulo anterior demonstramos que a precariedade das condições sócio-econômicas (nas 

quais incluímos a questão da distribuição de renda, a das crenças relativas ao plantio e seu retomo 

econômico e a da sociabilidade) fazia com que o domínio político se tornasse um lugar privilegiado 

para a satisfação do interesse individual. Neste capítulo há uma nuance em relação ao que já 

dissemos. Não se trata mais de mostrar como a esfera política realiza o interesse egoísta, mas de 

observar como a realização destes interesses pela política se imiscuem em todo o tecido social. 

Mesmo aqueles que não estão participando intencionalmente da estratégia de um grupo político 

tentam realizar interesses por meio da "política". Três são as características desses pleitos: eles são 

concretos, específicos e pontuais: um tratamento médico para uma filha doente, o material que falta 

para terminar a construção da sua casa, etc. Aqui funciona a máxima de _que se deve tirar o maior 

proveito possível do voto daquela "política" e deixar as próximas eleições para depois. Há para isso 

algumas estratégias comuns. O eleitor, num dos bares do povoado, diz que está precisando disso ou 

daquilo; dessa forma ele faz com que a notícia chegue a algum candidato que se interesse em lhe 

fazer o "favor". Um grupo de moradores de um pequeno núcleo rural pode chamar o prefeito e lhe 

dizer que quer luz elétrica e iluminação pública. Quando alguém diz isso, está dizendo também que 

caso não tenha seu pleito atendido, irá votar noutro candidato. Um outro pode querer votar num 

candidato que não tem condições de lhe prestar o serviço do qual precisa. Sendo assim, ele traça a 

estratégia de consegui-lo do candidato do grupo adversário. Neste caso, ele confirma publicamente 

seu voto a quem lhe fez o "favor", mas, na cabine indevassável, o trai e vota naquele que 

originalmente pretendia votar. Ele também pode declarar sua indecisão e, com isso, ver com qual 

facção obtém os maiores benefícios para, então, negociar seu voto pelo melhor lance. Note-se que 
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todas as estratégias apontadas acima têm em comum o fato de desenvolverem-se no "domínio 

público", daquilo que se comenta e se "sabe". Trataremos desse ponto no Capítulo IV. 

ii) Ora, o que é a "política" senão uma luta pelo prestígio? É ao ganhador da eleição que caberá 

a proeminência de dar ao invés da necessidade de pedir até a próxima "política". Parafraseando 

Mauss, na "política" facções opostas competem com o intuito de assegurar uma hierarquia que 

resulte em proveito de seus grupos. É importante salientar que esta dominação de um grupo sobre os 

demais significa, do ponto de vista "nativo", a autoridade de um (que na realidade é de vários) sobre 

os demais. 

Destarte, o prefeito é considerado a autoridade máxima de seu município, a ele cabe "mandar". 

O corolário lógico da afirmativa anterior é a responsabilidade inalienável que lhe cabe pela 

manutenção da "ordem" social. Exploraremos esta questão detalhadamente no Capítulo VI. Por 

enquanto nos contentaremos com algumas conseqüências empíricas desses princípios. 

Esta autoridade implica na proeminência social de quem a possui. Embora falemos do prefeito, 

em menor grau o mesmo vale para o vereador. É através da "política" que se institui a autoridade ao 

nível das relações concretas: o vereador torna-se arrogante e "cheio de si" depois de eleito. Por 

outro lado, exige-se, particularmente do prefeito, uma postura que leve em consideração a 

autoridade da qual é investido. Em Corte de Pedra reclamava-se que o prefeito de Tancredo Neves 

acostumara mal ao "povo", porque daria expediente tanto em casa quanto na prefeitura 

(comportamento típico das eleições, raro noutras épocas). Assim, diziam, não é o prefeito que 

"manda no povo", mas o "povo no prefeito". 

Esta autoridade ganha maior importância quando - e aqui nos repetimos - se observa que o 

domínio do político imiscui-se nos mais diversos locais do cotidiano. Sem o prefeito não se consegue 

consulta no posto médico, retirar remédios na farmácia, utilizar o carro da prefeitura, construir ou 

melhorar de uma estrada, dinheiro para ir à Salvador tratar de um doença e tantas outras 

providências. Quando foi necessário consultar as atas da Câmara de Valença, o antropólogo pediu 

ajuda ao prefeito, que o mandou procurar um secretário que contava com seu apoio para eleger-se 

vereador. 

A autoridade não pode admitir ser negada ou subvertida. Por exemplo: o administrador do 

povoado (indicado pelo prefeito) decidiu retirar os mourões onde "estacionavam-se" os jegues 

durante as feiras, porque os animais sujavam a praça. Resolveu, então, transferi-los rua abaixo, pois 

lá a sujeira incomodaria menos. Todavia, um dos moradores influentes da praça julgou-se 

prejudicado e se recusou a retirar o que ficava em frente à sua casa. Os dois enfrentaram-se. O 

morador ameaçou buscar o revólver caso o administrador levasse adiante sua decisão. O 

administrador retrucou que o outro fosse buscar a arma, pois ele o esperava ali mesmo. Por sorte o 

morador entrou em casa e não voltou. A questão tomou-se muito importante. Do lado do morador, 

alinharam-se o vice-prefeito e um vereador, e o administrador lançou um ultimato: ou fariam como 

ele dizia ou arranjariam outro para ocupar o cargo; ou ele "mandava" ou se demitia. O prefeito teve 
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de vir ao povoado resolver a querela. Devido ao acontecimento, uma velha senhora comentava que 

Corte de Pedra "estava uma bagunça", pois ninguém sabia quem "mandava". 

O que podemos concluir do exemplo acima é que, quando a autoridade é posta em questão, não 

está em jogo apenas o fato social da hierarquia, mas a própria persona daquele que a exerce. O lugar 

onde os jegues vão ficar estacionados era uma questão importante o suficiente para que o 

administrador estivesse disposto a matar ou a morrer. Conhecendo-se a região sabe-se que, embora o 

morador não tenha voltado, não seria excepcional se o fizesse de revólver em punho. Brigas de 
morte são comuns naquelas paragens. 

Na realidade, a autoridade deve provar-se a todo instante, e nas mais pequeninas coisas. Certa 

ocasião, o prefeito queixava-se de um subordinado que estava com um maço de papéis 

personalizados dele, prefeito. Exigiu que lhe fossem devolvidos os papéis, pois "aquilo não estava 

certo". 

ili) Daí se segue que, uma vez que os "nativos" consideram que tudo é política, é a política que, 

inversamente, vai explicar tudo. Ela explica a intencionalidade dos outros, explica o posicionamento 

de alguém em determinado problema, explica certas atitudes (principalmente aquelas que têm a ver 

com a criação de prestígio), explica um emprego, etc. 

Assim, quando os médicos do Núcleo começaram a trabalhar em Corte de Pedra, os moradores 

logo pensaram que se tratava de "política". Ao único morador que tinha dado abrigo aos 

"forasteiros" diziam que ele era "tolo" em acreditar que aqueles homens eram realmente médicos e 

estavam ali fazendo o que diziam fazer (pesquisar). Depois, conforme a construção do Centro de 

Saúde progredia e as dúvidas se dissipavam, os "nativos" não entendiam por que o membro mais 

proeminente do "pessoal de Brasília" não queria candidatar-se a prefeito, apesar de convenientes 

insistências. É pela falta de apoio político que, dizem, o Centro de Saúde entra em decadência. Por 

fim, é por causa das ambições políticas de seus membros que os "nativos" entendem porque a União 

de Moradores e as outras instituições que ela inspirou não deram certo. Em suma, como veremos a 

seguir, o exemplo da União de Moradores é bastante significativo. 

A análise da União de Moradores e do Centro de Saúde 
Com efeito, podemos observar que nas diversas fases da União de Moradores ela não está 

distante da política; ao contrário, cada uma delas caracteriza-se por um diferente relacionamento 

com as suas possibilidades eleitorais. Classificamos o seu desenvolvimento em 5 momentos. 

A intervenção 

Este é o momento da intervenção. É aqui que os médicos pesquisadores tentam influenciar os 

"nativos" no sentido da criação de uma associação comunitária ( cf Introdução). Explicar a fundação 

da União de Moradores e o importante papel que ela veio a representar na povoado de Corte de 

Pedra somente é possível considerando o prestígio político que os médicos pesquisadores do Núcleo 

conseguiram amealhar. 
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O prestígio político da atuação do Núcleo pode ser explicado a partir das relações locais entre a 

medicina e a "política" e o aparente interesse "desinteressado" dos membros do Núcleo em "ajudar" 

os outros. 

Em Corte de Pedra, a medicina é utilizada como instrumento de criação de prestigio político, do 

qual falávamos no capítulo anterior. Isso pode ser explicado, de uma maneira geral, pelo fato de que 

hoje, em nossas sociedades, é a medicina que possui a verdade do corpo naquilo que diz respeito à 

sua saúde. Neste sentido, o prestígio e a autoridade da prática médica não são exclusivos ao 

povoado. Entretanto, ali o prestigio da medicina enquanto dona do saber sobre o corpo transforma

se em instrumento de prestígio eleitoral. Somem-se as condições de extrema pobreza dessas 

populações e o acesso dificil a estes recursos, e ter-se-á que esse tratamento é para elas mais 

precioso, posto que muito dificil de ser alcançado. Essa condição multiplica seus efeitos enquanto 

instrumento de criação de poder. 

Os médicos "nativos" fazem "política" da seguinte forma: primeiro não cobram nada dos 

pacientes; depois, tratam preferencialmente os indicados pelos candidatos que apoiam (ou que lhe 

pagam); por fim, dizem a todos os que são atendidos que deveriam votar em fulano, porque ele 

garantia aquele tratamento. É o caso, por exemplo, do farmacêutico de Corte de Pedra que, numa 

eleição recente, fazia próteses dentárias para o "povo" e mencionava que isso somente era possível 

pelo "favor" de tal candidato, que, se eleito, prometia garantir a continuidade do tratamento. O 

tratamento médico como um "favor" está sujeito a todas as considerações que traçamos no capítulo 

precedente. 

Ora, os pesquisadores do Núcleo tratavam dos "nativos" em dois momentos. No primeiro, o 

estudo da Leishmaniose Tegumentar Americana levava à sua cura. No segundo, eles eram solicitados 

e se prestavam a cuidar dos mais diversos casos e doentes. Com efeito, quando eles chegavam ao 

povoado (geralmente muitos ao mesmo tempo), não tardava que longas filas de pacientes se 

formassem à sua porta. Todos, dentro das possibilidades, eram atendidos. Não raro, pesquisadores 

de outras áreas do conhecimento foram tomados por médicos e solicitados a prestar alguma 

assistência a um enfermo. Essa prática tinha para os médicos dois sentidos: proporcionar treinamento 

para os inexperientes (alguns deles alunos de graduação); angariar a boa vontade dos moradores 

(não há ciência sem a cooperação do seu objeto de estudo). 

Além disso, a pesquisa cientifica não era considerada uma demonstração do "interesse" egoísta 

individual. Isso não acontecia pelo apego dos moradores locais ao progresso científico, mas porque a 

ambição pela ciência não era importante para eles. Não é à toa que o membro mais proeminente do 

Núcleo na região fosse chamado o "homem que veio de céu", i. e., a encarnação das virtudes cristãs 

da caridade, alguém que os "ajudava" sem quaisquer retribuições. 

A partir do que foi dito é facil concluir que o tratamento médico prestado pelo Núcleo como um 

todo possuía um potencial eleitoral, no sentido de que era capaz de mobilizar intenções de votos. 

Mas aos membros do Núcleo somente interessava pesquisar Leishmaniose em Corte de Pedra. Tudo 

o que excedesse a este interesse era, do seu ponto de vista, um subproduto. Já do ponto de vista 



SEGUNDA PARTE, Capblo II -A Polldca em Corte de Pe4n ~ Fllto Sodlll Total (pp. SS-74) 63 

"nativo" acontecia justamente o inverso: a pesquisa era conhecida e reconhecida não pelos seus 

méritos científicos, mas pelo beneficio imediato que podia proporcionar e pela aparente generosidade 

e desprendimento daqueles pesquisadores. Logo, as atividades do Núcleo tinham como subproduto 

aquilo que tornaria possível o sucesso do projeto de implantação de uma associação comunitária. 

A intervenção começou nas reuniões com os habitantes do povoado. Eram dois os objetivos dos 

pesquisadores: explicar os motivos que os levaram até ali e introduzir a idéia de "comunidade" e 

"ação comunitária". Por detrás dessas idéias estava o postulado segundo o qual os moradores de 

Corte de Pedra formavam um todo culturalmente homogêneo e espacialmente próximo, dotado de 

problemas comuns, mesmo se eles próprios disso não tivessem consciência ( cf pág. 11 ). 

Dizemos que o prestígio político era fundamental para a fundação da União, porque uma 

iniciativa deste tipo somente poderia dar resultado com a participação dos "nativos": não há 

associação comunitária sem comunidade. Haveria dois motivos para isso: o interesse na possibilidade 

política de se conseguir beneficias por meio deste prestígio; e a crença nos méritos intrínsecos ao 

trabalho comunitário. Como o segundo foi criado concomitantemente a União de Moradores, só nos 

resta o primeiro para explicar a participação aborígene. 

A institucionalit.aÇão 

Este momento caracteriza-se pela institucionalização de uma associação de direito que vai 

reivindicar beneficios dos poderes públicos em nome de uma comunidade e não apenas de um grupo 

político. Alguns moradores do povoado passam efetivamente a se pensar como membros de uma 

"comunidade". Isso significava que eles poderiam traçar ações conjuntas por meio de reivindicações 

coletivas e discutir publicamente os assuntos de interesse geral. Um dos "líderes" da comunidade 

afinnou que eles nunca haviam se reunido para resolver seus problemas e que, antes da União, as 

reuniões aconteciam somente em ocasiões festivas. 

Embora fossem os médicos os responsáveis pela criação, senão da União, pelo menos da 

possibilidade concreta de sua existência, a história contada por uns e outros reza que surgiu da parte 

dos "nativos" a idéia de criar uma associação de moradores. Para eles, a principal justificativa dessa 

instituição seria a de construir um posto médico onde aqueles que viessem de Brasília pudessem 

trabalhar "como se deve", pois "eles tinham esse direito". É, pois, a reivindicação de um Posto 

Médico que mobilizou os moradores a participarem da "comunidade". 

Estrategicamente, as reuniões transformaram-se em uma instância formal. Dessa maneira, 

começaram a ser escritas as atas da associação, que permitiriam mais tarde registrá-la nos foros 

competentes. Foram três as atas deste período: a de fundação23, a de aprovação dos estatutos24 e a 

da eleição da primeira diretoria da União de Moradores de Corte de Pedra2~ . 

23 Livro Ata da Unido de Moradores do Pov.oado de Corte de Pedra, em 10 de julho de 1986. A primeira ata é 
secretariada por um médico. 

24 Livro Ata da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, em 17 de julho de 1986. 

25 Livro Ata da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, em 26 de julho de 1986. 
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Então, a União de Moradores definiu-se como "uma sociedade civil sem fins lucrativos, políticos 
ou religiosos e com o prazo de duração indeterminado" (artigo 1. de seus estatutos). Membros da 

comunidade passam a ser, estatutariamente, sócios comunitários, i. e., "todos os moradores de Corte 

de Pedra e áreas circunvizinhas" (artigo 3.), que, junto com sócios contnbuintes e beneméritos, 

comporiam o corpus da associação. Na prática, porém, não houve qualquer recenseamento destes, 

de forma que, nas suas assembléias e eleições, todos aqueles que se apresentassem teriam direito à 

palavra e ao voto. Isso permitiu à União negar no discurso a existência de grupos antagônicos, 

constituindo-se como legítima representante do povoado junto aos poderes governamentais, fossem 

eles municipais, estaduais ou federais. 

Aliás, observando a área de atuação da União quando ela está no seu auge, ver-se-á que 

corresponde notavelmente à região de atuação dos pesquisadores, com duas exceções. A União 

atuava também do outro lado da BR; e a área de pesquisa compreendia um pequeno pedaço do 

município vizinho de Teolândia, fora, portanto, da área da "comunidade". 

Este momento caracterizou-se também pela elaboração de um discurso que se considerava 

apolitico. Por influência dos médicos que se colocaram contra qualquer tipo de participação 

"política", procurou-se uma outra forma de conseguir beneficios do governo que não a da opção 

pelo grupo político que estivesse no poder. Assim sendo, o trabalho realizado pela equipe e pelo 

futuro Centro de Saúde não seria utilizado em beneficio de nenhum candidato a cargo eletivo. 

Ora, o poder político municipal interessou-se em investir no povoado quando as possibilidades 

eleitorais dessa associação tomaram-se evidentes. O prefeito foi levado a Corte de Pedra por um 

membro do seu grupo político para conhecer o trabalho do "pessoal de Brasília" e se decidiu a ajudá

los depois de observar as enormes filas que se formavam à espera de atendimento. Ele disse: "preciso 

ajudar essa gente". Se antes, para falar com o prefeito, os membros do Núcleo esperavam horas nas 

ante-salas da prefeitura, agora eles seriam atendidos imediatamente, o gabinete esvaziado e as 

interrupções proibidas. Em uma palavra, o único motivo que levaria o "político" a dirigir uma parte 

dos seus recursos para a União de Moradores era conseguir votos ou evitar que as intenções de 

votos que o Centro podia arregimentar fossem para o candidato de outro partido. Se, por um lado, 

eles não apoiavam nenhum candidato, por outro poderiam causar um grande estrago em qualquer 

projeto eleitoral. 

A partir daí, a União reivindicou e conseguiu beneficios do governo municipal: calçou-se a rua 

principal, construiu-se uma praça em frente à igreja, abriram-se novas frentes de expansão urbana, 

iluminaram-se as ruas do povoado, e, o mais importante, começou-se a construir o Centro de Saúde. 

Cada vez que a associação tinha uma solicitação atendida, um pouco mais de força política vinha 
juntar-se ao que já existia, porque na memória "nativa" ficavam registradas duas coisas: foi o prefeito 

quem fez, mas a União que conseguiu. 

A atuação da associação tinha, então, o sentido de uma dupla negação do faccionalismo: do 

político-partidário no sentido de que a União mantinha uma "independência" com respeito aos 

políticos dos diferentes partidos, e do interno ao povoado, no sentido que se acreditava que a 
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"comunidade" pudesse superar as diferenças existentes entre os moradores. Na realidade, sempre 

houve oposição, mas, conforme crescia a força política da associação, mais dificil ficava ser-lhe 

contra. Esta oposição era tida, do ponto de vista do discurso, não como oposição ao grupo que 
dominava a União, mas como oposição ao trabalho comunitário. 

As Assembléias Gerais Ordinárias 

Este momento vai, cronologicamente, da quarta ata, a da assembléia de 1 O de abril de 1987, até 

a inauguração do Centro de Saúde em 27 de setembro do mesmo ano. Trata-se, na realidade, da 

continuação do segundo, com a diferença de que aqui foram instituídas Assembléias Gerais 

Ordinárias realizadas mensalmente. As assembléias gerais são previstas no estatuto da União como 
" ... o poder autônomo e soberano da Sociedade, compondo-se dos Sócios Comunitários em pleno 

gozo dos seus direitos, tendo a faculdade de resolver todos os assuntos que digam respeito às 

atividades e objetivos da associação, observando as leis vigentes e os dispositivos estatutários26". 

As Assembléias Ordinárias teriam estatutariamente duas funções: eleger e empossar a diretoria e 

apreciar as contas do conselho de administração. Na prática, porém, elas se transformaram num foro 

de debate público onde qualquer um poderia reivindicar benfeitorias para o povoado. 

Com efeito, nas reuniões que se seguiram pudemos observar a discussão dos mais diversos 
assuntos: limpeza das ruas do povoado, a construção do posto, um clube de mães e outro de jovens, 
a retirada dos jegues da praça no dia da feira, horticultura, conserto da torre repetidora de televisão, 
implantação de uma rede de esgotos, a vinda de uma médica, o tratamento da água, os convênios 
para a União e o Centro, o problema da Leishmaniose e a vacinação do sarampo, a vinda de um 

médico da prefeitura duas vezes por semana, implantação de 2 mini postos na região rural, curso de 

arborização, a construção de uma creche, telefone, energia elétrica no Loteamento Próspero 

Cardoso, iluminação da região do Julião, equipamentos para o posto médico, etc. Todos podiam 
. . 

ouvtr e se pronunciar. 

Três elementos emergem a partir da análise das atas desse período. Primeiro, além das 

reivindicações, discutiam-se ali os mais diversos assuntos administrativos da União: as verbas a 
serem obtidas através dos convênios e sua aplicação, a contratação dos funcionários para o Centro, o 
funcionamento do atendimento médico no Centro, etc. Segundo, na maioria das assembléias estava 

presente um representante do prefeito, um vereador ou ambos, e, numa delas, o próprio prefeito. A 

participação de vereadores e do prefeito (pessoalmente ou por seus prepostos) tinha por objetivo 

ouvir as reivindicações da comunidade e informá-la do que a Prefeitura ou a Câmara de Vereadores 
fizera ou estava fazendo em seu beneficio: "A prefeitura de Valença tem grande interesse em ajudar 

Corte de Pedra. 27" O terceiro é o elogio repetido à união e o discurso a respeito das 
responsabilidades de cada um: membros da equipe, conselho administrativo e comunidade. Este 

26 Estatutos Sociais da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, mimeo, artigo 14°. 
27 Palavras do secretário municipal que representava o prefeito, Livro Ata da Unido de Moradores do Povoado de 

Corte de Pedra, em 6dejunhode1987. 
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elogio vinha dos dirigentes da associação que incansavelmente agradeciam à comunidade pelo seu 
apoio, educação, consideração e trabalho. O secretário da prefeitura afirmou que eles possuíam 

"espírito sociativo (sic) e gostamos de nos ajudar28" Os políticos afirmavam a toda hora que "a 

comunidade está de parabéns29", pois, como bem diz o prefeito, ele "não está participando de uma 

reunião e sim de um exemplo desta comunidade" e "espera que todos continuem unidos3º". 

O discurso dominante na União de Moradores era o de conseguir coisas que viessem "para o 

bem estar de toda comunidade31" e não para o de facções específicas. As Assembléias Gerais 

Ordinárias surgem como o instrumento mais poderoso de criação desse discurso, particularmente 

eficaz por três motivos: a discussão pública de todos os assuntos evitava a máxima "nativa" de que 

tudo o que não puder ser dito em público guarda uma intenção que prejudica alguém ( cf. Capítulo 

IV, pág. 93); a presença do prefeito e de seus representantes maximizava os seus efeitos enquanto 

veículo de reivindicação; e a concretude dos beneficios conseguidos tomava este espaço capaz de 

capitalizar prestígio eleitoral, enquanto a participação das mais diversas facções do povoado evitava 

que uma delas individualmente monopolizasse as reuniões. 

Este espaço público de reivindicação e distribuição de beneficios significava a realização do ideal 

dos interesse públicos à frente do favorecimento dos grupos. Pode-se aquilatar, assim, o enorme 

potencial de mobilização popular da União de Moradores. Dessarte, os materiais utilizados no 

Centro foram doados pelas mais diversas fontes, e ele próprio foi construído através de mutirões. 

A União foi capaz de estabelecer um modelo de atuação que se espalhou pelas cidades e 

municípios vizinhos. No entanto, em nenhum desses lugares estas outras associações deram 

resultados: faltou-lhes o prestígio político dos pesquisadores para sustentar este espaço público. 

Portanto, observe-se que a participação do poder público deve-se menos à sua conversão ao ideal 

comunitário do que ao reconhecimento do seu poder eleitoral. 

Mas, se a ação comunitária significou o império dos interesses públicos, a União não o realizava 

da maneira mais radical. Na realidade, a associação comunitária jamais foi externa ao faccionalismo; 

ao contrário, gerou outros muito mais ferrenhos, como veremos adiante. Embora houvesse a 

preocupação de contratar funcionários do Centro que fossem membros ou indicados de outras 

facções e de fazer participar da União todas as correntes políticas do povoado, os funcionários e os 

dirigentes eleitos pertenciam majoritariamente ao grupo que, no povoado, apoiava o prefeito de 

Valença. O que era considerado, em certo sentido, "justo", porque boa parte do Centro foi 

construída com o auxílio da prefeita32. Se então parecia o contrário, i. e., que a associação 

28 livro Ata da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, em 6 de junho de 1987. 

29 livroAta da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, em 10 de julho de 1987. 

30 livro Ata da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, em 31 de julho de 1987. 

31 livroAta da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, em 31 de julho de 1987. 

32 Aliás, estes dirigentes eram também parentes do referido prefeito. 
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comunitária podia efetivamente transcender o faccionalismo político que sempre foi dominante, a 

razão foi a força política que o Centro de Saúde e a União passaram a representar. 

Os pesquisadores, por sua vez, colocam-se, ao nível do discurso, dispostos a servir à 

comunídade. Há nísto um duplo sentido: eles apoiavam a comunidade como um todo (e não uma 

facção específica) e marcavam a sua exterioridade com respeito a ela. Em nenhum momento este 

grupo aliou-se a partidos políticos ou a quaisquer outras instituições que não aquelas ligadas à 

pesquisa. 

Na realidade, os pesquisadores sustentaram concretamente a "independência" da União devido 

aos convênios33, firmados graças ao trânsito de que desfiutavam nos gabinetes de Brasília. Observe

se que, apesar de dependente do prestígio político oriundo da órbita federal, os convênios garantiam 

independência com relação à política local Some-se a isso o fato do então Governo do Estado 

pertencer ao PMDB e a prefeitura de Valença ao PFL. Como as lideranças da União pertenciam à 

tendência política do prefeito, dificilmente se conseguiria um convênio para a União de Moradores, 

quanto menos um tão favorável: os recursos eram bem maiores que os geralmente dados a esse tipo 

de associação; o dinheiro era depositado diretamente na conta da União, o que evitava a ingerência 

da prefeitura nestes recursos; cada parcela do convênio era corrigida com base na inflação do 

período, prática incomum na Secretaria de Saúde; e as parcelas eram pagas pontualmente. 

Conseqüentemente, o faccionalismo político não foi eliminado, mas subvertido dentro de um espaço 

de poder eleitoral restrito: o tratamento médico proporcionado pelo Centro de Saúde durante um 

certo período, como veremos a seguir. 

A eclosão do f accionalismo 

Este período vai da inauguração do Centro de Saúde até a eleição da diretoria em 9 de julho de 

1989. A sua característica fundamental é a existência de médicos contratados pelo Centro de Saúde. 

Há duas diferenças em relação ao período anterior. A primeira são os conflitos entre os "políticos" e 

a independência do União. A segunda é o faccionalismo interno à associação. 

Ora, um hospital que atende gratuitamente a todo e qualquer paciente representa uma expressiva 

força eleitoral. Dessa forma, interessava aos "políticos" utilizar o recém criado hospital para criar 

intenções de votos. Logo na inauguração do Centro desentendem-se o então presidente da 

associação, demais membros e o prefeito por causa da colocação ou não de faixas com conotações 

políticas. O prefeito, depois de toda ajuda que prestara à construção do Centro, achava-se no direito 

de colocar uma faixa com seu nome. O presidente da União, que pertencia a um outro partido 

político, queria colocar as dos seus candidatos. As duas iniciativas foram bloqueadas por um grupo 

de moradores. 

33 Os dois principais convênios foram estabelecidos com a Socam, com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e 
com a CEME (Central de Medicamentos). O primeiro fornecia à União de Moradores dois veículos e a gasolina, 
além de Glucantine, droga utilizada no tratamento da Leishmaniose. O segundo fornecia dinheiro para o pagamento 
de funcionários e outras despesas; o terceiro, material de consumo e medicamentos, através da 6ª Dires. 
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Outrossim, o primeiro médico contratado (aliás uma médica) recusava-se a aceitar bilhetes de 

"políticos" ou do próprio presidente da União. Ela dizia aos pacientes que eles não precisavam de 

bilhete: bastava entrar na fila, retirar uma senha e esperar sua vez. A conseqüência disso, foi a 

paralisação de todas as obras que representavam reivindicações da "comunidade" pela prefeitura de 

Valença, pleitos que somente seriam retomados na "política" subseqüente. Ademais, o próprio 

Centro gerou faccionalismos, contribuindo para isso as ambições políticas de alguns de seus 

membros e as brigas internas pelo poder. 

As ambições políticas decorrem "naturalmente" de uma cultura onde "tudo se resolve pela 

política". Estavam obviamente vinculadas à força eleitoral do Centro, movimentando vários de seus 

membros. Mas, neste momento específico, estas ambições eram melhor representadas pelo seu então 

presidente. Há aqui um curioso processo. Enquanto o presidente da associação criava um discurso 

segundo o qual era importante para Corte de Pedra ser representada por um vereador eleito do 

próprio povoado, formava-se uma forte oposição interna que argumentava pela "independência" do 

trabalho comunitário frente a qualquer iniciativa de caráter político. Esta oposição considerava a 

vontade de eleger-se do seu presidente como uma demonstração de interesse pessoal (cf págs. 33, 

37 e 92). No entanto, não é só a ele que podemos imputar estas pretensões: algumas das funcionárias 

do Centro acabariam por demitir-se e entrar na justiça trabalhista contra a União para, logo em 

seguida, candidatarem-se à vereança. Os "nativos" afirmavam que elas se aventuraram numa eleição 

porque o trabalho no Centro as colocou em evidência. Em nenhum destes casos, as empreitadas 

eleitorais contaram com o apoio dos membros do Núcleo. 

Para nossa análise, o importante não foi o fato do Centro de Saúde não ter tido força política 

para eleger candidatos sem o auxilio dos pesquisadores, mas sim que a idéia de comunidade não 

alterou a forma "tradicional" de se fazer política. O presidente, por exemplo, tentou beneficiar-se de 

uma série de práticas idênticas às adotadas por aqueles que exerciam algum poder no governo: 

bilhetinhos, indicações, utilização dos bens fisicos e materiais em proveito particular, etc. Na 

realidade, ele também pretendia prestar "favores" para eleger-se. Em nossa opinião, a principal 

novidade associada à União foi a criação de um espaço reivindicatório onde se exigiam direitos de 

uma comunidade ao invés de se pedir por um grupo. A diferença é fundamental. Em jogo está a 

maneira pela qual a cidadania é vivenciada. De um lado, encontra-se a noção do cidadão moderno, 

que é cidadão exigindo o cumprimento dos seus diretos. De outro, as concepções de cidadania 

vivenciadas pela população daquele município onde os direitos são concedidos, consentidos por 

meio do "favor" político. 

A tentativa de utilizar o Centro de Saúde para se obter prestígio político não se esgotou nestes 

dois casos apontados acima. Até meados de 1992, no entanto, nenhuma delas foi bem sucedida. Os 

motivos para isso são vários, mas neste primeiro momento pode-se adiantar que a principal razão 

dos fracassos residiu na falta de apoio eleitoral por parte dos pesquisadores do Núcleo. Eles talvez 

até emprestassem seu prestígio a um candidato, na hipótese deste último representar efetivamente 

toda a comunidade. Mas o candidato teria de ser o representante de todas as correntes políticas do 
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povoado, e não apenas o de uma facção em particular. Isso obviamente não seria compatível com a 

prática política do "favor", porque tal prática implica em beneficiar os "amigos" em detrimento dos 

adversários, como já vimos. 

Neste período eclodem várias disputas internas. As primeiras e de maior repercussão são aquelas 

que têm a já citada médica como protagonista. Ela indispôs-se com os pesquisadores e com o 

presidente; não aceitava as ingerências dos pesquisadores na administração e uso do Centro de 

Saúde nem o presidente da União de Moradores - um semi analfabeto - como seu superior 

hierárquico. 

A médica lançou mão de duas estratégias básicas: a primeira consistiu em questionar o aparente 

"desinteresse" dos pesquisadores; a segunda foi a de criar um grupo de oposição ao presidente. Dizer 

que os médicos tinham interesses muito concretos na atividade de pesquisa e que esta atividade lhes 

traria beneficios materiais era uma forma de questionar um dos pilares do prestígio eleitoral dos 

pesquisadores. Esta é, evidentemente, uma estratégia de difamação semelhante àquelas descritas no 

capítulo anterior. Por outro lado, ela incentivou a criação do Grujin (Grupo Jovem Independente), 

cuja independência significava particularmente autonomia com relação ao presidente da União de 
Moradores, aproveitando-se do faccionalismo político preexistente. 

O Grujin seguiu, em certo sentido, o modelo estabelecido pela associação de moradores. 

Consideravam-se apoliticos nos mesmos moldes (o que lhes permitia procurar "políticos" das mais 

diversas tendências em busca dos seus "favores"). Criaram uma estrutura burocrática de reuniões 

registradas em atas. Mobilizaram-se a partir de um objetivo específico: construir uma fossa 

comunitária na parte mais pobre do povoado34. Em uma palavra, este grupo se aproveitou do espaço 

ideológico do trabalho "comunitário" aberto pela União, onde o sucesso na construção do Centro e 

os beneficios públicos daí derivados criaram expectativas muito favoráveis a tentativas semelhantes. 

Neste sentido o Grujin não traz nada de novo. O Grupo Jovem Independente sobreviveu à sua 

mentora intelectual, mas o seu fim veio com a explicitação do faccionalismo político que ele 

procurava, tal como a União, superar. Como disse um "nativo", o grupo ia muito bem até quando 

"entrava o diabo da política", porque a coisa cindia-se e cindia-se sempre no mesmo lugar. 

O faccionalismo, gerado pela médica, acabou se revelando uma estratégia desastrosa. O motivo 

para isso foi muito simples: um dos argumentos pelos quais os pesquisadores justificavam sua 

liderança no ideário "nativo" era o de que permaneciam eqüidistantes dos diferentes grupos do 

povoado. Criando grupos contrários, a médica acabou por abrir espaço para a critica da sua própria 

posição: seu comportamento social foi comentado, acusaram-na de incompetência e chegaram 

inclusive a sumir com um prontuário médico, o que quase se transformou em caso de polícia. 

As atas desse período são bastante elucidativas sobre esse ponto. Na primeira delas discutiu-se a 

"política" que aconteceu na inauguração do Centro. O prefeito mandou um representante seu dizer 

34 Mais tarde, ao invés de uma fossa, efetivamente se faz uma lavanderia comunitária que já em 1990 estava 
abandonada e em 1992 completamente destruída. 
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que nada tinha contra o presidente da União e que continuava pronto a servir ao povoad<>3s. 

Discutiu-se que os funcionários do Centro deviam "satisfação ao atendiment<>36". A médica ameaça 

denunciar à policia o desaparecimento do prontuário. Fala-se da prioridade de atendimento para os 

moradores do povoado uma vez que as cidades vizinhas não contribuíam para o Centro. Uma 

reunião termina "pelo motivo da comunidade e o presidente da União de Moradores não se 

entenderem37" . 

Este período marca também uma ligeira mudança no discurso dos médicos. A partir de então 

eles afirmavam que estavam "em trânsito", que a associação pertencia a eles, moradores de Corte de 

Pedra, que nunca antes houve reuniões com a "comunidade" para resolver os problemas, que era 

preciso ter consciência de que haviam obtido progressos, mas que era preciso mais organização, etc. 

Este discurso cumpria dois papéis estratégicos: marcava, de uma outra forma, a exterioridade dos 

membros do Núcleo com respeito ao faccionalismo local (inclusive aqueles gerados pela 

administração do Centro), e afirmava que a União de Moradores já havia trazido o beneficio da 

organização, organização esta que ocorria graças à superação das divisões internas. Além disso, os 

médicos incentivaram a criação do cargo de Diretor do Centro, que deveria ser ocupado por um 

membro da comunidade. Assim se estabeleceria claramente a hierarquia, para que não houvesse mais 

confusões semelhantes: de um lado, os "nativos", responsáveis pela administração; de outro, os 

médicos contratados. Na prática, porém, este foi mais um cargo a ser disputado por grupos rivais. 

Estrategicamente, a posição de independência apresentou vantagens e desvantagens. A principal 

vantagem consistia na flexibilidade de se poder firmar convênios e recorrer à ajuda dos mais diversos 

partidos. A grande desvantagem era que tal situação ficava na dependência do prestígio dos médicos 

pesquisadores e seu acesso aos gabinetes de Brasília. Esta posição acabou se mostrando frágil 

porque era dependente de recursos que também eram políticos na sua origem. Com a mudança do 

governo, os médicos perdem o trânsito no Ministério da Saúde e o convênio com a Secretaria de 

Saúde toma-se cada vez mais dificil. As parcelas deixam de ser corrigidas, a renovação toma-se 

complicada, criam-se problemas burocráticos, os membros da União não são mais recebidos com 

tanta boa vontade, etc. 

A decadência 

Este período arrasta-se desde a eleição da União, em 1989, até o período mais recente. Sua 

característica fundamental é o fim das viagens dos médicos que militavam na associação comunitária. 

Agora eles dificilmente aparecem pela região e, quando o fazem, é apenas de passagem. Do ponto de 

vista dos pesquisadores, ou foi um projeto que não deu certo pelas próprias características políticas e 

sociais da região, ou tratava-se de uma fase de um trabalho que ainda não terminou. Já os "nativos" 
não achavam justo que os médicos os tivessem abandonado antes que eles próprios estivessem 

35 Livro Ata da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, em 18 de outubro de 1987. 
36 Livro Ata da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, em 27 de novembro de 1987. 
37 Livro Ata da Unido de Moradores do Povoado de Corte de Pedra, em 18 de dezembro de 1987. 
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preparados para gerirem a União e o Centro. A União, sem contar com o apoio político dos médicos 

e sem a objetividade eleitoral de outrora, não consegue renovar o convênio com a Secretaria de 

Saúde da Bahia e tampouco firmar outros que lhe dessem recursos para funcionar. A presidência da 

União passa a ser utilizada explicitamente para fins políticos, gerida "como se fosse uma prefeitura". 

Nas suas eleições subseqüentes, ganharam os candidatos que armaram uma operação "política", i. e., 

trazendo eleitores de regiões mais distantes. A de 1990, particularmente, foi ganha pelo candidato 

apoiado pela facção política oposta ao do grupo até então dominante. Os dois presidentes desse 

período saíram sob acusação de terem desviado verbas para o próprio bolso. Já então recusava-se 

atendimento aos pacientes vindos de municípios vizinhos. Com a emancipação do município de 

Tancredo Neves em 1990, a grande questão seria conseguir uma maneira de convivência com a 

prefeitura para garantir a continuidade dos trabalhos do Centro. No entanto, o prefeito eleito queria 

contratar "médicos políticos", o que não foi aceito pelos funcionários do Centro e pelos membros 

mais ativos da União. Em uma palavra, a independência da idéia de "comunidade" frente à realidade 

da falta de dinheiro vinha se tomando cada dia mais dificil de manter. 

Extensão do sistema: economia e religião 

Não precisamos gastar muito tempo para dizer que a "política" distribui riquezas, seja como 

dinheiro para ir à capital fazer um tratamento médico, seja sob a forma de telhas para cobrir uma 

casa, tijolos, encanamentos, etc. Não é só entre os trobriandeses que o prestígio depende da 

capacidade de dar. O que convém observar é a experiência da atividade econômica "nativa" sendo 

permeada pela lógica do faccionalismo e do "favor", como já descrevemos. 

Ora, vimos que todos aqueles que conseguiram empregos na prefeitura de Corte de Pedra foram 

apadrinhados por algum político. O mesmo vale para um emprego numa loja, num supermercado ou 

mesmo numa casa. É preciso a indicação de alguém, e os grupos políticos exercem influência para 

que o contratado seja pelo menos simpatizante de sua facção. Ninguém irá trabalhar na fazenda do 

prefeito dizendo-se eleitor da oposição. Mas não só isso: o político mais influente da região dizia 

que, se, e. g., alguém quisesse vender algo, fosse até ele que, se não comprasse, indicava um 

comprador com a recomendação de que, caso fracassasse o negócio, voltasse. 

Além disso, o ganhador da "política" controlará a intervenção do poder governamental na esfera 

das atividades econômicas. Primeiro pela sua capacidade de financiar e incentivar o desenvolvimento 

dessas atividades, de maneira legal ou ilegal. Depois, pela interferência na fiscalização dos impostos e 

no cumprimento das normas legais. O ponto aqui é que tanto na tarefa de financiar quanto na de 

fiscalizar vale a máxima "aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei". Há um grande número de 

atividades econômicas que somente podem sobreviver à margem da legislação, necessitando, para 
isso, do consentimento do poder político', como é o caso, por exemplo, do senhor que possuía um 

pequeno fabrico de aguardente. Bastou "perder a eleição", i. e., o candidato de seu grupo não ter 

sido eleito para a prefeitura, para que uma pessoa do grupo antagônico ameaçasse acionar a 

fiscalização. Resultado: ele viu-se obrigado a vender seu "negócio". 
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Por outro lado, como dizíamos no capítulo anterior, a "ajuda" aos pequenos é abocanhada pelos 

grandes. A forma pela qual o grande consegue este beneficio é política em dois sentidos: 1) o 

beneficio é considerado um "favor" e implica em todas as demonstrações de "amizade", sinceras ou 

não, entre ele e o funcionário público; e 2) a distribuição desse recurso privilegia aqueles que 

participam do mesmo grupo ou partido político em detrimento dos outros. 

Quanto ao aspecto religioso da política nlo iremos nos ater às opções das igrejas presentes no 

povoado enquanto instituições capazes de mobiliz.ar votos, embora não nos faltem exemplos a esse 

respeito. À guisa de ilustração podemos citar o caso do padre em Valença, que pretendia candidatar

se pelo PMDB à prefeitura daquela cidade, ou o do pastor da Assembléia de Deus, num dos 

pequenos aglomerados perto de Corte de Pedra, que tinha os votos de seus fiéis para si ou para o 

candidato que resolvesse apoiar, ou, ainda, o fato dos "nativos" ligados ao PDS e PFL reclamarem 

que estavam sendo preteridos nos trabalhos religiosos da igreja católica porque o grupo então 

dominante era do PMDB. Procuraremos mostrar que os elementos do discurso religioso são 

fundamentais para a política. 

Para tanto, basta observar que as atitudes políticas possuem justificativas religiosas. Assim, as 

sessões da Câmara de Vereadores de Tancredo Neves iniciam-se sempre " ... em nome" ou" ... sob a 

proteção de Deus". O interesse desinteressado em ajudar, por exemplo, se aproxima ideologicamente 

da prática cristã da caridade. No entanto, confonne demostramos, na realidade essa face pública de 

moralidade esconde o seu inverso: a utiliução do poder como forma de beneficiar uns em 

detrimento de outros. Nesse sentido, podemos dizer que a prática cristã em que se baseia este 

discurso é pervertida no sentido do faccionalismo e das estratégias, cuja única ética é não falhar. Isso 

para não falar do paralelo entre a autoridade política e a manutenção da ordem com a autoridade 

religiosa. A estes fatos (a moralidade, a religiosidade e o discurso) voltaremos nos Capítulos IV, V e 

VI, de forma que não precisamos, aqui, nos aprofundar no assunto. 

É preciso dizer apenas que esses fatos não são novos. Na década de 60 as atas e os processos da 

Câmara Municipal de Valença são ricas em citações religiosas. "Estando próximo o dia de Natal, o 

chefe da Comuna sente-se inclinado a oferecer, também neste ano, aos menos favorecidos da sorte, o 

Natal dos Pobres, e, para isto, elaborou o presente projeto de lei, no sentido de ser autorizado por 

essa Assembléia a abertura de crédito especial de CrS 20 mil a fim de que, essas humildes criaturas, 

esqueçam-se um pouco das amarguras que passam, e sintam, nesse dia, alguma alegria em seus 

corações". Ou, quando a prefeitura, neste mesmo ano, propôs um abono de natal, assim se justificou: 

com o intuito de "minorar os vexames porque passam os servidores acima referidos (municipais), na 

ocasião da festa da cristandade", para que "todos sintam nesse Dia, em seus lares, um pouco mais de 
felicidade". O importante é mostrar que uma atitude política claramente eleitoral, i. e., visando 

conquistar ou manter o poder, legitimava-se por meio de um discurso religioso. Ainda em 1960, um 

vereador pretendia ajudar na restauração da capela de Nossa Senhora de Fátima, no subúrbio de 

Lava-Pés. Ele escreveu o seguinte: "a alta finalidade do auxílio e do dever de contribuir para difusão 

dos ensinamentos religiosos em todos os pontos da cidade para melhor civilizar seu povo ... ". Aliás, 



SEGUNDA PARTE. Capblo D -A Poldca em Corte lle Peln ~ Faeo Social Total (pp. 55 -74) 73 

naquele momento um grande beneficio que o político podia fazer aos seus eleitores era reformar suas 

igrejas. Como a de São Francisco Xavier, no Bairro de Tento, "considerando-se tratar-se de uma 

Igreja tradicional, cujo santo é padroeiro dos pescadores, justo é, que além de um gesto cristão, 

preste-se também uma homenagem a esta classe até agora desprestigiada, como também aquele 

povo, porquanto na sua maioria é de pessoas humildes, que nem sempre dispõem de traje capaz de 

comparecerem a outras igrejas". 

Reconhecemos aqui um grande número de fatos. Muitos deles pedem estudos mais profundos. 

Todavia, o seu conjunto nos demonstra, sem sombra de dúvida, que a "política" ,em Corte de Pedra 

está presente nas diversas dimensões da experiência "nativa". Em uma palavra, não há porque 

duvidar da eficácia do conceito de Fato Social Total aplicado à realidade que estamos tratando. 

Implicações Metodológicas 

Se bem o entendemos, o fato social total não se esgota na sua realização - o potlatch ou, no 

caso, as eleições -, mas põe em relevo práticas que permeiam todo o tecido social. Como diz Mauss, 

"todas as relações individuais de troca, ao que nos parece, são desse tipo", (Mauss, 1974: 87). 

Também em Corte de Pedra pudemos constatar que as práticas cotidianas, envolvendo a criação do 

poder político ou eleitora/ - e elas acontecem diariamente, nas mínimas coisas - possuem grande 

afinidade com aquelas da política na esfera institucional. 

Conseqüentemente, é legítimo inverter a questão: ao invés de procurarmos na política os 

elementos da sociabilidade, devemos ir à sociabilidade para encontrar os fundamentos do poder 

político. Ora, é justamente no cotidiano de Corte de Pedra (do qual fazem parte os pequenos 

combates diários, o Centro de Saúde e as assembléias da União de Moradores, as conversas de bar e 

as opiniões aparentemente mais banais que na realidade carregam os mais importantes significados na 

interpretação política) que vamos procurar este poder. Evidentemente que muitas vezes não está em 

"jogo" diretamente a influência sobre intenções de votos, mas certamente lá estarão presentes seus 

elementos constitutivos, interagindo da mesma forma que na "política". 

Mas esta nossa "descoberta" é um dado imediato para experiência "nativa". Como aquela 

senhora do povoado que nos afirmava categoricamente: a política está em todo lugar, basta que haja 

dois grupos. "Aí já é política". 

Entretanto, nossa formulação metodológica nos permite observar a política em todos os lugares 

do cotidiano. Descrevê-lo, no entanto, é uma tarefa sem fim. É preciso, portanto, estabelecer um 

limite. Este limite será, obviamente, árbitrário, mas não aleatório. Com exceção do Capítulo III, uma 

homenagem nossa a Evans-Pritchard, usaremos como "fio condutor" da nossa etnografia as 
categorias "clássicas" de política para o pensamento ocidental: o público e o privado, a igualdade e a 

desigualdade e a moralidade. 

Com isso, é preciso deixar claro, não queremos interpretar nossos dados utilizando categorias 

do século XVIII. Bem ao contrário, iremos procurar em Corte de Pedra os elementos definidores 
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daquilo que poderíamos chamar esfera pública e esfera privada, as categorias "nativas" de 
igualdade/desigualdade e as da moralidade. 
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CAPÍTULO Ili - CONTINUAÇÃO DO MESMO ASSUNTO: DO ESPAÇO 
E DO TEMPO 

Quero indagar ao longo deste capítulo de quais maneiras, na experiência do "nativo" de Corte 

de Pedra, o espaço vincula-se ao poder e ao faccionalismo, bem como quais as relações existentes 

entre o tempo e a "política". Os assuntos foram colocados nesta ordem porque o primeiro elucida 

certas relações do segundo. 

O mapa abaixo reproduz o povoado de Corte de Pedra3s. 

BR-101 

Vanea 

38 A BR-101 encontra-se muito acima da antiga BA-2, à beira da qual estacionou o nosso povoado, de forma que, para 
ir-se da segunda à primeira sobe-se uma íngreme ladeira. O Loteamento Próspero Cardoso é algo recente e não dista 
muito o tempo em que aquele pequeno morro era coberto de mato. O Loteamento e a Parte Baixa são separados, na 
maior parte de sua divisa, por um alto barranco que ameaça desabar a qualquer momento sobre as casas. O Centro de 
Saúde está construido no ponto alto do morro do Loteamento, que depois vai declinando e termina abaixo da BR-
101. Do outro lado do rio, há um segundo morro, em cujo ponto mais alto jaz o cemitério. Do Centro podemos vê-lo 
e nos parece situado quase à mesma altitude. Quando começa a parte calçada, há uma - em comparação às outras -
ligeira subida que tem na Igreja Católica seu ponto mais alto. Mas, atrás da dita cuja, está um outro morro que a 
saída n. 2 contorna e leva de volta à BR-101. Já a saída n. 1 possui um acentuado aclive, embora não tão íngreme 
quanto os outros. A rua da Lama (assim chamada porque a chuva a tomava intransitável devido a enorme 
quantidade de lama), hoje calçada, possui um aclive que sobe no sentido oposto aquele que leva à praça; conquanto 
não seja inclinada corno a maior parte das outras ladeiras, é mais íngreme que a da "rua". 
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A visibilidade, o concreto e a permanência 

Podemos observar em Corte de Pedra que a política se inscreve no espaço de uma maneira 
muito profunda. Não nos referimos particularmente ao fato de que a distribuição num espaço reflete 

os poderes relativos das pessoas de forma que os mais poderosos ficarão nas posições consideradas 

privilegiadas, aspecto visível tanto no gabinete do prefeito quanto nas residências do povoad<>39. Ou 

ainda, às metáforas derivadas da distribuição socio-econômica do povoado, na qual o "nativo" diz 

que vai "subir" quando se dirige à parte mais "nobre" (onde residem os mais ricos e poderosos), 

mesmo quando a geografia o desmente40. Não nos referimos tampou~ ao fato de que faccionalismo 

cria zonas interditas a alguns e familiares para outros, como o exemplo do "nativo" que evitava ir a 

certas partes de Corte de Pedra, porque não queria encontrar um inimigo, atitude, aliás, muito 

comum. Do ponto de vista político, este último aspecto está ligado à divisão dos municípios em 

"redutos eleitorais", ou seja, onde a maioria dos eleitores possui a intenção fiel de votar num 

"político" ou nos candidatos por ele apoiados. Neste caso, um candidato adversário decidido a "fazer 

política" naquele lugar pode sofrer ameaças ou, até mesmo, agressões fisicas. Sem desmerecer a 

importância ou interesse destas questões, não pretendemos tratar delas aqui. Queremos nos referir a 

um ponto específico das relações entre o espaço e a política, duas idéias fundamentais que justificam 

e comandam a intervenção do "poder" no espaço: a "visibilidade" e a "permanência". 

39 Como, por exemplo, o chefe de familia que se sentava de tal forma à mesa que sua mulher e todos os presentes 
tinham de servi-lo. Ele considerava que assim estaria sendo tratado com o respeito que lhe seria devido. Um outro 
exemplo é a formalidade, pois é-se formal com o desconhecido ou com alguém de maior importância. Dessa forma, 
um doutor de muito prestígio foi levado à casa de uma familia {previamente arrumada pelas filhas do dono em 
respeito ao ilustre. visitante). Lá chegando, as crianças que brincavam na sala foram para a cozinha em sinal de 
respeito. O anfitrião, então, convidou-o para sentar e lhe ofereceu um café. Eventualmente uma de suas filhas vinha 
nos oferecer algo ou falar com o pai. Pelas tantas, uma veio falar ao ouvido do pai, que, dali a pouco, levantou-se e 
disse que a atenção do doutor era requerida no Centro de Saúde. Quando se fala de algo importante da política na 
sala de um •nativo•, a mulher tanto pode ficar ali (em silêncio, geralmente), ou, mais freqüentemente, na cozinha: 
em ambos os casos, mesmo falando pouco, tudo se escuta. Observe-se que no caso das residências particulares, os 
critérios de distribuição do poder confundem-se com os papéis socialmente aceitos das mulheres e dos homens. A 
sociedade cortepedrense é, como a Bahia de um modo geral, profundamente machista. Falaremos disso quando 
desenvolvermos a questão da igualdade. 

40 Corte de Pedra, como vimos, situa-se num pequeno vale cercado de ladeiras íngremes por todos os lados. Os 
moradores do local, quando querem ir à praça - ou •rua• onde moram os mais abastados e estão construídas as 
melhores residências- dizem que vão •subir•. Mesmo pessoas de boas condições que moram num plano mais 
elevado, quando vão descer a ladeira para ir à praça, vão na realidade •subir para rua•. Perguntamos a alguns deles 
por que eles sempre •subiam• se, nalguns casos, ocorria justamente o contrário. Foi então que chamaram nossa 
atenção para o pequenino aclive que vai até a Igreja, situada no extremo da praça. No entanto, mesmo nas ocasiões 
em que o •nativo• não vai à praça por aquele caminho (o único aliás em que ir à •rua• é realmente "subir•) ele diz: 
•vou subir para rua•. A única região de onde ir à •rua• é realmente subir é da •parte baixa•. O nome "parte baixa• é 
devido à baixa do rio, que corre na direção contrária à do povoado. Ali ficam os prosu'bulos, e vivem os mais pobres 
do povoado, maldição que aflige - não sei se igualmente - a rua da Lama, de onde na realidade se desce para a •rua•, 
mas também se diz •subir•. •subir• é, portanto, uma metáfora social que essa distribuição representa: a "rua" abriga 
seus cidadãos mais ilustres. E mais, aquela representação espacial dá um certo sentido ao mundo muito mais amplo 
que envolve o povoado, de forma que ir à Salvador (sentido norte, o mesmo de quem vai da "rua• à •Parte Baixa•) é 
descer e, ao sul, subir. 
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Por "visibilidade" entenda-se o fato de ser visível, i. e., acessível ao olhar. Por "permanência", a 

qualidade da coisa de continuar e~stindo após o fim do mandato do político que a realizou. 

Estrategicamente a primeira destas idéias está associada ao "político"; a segunda, ao eleitor. 

A "visibilidade" é importante para maximizar os efeitos eleitorais de um beneficio que o 

"político" realiza. Há aqui a lógica bastante concreta do número de votos (cf. pág. 30). Construir 

hospitais em regiões carentes de atendimento médico, por exemplo, é algo que proporciona muitos 

votos para o político. Portanto, os hospitais - o Centro de Saúde dentre eles - são construídos nos 

lugares mais altos (o que parece ser padrão nas cidades nordestinas), não porque os lugares mais 

baixos sejam insalubres, como argumentam alguns "nativos", mas por causa das intenções de votos 

que construir um hospital pode arregimentar. A "visibilidade" é, portanto, um multiplicador dos 

efeitos eleitorais das realizações do "poder". Como dizem os "nativos", "o povo precisa ver para 

divulgar o nome do político". 

Assim, do ponto de vista do "político", é preciso fazer coisas "visíveis". Portanto, ele prefere 

calçar a rua principal, colocar postes de luz, ou "consertar" a estrada, ao invés de, por exemplo, 

tratar a água ou pagar melhor as professoras; pois o tratamento d'água - que, do ponto de vista da 

saúde pública, traz mais beneficios -, e um salário mais alto para as professoras estão escondidos dos 

olhares de seus eleitores. 

Neste sentido, a construção dos monumentos representa o limite extremo deste processo. Por 

monumentos entenda-se não apenas estátuas ou marcos com significados históricos, mas também 

quaisquer construções cujo objetivo principal é o de serem vistas, e. g., praças e chafarizes. Pode-se 

argumentar que alguns monumentos significam a memória de acontecimentos relembrados como 

historicamente "notáveis". Então, eles teriam a função de estimular certos valores patrióticos, tais 

como o orgulho dos "heróis fundadores". Mas, do ponto de vista do poder, eles constituem a 

"visibilidade" pura e simples, sem proporcionar beneficios concretos para os eleitores. 

Estrategicamente, o eleitor exige do "político" coisas que "permaneçam", porque é do seu 

máximo interesse obter um "favor" que, mais tarde, o mesmo - ou um outro - "político" não possa 

retirar ou exigir de volta. Aquilo que "permanece" deve ter duas qualidades, além da duração no 

tempo: ser tangível e concreto. Aqui vale o mesmo princípio de compreensão de que se vale o 

agricultor quando afirma que só acredita em produtos que "fiquem" (cf. pág. 42): o eleitor também 

somente acredita naquilo que seja tangível e sobreviva à mudança dos humores políticos. 

Ora, um dos critérios pelos quais o eleitor julga a qualidade do "político" é a quantidade de 

beneficios "permanentes" que "consegue" trazer para região. Convém observar que concretamente 

coisas "permanentes" - que sejam concretas e tangíveis - significam construções dos mais diversos 
tipos. Dessa forma, dos vereadores da Câmara eleita em 1989, dois eram tidos como particularmente 

"trabalhadores", visto que um tinha "construído" uma escola em Moenda41 , para a qual tinha 

"conseguido" tudo: professora, carteiras, quadro negro, etc.; e o outro "ajudava" o "povo" com 

41 Um outro povoado à beira da BR-101, ainda no município de Tancredo Neves, ao sul da antiga cidade de Itabaína. 
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remédios e "conseguia" melhorias para as estradas (variantes, pontes, etc.). Note-se que, quando o 
"nativo" diz "ele conseguiu algo", está valorizando o esforço pessoal e individual do "político". 
Conseqüentemente, apesar de um órgão do governo Estadual - a Telebahia - instalar o telefone em 

Corte de Pedra, considera-se que isso só aconteceu graças ao esforço pessoal de tal ou qual 

"político". Os "nativos" dizem que, se o "político" trabalhasse direito, poderia, quando deixasse o 

cargo, "pegar uma outra política". 

Este critério é igualmente válido para vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados 
federais, governadores, senadores e, por fim, presidentes, isso sem contar a enorme quantidade de 
"políticos" que se servem de um cargo burocrático para sedimentar ambições eleitorais. Dessa forma, 

o governo Samey foi considerado "pior" que o de Figueredo, uma vez que, como diziam os 

"nativos", ele só construiu a Norte-Sul, mesmo assim apenas o trecho que "passava pela sua 

fazenda". Da mesma maneira, o prefeito de Tancredo Neves é considerado um péssimo prefeito em 

relação ao de Valença (quando Corte de Pedra ainda pertencia a este município, portanto), porque o 

de Tancredo Neves construiu apenas uma escola de nível ginasial, enquanto o de Valença, uma 

praça, iluminação pública, o Loteamento Próspero Cardoso, o Centro de Saúde, calçou um parte do 
povoado e levantou dois prédios escolares. Como conseqüência direta, o poder político prefere, e.g., 
reformar um prédio a gastar recursos na sua manutenção, pois reformar uma escola é como construí

la (com direito, inclusive, à inauguração), i. e., é considerado um beneficio, enquanto conservá-la 

não. Por conseguinte, o "poder", tendo em vista sua reprodução, deve fazer coisas "visíveis", 

construindo coisas "permanentes". 

Mais ainda, há uma enorme quantidade de coisas, potencialmente "visíveis" e "permanentes", 

que podem ser construídas. Daí que, do ponto de vista do "político", há uma hierarquia das coisas 
"visíveis" e "permanentes" mais importantes. Esta hierarquia baseia-se num critério fundamental: o 
maior número de intenções de votos. Evidententemente que aquilo que arregimenta o maior número 

de votos está ligado aos critérios pelos quais o eleitor decide que "favor" vale o seu voto, i. e., a sua 

necessidade e dificuldade de conseguir (cf pág. 32). No entanto, ao invés da análise individual (qual 

a necessidade e dificuldade de determinado individuo em relação a um "favor" particular), utiliza-se 

a análise coletiva, onde a figura central é o "povo" (qual a necessidade e a dificuldade do "povo" em 

relação a um determinado tipo de beneficio). Muito embora esta hierarquia possa variar em função 

de necessidades e dificuldades particulares e/ou conjunturais, há um consenso de que o mais 
importante seria a saúde, pois dela se tem a maior necessidade. Depois, há uma série de serviços cuja 

importância hierárquica relativa pode ou não variar conforme a situação: estradas, pontes, 

calçamento urbano ou cascalho em pontos de muita lama, escola, luz elétrica, telefone, esgoto, etc. 

Dessa forma, uma estrada é considerada mais importante do que uma escola, porque beneficia um 
maior número de pessoas~ logo, reúne um maior número de intenções de votos. 

A idéia de progresso 
Construir coisas está ligado a uma outra idéia, fundamental para a compreensão "nativa" da 

política: a de "progresso". O "progresso" implica num estado contínuo de vir-a-ser, onde a situação 
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futura será um pouco melhor do que a passada. Quanto a isso não há propriamente nenhuma 

novidade. A idéia de "progresso" assim apresentada não é exclusiva a Corte de Pedra. A 
particularidade está em que, ali, o "progresso" significa quilômetros de estradas asfaltadas, pontes, 

postes de luz elétrica, etc. Ora, como construir coisas é considerada a tarefa dos governantes, tem-se 

que ao governo diretamente - e à política, indiretamente - cabe zelar pelo progresso. Ele é o seu 

principal - com o perdão do trocadilho - executivo. Dessarte, o regime de 64, pela grande quantidade 

de obras que realizou, tem aí uma das suas justificativas. Aliás, alguns "nativos" chegam a cultivar a 

opinião de que deveria ter havido mais dois governos militares42, pois, desta forma, eles entregariam 

ao "povo" o país construído, pronto, terminado (hidroelétricas, estradas etc.). 

O relacionamento dos vereadores com o poder executivo 
Os comentários acima servem para analisar a relação entre o poder executivo e o legislativo 

municipal. Os dois principais poderes que o vereador possui são a) o de aprovar ou recusar as contas 

da prefeitura e b) o seu prestígio eleitoral. No entanto, o seu prestígio eleitoral é dependente da sua 

atuação como vereador, logo segue os critérios que apontamos acima (pág. 77). Daí que, para 

conseguir manter ou aumentar seu prestígio eleitoral, ele tem de "realizar coisas". Ora, a menos que 

ele tenha relações de amizade com "políticos" em posições importantes no governo federal ou 

estadual, a principal maneira para isso, senão a única, é através da prefeitura do seu município. Logo, 

ele negocia o poder de aprovar ou recusar, para manter ou, se possíveL ampliar seu prestígio 

eleitoral, seu poder de arregimentar intenções de votos. Então, na maioria dos casos o vereador 

precisa negociar seu voto com o prefeito a fim de conseguir verbas, para satisfazer o seu interesse na 

reeleição. Um candidato a vereador chegou a sugerir que fossem destinados 200/o da arrecadação do 

município para que os vereadores que apoiassem o prefeito aplicassem essa quantia em seus 

respectivos redutos eleitorais. 

Além disso, é preciso que o vereador dê uma "satisfação" ao seu eleitor. Portanto, se a 

negociação do seu voto institucional tem a face privada do interesse na sua reeleição43, também 

possui a face pública da tribuna. Aqui funciona a máxima de que, mesmo se ele não consiga 

concretamente o beneficio, convém que o reivindique publicamente. Embora a reivindicação por si 

só tenha um menor valor do que o fato de conseguir, ela serve como uma estratégia eleitoral. A 

Câmara transforma-se, então, num lugar onde os "políticos" irão "pedir", "sugerir" providências por 

parte do executivo em determinados assuntos. Há para isso dois instrumentos principais: os 

discursos e as "indicações". As "indicações" são sugestões ou propostas do legislativo ao prefeito do 

município para que execute certas obras. Se aprovadas - e geralmente todas o são por unanimidade-, 

transformam-se em oficios encaminhados à prefeitura pedindo providências. Observe-se que as 

indicações não possuem nenhum valor coercitivo sobre o executivo. O prefeito somente as realiza se 

quiser. Assim, o vereador só pode "pedir", e ao prefeito cabe a decisão de fazer ou não. Se faz, isso 

42 Estávamos então no governo Samey. 
43 Para a questão do público e do privado, vide Capítulo IV. 
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é considerado como um "favor" que ele presta ao vereador que fez o pedido. Já os discursos seguem 
a mesma sistemática das indicações, pedindo os mesmos tipos de providências, às vezes reafirmando 

os "pedidos" feitos por intermédio das indicações. 

Classificando as 49 indicações dos vereadores no primeiro semestre de 1990, podemos observar 

que se "pediu" o seguinte44: construção de salas de aula ou escolas (9), construção ou conserto de 

pontes (6), iluminação ou eletrificação (7), construção de esgotos ou sanitários públicos (4), 

providências diversas para estradas ou pavimentação de ruas (8), construção de postos médicos (3), 

abastecimento de água (2), construção de praças, matadouros, parques infantis, prédio de delegacia, 

etc. (11), e um pedido para um programa de alfabetização de adultos. Podemos observar aí 

claramente a importância de construir coisas "permanentes" e "visíveis". A maioria dessas indicações 

não chegou a ser realizada, ou porque não interessava ao prefeito, ou porque ele estivesse poupando 

recursos para o "tempo da política", do qual falaremos abaixo. 

Conclusão: o poder deve ser visível 
A partir dos dados acima, podemos concluir que a "visibilidade" é um efeito e, 

concomitantemente, uma condição do poder. Um efeito na medida em que um dos resultados do seu 

exercício é a construção de coisas "visíveis" e "permanentes". Uma condição porque é fundamental 

para sua reprodução. Mas, se a "visibilidade" do poder implica na intervenção no espaço da maneira 

como descrevemos, ela aí não se esgota. 

Com efeito, a idéia de "visibilidade" do poder relaciona-se não só com a construção dos 

monumentos, das obras públicas, como também com a postura do "político" depois de eleito. Os 

"nativos" dizem que, ao exercer um cargo, o "político" torna-se simultaneamente mais "visível" e 

mais distante: conversará menos com os outros, será um pouco arrogante, encher-se-á de pose e de 

idéias a respeito de sua importância. Entre ele e aqueles que os cercam existe uma diferença 

fundamental: o "poder" que um tem (ou julga ter), e outros não. 

Na realidade, a "visibilidade" resulta de um princípio mais geral: o "poder" precisa ser 

reconhecido. Primeiro, porque o reconhecimento público é a base da proeminência social de quem o 

exerce (cf. pág. 33). Depois, porque o conhecimento público da possibilidade do exercício de um 

"poder" é um importante instrumento para a multiplicação dos seus efeitos, e isto tanto no caso dos 

monumentos que significam votos quanto no do "político". Neste último caso, a "visibilidade" pode 

não corresponder a um poder de fato (a capacidade efetiva de fazer "favores" ou causar prejuízos), 

mas serve para criar um outro tipo de poder: aquele que se baseia na perspectiva que os outros 

indivíduos têm do "poder" de quem é "visível". Esta perspectiva gera a capacidade de influenciar o 

comportamento alheio, de sobrepor sua vontade a uma outra, na medida em que o outro não irá 

arriscar-se a "provar" a efetividade daquela "visibilidade". Assim, para que a caminhonete movida a 

gás de butijão apreendida pelas autoridades rodoviárias fosse liberada ( cf. pág. 21 ), não foi preciso 

44 Algumas indicações versam sobre mais de um assunto. 
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uma análise objetiva da capacidade do vice prefeito em prejudicar os policiais que descobriram a 

irregularidade: bastou o fato da "visibilidade" daquele "poder" (i. e., o cargo). 

O tempo que a política estabelece 

Todas as atividades humanas inscrevem-se na passagem do tempo, que, no sentido puramente 

tisico, é igual para todos. mas sobre este tempo tisico cria-se uma temporalidade que é 

eminentemente social e cultural. Em Corte de Pedra as principais atividades são, sem dúvida, a 

agricultura4' e a religião46, além da própria política. Todos estes tempos sobrepõem-se uns aos 

outros. interagem, criam, por assim dizer, temporalidades diferentes. De um modo geral, no povoado 

"o mundo parece andar num ritmo mais lento", dizem. De todas as temporalidades que podemos 

encontrar no povoado, interessa-nos particularmente a da política. 

Já vimos que "política" significa a época das eleições (cf pág. 28). Ali considerávamos como 

sua duração o período que ia da escolha dos candidatos até a comemoração da vitória. Para definir 

este período nos utilizamos do critério do faccionalismo. É a partir da escolha dos candidatos que as 

rivalidades afloram mais intensamente. No entanto, do ponto de vista do "político", a "política" 

começava na realidade uns 4 meses antes da eleição. Isso porque tudo o que se faz antes "o povo 

esquece"~ só o que se faz nessa época contaria para conseguir votos. Estas duas definições temporais 

não são incompatíveis. Aliás. elas a rigor se sobrepõem. Entretanto, representam duas perspectivas 

diferentes: a do analista e a do candidato. Dizer que a "política" começa 4 meses antes da eleição 

pelos motivos acima expostos é uma consideração estratégica. Neste período os "favores" são 

potencializados. A proximidade no tempo aparentemente torna mais vívida a obrigação de retribuir o 

"favor" com o voto. 

45 A agricultura impõe um ritmo diário que vai de sol a sol. Os que acordam depois do sol raiar são considerados uns 
"preguiçosos", que pensam que o governo deveria faz.er tudo. E por isso, dizem, que as coisas não vão para frente. 
No ritmo semanal, o grande acontecimento é a feira: o lavrador traz os produtos de sua roça. vende-os e, com o 
dinheiro, compra nas barracas que se espalham pela praça de Corte de Pedra os gêneros de que necessita. É um dia 
ideal para comprar, vender, negociar, pechinchar, falar de política, encontrar os amigos, e muitas outras coisas. 
Neste sentido, a semana pode ser considerada como o interlúdio das feiras: os dias arrastam-se, e os comerciantes -
aqueles que não possuem faz.endas - passam horas em frente aos seus estabelecimentos de pouco movimento. Por 
fim, há o ritmo das safras dos diversos produtos que se plantam na região. Todas as culturas desenvolvidas são de 
longa maturação, demoram anos para começar a produzir, e, apesar do árduo trabalho da roça. o tempo passa 
devagar, enquanto cresce o cravo. 

46 Semanalmente há o oficio da Igreja. católica ou protestante. A primeira conta com poucos padres efetivos na região, 
de forma que as missas acontecem somente de tempos em tempos ou por ocasião de um algum fato especial que 
assim o exija (uma morte, p. ex.). Mas, aos domingos, disseram-me, o encarregado da Igreja de Corte de Pedra reúne 
um grupo (do qual algumas pessoas de outros partidos políticos sentiram-se excluídas), para ler a bíblia. Já as igrejas 
"protestantes" impõem uma verdadeira maratona aos seus fiéis. Diariamente há alguma espécie de atividade que 
pode demorar muitas horas. Destas participam os moradores do povoado e suas famílias, bem como as mulheres 
cujos maridos. apesar de morarem em Corte de Pedra. passam a semana trabalhando em suas terras. Anualmente, os 
dias religiosos são os feriados mais importantes, dos quais os mais cobiçados e festejados são os de São João (nas 
casas da roça não são retirados os enfeites da festas, e as bandeirinhas podem ser vistas até meses mais tarde) e o 
Natal. No Carnaval usualmente o comércio funciona. Diz o agricultor que o Carnaval é coisa da cidade, e somente 
em dias santos o lavrador descansa Quando indagados sobres os dias mais importantes, os "nativos" indicam os dias 
santificados, as grandes festas nacionais, os aniversários das pessoas mais próximas, além do dia dos pais e das 
mães. São atentos observadores do calendário. 
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Na realidade, não só o eleitor "esquece" os "favores" que o "político" lhe fez antes da "política" 

como também o "político" se "esquece" do eleitor depois de eleito, enquanto não chega a próxima 

eleição. Em ambos os casos, "esquecer" é uma atitude estratégica. Para o eleitor, porque esta é uma 

oportunidade ótima de se conseguir algo em particular (terminar a construção de uma casa ou obter 

um tratamento médico para a filha doente) e, então, lhe é estrategicamente interessante "esquecer" o 

que o "político" fez anteriormente. Para o "político", a "política" é o momento em que outros grupos 

políticos irão competir pelos votos do mesmo eleitorado. Durante este período os candidatos dos 

grupos adversários tentarão eles também realizar alguns beneficios que, a rigor, seriam de 

responsabilidade do governo. O principal deles é trabalhar com as estradas vincinais, o que significa 

melhorar uma ponte, jogar cascalho em pontos ruins e, se os recursos permitirem, deslocar um trator 

para realizar alguns trabalhos pesados. Caso o candidato seja apoiado por alguém com trânsito em 

outra esfera administrativa, ele pode realizar um serviço mais ambicioso, e. g., uma sala de aula. Daí 

se segue que o "político" evita distribuir os recursos que dispõe antes desse período, porque senão 

ele poderá sair perdendo na comparação com os outros. Se os realiza 4 meses antes da eleição, ele 

espera maximizar seus efeitos eleitorais. Dessa forma, ele "esquece" o eleitor, poupando seus . 
recursos para o momento decisivo. 

A influência da periodicidade "política" na vida do indivíduo 
A própria "política" estabelece uma outra periodicidade: a sucessão das diferentes "políticas". 

Do ponto de vista do faccionalismo, significa a dominação de uma facção sobre as demais, que pode 

ou não se prolongar durante sucessivas eleições. Do ponto de vista individual, a história pessoal é 

profundamente influenciada pelas eleições perdidas ou ganhas, i. e., os benefícios ou prejuízos do 

"poder". Como é o caso do cabo eleitoral que contava sua vida através da sucessão de eleições das 

quais participara, de como fora poderoso e dos prejuízos causados pela derrota. Perdera seu negócio 

porque a fiscalização passara às mãos dos adversários. A roça que pretendia ter produzindo quando 

se aposentasse da "política" fora atropelada por sua decadência precoce. Agora lembrava-se do 

passado e, às vezes, as lágrimas subiam-lhe aos olhos, a angústia visitava-lhe à noite, e o sono 

demorava a vir; seu sonho então era formar uma filha professora. Para além da tragédia ou da glória 

pessoal, note-se que, se a política é uma forma de realização do interesse ( cf pág. 3 7 ss. ), ela 

inversamente pode impedi-lo. Portanto, a "política", enquanto manifestação do faccionalismo, 

estabelece uma forma de compreensão do tempo da realização individual, a partir da relação do 

indivíduo com o "poder". 

A memória 
Dizíamos atrás que "esquecer" era uma atitude estratégica do eleitor. Entretanto, é preciso 

relativizar esta afirmação. De fato, o eleitor não "esquece" tudo o que o "político" realizou ou todos 

os "favores" que lhe fez. Na realidade, "esquecer" significa que os "favores" que o eleitor recebeu até 

então não foram suficientemente importantes para valerem o voto naquela eleição. A nuance traz 

conseqüências fundamentais. Se o eleitor de fato esquecesse tudo, bastaria que um desconhecido lhe 
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oferecesse um "favor" maior para ganhar seu voto, e, portanto, não haveria sentido na necessidade 

de construir prestígio. Não é bem assim: o prestígio "político" acumulado durante os anos não se 

esvai às vésperas da eleição. Aliás, o prestígio do "político" é algo que pode crescer com o tempo, 

pois exige a comparação com outros "políticos". Assim, o candidato do prefeito de Valença, que 

construiu todas as coisas que apontávamos na página 78, teve, na época, muito menos votos que 

suas realizações lhe poderiam assegurar. Por conseguinte, podemos afirmar que naquele momento 

seu prestígio "político" não foi compatível com as coisas "visíveis" e "permanentes" que construiu. O 

tempo passa e hoje (fevereiro de 1992) ele é considerado o melhor prefeito que Corte de Pedra já 

teve. Seu prestígio, portanto, é, atualmente, muito maior que o do tempo em que exercia seu 

mandato. Daí se segue que não basta apenas o "favor" que se faz na "política" para que o "político" 

de fato consiga o voto. É necessário que ele possua prestígio político, i. e., a lembrança por parte de 

seus potenciais eleitores dos pequenos ou grandes favores que ele há muito tempo vem realizando. 

As considerações acima introduzem uma questão não menos importante: a memória. Aqui o 

tratamento que lhe daremos será diferente daquele do Capítulo 1, quando analisávamos como os 

"nativos" percebiam historicamente sua relação com os partidos políticos. Desta feita, queremos nos 

perguntar como que os fatos levantados no decorrer deste capítulo recortam, na passagem do tempo, 

aquilo que é ou não importante de ser lembrado. Há nisso um princípio muito simples: nas palavras 

de um "político", ele nunca esquecia uma mão que lhe fora estendida, tampouco uma ofensa. 

Podemos incluir na idéia da mão estendida os "favores" que o "político" prestou a tal ou qual 

indivíduo, assim como os beneficios "visíveis" e "permanentes" que conseguiu para a região. 

Igualmente importante é lembrar dos "favores" prometidos a outrem. Esquecê-los é considerado uma 

grande ofensa. Isso não significa que o "político" irá fazer o "favor" ou o eleitor lhe dar seu voto; 

significa apenas que eles devem publicamente lembrar dessas coisas - como é o caso do prefeito que 

atendia às pessoas reunidas numa pequena multidão pelos seus nomes, demonstrando uma memória 

fantástica para os problemas alheios. A tudo parecia dar solução, embora, na realidade, soubesse de 

antemão que realizaria muito pouco do que estava prometendo. 

A obrigatoriedade da evocação da ofensa não vale somente para os "nativos" tomados 

individualmente, sendo relevante também para o conjunto dos eleitores, entendidos como "povo". O 

"povo", aliás, magoa-se facilmente e, durante muito tempo, é capaz de guardar um agravo; às vezes, 

jamais o esquece. Assim, e. g., um candidato a vereador mandara seu filho escrever à máquina um 

bilhete onde ele pedia os votos dos moradores do povoado. Depois de xerocopiado, o referido 

bilhete foi distribuído em todas as residências. Eleito, o então vereador, sob a influência de um pouco 

de álcool, declarou que nada devia a ninguém, porque não pedira voto a "sacana" nenhum. Quem 

comentou o incidente, velho tarimbado nessas coisas, duvidava que ele fosse reeleito. Esse fato 

passou-se na nossa terceira viagem ao povoado. Quando retomamos pela quarta vez, estava-se na 

iminência das eleições seguintes, e o mesmo que ouvíramos dois anos antes, repetia-se nos bares do 

povoado: ele não será reeleito, por conta daquele agravo. Se ele foi o não eleito (não possuímos 

estes dados), importa menos que a obrigatoriedade da lembrança da ofensa que ele fez aos seus 
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eleitores. Estes últimos diziam que ele fora muito mal agradecido. Já muitas carreiras políticas de 
futuro em Corte de Pedra foram abortadas por fatos aparentemente corriqueiros, mas que na 

realidade foram considerados pelo "povo" como graves ofensas. Ademais, entre a lembrança do 
"favor" e a do "agravo" há uma hierarquia: as ofensas são muito mais difíceis de serem esquecidas: é 

mais importante lembrar-se dos insultos. Isso já dizia Jânio Quadros - por ocasião de sua última 

administração na prefeitura de São Paulo-, por meio de uma alegoria que ilustra perfeitamente este 

ponto. Numa frase que causou extenso falatório nos jornais daquela capital, ele disse que poderia ter 

seus defeitos como amigo, mas que como inimigo era perfeito. 

Entretanto, é preciso observar que, apesar de toda obrigatoriedade de não esquecer de certos 

fatos, a lembrança ou o esquecimento podem ser - e o são - comandados pela realização dos 

interesses. Basta nos lembrarmos de que uns traem os outros de acordo com suas conveniências (o 

que significa, da parte do "político", o esquecimento das promessas feitas e, da do eleitor, na hora do 

voto, esquecer-se dos favores recebidos). Ou ainda, dois indivíduos que se consideram inimigos de 

morte podem unir-se quando há coincidência de interesses. Quando o eleitor ou o "político" 

esquecem-se dos "favores" - feitos ou a fazer - estão justamente manipulando a regra em favor de 
sua conveniência pessoal, o que não os desobriga do dever da lembrança e do agradecimento que em 

público devem demonstrar. 
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CAPfTULO IV - DA ESFERA PÚBLICA E DA PRIVADA 

Por esfera pública entenderemos o conjunto de fatos sujeitos ao interesse e comentário 

públicos. Em contrapartida, definiremos a esfera privada como o conjunto de fatos que não o são. 

Nossos dados mostram a relevância do comentário público para a "política". Com efeito, já 

dissemos que os partidários de candidatos rivais engajam-se em discussões intermináveis, reúnem 

uma pequena platéia e contam a "última" novidade, falam num canto afastado com alguém com um 

certo ar de preocupação, etc. Esta característica não se esgota no período das eleições, mas é um 

traço básico da própria sociabilidade "nativa": praticamente tudo pode ser objeto da curiosidade e do 

comentário alheio. 

O objetivo deste capítulo é a análise dessas duas esferas e sua relação com o poder político ou 

eleitora/. 

Definição de interesse e comentário públicos 

Nem todos os assuntos, mesmo se comentados na presença de várias pessoas, pertencem à 

esfera pública. Faz-se necessário, portanto, distinguir entre o comentário público e o comentário em 

público. Por comentário público entenderemos aquele que exige ou significa opinião ou posição 

daquele que se pronuncia e/ou daquele que ouve. O ponto fundamental aqui não é o fato de que duas 

pessoas falem e expressem sua opinião ou assumam uma posição no momento mesmo em que 

conversam, mas que, implícita ou explicitamente, pela omissão ou expressão, elas possuam, a partir 

do que foi comentado, uma opinião ou uma posição frente a outros "nativos". 

A opinião implica no julgamento do fato. O "nativo" enquanto indivíduo, de acordo com sua 

consciência, conveniência pessoal ou interesse, em decorrência de algo que lhe foi comentado possui 

um julgamento (segundo critérios apontados adiante). Ora, pode acontecer do indivíduo recusar a 

tornar seu julgamento público. Nem por isso este fato pertencerá à esfera privada. Sua recusa pode 

basear-se numa consideração estratégica (e. g., guardar uma informação a fim de diwlgá-la mais 

tarde com maiores repercussões), na fidelidade a uma das partes envolvidas, no pudor de não querer 

comprometer-se, ou na crença de que aquilo não é da sua conta. Seja qual for o motivo, a recusa do 
indivíduo em expressar sua opinião a respeito de um fato não significa necessariamente que este fato 

pertença à esfera privada, mas sua opinião sim. Do mesmo modo, o indivíduo pode expressar uma 

opinião em público, diferente da que· privadamente acalenta. Um fato de conhecimento público 

somente pertenceria à esfera privada à medida que a recusa ao seu comentário não é individual, mas 

coletiva. 
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Por posição entenderemos o apoio - ou solidariedade - explicito, implícito ou dissimulado que 

um indivíduo presta a um grupo ou a um outro indivíduo numa situação de conflito. Este apoio pode 

basear-se na sua consciência (comprometimento a princípios), conveniência pessoal ou interesse. Há 

várias maneiras de relacionar a posição do indivíduo com as opiniões que expressa em público: ele 

pode tomar uma posição pública expressando-a como uma opinião, tentando convencer os outros da 

razão de um dos lados; recusar-se a tomá-la pública, mas desenvolver ações em prol do lado ao qual 

é simpático; expressar uma opinião contrária às ações que desenvolve com o objetivo estratégico de 

dissimular suas intenções; ou, expressando ou não um opinião favorável a um dos lados, manter-se 

neutro, o que, num certo sentido, é também uma posição. Do que foi dito acima, pode-se concluir 

que, em algumas situações, a opinião pública e a posição de um mesmo indivíduo podem não só ser 

diferentes como completamente antagônicas. 

Os lugares do comentário público 

Há duas formas de entender o que poderíamos chamar de lugar da esfera pública. Primeiro, 

como o espaço onde o comentário público efetivamente acontece. Etnograficamente, vê-se que este 

comentário ocorre numa pluralidade de lugares. Para os homens os principais são os bares da cidade. 

Uma frase dita ali rapidamente corre o povoado. As mulheres, por sua vez, visitam-se e, então, 

comentam dos fatos que ouviram dos homens, de outras mulheres ou aqueles que presenciaram. As 

das familias mais pobres lavam a roupa no córrego, quando então podem conversar umas com as 

outras sobre o que acontece no povoado. As esposas ao saberem de algo novo, logo contam aos 

seus maridos que, por sua vez, espalham a notícia entre aqueles que encontram ou nos bares do 

povoado. Além do mais, qualquer encontro casual, ou "aparentemente casual" ( cf. pág. 51 ), 

conforme já vimos, serve para espalhar notícias, contar novidades, difamar alguém, etc. Visitas aos 

amigos, compadres ou parentes podem dar margem a comentarios sobre um fato especialmente 

controverso. Enfim, todos os lugares podem ser espaços adequados ao comentário que caracteriza a 

esfera pública. 

Segundo, como os espaços sujeitos ao olhar da opinião e da posição. Aqui também todos os 

lugares podem ou não estar sujeitos ao olhar vigilante do outro. Nem mesmo a intimidade da casa é 

poupada. Dessa forma, numa Assembléia da União de Moradores uma funcionária do Centro utilizou 

como argumento algo que o então presidente dissera na cozinha da casa de um outro membro da 

diretoria da União. Ora, o fato da funcionária ter ouvido a conversa escondida do lado de fora da 

janela não lhe foi considerado particularmente vergonhoso ou vexatório; mas o presidente teve de 

explicar suas afirmações. 

Tendo em vista a omnipresença desse "olhar", um "nativo" confidenciou ao antropólogo que a 

única maneira de manter segredo seria se eles dois conversassem à sós e, mesmo assim, dependeria 

do lugar onde isso acontecesse. Por este lugar ele não queria entender um espaço específico, mas o 

fato de que no momento da conversa, naquele lugar em particular não houvesse outras pessoas a 

testemunhar a conversa. Daí se segue que o lugar da esfera privada não é determinado por um limite 
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tisico que os "nativos" consideram indevido observar, mas pela não existência ocasional de 
observadores. 

A vida alheia 

Convém frisar que o "nativo" não definiria o público e o privado tal como o fazemos. Ele dirá 
que sua "sociedade" é muito "fuxiqueira", pois o que se faz num dia, no dia seguinte todos estão 
sabendo. Ora, como não é qualquer tipo de comentário que caracteriza a esfera pública, conclui-se 

que nem todos os assuntos comentados em público sobre a vida alheia pertencem ao que definimos 

como esfera pública. No entanto, é por meio do comentário da .vida alheia que a esfera pública tem 

sua expressão mais freqüente. 

Se perguntado, o "nativo" responde, às vezes meio sem graça, que se fala tanto da vida do outro 
porque não há mais nada o que fazer. Talvez o "nativo" continue sua explicação dizendo que numa 
cidade grande as pessoas saem cedo para trabalhar e só voltam à noite, e que, conseqüentemente, 

não sobra tempo para falar do outro. 

Há de se considerar que, embora o tempo seja um pré-requisito para o comentário público, 

particularmente para o da vida alheia, no sentido de que todas as atividades humanas desenvolvem-se 

no tempo, ele não é seu determinante. Estas horas "livres" poderiam ser dispostas a satisfazer outras 

atividades; ou a vida do outro, considerada um assunto proibido. Por conseguinte, se, para se dispor 
de horas comentando a vida alheia, é preciso tempo, o inverso não é necessariamente correto, i. e., 
que o excesso de tempo livre necessariamente leva ao comentário público da vida alheia. 

Daí se segue que a esfera pública tem na referência mais imediata do outro, familiar e próximo, 

sua mais marcante característica. Aqui é preciso examinar em que sentido esta esfera pública constrói 

uma sociabilidade onde o comentário do alheio não é apenas desejável, mas fundamental. Isso, 

evidentemente, estará ligado às definições dos fatos da vida pública e da vida privada. 

Os fatos da esfera pública e os da vida privada 

Antes, porém, faz-se necessário distinguir entre o fato - um acontecimento de qualquer ordem 
ou natureza - e a atividade humana. As atividades humanas são fatos, mas nem todos os fatos são 

atividades humanas41. Um fato pode ser também um estado de coisas, um fenômeno, enfim qualquer 

47 Para Hannah Arendt, a vida ativa ("a vida humana na medida em que se empenha em fazer algo") compõem-se de 
três atividades humanas fundamentais: o labor, i. e., "a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo 
humano"~ o trabalho, i. e., "a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana" cuja conseqüência é 
a produção "de um mundo 'artificial' de coisas nitidamente diferente de qualquer ambiente natural" que 
corresponderia à "condição humana da mundanidade"; e a açdo, i. e., a "única atividade que se exerce diretamente 
entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de 
que homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo.• Segundo a autora. ainda, "todos os aspectos da 
condição humana têm alguma relação com a política; mas esta pluralidade é especificamente a condição - não 
apenas a conditio sina qua non, mas a conditio per quam - de toda a vida política" (Arendt, 1991: 15). Embora não 
queiramos entrar nos pormenores da filosofia política da autora. estas citações servem para reforçar a separação entre 
fenômenos de origem não humana e os fenômenos representados por suas atividades. 
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coisa que, embora pertença ao ou se insira no mundo dos homens - talvez até mesmo decorrente de 

suas atividades -, lhes seja diferente. 

Esta distinção ganha importância à medida que nem só os frutos da atividade humana são objeto 

de comentário, opinião e, até mesmo, posição. Assim os "nativos" podem discutir - e discutem - se 

um determinado fato - uma doença, um desastre, um estado de coisas, um fenômeno natural, etc - é 

ou foi justo ou injusto, quais suas conseqüências, sua eficiência em função de um determinado fim, 

etc. Embora a política se restrinja às atividades humanas, o comentário sobre os fatos em geral pode 

elucidar as regras pelas quais um fenômeno pertence à esfera pública ou à privada. Com efeito, 

quando um "nativo" comenta que não achava justo que Seu Cândido, vilão da novela Pedra sobre 

Pedra, "ganhasse todas", isso nada tem a ver diretamente com o domínio político, apesar dos 

simbolismos e das analogias do comentário, mas nos deixa descortinar a moralidade pela qual tanto 

um personagem de novela quanto um político serão julgados. 

A questão com a qual nos deparamos é a seguinte: o que determina que um fato particular 

pertença à esfera pública ou à privada? Ora, se o que define a esfera pública é o comentário que 

exige ou significa opinião ou posição, então convém dividir a pergunta em duas outras: primeiro 

perguntaremos o que determina que um fato exija ou signifique opinião; depois, posição. 

A opinião 

A opinião não decorre das qualidades intrinsecas dos fatos, mas dos critérios a partir dos quais 

ele pode ser julgado. Convém portanto que classifiquemos estes critérios. Analiticamente, podemos 

sugerir três categorias: a moralidade, a distinção pública e a intenção do outro. 

Trataremos da questão das categorias da moralidade "nativa" no Capítulo VI. Por enquanto, 

basta observar que qualquer fato - e não apenas a ação - que transgrida ou signifique a transgressão 

dos valores considerados moralmente aceitáveis será objeto do comentário público que exige ou 

significa opinião. Portanto, temos aqui duas questões: 1) quais as categorias da moralidade "nativa" 

(que veremos posteriormente) e 2) de que modo a esfera pública delas se apropria. A segunda 

questão será desenvolvida adiante, quando falarmos do Discurso. 

Chamamos de distinção pública a característica da evidência. Fatos que, por qualquer motivo, 

ganham repercussão pública, são notícia. Há aqui uma diferença na forma de julgar um fenômeno 

natural e uma atividade humana em particular. Quanto ao fenômeno natural, discutir-se-á as suas 

causas e conseqüências. No que diz respeito à atividade, serão discutidas a adequação entre meios e 

fins (eficiência), a relação de um individuo com os outros, i. e., sua atitude (se ele é generoso, 

mesquinho, simpático, etc.), suas realizações (se são grandiosas ou mediocres) e suas afirmações 

anteriores (se foi ou não sincero ou se ofendeu alguém). 

As afirmações de alguém são de grande importância. Aliás, os individuos estão 

inextricavelmente ligados àquilo que dizem. É por esse especial motivo que os "nativos", quando 

afirmam qualquer coisa, utilizam-se de intermináveis circunlóquios. Antes de uma segunda frase, o 

"nativo" diz não querer acusar ninguém, não se referir a ninguém em particular, etc. Mesmo quando, 
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dissimuladamente, mas com o conhecimento de seu interlocutor, ele expressa sua opinião sobre um 
terceiro, nunca é "explicito". Facilmente um comentário infeliz pode ser a causa de uma briga4B. 

Convém notar que o prestígio é realiz.ado a partir do notável. Dizíamos que o prestígio 

construía-se prestando-se serviços aos outros (cf pág. 30) e "realizando coisas" (cf pág. 79). Logo, 

devemos considerar o prestígio enquanto uma opinião favorável que se cria por meio do julgamento 

positivo da atitude - uma pessoa disposta a ajudar aos outros, sem interesses pessoais - e das 

realizações - os serviços realizados. Ele operacionaliza-se da seguinte forma: a cada novo beneficio 
que um indivíduo realiza, o beneficiado sentir-se-á compelido a fazer a apologia pública de quem o 
"ajudou", primeiro porque lhe é exigida a lembrança pública daquilo que recebeu (cf pág. 83), e, 

depois, porque sente-se, ou deveria sentir-se, agradecido. Mais ainda, quando um terceiro, por 

qualquer motivo, fizer uma afirmação desdenhosa sobre quem lhe fez um "favor", o beneficiado deve 

defender seu benfeitor. 

O comportamento que descrevemos na sua forma ideal pode adquirir uma ampla gama de 

possibilidades. A forma como Edimundo reagirá aos comentários negativos sobre João que lhe 

"ajudou" dependerá, em princípio, do quanto ele se sente em dívida para com João49. Neste cálculo 
entram a análise dos prejuízos e lucros pessoais, interesses, conveniência e o apego a princípios do 
beneficiado em função da defesa do seu benfeitor. Portanto, quanto maior o número de defensores 

que alguém tiver, maior será a possibilidade da opinião favorável. Mas como uma opinião, o 

prestígio está submetido aos mesmos humores: pode mudar caso um fato novo seja trazido a 

público. 

Quando o "nativo" afirma que o que move o ser humano (i. e., sua concepção da "natureza" 

humana, condicionada por sua experiência mais imediata) é a vontade de se exibir, ele revela a exata 

dimensão que a distinção pública tem para sua realização pessoal. Com efeito, não basta apenas a 
riqueza ou o exercício do "poder", mas é necessário que ambos se reflitam na esfera pública como 

notabilidade. Há uma ampla gama de ações que demonstram este princípio: desde a afirmação da 

riqueza que não se possui, passando pelo prestígio de "ajudar" (em maior ou menor grau acessível a 

todos), até o prestígio de dar ao invés da necessidade de pedir (acessível apenas àqueles que detêm 

algum "poder") que, discutíamos, move os homens de Corte de Pedra em direção à política (são os 

outros que devem procurar aquele que detém o "poder", não o contrário!). É preciso realçar o 

argumento: não é simplesmente o exercício do poder enquanto uma "eminência parda" que realiza o 
interesse pela política, mas sua exibição pública. 

48 Como, por exemplo, foi o caso de um ex-morador do povoado que, ao entrar num bar, viu-se perante ao furioso 
dono do estabelecimento que lhe cobrava o fato de tê-lo chamado de vagabundo à frente de alguns outros 
comerciantes. O ex-morador afirmou então que nunca lhe chamara daquilo e lhe perguntou quem o dissera. O 
comerciante retorquiu que, se ele quisesse, poderiam ir naquele instante confirmar a história. O ex-morador retrucou 
que não devia nada a ninguém, e o comerciante replicou que era mentira, relacionando os comerciantes a quem 
devia. 

49 Nomes fictícios. 
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Por intenção os "nativos" entendem o objetivo que o indivíduo subjetivamente alimenta e que, 
para alcançá-lo objetivamente, se dispõe a desenvolver algum tipo de atividade. Freqüentemente, 
referem-se à intenção como "idéia". Embora a intenção seja diferente do interesse, a ele se aproxima, 

na medida em que no mais das vezes a motivação desta intenção é a realização de um interesse. A 

intenção pertence exclusivamente à esfera das atividades humanas: nenhum outro tipo de fato é 

capaz de produzir uma conseqüência a partir de uma intenção anterior que lhe pertencesse. 

A preocupação com a intenção do outro é importante, porque o "nativo" considera que ela pode 

lhe trazer ou causar prejuízos. O estranho, ou "forasteiro", é o portador por excelência da intenção 

potencialmente danosa. Antigamente, quando chegava uma pessoa desconhecida ao povoado, 
rapidamente alguém ia, numa conversa aparentemente informal, mas na realidade pública e 

intencional, descobrir quem era, de onde vinha, a que família pertencia e, o mais importante, quais 

eram suas intenções. Apesar da mudança dos tempos, ainda hoje, um desconhecido que chega ao 

povoado levanta dúvidas e suspeitas até que se esclareça a que veio. A explicação da intenção 

condiciona a possibilidade do individuo desenvolver suas atividades no povoado, posto que ninguém 
aceitaria de bom grado o prejuízo de um estranho. No entanto, não é suficiente a mera descrição da 
intenção, visto que além de ser explicada ela deve ser entendida. Uma intenção incompreensível é o 
mesmo que uma desconhecida'º. Mas não só isso, todo aquele cujas atitudes fogem da norma ou 

parecem suspeitas certamente será questionado por suas intenções'1• Logo, tanto o estranho quanto 

o desconhecido são potencialmente portadores de intenções prejudiciais: os dois devem explicar-se. 

Entretanto, a preocupação com as intenções alheias não se restringe ao desconhecido ou 

estranho, mas abrange o próximo, conhecido, familiar, cuja representação típica é a do vizinho. Ele 

também pode possuir intenções que são potencialmente prejudiciais aos outros. Neste caso, a 
linguagem da . intenção é, a partir da constatação do interesse subjacente, inteligível. Esta 
inteligibilidade baseia-se no conhecimento particular que uns têm da vida dos outros, e no 

conhecimento social que os "nativos" têm dos motivos e dos interesses que os movem. Neste 

sentido, a intenção é perceptível pela transitividade da experiência individual do interesse: é porque 

'° Caso em que poderíamos incluir os pesquisadores médicos e também o antropólogo. Com efeito, no princípio do 
trabalho de pesquisa do Núcleo, os habitantes do povoado não acreditavam que os pesquisadores estivessem ali 
fazendo o que diziam fazer, aliás, pensaram que se tratava de •política•. 

' 1 Durante o tempo que o antropólogo passou em campo, ele pôde fazer suas perguntas, freqüentar os bares, fazer 
entrevistas informais, sem que, com isso, sofresse algum tipo de questionamento, porque os "nativos" conheciam a 
atividade de pesquisadores de outras espécies. Este tipo de ação não levanta suspeitas e é vista como "natural". 
Bastou que o antropólogo passeasse pelo povoado com uma prancheta na mão (realliava então um levantamento 
demográfico) para que os "nativos" - alguns conhecidos - viessem lhe perguntar, desconfiados, quais eram seus 
objetivos, para onde iam aquelas informações ou se ele representava algum "político". Certamente, de todas as 
informações que recolheu, o número de pessoas residentes no povoado era a que menor dano poderia causar a 
alguém. Contudo, passear pelo povoado com uma prancheta na mão era, de todas as coisas que fazia, a mais suspeita 
atitude do ponto de vista dos "nativos" e, portanto, exigia uma explicação convincente. 
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sou capaz de perceber o interesse da mesma forma que os outros o percebem que as duas 
experiências são intercambiáveiss2. 

Em casos limítrofes, este conhecimento falha. Isso acontece ou porque as motivações são 

desconhecidas ou porque, apesar de conhecida, àquela motivação em particular os "nativos" não 

atribuem maior relevância. Em ambos os casos há uma mudança dos valores pelos quais a 
importância das coisas pode ser mensurada. Não é por menos que tanta estranheza causou a recusa 

em ser candidato de um dos membros do Núcleo. O fato dele não querer candidatar-se contrariava 

frontalmente a inteligibilidade da intenção alheia, segundo os parâmetros "nativos". Para o médico, 
sua pesquisa - e o trabalho comunitário que então desenvolvia - era muito mais importante do que 

qualquer cargo eletivo para o qual os "nativos" pudessem elegê-lo! 

A intenção do vizinho toma-se pública através dos mínimos movimentos da sua vontade, das 

palavras casuais, das menores atitudes, das sutilezas. Dessa forma, o antropólogo menciona 
casualmente que jamais fora ao Guaibim, no litoral de Valença: no fim de semana seguinte recebe um 
convite. En passant, o prefeito comenta que o pessoal do posto não poderia ficar sem pagamento: 

pretendia pagá-los pela prefeitura. Distraidamente, um parente perguntou ao outro se, ao invés de 

dinheiro, poderia levar cheques para comprar cravo numa cidade próxima, maneira pela qual não 

perderia o rendimento da aplicação. Isso significou uma proposta para que o segundo intermediasse 

a compra desse cravo. Os comentários mais ligeiros são provas contundentes da intenção de outrem. 

Há uma pergunta sempre presente na relação com o outro: quais as suas intenções quando diz algo 

ou faz alguma coisa? Como correlato lógico, facilmente um comentário mal colocado acirra 

desconfianças. 

A partir daí, os indivíduos relacionam-se tendo em vista o conhecimento recíproco de suas 

intenções. Isso vale para as situações de conflito (concorrência nos negócios, nos amores, brigas, 

etc.), para precaver-se de fatos futuros que o prejudiquem ou para prestar solidariedade (e. g., 

"roubar a roça"53), sendo ainda particularmente importante na "política". Lembremos, por exemplo, 

que os "nativos" já definiram como "político" aquele que possui a "idéia" de candidatar-se (cf pág. 

s2 Um fazendeiro muito rico de uma região próxima levou um de seus empregados, portador de Leishmaniose, ao 
Centro de Saúde. Ao ser informado de que os cães, embora não fossem vitimas da deformação que a doença causava 
nos seres humanos, eram também portadores da moléstia, confidenciou ao funcionário que iria matá-los a todos, a 
fim de erradicá-la de seus domínios. O funcionário, por sua vez, disse-nos que não teria coragem de fazê-lo, 
tampouco de afirmá-lo em público pois os cães são importantíssimos aos seus donos, os quais chegam a afirmar que 
preferem que morra um filho a um bom cão de caça (afinal, o cachorro traz comida para casa); além do mais , 
continuou, às vezes sabe-se de suas intençiJes mesmo antes de você. 

SJ Espécie de mutirão que está caindo em desuso. De um lado reuniam-se de 50 a 200 homens que fariam a preparação 
do terreno (i.e., a derrubada da mata) num só dia. Ao seu proprietário restava o trabalho de queimá-la e plantar. De 
outro, o dono do terreno tinha por obrigação dar comida a "todo o povo" e, à noite, ceder sua casa para uma festa de 
samba. Os preparativos eram feitos sem que o agricultor soubesse que teria sua "roça roubada". Ele só descobria 
quando era acordado de madrugada pelo estouro dos rojões que anunciavam a chegada dos homens. O que nos 
interessa aqui é que para fazer "roubar" a roça de alguém é preciso saber-lhe as intenções. Ora, geralmente sabia-se 
das intenções do dono através de um amigo deste, ao qual, numa conversa informal, confidenciava sua pretensão de 
plantar. Descobria-se assim a exata dimensão do terreno a ser "roçado" e, há poucos dias do plantio, confirmavam-se 
as informações numa outra conversa, aparentemente casual e informal, e, no entanto, pública e planejada. 
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30). Este último nos serve admiravelmente bem como exemplo, pois, sabendo que um determinado 

indivíduo acalenta a intenção de ser futuramente candidato, os outros irão pedir-lhe favores, 

acreditando - com razão, aliás - que, devido às suas ambições, ele será mais propenso a lhes prestar 

servíços. Mas não só os "políticos" serão compreendidos pela sua intenção futura. Todos os 

indivíduos podem ser classificados de acordo com o tipo de intenção que possuem. Daí se segue que 

suas palavras, atitudes e ações serão interpretadas de acordo com o que, de conhecimento público, 

se sabe ser o objetivo daquele indivíduo em particular. 

As intenções podem ser classificadas em dois tipos: as que causam e as que não causam 

prejuízos aos outros. V amos chamar as primeiras de ilegítimas e as segundas de legítimas. Significa 

que a intenção cuja realização cause prejuízo a outrem não é considerada "direita" ou "correta" pelos 

"nativos". Entretanto, há uma distinção fundamental entre as intenções da vida privada (a vida que 

não diz respeito a mais ninguém) e as da vida pública ou "política" (que aqui pode significar também 

exercer um cargo burocrático, conforme vimos na pág. 36). O "interesse particular", perfeitamente 

legítimo na vida privada - conquanto não implique nalguma imoralidade, nem seja prejudicial a 

outros-, é ilegítimo na vida "política". Por "interesse particular" os "nativos" entendem o interesse 

que traga beneficios exclusivos ao indivíduo ou ao grupo (político ou não) a que ele pertence, em 

detrimento de outros. Assim, e. g., se o interesse de enriquecer é perfeitamente justo se realindo 

através do trabalho individual ou das atividades econômicas, não o é na "política". A legitimidade ou 

ilegitimidade da intenção do "político" depende da seguinte pergunta: por que ele quer candidatar

se? Há basicamente duas respostas: pelo dinheiro ou para "ajudar" os outros. Num caso ou noutro, 

definem-se dois interesses diametralmente opostos: o primeiro, ilegítimo, o segundo legítimo'4. 

Assim sendo, o "interesse particular", ilegítimo, contrapõe-se ao interesse legítimo do prestígio -

reconhecimento público - do "trabalho bem feito", realizado na esfera pública pela transformação do 

indivíduo em pessoa "notável". 

Como conseqüência direta, o "político", mesmo tendo como interesse o enriquecimento pessoal, 

deve, em público, afirmar justamente o contrário ( cf pág. 50). Esta afirmação deve ser categórica, 

repetida tantas vezes quanto possível sempre que surgir alguma dúvida. Estas dúvidas podem ser 

levantadas a partir de grupos políticos rivais como estratégia de difamação ou ser levada a público 

"' Na União de Moradores afirmava-se que o primeiro presidente não dera certo no cargo, porquanto possuísse 
ambições pessoais, que, no caso, significava querer candidatar-se a vereador. Uma análise desapaixonada concluiria 
que o presidente da União, principalmente aquele que iniciara o trabalho comunitário e exercera o cargo durante a 
construção e inauguração do Centro de Saúde, seria um candidato •naturat• a um cargo eletivo com o decorrer do 
tempo. No entanto, ele não seguiu as regras que demonstrariam sua falta de interesse (cf. pág. 50): ostensiva e 
veementemente ele mesmo propôs sua candidatura e, quanto mais ele a propunha, mais reações contrárias 
encontrava O resultado foi o fim precoce de uma, talvez brilhante, carreira política. Pelo mesmo motivo, dizem 
alguns dos "nativos", a médica que trabalhara no povoado não se acertara. Referiam-se, oeste caso, à sua ambição 
pelo dinheiro, uma vez que, quando se demitira, entrara na justiça pedindo uma indeniz.ação, saindo-se, aliás, 
vitoriosa. Evidentemente que ninguém irá negar a justiça dos direitos trabalhistas, mas, aqui, a médica não era 
apenas contratada para um emprego, era depositária da idéia de "trabalho comunitário•. O mesmo critério político da 
legitimidade da intenção vale para União de Moradores visto que, pelo seu caráter "comunitário", ela estaria sujeita à 
mesma necessidade de negação do interesse individual daqueles que detém cargos públicos. 
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por algum "nativo" que, embora não pertença a uma facção rival, tenha ouvido ou visto algo que o 

"político" disse ou fez que contrariasse a afirmação do seu desinteresse. 

No caso da intenção considerada legítima, não se perde muito tempo com explicações. Para 

tomá-la pública é necessário apenas uma explicação casual a um "nativo". Caso haja dúvidas por 

parte de outras pessoas, certamente o assunto será mencionado novamente, mas, assim que a maioria 

se convença dessas intenções, nenhum outro obstáculo será levantado às atividades do indivíduo. As 

intenções ilegítimas, ao contrário, precisam ser secretas e dissimuladas: sua realização depende de 

permanecerem "invisíveis" aos outros. Na hipótese dela ser descoberta, deve-se negá-la 

veementemente ou tentar demonstrar que aquela intenção aparentemente ilegítima é na realidade 

legítima, tarefa bastante mais complicada. No primeiro caso, o fato dela ser considerada legítima por 

todos é sua condição de privacidade, uma vez que, para viver a vida que não diz respeito a mais 

ninguém - a vida privada-, é preciso publicamente provar sua boa intenção. No segundo caso, tomar 

pública uma intenção ilegítima é a forma mais eficiente de acabar com a possibilidade de sua 

realização. Portanto, que ela permaneça privada - longe do comentário público - é sua condição 

estratégica fundamental. Daí se segue, pela lógica do pensamento "nativo", que tudo aquilo que não 

possa ser dado a público guarda um motivo pessoal, secreto, ilícito, cuja principal característica é o 

provável prejuízo causado aos outros. 

Se pertencem à esfera pública todos os fatos que ofendem a moralidade, os notáveis ou os que 

manifestam intenções questionáveis, podemos concluir que todos os outros fatos poderiam ser ditos 

"privados". Serão privados, portanto, aqueles que têm intenções claras, não ofendem a moralidade, 

tampouco são notáveis. 

No entanto, há um outro conjunto de fatos que também pertencem à esfera privada, não porque 

não satisfaçam uma das condições acima, mas justamente pelo contrário. Porque 1) ferem a 

moralidade, 2) são negativamente notáveis ou 3) possuem intenções escusas, devendo, por isso, 

permanecer escondidos, secretos. Nos dois primeiros casos seu conhecimento público prejudicaria 

aquele que os praticou, sendo então do seu interesse mantê-los longe do "falatório". No terceiro 

caso, a realização da intenção ilegítima, como vimos, depende de que permaneça privada, embora de 

interesse público. Entretanto, podemos dizer que os dois primeiros aproximam-se do terceiro, haja 

visto que eles podem ser casuais, ou, ao contrário, intencionais e planejados. Neste caso, mesmo 

que se tomem conhecidos como fatos já acontecidos, a intenção que os guiava realizou-se 

permanecendo secreta. Logo, há um outro sentido da esfera privada, desta feita negativo, o qual 

refere-se às intenções escusas e às atividades consideradas indecentes: este é o lugar do sujo e do 

impublicável. 

Logo, é ao segredo que cabe, entre outras coisas, manter aquilo que, se comentado em público, 

pertenceria à esfera pública, na esfera privada. E isso é fundamental para se manter prestígio ou 

realizar certas intenções. O segredo implica na conivência daquele que o guarda com a ação 

praticada ou intenção. Como conseqüência, é dificil que o "nativo" guarde segredo do que viu ou 

presenciou, a menos, é lógico, que ele seja, de fato, cúmplice ou beneficiado. Se acontecer de alguém 
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ter "visto" que ele sabia algo sobre um determinado assunto e não contou, os outros concluirão que 
aquele que guardou segredo tinha interesses em proceder assim. Um raciocínio semelhante serve 

para aquele que, em vista da acusação feita por um outro, não torna públicos os seus conhecimentos 

sobre quem o acusou; igualmente, os "nativos" pensarão que ele não o fez porque, provavelmente, 

tem ainda o que esconder, sendo, portanto, culpado. 

Posição 
Os fatos comentados exigem ou significam uma posição a partir de duas características distintas 

da sociabilidade "nativa": i) ofaccionalismo e ii) o poder político ou eleitoral. 

i) A utilização da esfera pública pelo f accionalismo é um dos elementos fundamentais da 

política em Corte de Pedra. Inversamente, e. g. as estratégias de difamação possuem a eficiência que 

lhes é própria na existência de uma esfera pública, como vimos descrevendo. 

No caso da política, o faccionalismo preexiste ao fato, já que está baseado em grupos políticos 

competidores. Estes grupos, com intuito de ganharem votos, acabam por criar fatos públicos ·e 

imprimir uma grande dinâmica ao comentário público, quando, e. g., difamam ou intrigam. Quando o 

"nativo" observa que não há nada mais "sujo" do que "política", ele está justamente considerando, 

segundo sua percepção das coisas, a uti1ização desse espaço público pelo faccionalismo. 

No entanto, no cotidiano do povoado nem sempre o faccionalismo antecede ao comentário 

público. Aliás, podemos apontar a relação inversa, i. e., o fato cria em seus desdobramentos o 

faccionalismo que, por sua vez, realimenta o comentário sobre o fato que o gerou. Em muitos outros 

momentos formam-se grupos contrários entre si pelos mais corriqueiros assuntos: uma briga entre 

dois moradores, uma mulher que diz que o filho que espera pertence a um homem casado, um 

assassinato envolvendo duas famílias distintas, a briga pelo cargo de diretor do Centro, o péssimo 

tratamento que um dono de bar dispensa a um dos seus consumidores mais assíduos, a proeminência 

de alguém que pode, futuramente, ser eleitoralmente prejudicial a interesses eleitorais futuros (neste 

último caso, potenciais competidores poderão trazer a público fatos que prejudiquem esta 

proeminência), etc. Qualquer fato pode gerar faccionalismo, de maneira que se formem, pelo menos, 

dois grupos com posições opostas, opiniões diferentes. Quando acontece algo desse gênero, os 

grupos que assim se formam expõem seus argumentos, bem como tornam públicas todas as 

informações que possuem da outra parte, coisas que muitas vezes nada têm a ver com o fato 

particular que motivou a desavença. Estes grupos não seguem necessariamente as mesmas alianças 

da política, embora não seja descabido caso isso aconteça. 

Observamos que um faccionalismo a-"politico" (no sentido de que não tem objetivos "políticos") 
utiliza-se dos mesmos instrumentos e estratégias dos grupos políticos ou, seguindo nossa proposição 

metodológica, as estratégias dos grupos políticos são as mesmas utilizadas cotidianamente nas mais 
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corriqueiras desavenças". Freqüentemente, aliás, esse é o único meio de combate fisicamente não 

destrutivo. 

Evidentemente, há situações onde a discussão pública acaba no conflito tisico direto entre duas 
ou mais pessoas. Estes casos, não raro, acabam na morte de um dos envolvidos. No entanto, a 
afirmação acima continua válida, uma vez que o conflito armado (dificilmente luta-se apenas com os 

punhos), mesmo aquele derivado de uma discussão pública, significa o fim da esfera pública porque a 

ação dos homens não mais é mediada pelo discurso. 

É preciso distinguir entre aliados (aqueles que estão dispostos por interesses, princípios ou 

conveniência pessoal a defender um lado específico em público ou desenvolver atitudes que possam 

trazer benefícios a um dos lados) e os que possuem opinião favorável (aqueles que, embora não ajam 

para beneficiar um dos lados, crêem que um deles esta "correto", i. e., possui a sua "justa razão"36). 

Isso porque, nem sempre aquele que possui uma opinião favorável é um aliado político. 

ii) O poder realiza-se na esfera pública de várias maneiras: na criação de prestígio, pela 

notabilidade do exercício do "poder"(pág. 89, atrás), como um campo de batalha onde eleições são 

ganhas ou perdidas, e no comentário favorável ou desfavorável sobre o uso do "poder" por tal ou 

qual "político", onde, mais uma vez, digladiam-se grupos políticos que lhe apoiam ou que lhe são 
contrários. No entanto, todos estes "momentos" da sua realização são baseados naquilo que é o 

poder específico da esfera pública: a opinião. 

O poder da opinião - sua origem - baseia-se na possibilidade do consenso. Há, então, duas 
situações ideais e, provavelmente, inatingíveis que representam os dois extremos desse poder. Numa, 

todos têm uma opinião diferente, de tal forma que a de um nunca é igual à do outro. 

Conseqüentemente, se houvesse 800 pessoas em Corte de Pedra, seriam 800 opiniões diferentes. 

Noutra, todos compartilham da mesma opinião, sem exceção, e, portanto, se configuraria uma 

33 O presidente da União de Moradores, e. g., acabara de voltar do gabinete do prefeito, mas mal conseguira lhe falar, 
pois o gabinete encontrava-se abarrotado de gente. Talvez por isso aquele homem público dissera que, mais tarde, 
conversariam sobre aquele assunto em Corte de Pedra. Eis que um antigo presidente da associação - aquele que fora 
expulso - entrara há pouco no recinto e, ao ouvir a promessa, interveio do seguinte modo: disse ele que se do 
j>ovoado quisessem lhe falar, fizessem um oficio pedindo uma audiência, manobra que, segundo o primeiro, 
impediria a vinda do prefeito. Um outro que soube da história, imediatamente saiu para espalhar a notícia: 
casualmente parava, entabulava um conversa e perguntava ao seu interlocutor se ele já sabia da última que fulano 
"aprontara". Aliás, a mesma estratégia utilizada na referida expulsão: segundo dizem, ele apropriara-se de uma 
quantia pertencente à associação e a utilizara para fins particulares. Dinheiro reservado, diga-se, ao pagamento dos 
funcionários do Centro de Saúde. Várias reuniões foram marcadas para que ele prestasse conta do recurso em 
questão, às quais não compareceu, mantendo, inclusive, o livro de atas em seu poder. O Centro então fechou, e, 
durante quinze dias, perguntava-se "por que o posto está fechado?" E em conversas - iguais a que descrevi acima -
insinuava-se (nunca convém ser muito explicito) que o motivo era o roubo praticado por fulano. Versão idêntica 
circulava pela "roça". Enfim, fez-se uma última reunião, na qual iriam abrir um novo livro ata (o que daria às 
decisões dos presentes o caráter "oficial" exigido pelos estatutos da instituição): acossado talvez, o moço compareceu, 
e, numa distração sua, recuperaram o livro antigo. Expulso, registrou-se o acontecimento, e todos os presentes 
assinaram a ata, inclusive o "ladrão". 

36 "Justa raz.ão" é uma expressão que, em Corte de Pedra, se aproxima da idéia de verdade. A "justa raz.ão" não é 
exclusiva aos assuntos humanos. Assim, um funcionário do Centro afirma que pela "justa raz.ão" tal paciente não 
estava com verminoses, pois ele fizera os exames apropriados. 



SEGUNDA PARTE, e...- IV - Da e.fera p6lallca e da prtv• (pp.15 -100) 

situação de consenso. Neste sentido, a opinião que gera ou que foi gerada pelo faccionalismo 
transfonna-se naquilo que é "sabido" por todos. 

No primeiro caso, a fragmentação das opiniões é a ausência deste poder, pois, parafraseando um 

raciocínio muito antigo, a resultante da somatória de todas as opiniões seria nula. No segundo, .o 

consenso significa esse poder no seu limite máximo, uma vez que a somatória de todas as opiniões 

seria da mesma ordem de grandeza que a da população local. A efetividade desse poder está na 
censura, no descrédito e nas atitudes de desaprovação (muitas vezes refletindo-se em ações 

concretas) que, nas situações de conflito, um lado (aquele favorecido pelo consenso) é capaz de 

impingir ao outro. No caso da "política", a efetividade está na quantidade de intenções de votos que 
um fato ou argumento consegue influenciar. 

Daí se segue que, estrategicamente, um facção irá tentar estabelecer o consenso a seu favor ou 

impedir que ele seja estabelecido contra seus interesses. Neste sentido, se o consenso é impossível (o 

que neste caso pode significar não o consenso propriamente dito, mas uma resultante que lhe seja 
positiva), quanto maior for a fragmentação das opiniões, melhor para o lado que menos possibilidade 
tem de alcançá-lo. Eis, pois, a mecânica do poder da opinião: a fragmentação contrapondo-se ao 
consenso. 

Conseqüentemente, os fatos pertencerão à esfera pública à medida que provocarem ou forem 

instrumentos do faccionalismo. Em contrapartida, serão privados os que não estabelecem lados 

opostos, nem servem à manipulação de opinião. Aqui há um outro sentido da esfera privada. Os 

instrumentos que se prestam à manipulação da opinião são tão mais eficientes se desconhecidos 
(uma vez que, se anterionnente conhecidos, eles provavelmente já causaram a maior parte dos danos 
que poderiam potencialmente causar). O segredo é, então, a condição de sua máxima eficiência. Por 
outro lado, um segredo particularmente danoso pode evitar que um adversário revele segredos que 

guarda do primeiro. Destarte, a eficiência de um instrumento que pennanece na esfera privada pode 

garantir que outros instrumentos continuem privados. Assim sendo, a esfera privada significa o 

reservatório de infonnações potencialmente públicas, utilizadas com fins políticos. 

O discurso 

Embora o discurso seja relevante e importante na caracterização da esfera pública no seu sentido 
mais amplo (fatos em geral), vamos analisá-lo a partir do conflito, enquanto constituinte da 
sociabilidade, da política e da "política". Daí que, doravante, ao falarmos "fato", entenderemos 

particularmente as atividades humanas e os fatos delas diretamente derivados. 

O fato e o discurso possuem naturezas completamente diferentes. O fato é um acontecimento e 
obedece às regras do acaso; já o discurso compõe-se do enunciado. Como enunciado, o discurso é 
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uma apropriação exterior e posterior ao acontecimento. Somente depois que o fato aconteceu é que 

se toma possível julgá.:.lo à luz da moralidade, da distinção pública ou da intenção'1. 

Neste sentido, os critérios do julgamento dos quais falávamos representam os elementos a partir 

dos quais um fato qualquer pode ter sua "natureza" de acontecimento transformada num enunciado. 
A partir daí, podemos dividi-los em duas categorias. Uma primeira compreenderia os critérios morais 

e distinção pública, os quais chamaríamos de critérios adjetivos, uma vez que um fato específico 
pode ser notável ou imoral apenas depois de seu acontecimento; neste sentido, são qualidades. Uma 

segunda categoria compreenderia a intenção; a este chamaríamos de critério substantivo, porque a 

intenção antecede ao acontecimento, sendo portanto parte integrante do fato em si; i. e., um 
indivíduo não faz algo e depois tem a intenção de fazê-lo, mas uma intenção anterior levou-o a 

desenvolver aquela atividade específica. 

O enunciado, tendo em vista o conflito pelo qual queremos analisá-lo, compõe-se basicamente 

de dois elementos: a proposição e a crítica. Proposição porque uma afirmação está sujeita à prova de 
sua veracidade, sua "justa razão"; logo, baseia-se num argumento a partir do qual advoga estar 

correta. No entanto, se considerarmos que a critica também deve ter um argumento de verdade, vê

se que a relação proposição-crítica pode caminhar ad infinitum. A crítica também é uma proposição 
sujeita à réplica, que por sua vez está sujeita a uma tréplica e assim sucessivamente. Some-se a isso 

que, segundo o pensamento "nativo", uma proposição ou crítica que não possui contestação é, por 
isso, verdadeira. Portanto, uma proposição gera potencialmente uma reação. Note-se, ainda, que 

uma proposição não é necessariamente positiva - um afirmação elogiosa, por exemplo -, mas pode 
também ser negativa, i. e., uma acusação. O mesmo vale para critica, que pode ser uma acusação ou 
a defesa de uma acusação. 

Por conseguinte, a esfera pública define a transformação de um fato num enunciado que exige 
ou significa opinião ou posição. Seu poder realiza-se a partir do momento que os interlocutores (que 

neste caso podem ser tanto aqueles que estão em evidência quanto os que, dissimuladamente, lhes 
são aliados) possuem um público cuja opinião lhes será estrategicamente importante. Portanto, a 

relação das proposições, críticas e réplicas entre si, está diretamente ligada ao seu potencial de gerar 
opiniões favoráveis neste público. Dessa forma, uma proposição será tanto mais eficiente quanto 

maior for sua capacidade em convencer seus espectadores de que ela é verdadeira. 

De imediato a afirmação acima propõe a seguinte questão: como é possível demonstrar a 
validade de uma proposição? A resposta nos parece muito simples: na ausência ou na impossibilidade 

da crítica. Há dois objetivos básicos, lembremos: estabelecer o consenso ou fragmentar as opiniões. 

Em ambos os casos, por mais dificil que seja, o objetivo estratégico de uma proposição e de sua 

critica é provar sua "justa razão". 

57 Pouco importa se o indivíduo teve ou não a intenção da qual lhe acusam. o ~portante é ~ue a acusação tem ~mo 
condição de validade a afirmação de que aquele indivíduo em particular manifesta ou manifestou num detennmado 

período de tempo aquela intenção. 
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Há para isso várias estratégias. Etnograficamente, pudemos identificar algumas, o que não 
significa que não existam outras. Por exemplo. a) O indivíduo pode negar completamente os fatos de 
que lhe acusam, o que será mais eficiente quanto mais dificil for provar que aqueles fatos realmente 
aconteceram ou aconteceram de tal forma. b) Pode-se também acusar a quem lhe acusa com o 
intuito de denegrir a imagem do outro e provar que não se tem medo da acusação. c) É possível 

ainda basear a proposição ou a critica numa afirmação anterior do adversário, o que é tanto mais 

eficiente quanto maior for a dificuldade do interlocutor em negá-lo. Assim, utilizar-se uma frase que 
ele tenha inadvertidamente pronunciado na presença de várias testemunhas é uma estratégia mais 

interessante do que aquela confidenciada a apenas um "nativo" em particular. d) Pode-se, enfim, 
dizer que o outro possui um interesse ilegítimo, o que exige daquele que foi acusado que tome ações 

contrárias ao que se afirmou ser seu interesse para provar-se despossuído dele58. 

Seja qual for a estratégia utilizada para a formação do enunciado, ela se baseia na relação entre 

um acontecimento particular e categorias e/ou valores, comuns a interlocutores e público. Entre o 

acontecimento e as categorias organizadas pelas quais os "nativos" compreendem sua realidade mais 
imediata pode haver uma grande descontinuidade, preenchida pela interpretação. Etnograficamente, 
observamos que essa interpretação corresponde a uma reorganização de significados a partir da 
criação de novos significados. Isso somente é possível quando se considera que uma proposição não 

tem seu argumento de validade na coerência face a um sistema de categorias - "massas discretas 

altamente especializadas"S9 -, mas é feito tendo em vista a oposição a um interlocutor específico, ou 

ss Por exemplo, quando acusou-se um funcionário do Centro de prestar "ajuda" aos outros por receber dinheiro da 
prefeitura (uma clara estratégia de difamação), ele, para demonstrar que isso não era verdade, parou de prestar a 
assistência. Dessa forma, ele "provou" que não recebia dinheiro e, então, depois que todos se convenceram, ele voltou 
norinalmente a "ajudar" os outros. 

' 9 Lévi-Strauss, 1974: 9-10. "Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos em cuja 
linha de frente colocam-se a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião. 
Todos estes sistemas visam a exprimir certos aspectos da realidade física e da realidade social e, ainda mais, as 
relações que estes dois tipos de realidade mantêm entre si e que os próprios sistemas simbólicos mantêm uns com os 
outros. ( ... )do fato de uma sociedade situar-se sempre no tempo e no espaço, sendo sujeita à incidência de outras 
sociedades e de estados anteriores de seu próprio desenvolvimento; ainda do fato de, mesmo uma sociedade teórica 
que se imaginaria sem relação com qualquer outra, e sem dependência do seu próprio passado, os diferentes sistemas 
de símbolos, cujo conjunto constitui a cultura ou a civilização, permanecessem irredutíveis entre si (sendo a tradução 
de um sistema em outro condicionada pela introdução de constantes que são valores irracionais), resulta que 
sociedade alguma pode ser integral e completamente simbólica; ou, mais exatamente, que ela jamais virá a oferecer a 
todos os seus membros, e no mesmo grau, o meio de utilizar-se plenamente da edificação de uma estrutura simbólica 
que, para o pensamento normal, é realiz.ável apenas no plano da vida social( ... ) Uma sociedade qualquer é, pois, 
comparável a um universo em que s6 massas discretas seriam altamente estruturadas. Em toda sociedade, portanto, 
seria inevitável que uma porcentagem (aliás, variável) de indivíduos se encontrasse colocada, se se pode assim dizer, 
fora do sistema ou entre dois ou diversos sistemas irredutíveis." A citação que reproduzimos nos traz o inconveniente 
da diferença dos assuntos. Lévi-Strauss ali refere-se à doença mental, querendo demonstrar que os indivíduos 
"doentes" "apenas transcrevem um estado do grupo e tornam manifestas tais ou quais das suas constantes". Sem 
querer entrar no mérito de um tema que foge ao objeto, podemos, a partir do trecho acima, realizar a seguinte 
analogia: de um lado temos o "doente mental" - e em certo sentido o xamã - que, estando nos interstícios dessas 
massas cristalinas, pode realizar "sínteses incompatíveis" a partir de valores irracionais (que aqui tem o sentido 
matemático da constante que traduz duas ordens de grandei.a distinta, mas proporcionais). De outro teríamos a 
relação de duas ordens distintas de coisas, o acontecimento e, por exemplo, as categorias da moralidade (uma massa 
discreta e altamente especializ.ada). Neste último caso, é necessário transformar um noutro, i. e., interpretar um 
acontecimento em termos de valores morais. Nem sempre a aplicabilidade da categoria é evidente e transparente, 
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seja, para justificar um fato ou uma intenção frente à critica. Dessa forma, os signos são reagrupados 

segundo a lógica dessa oposição. Acreditamos que um exemplo ilustrará a questão. Um "político" 

conhecido como mandante de vários assassinatos tem na afirmação desse fato um dos instrumentos 

de manipulação de opinião que grupos rivais utilizam contra ele. Seus adversários afirmavam que a 

maior prova eram justamente as emboscadas que sofrera como vingança. De outro lado, o "político" 

afirmava que ele era "como Jesus Cristo porque tirava dos ricos e poderosos para dar aos pobres" e 

que as marcas de balas das diversas emboscadas que sofrera "eram suas chagas". Analisemos sua 

proposição: seu argumento de verdade está na referência à religiosidade popular, por meio de figura 

de Jesus Cristo. No entanto, Cristo nunca foi um redistribuidor de renda - tarefa mais apropriada a 

um Robin Hood. Bem ao contrário, o cristianismo enquanto doutrina marca-se por uma radical 

diferenciação entre o mundo dos assuntos mundanos e o mundo divino da salvação: dai a César o 

que é de César e a Deus o que é de Deus, nos ensina60. A partir da confusão dessas duas esferas, 

desse "erro" fundamental, o "político" acima pode afirmar a igualdade entre chagas e balas: ambôs 

demonstram o sofiimento do salvador. Além disso, a proposição utiliza-se de uma outra faceta da 

justificativa política: está implícita aqui a idéia da "ajuda" que deve mover o "político" no uso do 

"poder" e a luta contra os ricos e poderosos na promoção da eqüidade social (vide Capítulo V). 

Observe-se que a coerência da justificativa não está ligada à análise da doutrina, mas à associação de 

Jesus Cristo à idéia de redistribuição. Concretamente, esta associação baseava-se nos "favores" que o 

"político" prestava aos eleitores para arregimentar prestígio e intenções de votos futuras. Destarte, 

este "político" consegue, manipulando a religiosidade popular e os valores pelos quais a ação política 

deveria pautar-se, evitar que o poder da opinião contrária ameaçasse futuros empreendimentos 

eleitorais. 

posto que é impossível prever e classificar todas as situações possíveis e a aplicabilidade dos valores em cada uma 
delas. Some-se a isso a existência do conflito, i. e., dois ou mais grupos rivais competindo pelo enunciado mais 
verdadeiro. Ora, o interesse, conveniência pessoal ou apego a princípios também são constantes irracionais, na 
medida que eles, além de se basearem numa relação conjuntural histórica e espacialmente específica, que é . o 
acontecimento, são frutos de decisões subjetivas dos sujeitos. A questão então é a possibilidade dessas re
simboli.zações reorganizarem os sistemas simbólicos dos quais se originaram. Podemos citar Sahlins: "( ... )as pessoas 
organizam seus projetos e dão sentido aos objetos partindo das compreensões preexistentes da ordem cultura. Nesses 
termos, a cultura é historicamente reproduzida na ação. Mais adiante, cito uma Observação de Clifford Geertz, para 
quem um evento é uma atualização única de um fenômeno geral, uma realização contingente do padrão cultural - o 
que poderia ser boa caracteriz.ação tout court da própria história. Por outro lado, entretanto, como as circunstâncias 
contingentes da ação não se conformam necessariamente aos significados que lhes são atribuídos por grupos 
específicos, sabe-se que os homens criativamente repensam seus esquemas convencionais. É nesses termos que a 
cultura é alterada historicamente na ação. Poderíamos até falar de 'transformação estrutural', pois a alteração de 
alguns sentidos muda a relação de posição entre as categorias culturais, havendo assim uma 'mudança sistêmica'" 
(Sahlins, 1990: 7). A discussão acima corresponde à relação entre estrutura e história que, nas palavras de Sahlins, 
assume a seguinte forma: "o que os antropólogos chamam de 'estrutura' - as relações simbólicas de ordem cultural - é 
um objeto histórico." Portanto, ao resolvermos tratar a questão da mudança do significado (re-significação), num 
"espaço" bem definido (a esfera pública), estamos num certo sentido propondo que o acontecimento e os significados 
se encontram no enunciado (na sociabilidade portanto), abrindo caminho à modificação. Evidentemente, os nossos 
dados não contemplam um grande período histórico; logo, restaria a questão de como, e a partir de que meios, estas 
sínteses incompatíveis são capazes de modificar a estrutura. 

60 Vide, neste sentido, Dumont, "Gênese, 1 -Do Individuo-fora-do-Mundo ao Individuo-no-Mundo" (1985: 35-71). 
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Por conseguinte, quando há uma relação de forças os significados são tomados não pela sua 

relação com um conjunto sistêmico e bem estruturado de outros significados, mas pelo seu potencial 

em justificar a oposição ou uma posição particular dentro de um conjunto de acontecimentos. Esta 

estratégia será tão mais eficiente quanto maior for sua capacidade de criar significados coerentes e 

quanto mais importantes para o público forem as categorias de que se utilizar. 
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CAPITULO V - DA IGUALDADE E DA DESIGUALDADE 

A desigualdade e a igualdade têm muito a ver com a política. Estão no centro do pensamento 

político de Marx e Rousseau, para citar apenas dois exemplos. Evidentemente que não se trata aqui 

de propor a revolução em Corte de Pedra, tampouco de caracterizar o povoado como um paraíso 

rousseauniano onde o homem nasce e permanece livre. A questão aqui diz respeito à análise 

etnográfica da igualdade e da desigualdade e sua relação com o poder e o "poder". 

Por igualdade entenderemos o fato dos homens pensarem-se e agirem como iguais~ por 

desigualdade, o contrário, i. e., o fato dos homens pensarem e agirem como se houvesse entre eles 

diferenças, ou seja, como se, por algum motivo e de alguma forma, uns fossem superiores aos 
outros. 

A igualdade 

A idéia de igualdade está profundamente arraigada no pensamento do "nativo" de Corte de 

Pedra. Se lhe indagarem, o "nativo" invariavelmente responderá que todos são iguais. Justifica-se 

dizendo que "se todos tinham fé e rezavam frente a Deus, então seriam iguais" (igualdade pelo 

pertencimento, prática de uma mesma fé) ou "todos somos iguais, porque todos somos filhos de 

Deus" (igualdade derivada da criação de todos por um mesmo ser supremo) ou "todos são iguais 
perante a Deus" (igualdade dos indivíduos frente a Deus) ou, ainda, "porque todos igualmente viram 

pó" (igualdade baseada na transitividade da matéria, o que reifica sua origem extra mundana). A 

propósito, não podemos deixar de citar Dumont: 

O que nenhuma religião indiana atinge plenamente e é dado desde o começo no cristianismo, é a 
fraternidade do amor de Cristo e por Cristo, e a igualdade de todos que daí resulta, uma igualdade que, 
insiste Treltsch em sublinhar "existe puramente na presença de Deus". Em termos sociológicos, a 
emancipação do indivíduo por uma transcendência pessoal, e a união de indivíduos-fora-do-mundo 
numa comunidade que caminha na terra mas tem seu coração no céu, eis, talvez, uma fórmula passável 
do cristianismo. (Dumont, 1985: 44) 

Em Corte de Pedra, esta fórmula altera-se. A comunidade de seres iguais não existe apenas na 

presença de Deus, mas também na relação entre os homens. Entretanto, esta modificação não é um 
traço exclusivo e isolado do povoado; pelo contrário, é perfeitamente coerente com os 
desdobramentos posteriores da fé cristã, que tem na Igreja seu principal agente a partir de meados do 

século VIII. Novamente recorremos a Dumont: 

"do nosso ponto de vista, o que importa aqui, em primeiro lugar, é a mudança ideológica que assim se vê 
começar e que será plenamente desenvolvida mais tarde, de um modo totalmente independente do futuro 
reservado, de fato à pretensão papal [a apropriação dos territórios imperiais na Itália pela Igreja]. Com a 
reivindicação de um direito inerente ao poder político, introduz-se uma mudança na relação entre o 
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divino e o terreno: o divino pretende agora reinar sobre o mundo por intermédio da Igreja, e a Igreja 
torna-se mundana num sentido em que não o era até então." (Dumont, op. cit.: S9) E continua, "Esta 
nova configuração é rica de sentido e de desenvolvimentos históricos subseqüentes. Deve ser evidente 
que, num sentido geral, o indivíduo cristão estará doravante mais intensamente implicado no mundo. A 
fim de se manter ao nível das instituições, o movimento tem, como os movimentos semelhantes que o 
precederam, dois efeitos opostos: se a Igreja se torna mais mundana, inversamente o domínio político 
passa agora a participar mais diretamente dos valores absolutos, universalistas. Por assim dizer, ele é 
consagrado de um modo inteiramente novo. E podemos assim aperceber-nos de uma virtualidade que 
será reali7.ada mais tarde, a saber, que '""" 1111ü/aik polltka patticular possa, por sua ve:, emergir 
como portadora tk valores absobdos. E tal é o Estado moderno, porquanto ele não está em continuidade 
com outras formas políticas; é uma Igreja transformada, como se vê no fato de não ser constituído de 
diferentes ordens ou funções mas de indivíduos - um ponto que o próprio Hegel não admitiu." (Idem: S9-
60, grifo nosso) 
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Eis, em nossa opinião, o ponto principal: o Estado é portador de valores absolutos. Assim 

sendo, o governo (enquanto personificação do Estado) incorpora uma série de expectativas que, em 

sua "origem", são religiosas: a idéia de "ajuda" e sua justificativa na caridade cristã (cf pág. 72), a 

intencionalidade desinteressada em trabalhar para o "povo" ( cf pág. 50), a autoridade política que · 

deve pairar acima de todos os interesses particulares ( cf pág. 119) e tem como função fundamental 

manter a ordem em contraposição ao caos (cf pág. 60), o presidente como baluarte do 

comportamento moral (cf pág. 120), etc. 

Nosso argumento aqui é ligeiramente diferente daquele que expúnhamos no Capítulo II. Lá 

afirmávamos que as justificativas das ações "políticas" eram, em grande parte, retiradas do discurso 

religioso. Neste momento, entretanto, argumentamos que o próprio Estado representa valores 

absolutos, que, antigamente, existiam apenas, como diz Dumont, fora-do-mundo. 

Por conseguinte, a igualdade da religiosidade popular (que pode ou não ser católica, mas sem 

dúvida sofre sua influência), por meio realização do valor absoluto da igualdade dos indivíduos-fora

do-mundo no mundo dos assuntos mundanos, a partir do governo. Neste sentido, ela é política. 

A desigualdade 

Os "nativos" não possuem a percepção da desigualdade tal como definimos acima. Dada a 

igualdade fundamental entre todos, a desigualdade acaba por transformar-se na constatação da 

diferença. Bastante ilustrativa é a oposição entre "ricos" e "pobres". Os "nativos" não dizem haver 

desigualdades nessa oposição, mas duas "diferenças": a "financeira" e a "social", causada pela 

primeira, "porque os pobres ficam acanhados com os mais ricos e não se aproximam, pensando que 

aquele não era o seu mundo", ou "porque os ricos pensam que sua riqueza os toma diferente dos 

outros". Segundo a percepção "nativa", nenhuma das duas "era verdade". Conseqüentemente, a 

"diferença" seria devida ao acanhamento do pobre face à riqueza do rico ou a soberba do rico frente 

ao pobre. Esta "diferença", então, não é resultado da distribuição desigual da riqueza, mas do 
comportamento dos indivíduos frente ao fato, considerado legítimo, da riqueza e da pobreza. A 

desigualdade como "diferença" acaba por reafirmar a igualdade entre os homens: a "diferença" 

social, apesar de um dado concreto para a mentalidade "nativa", não é verdadeira; como falsa 

consciência, reifica a igualdade de que todos somos portadores. 
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Entretanto, a observação etnográfica demonstra a existência em Corte de Pedra de várias formas 

de desigualdade. Elas baseiam-se na posse de um bem material ou simbólico qualquer, de modo que 

se definem dois grupos: aqueles que possuem e os que não possuem tais bens. São, portanto, 

pensadas como oposições dicotômicas: "ricos" e "pobres", "homens" e "mulheres", "doutores" e 

"tabaréis", "autoridades" e "cidadãos". Antes de analisá-las, é preciso mencionar que estas 

categorias, ao mesmo tempo que estabelecem uma desigualdade fundamental, criam duas igualdades 

derivadas, i. e., definem dois grupos opostos (os superiores e os inferiores), de forma que os 

membros desses dois grupos consideram-se iguais aos outros membros do mesmo grupo, pelo fato 

comum de encontrarem-se juntos num dos pólos dessa relação. Há, por conseguinte, dois problemas 

a observar nas oposições acima: os traços que serão realçados para marcarem as distinções entre 

dois pólos antagônicos, e os que serão reafirmados como símbolos de identidade dos grupos em 

particular. 

"Ricos" e "Pobres" 
A oposição entre "ricos" e "pobres" é baseada na posse da riqueza material. Embora possamos 

afirmar que "rico" é aquele que possui recursos financeiros e/ou econômicos acima de um 

determinado nível socialmente definido (enquanto o "pobre" é aquele que, ao contrário, não os 

possui), esta definição não daria conta de todos os contextos em que a oposição "ricos" e "pobres" é 

mencionada. 

Eis, aliás, o ponto principal desta questão: antes de serem categorias objetivas, elas pertencem 

ao domínio do discurso. Enquanto discurso, a oposição depende da relação entre dois interlocutores 

específicos, de forma que o limite entre riqueza e pobreza é, neste caso, bastante flexível. 

Mencionaremos a seguir quatro situações que, além de ilustrarem a flexibilidade deste limite, 

etnograficamente se mostram recorrentes. A primeira delas relaciona-se com a inclusão do povoado 

na sociedade abrangente. Aqui considera-se que todos em Corte de Pedra são "pobres", porque, 

comparados com os habitantes de regiões mais ricas, eles efetivamente o são. A percepção do 

conflito entre estas regiões está ligada à distribuição dos recursos do governo. Dizem os "nativos" 

que eles vão para as regiões mais ricas, ao invés de serem destinados às mais pobres. 

A segunda está vinculada à distribuição espacial do povoado. As pessoas que moram nas partes 

mais pobres do povoado (principalmente na região baixa e, um pouco menos, na rua da Lama) dizem 

que os habitantes da praça (ou da "rua") são "ricos", enquanto eles são "pobres". A própria União de 

Moradores é considerada "coisa de rico", pois se localiza na parte do povoado onde eles moram. 

Também aqui, o conflito é percebido a partir da distribuição dos beneficios do governo. Os "nativos" 

das regiões menos favorecidas dizem que eles chegam primeiro na praça. 

A terceira situação é aquela que se dá entre os comerciantes e agricultores. Os agriculturos 

afirmam que os comerciantes são "ricos", enquanto eles são "pobres". O conflito está na manipulação 

do preço dos produtos agrícolas pelo comerciante, que é tanto menor quanto maiores forem as 

possibilidades de vendê-lo em regiões próximas. Assim, o preço ~a banana, por exemplo, é mais 
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dificil de ser manipulado do que o do cravo, cujos compradores estão predominantemente em São 

Paulo. Esta manipulação lança mão de estratégias muito semelhantes àquelas utilizadas pelos gropos 
políticos, como, aliás, discutíamos na página 43. 

A quarta é o conflito que ocorre entre "grandes" ("ricos") e "pequenos" ("pobres"). "Grandes" e 
"pequenos" constituem metáforas que tanto podem significar a propriedade da terra como o "poder", 

freqüentemente os dois juntos. "Grandes" são aqueles que se apropriam dos beneficias do governo: 

financiamentos para produção, acesso à tecnologia, subsídios, mudas de cacau, etc. Enquanto isso, o 

"pequeno", a quem, segundo o pensamento "nativo", estes recursos deveriam ser dirigidos, acaba 

sendo prejudicado. 

Conseqüentemente, na falta de um limite preciso para definir a oposição "pobres" x "ricos", é 

preciso recorrer ao expediente da relação mantida entre os interlocutores. Daí que podemos definir 
"rico" como aquele que está em melhores condições econômicas do que seu interlocutor, o "pobre". 

Além disso, esta oposição é usada de forma conjuntural; dependendo da situação, um mesmo 

interlocutor irá negá-la ou afirmá-la. Assim, quando falam da distribuição dos recursos do governo, o 

"nativo" se diz "pobre", argumentando que o governo parece ajudar somente aqueles que são "ricos" 

(seja às regiões ricas, seja pelo asfalto e a iluminação pública que chegam primeiro onde moram os 

"ricos", seja aos "grandes" ao invés dos "pequenos"). Por outro lado, este mesmo "nativo" negará 

esta "diferença" quando se trata, por exemplo, de falar da quantidade de carne que compra na feira, 

pois neste segundo caso o que está em jogo é a noção de igualdade básica dos indivíduos que 

discutíamos atrás. 

Logo, a oposição "ricos" x "pobres" mostra-se incapaz de constituir-se como consciência de 

classe, e, portanto, incapaz de construir grupos politicamente organizados. São dois os motivos para 

que isso ocorra. O primeiro é o fato, aludido acima, da contextualidade do uso dessas categorias. O 

segundo é que, mesmo dado um limite socialmente estabelecido que definiria os que são "ricos" e os 

que são "pobres", ambas os grupos seriam recortados pelo faccionalismo de gropos políticos rivais, e 

a definição dos participantes destes últimos, como vimos, obedece a outros critérios (amizade, 

parentesco, etc.). 

Entretanto, embora a oposição "pobres"/"ricos" não sirva à organização política de classe, nem 

por isso ela deixa de ser "politicamente" operativa (cf. pág. 114, adiante). Considera-se que ao 

governo cabe o papel de reverter a "diferença" entre "ricos" e "pobres", o que para o pensamento 

"nativo" significa a distribuição dos seus beneficios às pessoas mais carentes e "pobres", em 

detrimento dos "ricos". Dessa forma, o presidente, o governador ou o prefeito estão como a 

equilibrar, por meio do uso do "poder", a "diferença" entre os "ricos" e os "pobres". Esta expectativa 

é perfeitamente coerente com a idéia do interesse desinteressado que deve ser o motivo que leva o 

"político" à "política". Entretanto, uma vez que a constatação empírica é bem outra, a oposição entre 

"ricos" x "pobres" transforma-se tão somente numa ferramenta para angariar votos. Dessa forma, 

todos os candidatos dizem pertencer ou servir aos "pobres" não importando o que isso possa custar 

aos "ricos". 
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Homens e mulheres 
O bem simbólico que o "homem" possui, ao contrário da "mulher", é a "liberdade". Por 

"liberdade" o "nativo" entende a possibilidade de satisfazer apetites sexuais. Aqui estão também 
incluídas farras com os "amigos", idas à praia, etc. Assim, a "liberdade" não se constitui em categoria 

política, porque, ao invés de significar a libertação da necessidade (como emancipação da pobreza ou 

da dominação), significa a liberdade de realizar uma forma muito específica de necessidade: a 

sexualidade. 

A desigualdade do uso dos corpos não está apenas no casamento, mas lhe é anterior: espera-se 

que a "mulher" case "inocente" (i. e., virgem), mas exige-se do "homem" experiência. Não dista 

muito no tempo a vigência do direito do marido de devolver a esposa que não fosse virgem no dia do 

casamento. Daí se segue que o grande cuidado dos pais em relação à virgindade da "moça" ("moça" 

é a mulher que ainda não teve relações) é um ponto de grande conflito: eles a vigiarão, estabelecerão 

horários, cercearão suas idas e vindas, tudo em nome de sua inocência. Evidentemente que a 

pretensão dos pais entra em conflito com a vontade da filha de sair, passear, namorar: sua obrigação 

é obedecê-los, mas sua vontade, muitas vezes, a leva a desobedecê-los. Caso a "moça" tenha 

relações, mas esconda o fato dos pais, ela vira "moça enrustida", i. e., aquela que, embora não seja, 

afirma que ainda é. O pai, se sabe que a filha é "moça enrustida", pode exigir o casamento (neste 

caso deve falar com os pais do rapaz) ou finge não saber e, neste caso, continua impondo restrições 

a sua filha na esperança de que ela se case com o primeiro. Uma forma deles se casarem é o rapaz ir 

ao pai da "moça" dizer-lhe que a tinha "tirado de casa", i. e., tido relações com ela. Ora, esta última 

expressão é muito significativa: o fato de ter relações sexuais não é próprio das "moças" que ainda 

vivem na casa dos pais, pois então elas se transformam em "mulheres". Por conseguinte, o casamento 

(que tira a moça de casa) significa não só a emancipação da "moça" dos seus pais e sua 

transformação em "mulher" (e as relações sexuais lhe seria agora moralmente permitidas), como 

também sua submissão a um outro senhor, o seu marido. 

Para a "mulher", o casamento (cujo modelo ideal é o do casamento às antigas61) significa uma 

"prisão", no sentido de que não poderá mais realizar suas vontades (sair, encontrar outros "homens", 

61 Um casamento às antigas tinha algumas fases a serem cumpridas. Naquele tempo, levava-se o rapaz para conhecer 
a moça - eles apenas se viam - e, depois. se ela lhe interessasse, ele escreveria ao pai, pedindo a moça em casamento. 
Próspero foi a Mutuípe conhecer uma prima de D. Abdúlia, mas ficaria na casa do pai~ O~ympio, que, então, 
era um seu conhecido. A mãe de D. Abdúlia lhe diria que aquele moço, que ela achara borutão, viera. conhecer a sua 
prima para pedi-la em casamento. A moça foi pegar água, almoçaram e foram t~os à casa da pn~. Durante o 
trajeto 05 futuros nubentes trocariam olhares enviesados. Após o tempo co~veruente, segundo a euqueta local, 
Olympio levantou-se, despediu-se, disse que sua casa ficava lá e que, se ele prectsasse de algo, o procurasse. Próspero 
levantou-se e retrucou que iria consigo. Segundo consta, neste momento a prima percebeu que perdera um ~m 
partido. De fato, dali a seis meses, uma carta de Próspero pede a mão de D. Abdúlia ... O pai da m~ r~s~ndi~ o 
pedido também por carta; caso a resposta fosse positiva, o pai marcava uma ~ta ~ o rapaz 1r ajustar o 
casamento (marcar a data), quando, então, se fazia a primeira festa: a segunda sena no dia do casamento. En~~to 
0 

casório não vinha, a moça preparava o eruêoval, e o homem plantava a roça ~ construía a casa. Ele a visitava 
periodicamente e lhe escrevia cartas. Naqueles tempos, dificilment~ alguém casana .com ~ mulher que não f~sse 
virgem Ainda hoje vêem-se noivos passeando na roça, como o f3Zlam outrora: a noiva V31 à frente com uma amiga, 
e 

0 
noi~o, sozinho: uns, talvez, som atrás-, a segui-las. Porém, as senhoras mais idosas reconhecem que, com os 
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etc.). Além disso, cumpre-lhe certas obrigações com a casa (mantê-la arrumada, cozinhar, lavar, 
passar, etc.). Enquanto isso, o "homem" mantém sua "liberdade", no sentido de que não lhe é 
proibido o convívio com outras mulheres. Se um homem possui uma amante, não lhe será feita 

nenhuma repreensão social (aliás em muitos casos ele está apenas cumprindo seu "papel"62); a sua 

esposa possui uma grande gama de atitudes possíveis, sem que com isso lhe sejam feitas 

considerações pejorativas. A única atitude pela qual ela seria condenada é ir embora. Por outro lado, 

se é a mulher quem possui um amante, ao homem não cabe outra alternativa (caso o fato se tome 

público), senão, no mínimo, expulsá-la sumariamente; qualquer outra atitude menos firme seria muito 

mal considerada. O conflito está justamente na realização da "liberdade" do "homem" em relação à 

"prisão" da mulher; daí surge o ciúme de um e outro. O ciúme, no caso do homem, é uma forma dele 

lidar com a repreensão social que lhe caberia caso sua mulher o "traísse" com um amante: desta 

forma, ele reifica a condição de submissão sexual da mulher. Já o ciúme da mulher é uma forma dela, 

senão impedir, ao menos diminuir as aventuras de seu esposo. 

Estamos, portanto, de volta ao poder, uma vez que ao marido ou ao pai a mulher deve 

obediência. E daí surgem duas características que estão vinculadas à existência do poder: a 

contestação e a sua reificação. Tomar um amante, e. g., não deixa de ser uma forma de contestação 

da autoridade do marido, por meio da negação da submissão sexual que a mulher lhe "deve". Por 

outro lado, o marido tem de afirmar e reafirmar o poder a todo instante; há para isso uma série de 

pequenas etiquetas e rituais dos quais falar de outras mulheres, sair para farra, sentar-se no lugar 

privilegiado à mesa, etc. são demonstrações visíveis. 

A justificativa "nativa" para esta desigualdade é o fato de que o "homem" sustenta a casa e os 

filhos. Com efeito, a propriedade do dinheiro que, dizem os "nativos", define o "rico" e o "pobre", 

aqui, com base na diferença biológica, introduz a desigualdade social dos papéis de "homens" e 

"mulheres". Num e noutro caso, embora com conseqüências diferentes, a causa da desigualdade é a 

mesma. 

Enfim, é preciso considerar que a desigualdade entre os sexos implica a definição de dois grupos 

opostos: o dos "homens" e o das "mulheres". Ora, se o homem e a mulher são desiguais, os homens 

enquanto "homens" são, a princípio, iguais, o mesmo º"°rrendo com as mulheres. Daí que nos resta 

examinar como é construída a 1) igualdade entre "homens" e 2) entre "mulheres". 

1) Ser "homem" exige vários comportamentos. Implica em submeter sexualmente a mulher, na 

demonstração da capacidade sexual (todos estamos comprometidos com as façanhas de nossas 

namoros atuais, as moças não conseguem "segurar-se". Apesar deste não ser mais o ritual que empiricamente 
acontece, nem por isso deixou de ser o modelo ideal de casamento. 

62 Como é o caso de um "nativo" que, embora morasse no povoado, passava, durante a semana, dias seguidos na roça. 
Lá haveria uma mulher que começara a por em questão seus brios de "homem", e o resultado fora uma criança que 
estaria por nascer. Ele afirmava que era respeitador, mas chegava uma hora tinha de cumprir o seu "papel", senão a 
moça começava a espalhar histórias, e ele ficava falado. Para sua esposa, o problema do filho era da outra, visto que 
fora ela a culpada da situação. 
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virilhas63!). Implica no cumprimento da palavra empenhada, mesmo quando seja prejudicial aos seus 
interesses64. Implica em sustentar a casa, etc. Dessas, a característica mais significativa dos "homens" 

de Corte de Pedra, na visão dos habitantes de regiões circunvizinhas, é a violência. No município de 

V alença6s, do qual o povoado já fez parte66, Corte de Pedra é conhecido como "terra de matador"67. 

A violência é resultado da determinação dos "nativos" de irem até às últimas conseqüências para 
afirmar a sua condição de "homens". Neste assunto, não são toleradas contestações68 : ser "homem" 

63 Um senhor, um tanto jocosamente, afirmava que o antropólogo precisava conhecer uma velha prostituta do 
povoado, a mesma que iniciara a um nosso conhecido. Ante a recusa do antropólogo, o senhor retrucou que além de 
melhorar a análise, ele "tinha" de fazê-lo. As brincadeiras masculinas freqüentemente versam sobre as relações com 
o outro sexo, nem sempre de maneira elogiosa. 

64 Com efeito, um comerciante muito bem sucedido reclamava que seu filho vendera grande parte da farinha do 
armazém por um preço inferior àquele que, no mesmo dia, um outro comprador oferecera no balcão. Segundo o pai, 
o filho não quisera desfazer o negócio porque empenhara sua palavra; ora, argumentava o pai, convém vender pelo 
melhor preço! No bar, outro comerciante afirmava que, se o sujeito lhe empenhasse sua palavra, precisava ter a 
hombridade de cumpri-la. Certa vez, jogávamos sinuca (embora o antropólogo tenha sempre se recusado a arriscar 
seus parcos recursos), quando chega um sujeito afobado, pedindo ajuda ao meu parceiro: no calor da bebida ele 
vendera seu carro por um preço muito inferior ao seu valor real, e apesar de reconhecer o mal negócio que fizera, 
empenhara sua palavra, e via-se pela sua expressão de sofrimento, que não podia retirá-la. Meu parceiro concordou 
em ajudá-lo, dizendo que o dono do carro já havia lhe prometido a venda; virando-se para o antropólogo completou: 
as pessoas gostavam da desgraça alheia. 

65 Valença é uma cidade turística de muito prestígio. Morro de São Paulo, uma pequena ilha em seu litoral, 
antigamente uma fazenda, hoje atrai turistas de todas as partes do mundo. Não raro, caminhando pela praça, à frente 
da Câmara de Vereadores da cidade, cujo cofre guarda uma assinatura de D. Pedro II, motivo de orgulho para aquela 
emérita casa, pode-se ser surpreendido por algum idioma que, apesar de conhecido, nos pareceria insólito ao lado de 
pescadores tão baianos: "Marie, ou-est-ce le supermarché?". Um paulista, freqüentador de "Morro" - onde possui um 
terreno -. contar-me-ia que ali há toda uma vida "aborígene" que não se mistura com a dos turistas. Esse talvez seja 
um bom retrato de Valença. Naquela mesma lanchonete, um moço - que acabara de voltar de Salvador, fora ver o 
show do Caetano Veloso - ouvia um disco do Pink Floid e reclamava do continente: para ele o "Morro" era sinônimo 
de sua liberdade pessoal, o que lhe significava o fim da tirania do relógio e dos horários; já não mais agüentava a 
vida agitada da cidade grande, onde, aliás, se criara. Agora tinha uma plantação de cocos. Ademais, Valença é o 
berço da primeira fábrica de algodão do país (o que os enche de soberba): seu processo de urbanização é bastante 
antigo; No seu cartório de imóveis, as genealogias de certas propriedades (a sucessão de seus proprietários) podem 
ser traçadas à distância de mais de cem anos. 

66 Antes da emancipação do município de Tancredo Neves em 01/01/90. 
67 Assim, e. g., uma moça que trabalhava numa lanchonete em Valença, quando soube que o antropólogo estava 

pesquisando em Corte de Pedra, arregalou os olhos e comentou que aquela era uma região de "matador". Em Corte 
de Pedra, o irmão de um de seus moradores - naturais, ambos os irmãos, doutras pradarias - afirmava que a violência 
dos "homens" percorria todo o sul da Bahia. Um antigo funcionário do IBGE contava-me de suas aventuras pelo 
"interior", dentre as quais citava uma em Corte de Pedra. Segundo ele, o "povo" não teria ali muitos escrúpulos em 
matar forasteiros; dizia aquele senhor que, certa vez, numa viagem em busca de dados para o instituto, passara pelo 
povoado e apercebera-se, enquanto subia um dos caminhos que levavam às fazenda, de um moço que o seguia 
correndo. Desmontou e foi falar com uma criança, o que, para ele, o salvara, pois dera tempo ao seu perseguidor de 
percebê-lo inofensivo. Essa característica é ignorada pela maioria dos pesquisadores médicos que são dotados de uma 
certa imunidade. Entretanto, um jovem médico americano de passagem pela região (um daqueles que nada fala em 
português) dizia, quando íamos beber ao fim do dia - e lá bebe-se muito, pesquisador ou "nativo" -, que as áreas mais 
pobres dos EUA são muito perigosas, e que lá nunca faríamos o que, naquele momento, fazíamos: talvez estivesse 
um pouco assustado com a aventura. Demais, os habitantes de Corte de Pedra sabem dessas histórias que se contam 
deles (e, em certo sentido, isso os deixa orgulhosos), mas afirmam que, apesar das pessoas de fora considerá-los 
muito violentos e perigosos, eles eram como eu bem poderia ver: viviam normalmente. 

68 A esse respeito contam-se duas histórias tão antigas quanto ilustrativas. Há muito tempo vivia ali um sujeito 
conhecido pela facilidade com que arranjava motivos para uma boa briga, comportamento que até seria comum e 
aceito, não fosse o seu exagero e violência. "Combinou-se", então, uma festa, uma conspiração. É costume do 
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exige que se prove merecedor de assim ser chamado. Não há escolha, é preciso ir até o fim, às 

últimas conseqüências, eventualmente matar ou morrer~ para ser "homem" é preciso ser "macho". 

Logo, a violência nada mais é do que o resultado mais evidente da mais importante das atitudes que 

ser "homem" implica: o enfrentamento. O enfrentamento (a disposição de ir às últimas 

conseqüências frente a uma ofensa ou a um desafio, literalmente a matar ou morrer) constitui a 

característica masculina da igualdade69. Do ponto de vista individual (indivíduo como uma categoria 

metodológica), significa não deixar impune as agressões de outrem, sejam elas verbais ou tisicas 

(freqüentemente primeiro verbais, depois tisicas). Dessa forma, o conflito é intrínseco à idéia de 

igualdade masculina. 

Esta atitude é extensível aos parentes e "amigos" muito chegados70. Um homem pode ofender

se, de forma a ter uma reação violenta, tanto por comentários que lhe são dirigidos, como por outros 

feitos contra pessoas que lhe são muito próximas71 . Por outro lado, este tipo de fidelidade exige 

visitante, ao sentar-se na mesa de seu anfitrião, deixar de lado as armas (facões, facas, revólveres, garruchas, etc); lá 
é raro, ainda hoje, andar-se "puro" (desarmado). Quando estava à mesa, ouve-se um grito: "briga". Ele se levanta 
correndo, como, aliás, sabia-se, sempre o fazia, para dar expediente na arruaça; mal saiu à porta, foi atacado pelos 
mais de quarenta homens presentes. Desfalecido, seria levado à cidade, morrendo no caminho. O inquérito policial 
descobriria que ninguém sabia do responsável por aquele crime, wna vez que brigas em festas são comuns e 
dificilmente apuram-se os responsáveis. O segundo caso aconteceu nos tempos em que Corte de Pedra florescia e 
prosperava à beira da estrada de terra. Um senhor, conhecido pelos seus poderes de bruxo, sentou-se num dos hotéis 
do povoado a beber, dali a pouco, sai sem pagar e sem dar satisfação ao proprietário: senta-se num outro bar e, em 
voz alta. começa a falar que naquele povoado não haveria "homem" nenhum. O proprietário do primeiro 
estabelecimento, sabendo do ocorrido, cruza na rua com o delegado e lhe pergunta se ele o acompanhava para matar 
um sujeito: "só se for agora", responderia o segundo. O "bruxo" foi levado à Valença e, apesar do péssimo estado em 
que se encontrava, sobreviveu. Mais tarde faria as pazes com o dono do estabelecimento a quem ofendera, pedindo
lhe a amizade. Nos dois casos, o motivo da violência coletiva que se praticou contra um elemento distinto não foi a 
violancia do primeiro, nem a fanfarronice do segundo, mas o fato de que, por meio delas, os dois elementos 
questionavam a qualidade de "homens" dos habitantes do local. O que foi suficiente para superar o medo da 
violancia do primeiro e os "poderes mágicos" do segundo. 

69 Aqui não podemos deixar de citar Maria Sylvia de Carvalho Franco, "O Código do Sertão" (Franco: 1969). Ali, a 
autora já chamava atenção para o fato de que as relações comunitárias tinham como uma de suas características a 
violência. 

70 Um dos guardas responsáveis pela ordem no povoado - eram dois - contava que havia poucas brigas, mas se 
aconteciam, geralmente saiam tiros ou facadas. Poucos dias depois de irmos embora (na segunda viagem à Corte de 
Pedra), um rapaz morreria com um pequeno canivete enfiado na jugular. O motivo da briga foi que o primeiro 
começou a falar mal do pai do segundo que, ofendido, reagiu (parece que eram parentes). O pai do assassino, o qual, 
aliás, evadira-se, dizia que nunca mais gostaria de ter problemas com a justiça. e que dali em diante evitaria ao 
máximo quaisquer confusões, mesmo se lhe ofendessem. Ainda durante a segunda viagem, um menino morreu e, 
imediatamente, pensou-se que fosse por conta de wna briga com outros garotos. No bar, ao anoitecer daquele dia, um 
rapaz dizia categoricamente que, se o defunto fosse seu irmão, ele mataria o assassino. Uma vindita vespertina. Vuia 
a saber mais tarde que quem o matara fora, na realidade, sua própria mãe: assim contou-me um dos policiais 
responsáveis pelo inquérito. Essa hipótese fora aventada, já no dia seguinte ao da morte, pela familia dos garotos 
acusados. 

71 O exemplo mais interessante que possuímos aconteceu com o antropólogo. Um dos "nativos" que dele se tornou 
"amigo" um dia entra furioso pela porta adentro e conta o seguinte caso: wna garota tinha lhe dito que achava que o 
antropólogo fosse gay. Evidentemente tratava-se de wna tentativa de obrigá-lo - o antropólogo - a "namorá-la", pois 
frente a uma afirmação dessa ele teria de tomar wna providência, "cumprir o seu papel". Do que importa ao nosso 
assunto, a reação do amigo foi contundente: além de falar duramente com a garota. exortou o antropólogo a tomar 
uma providência~ ele tinha se sentido tão ofendido como se fosse ele que estivesse à berlinda. 
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daquele a quem se defende compromisso igual. Ora, esta é a mesma "fidelidade" que se espera dos 

membros de um mesmo grupo político. 

Além disso, também o "político" deve estar disposto a ir às últimas conseqüências. Daí que o 

enfrentamento não se esgota no universo masculino, posto que no campo "político" as pessoas 
dispõem-se a matar ou morrer. A conseqüência de não proceder assim é perder prestígio eleitoral72. 

Para ser "político" é preciso ser "macho". 

Esta característica - o enfrentamento - é facilmente observável nalgumas atividades bastante 

populares entre os "nativos", como o dominó e a sinuca, atividades, aliás, consideradas masculinas73• 

Concretamente, no próprio decorrer da partida, os lados envolvidos na disputa implicam-se, 
agridem-se verbalmente (dentro de certos limites), testam-se, fazem graça ... ; em uma palavra: 

enfrentam-se, manuseando algumas das categorias "nativas" que definem o que ser "homem" 

significa 74. Destarte, ao mesmo tempo em que o resultado - a vitória ou a derrota - é desigualmente 
compartilhado (na mesma partida, há vencedores e vencidos), reifica-se - igualitariamente - a 
condição de "homem" dos participantes, uma vez que, para jogar, é preciso enfrentar-se, ser 

"homem". 

Estas práticas são vistas como "brincadeiras". As "brincadeiras" não se restringem aos jogos, 

bem ao contrário, têm lugar no correr do dia, contando, em certos contextos, com a participação das 

72 Não é à toa que o administrador de Corte de Pedra estava disposto a fazer valer sua autoridade mesmo em 
detrimento de sua vida: se ele aceitasse o desacato à sua decisão de retirar o estacionamento de jegues da praça, ele, 
provavelmente, não mais a possuiria; de outro lado, se ele recuasse mediante a ameaça que o outro lhe fez, o efeito 
seria, evidentemente, o mesmo. Logo, a fim de mantê-la - a autoridade -, ele estava pronto a, literalmente, perder a 
vida. Os exemplos são recorrentes. Um ex-presidente da União de Moradores quereria construir uma casa (já havia 
construido uma outra) num terreno privilegiado do Loteamento Próspero Cardoso, quer dizer: num lugar alto em 
relação ao povoado. Um outro - um velho amigo do primeiro e, na associação, um aliado - propôs que se construísse 
ali uma nova sala de aula, porquanto o lote fosse vizinho à escola. O então presidente reagiu violentamente, 
ameaçando matar o segundo caso este levasse a idéia adiante. Porém, conquanto estes conflitos possam levar a um 
fim trágico, situações mais amenas, onde o mesmo princípio de enfrentamcnto é observado, são freqüentes, mesmo 
porque a morte muitas vezes surge como uma possibilidade que, embora bastante concreta, não se realii.a. No 
entanto, não se imagine que a ameaça de morte feita a um antigo amigo fosse apenas um bluff. O ameaçado reuniu a 
mulher e os filhos e lhes contou da ameaça, avisando que, se amanhã ele fosse encontrado morto, ele já conheceriam 
o responsável. Um candidato a vereador andou fucndo por Corte de Pedra comentários pouco lisonjeiros sobre 
alguns comerciantes e mudou-se depois de perder a eleição; hoje não consegue mais passar pelo povoado sem correr 
o risco de uma confrontação. Um dos comerciantes pediu conselhos a um policial, seu amigo, que lhe ponderou ser 
melhor evitar brigas, pois, caso brigasse, estaria dando mi.ão ao outro, "transformando em gente" o moço. Havia um 
senhor que culpava um outro pela desgraça econômica em que se encontrava e, vendo seus filhos necessitados, vez 
ou outra o pensamento de matá-lo - o inimigo - lhe ocorria: os dois pertencem a facções políticas contrárias. 

73 Tanto que, em geral. têm como lugar próprio de sua rcali7.ação os bares, locais, lembremos, interditos às mulheres. 
74 Quando jogam sinuca ou dominó - habilidades que grande parte dos "homens" procura cultivar -, os jogadores 

geralmente apostam: no mínimo o preço das partidas de sinuca ou as cervejas consumidas no jogo de dominó; às 
vezes as apostas chegam a grandes somas de dinheiro. Apostar faz com que "o sangue esquente" e, aumentando o 
valor real do jogo, potencialii.a o enfrentamento entre os participantes. Tudo se passa como num ritual a que, se bem 
conduzido, todos sobrevivem. Durante o jogo de sinuca, os "homens" conversam com a bola e dizem desaforos, 
implicam-se, põem em questão a suas respectivas coragens (isso significa apostas mais elevadas), conversam consigo 
mesmos em voz alta, tomam cerveja, falam de mulheres, perdem e ganham. No dominó, seguram todos da mesma 
maneira as peças, implicam-se, conversam como quando jogam sinuca, e, quando abaixam uma peça, o fazem com 
força: é um som comum o barulho das suas pancadas. 
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mulheres. Estendem-se dessa fonna aos mais diversos momentos do cotidiano 7s. Lembremos daquela 

frase que citamos na primeira parte (cf pág. 22), resultado da "brincadeira" feita com um 

comerciante que, inadvertidamente, afirmou que sua venda não tinha água (porque ali não tinha caixa 

d'água): aí começou a gozação. Todos começaram a dizer que, nas suas casas, tinham muita água. 

Lá pelas tantas, o infeliz comerciante diria que "aquela não tinha mais jeito, não havia mais lugar 

aonde correr, pois em todos lhe pegavam, que perdera, mas que aprenderia e, na próxima, não 

perderia ... " O verdadeiro motivo da graça era o de que, admitindo a falta de uma caixa d'água, o 

comerciante punha-se numa posição inferior aos outros. Neste pequeno caso, aparece claramente 

que estas "brincadeiras" são como jogos, cujos resultados levam à vitória de uns e à derrota de 

outros, e, tal como eles, o enfrentamento é modo pelo qual se joga e que, apesar da desigualdade 

entre vitoriosos e derrotados, ambos provam-se "homens". No entanto é bastante comum alguém 

"chatear-se" com uma brincadeira que, então, acaba em briga. 

As brincadeiras também são utilizadas como forma de contestação do prestígio ou da 

autoridade. Destarte elas não têm como resultado a reificação da igualdade entre os "homens", mas a 

difamação de alguém. Assim, um dos sinais mais claros de que o prestígio do primeiro presidente da 

União de Moradores estava seriamente abalado foram as brincadeiras ácidas que lhe eram dirigidas76. 

Esta estratégia só é eficiente à medida que diminui o número de pessoas dispostas a defender o alvo 

da chacota. Conforme o poder político ou a quantidade de aliados (o que também significa poder, no 

sentido que aquele que possui aliados é mais capaz de influenciar a opinião alheia), este tipo de 

contestação pode ter sérias conseqüências para quem o faz. 

Em todos estes momentos, vimos que a prática política e as atitudes que ser "homem" exige 

confundem-se, de tal fonna que, num e noutro, criam-se expectativas semelhantes. Em primeiro 

lugar, porque não se concebe em Corte de Pedra a possibilidade do eleitor votar num homem que 

não seja "homem". Dessa forma, exige-se dos futuros candidatos um comportamento condizente 

com as expectativas sociais do seu papel (submeter sexualmente a mulher, na demonstração da 

capacidade sexual, em sustentar a casa, etc.). Em segundo lugar, pela importância dada à palavra 

empenhada. Na "política", a palavra que não se cumpre é uma "traição" que se pratica (cf pág. 53). 

Entretanto, quebrar a palavra dada também faz parte das estratégias de campanha. No caso do 

"político" que, numa atitude extrema, depois de eleito não cumpra nenhuma promessa, 

7' Os "nativos" justificam-se dizendo que o "povo" ali é "muito sacana", todo momento pode ser motivo de uma 
brincadeira. Um senhor de mais idade começou a brincar com um outro mais moço. Simularam uma discussão que, 
"a sério", anteciparia uma briga; ai o primeiro mostrou seu muque e o segundo retrucou: "é ... , não vai dar para 
encarar o velho". Eram amigos. Um rapaz colhia o lixo que se espalhava pelas ruas do povoado, inclusive o esterco 
largado por eqüinos das mais variadas procedências. Um senhor, dono de um comércio à frente do qual o primeiro 
trabalhava, aproveitou o momento em que ele entrava por uma porta, para lambuz.ar de graxa os cabos da pá e da 
vassoura de que se utili7.ava~ foi, então, encostar-se adiante. De quando em quando, olhava-me como o fazem as 
crianças travessas. No chão, espalhado por sobre sacos de plástico, o cravo da índia esperava que o sol ~ secasse. 

76 Como foi o caso de um dos primeiros diretores do Centro de Saúde. A esposa de um deles reclamava que, durante o 
tempo que o marido exercera a função, ele fora alvo de muitos comentários maliciosos e agressivos - no mais das 
vezes pequenas piadas; havia ali pessoas que se interessavam somente pelo poder, ambição pelo poder, repetia. Ela, 
sua mulher, também sofrera com a infelicidade do esposo. 
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provavelmente perderá a eleição seguinte. É portanto necessário que o "político" cumpra um mínimo 
de suas promessas, o suficiente para, pelo menos, manter seu prestígio. Em terceiro lugar, porque 
também na ação política exige-se que o "político" esteja disposto a ir às últimas conseqüências 

perante seus adversários: não pode assistir passivamente a uma difamação que lhe é endereçada, ter 

sua autoridade usurpada, receber uma agressão verbal, etc. sem reagir. Não reagir significa que o 

que disseram contra ele é verdade ou ele passará a ser considerado "fraco". Em todos estes casos o 
resultado final é um só: a perda de prestígio eleitoral. 

2) O bem simbólico que garante às mulheres a igualdade/desigualdade entre elas é a "decência". 

Enquanto o "homem" é "macho", a "mulher" deve ser moralmente irrepreensível. Esta "decência" ou 

probidade moral diz respeito à fidelidade sexual ao esposo. Se uma mulher vota num candidato 

diferente do que aquele que seu marido mandou, ela não será moralmente repreendida, embora do 

ponto de vista "nativo" ela deva lhe obedecer. Entretanto, se ela o traísse com outro homem, então 

nunca mais ela seria considerada "decente". Uma "nativa" afirmava que era mais facil uma prostituta 

ser respeitada como uma mulher "decente", caso se transformasse numa esposa exemplar, do que 

uma mulher "de família" que faltasse à fidelidade com seu marido. Na opinião dela, compartilhada 

pelas outras mulheres presentes, uma mulher que trai o seu marido adquire uma "mancha" que nunca 

mais se apaga. 

As "mulheres", por outro lado, têm de ter sua probidade moral respeitada. Assim, se a mulher 

deve obediência ao homem, este lhe deve respeito. Isso significa que o marido não pode ter com ela 

relações sexuais anais e deve respeitar o espaço doméstico de uso exclusivo da esposa, 

particularmente a cama. Portanto, o marido convidar uma moça para sua casa na ausência da esposa 

já é considerado uma falta, mas mais grave seria ter relações sexuais com essa outra moça na cama 

de sua esposa. 

Muitas mulheres são "políticas", seja ajudando na campanha de seus maridos, seja, ainda, sendo 

elas mesmas candidatas. Embora a proporção de mulheres eleitas seja bem menor do que a de 

homens, nem por isso este é um empreendimento impossível ou mesmo complicado. Por exemplo, na 

última viagem que fizemos ao povoado, era tida como certa a eleição de uma antiga parteira, 

justamente em função de sua vida dedicada a "ajudar" aos outros. Um parto é um grande favor e 

vale, pelo menos, os votos do casal numa eleição. Entretanto, tal como com os "homens", o eleitor 

não se disporá a votar numa mulher que não seja moralmente íntegra. 

"Doutores" e "tabaréis" 
"Doutores" são aqueles com curso superior, e "tabaréis" são, em oposição, os ignorantes, não 

raro analfabetos ou semi-analfabetos. O que define a oposição entre ambos é o conhecimento 
acadêmico o "doutor" possui, enquanto o "tabaréu" não. Logo, "doutor" incorpora uma conotação 

de superioridade, dado o valor daquilo que ele sabe em relação ao que o outro desconhece. Quanto à 

conotação de superioridade, é significativo observar que um alto funcionário do governo, 
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independentemente de sua formação universitária, também é chamado de "doutor" pelos que 
necessitam de seus favores ou simplesmente não querem desagradá-lo. 

Esta oposição está ligada à polaridade entre "ricos" e "pobres", na medida em que são 

necessários recursos para formar uma filha ou um filho nas faculdades da capital ou do interior. 

Mesmo que a formação seja paga pelo governo (no caso das universidades federais), é preciso 

dinheiro para a manutenção, compra de material escolar, etc. Daí que, evidentemente, as familias 

mais abastadas são aquelas com maiores possibilidades de ter uma professora ou um advogado 

formados, o que, aliás, é fonte de muito prestígio para os pais. 

O conflito entre "doutores" e "tabaréis" reside justamente na validade do conhecimento 

acadêmico na realização das coisas práticas. Ao conhecimento acadêmico, o "nativo" contrapõe o 

conhecimento prático do qual é possuidor. Este conhecimento prático, ligado à política (uma vez que 

o saber fazer na prática envolve o tratamento com o "poder", órgãos governamentais e "políticos"), é 

tão importante quanto o saber do "doutor", na medida em que, para o "tabaréu", a razão acadêmica 

não é capaz de se realizar sem a razão prática77. Nem sempre é o "doutor" quem ganha a eleição. 

Quando o Núcleo se instala na região, traz consigo uma grande quantidade de "doutores" dos 

mais diversos tipos. Desde nossas primeiras viagens ao povoado percebemos a facilidade com que os 

pesquisadores realizavam os levantamentos a que se propunham. Por toda parte eram bem recebidos, 

e os "nativos" dispunham de boa parte do seu tempo a prestar-lhes informações. Entretanto, era 

algo, do ponto de vista "nativo", muito divertido. Conforme escrevemos noutro lugar (Abreu, 1988), 

o "doutor" chegava e era imediatamente cercado por uma grande quantidade de pessoas, fazia uma 

pergunta, o entrevistado respondia, e todos caiam na gargalhada, exceto, claro, o estupefato e 

apaspalhado estudioso. Mais perguntas, mais risadas: concluimos, portanto, que a verdadeira função 

do pesquisador em campo era divertir a população rural. Mas, do ponto de vista da desigualdade, as 

conclusões são outras: no mesmo instante em que a atuação do "doutor" estabelecia uma hierarquia 

(suas perguntas tinham de ser respondidas!), o "nativo" o desqualificava pela zombaria, que nada 

mais é que a ignorância do primeiro a respeito do universo sociaVsimbólico do segundo78. 

Conseqüentemente, a brincadeira inverte a relação de superioridade do conhecimento acadêmico: o 

"doutor" também é ignorante, porque ele desconhece coisas simples e imediatas que todos os 

"nativos" conhecem. Contudo, esta não é a única forma de inverter essa relação de superioridade. 

77 O prefeito de Tancredo Neves contava ao antropólogo que não possuía a cultura do "doutor", mas que conseguira 
alguma coisa. O antropólogo retrucou-lhe que se ele era o que era não deveria saber tão pouco. A conversa 
principiou porque um de seus assessores (um homem instruído, aliás) comentara à boca pequena que o prefeito era 
analfabeto, e que portanto não saberia corretamente como administrar uma prefeitura. O prefeito completou que, 
apesar de homem humilde do "povo•, possuía um saber prático. Comparou-se ao prefeito de Salvador que fazia, 
segundo ele, uma das piores administrações da cidade, porque era radialista e somente saberia ser radialista; ele - o 
prefeito de TancrcdQ Neves - não, ele saberia trazer benefícios para o município. 

71 O extremo dessa brincadeira é o tratamento dispensado a alguns pesquisadores estrangeiros. Dois meninos 
sentaram-se com alguns estudantes americanos de Medicina e lhes ensinaram a falar algumas frases em português: 
•eu sou burro", "minha mãe é aquilo", etc. Um senhora chegaria a repreendê-los, o que não a impediu de achar a 
história muito engraçada: imagine, afirmou, fazê-los xingarem-se a si mesmos! Aqui o desconhecimento do 
"doutor", que proporciona momentos tão divertidos, é a própria língua portuguesa. 
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Numa outra atitude, o "nativo" desqualifica-se perante o "doutor", dizendo-se um "tabaréu". Isso 

não significa que ele aceite a proeminência do outro; bem ao contrário, ao mesmo tempo que se diz 

ignorante, diz, da maneira sutil que eles tanto gostam, que ele domina um conhecimento prático, do 

qual se orgulha e que o "doutor" ignora79. 

Ora, estamos aqui numa perspectiva oposta: não é mais o "tabaréu" o ignorante, e sim o 

"doutor", que, em razão da soberba, passa a desdenhar esse conhecimento prático que os "nativos" 

possuem, tornando-se ele mesmo o mais ignorante. É uma acusação muito semelhante àquela que se 

faz aos tabeliões que escrevem os nomes errados, contrariando a intenção dos pais: eles, os tabeliões, 

são "burros". 

Todavia, quando a União de Moradores começou a desenvolver-se e se transformar numa força 

"política", esta distância entre conhecimento acadêmico e razão "prática", do ponto de vista "nativo", 

diminuiu. Uma vez que a União era algo que, a partir da construção do Centro, "dera certo", alguns 

doutores do Núcleo passaram a ter também a razão "prática", na medida em que eles sabiam como as 
coisas deveriam ser feitas. É significativo observar que, no tempo em que se percebia claramente a 

decadência da União de Moradores, uma senhora afirmava que precisavam de pessoas de muito 

estudo para levar adiante a instituição comunitária. Naquele momento o doutor também possuía a 

verdade prática do "nativo", que, na falta dele, sentia-se abandonado. Apesar de todas as tentativas, 

sem os "doutores" a União de Moradores não progredia: eles podiam ver a solução, mas não 

conseguiam chegar até ela, à semelhança do personagem de Kafka que durante anos tentou entrar na 

porta da justiça sem que lhe fosse permitido. 

Autoridades e cidadãos 
De "autoridade" o "nativo" chama aquele que detém alguma função pública, fonte de "poder", i. 

e., de "mando". Esse "poder" tem a particularidade de ser considerado legítimo. Sua legitimidade 

reside justamente no processo eleitoral e é, por conseqüência, "política". O mesmo vale para o cargo 

cujo ocupante é indicado por quem "ganhou" as eleições. Por cidadão entende-se o sujeito 

respeitador da lei, que obedece. (A obediência vem do fato de que se considera que uma das funções 
dos cargos executivos é fazer a lei; neste sentido, a lei também origina-se do mando daquele que foi 

eleito). Portanto, em Corte de Pedra, a cidadania não é compreendida como um conjunto de direitos 

e obrigações por meio das quais um individuo pertence a uma nacionalidade, mas sim como o dever 

da obediência. 

79 Certa feita, um senhor montado num jegue parou o antropólogo à porta da casa das pessoas que o convidaram a 
almoçar. Ele queria saber que espécie de levantamento o antropólogo fizera no povoado (um pequeno censo). 
Ficaram lá. debaixo de um sol inclemente, conversando por mais de uma hora. A todo momento o senhor repetia que 
era um "tabaréu", e o antropólogo lhe retrucava que o "tabaréu" conhecia coisas que ele, antropólogo, ignorava. 
Depois de muita conversa, o senhor disse que gostara do antropólogo, porque ele lhe ouvira sinceramente 
interessado, e aquele senhor considerava-se muito inteligente, apesar de semi-analfabeto; daí perguntou ao 
antropólogo se sua filha deveria ser professora, advogada ou médica e fez questão de pagar-lhe um refrigerante. 
Mesmo relutante - atrasava-se para o almoço -, o antropólogo foi compelido a aceitar. 
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É a posse desse "poder" legítimo que fundamenta a desigualdade entre "autoridades" e 

"cidadãos". Este é simultaneamente um bem simbólico e material. É simbólico, porque o "cidadão" 

considera legítimo o poder da "autoridade", i. e., lhe dá o direito de mandar e exigir obediência. É 

material, à medida que aquele que o possui efetivamente dispõe sobre recursos concretos: verbas, 

equipamentos, material de consumo, etc. 

Como vimos ( cf. pág. 29), a posse desse "poder" institui, de um lado, a necessidade de pedir 

("cidadãos") e, de outro, o poder de dar ("autoridades"). Eis, então, o conflito entre estas duas 

categorias, pois pedir não significa conseguir, mas não conceder significa perder, pelo menos, o voto 

de quem pediu. 

É significativa a maneira como o "cidadão" que pede o "favor" à "autoridade" se comporta. Ele 

aproxima-se humildemente, voz baixa, cita sua condição miserável, diz o que precisa, e pede. Se a 

pessoa que pede se comporta como uma igual, significa que ela também tem algum tipo de poder, 

algo para potencialmente dar em troca que não apenas seu voto. Só quem tem mais "poder" pode 

dar-se ao luxo de ser arrogante, pois nesse caso a relação inverteu-se. Mas esta não é uma postura 

das mais sensatas, porque ofende a quem o pedido é feito que, então, pode tomar-se um inimigo. 

Concluindo, essa a relação entre "autoridades" e "cidadãos" é fundamentalmente "política", a 

partir da consideração de que as obrigações dos cargos são "negociadas" enquanto "favores". 

Entretanto, se a "autoridade" é "política", também está sujeita ao faccionalismo e, 

conseqüentemente, à contestação e, no limite, à subversão. 

Operacionalidade "política" das categorias da desigualdade 
Por operacionalidade "política" entenderemos o fato de uma categoria ser utilizada pelo 

discurso "político". Há dois casos: ou seu uso ganha intenções de voto, ou sua falta faz perdê-los. 

Nem todas as categorias da desigualdade que estudámos são igualmente operativas. A mais 

importante é sem dúvida é a oposição "ricos" x "pobres". A que mais se lhe aproxima é a entre 

"doutores" e "tabaréis", na medida em que ao governo também caberia o papel de dar educação ao 

"povo" (o que, como vimos no Capítulo III, acaba significando construir escolas). Já a desigualdade 

entre "homens" e "mulheres" não é politicamente operacional, mas define expectativas a respeito das 

atitudes dos dois sexos que o são. A emancipação feminina (a igualdade frente ao "homem"), até 

agora, não é uma plataforma politicamente eficiente. Entretanto, desqualificar o adversário como 

"homem" ou a integridade da adversária "mulher" tem efeitos eleitorais de monta. Finalmente, as 

categorias de "autoridades" e "cidadãos" não são operacionais. Isso porque essa desigualdade é 

intrínseca à "política" que a institui. O discurso político não prevê a emancipação dessa desigualdade, 

mas se utiliza dela como argumento de verdade para a realização de suas promessas. Assim, e. g., 

quando o candidato a prefeito diz que irá trabalhar em favor do "povo", em detrimento dos "ricos", a 

possibilidade da afirmação está no fato de que, ganhando a eleição, ele terá o "poder", o "mando", 

ele se tomará uma "autoridade"~ até o "rico" será frente a ele um "cidadão". 



SEGUNDA PARTE, Capltalo V - Da ........ e da dtllpaldaü (pp.101-US) us 

A política e a igualdade/desigualdade 

A questão fundamental para a política pode ser assim formulada: em que medida a política pode 

promover a igualdade entre os indivíduos e em que medida ela contribui para sua desigualdade. 

Entretanto, a igualdade aqui é substituída pela eqüidade social, uma vez que não cabe ao governo 

eliminar a desigualdade ("diferença"), mas minorar seus efeitos. Assim, o governo deveria interferir 

na realidade concreta de forma a tomar os "ricos" menos ricos e os "pobres" menos pobres. Esta 

expectativa dos eleitores vincula-se à idéia do Estado pairando acima de todos os interesses, como 

portador de valores absolutos. 

No entanto, vimos também que, do ponto de vista da prática política, dá-se justamente o 

contrário: o beneficio dos "ricos" em detrimento dos "pobres". Ou porque o "rico" ficou rico por 

meio da apropriação de beneficios do governo, ou porque, na hora da troca de "favores" com o 

"político" eleito, os "ricos" têm mais a dar do que os "pobres" (bens materiais e/ou simbólicos, como, 

e. g., apoio financeiro na campanha ou prestígio social). Donde se segue que o beneficio dos "ricos" 

vincula-se a um princípio que lhe é anterior: o beneficios dos "amigos" (aliados) em detrimento dos 

adversários ou "inimigos". Já vimos isso anteriormente ( cf. pág. 36). 

O importante então é notar que há duas conjuntos analiticamente distintas de fenômenos: um é o 

do Estado como portador de valores absolutos, que deveria estabelecer a eqüidade social; outra, a 

do governo servindo à prática do "favor" e à realização do interesse. Exploraremos este problema no 

próximo capítulo. 
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CAPITULO VI: A MORALIDADE 

A moralidade responde ao problema da cooperação entre competidores potenciais, 

estabelecendo limites à sua ação de forma a, senão evitar, ao menos minimizar o conflito. Difere do 

uso puro e simples da força, na medida em que as regras morais são vistas como legítimas80. Desse 

ponto de vista, ela pode ser pensada como uma forma de regular a conduta humana. 

Até agora vimos os valores morais no discurso público da negação do interesse individual, na 

idéia da "ajuda" desinteressada, na obrigação de retribuir o "favor" feito, etc. Eles, então, apareceram 

fragmentariamente. Entretanto, é preciso observar que tais valores não estão, por assim dizer, 

"soltos". Antes formam sistemas bem organizados e coerentes. Mais do que isso, o "poder" e o 
poder político estão profunda e visceralmente vinculados a sistemas morais. 

Considerações genéricas a respeito da moralidade 

Por moralidade entenderemos o sistema de valores morais aos quais o comportamento do 

indivíduo está submetido, de forma que à sua vontade (considerada livre de quaisquer impedimentos) 

impõem-se restrições. A moralidade distingui-se de outras restrições às vontades dos homens pelas 

seguintes qualidades: a) refere-se completamente ou quase completamente à relação dos homens 

entre si ou aos assuntos humanos; b) contém proposições a respeito da "natureza" do homem; 
estabelece c) regras de como os homens devem comportar-se em relação aos outros homens ou à 

sociedade em geral, d) crenças em ideais, i. e., o que é bom ou desejável de ser almejado pelo 

indivíduos para o seu próprio beneficio e, d) motivos que levam os indivíduos a obedecer às normas 

morais. Quanto aos motivos, podemos dividi-los em três tipos: 1) o auto interesse, baseado na 

observação de que a transgressão das normas pode trazer grandes inconvenientes para aquele que as 

transgride (e. g., reprovação social, ostracismo ou penalidades legais); 2) o respeito às regras 

advindo do fato de serem regras, o que pode (ou não) se basear no respeito por aquele que as 

estabelece (obedece-se a regra porque ela emana de uma fonte considerada dotada de tal 

autoridade); 3) razões outras, tais como: amor, simpatia, benevolência ou respeito pelos direitos 

alheios etc81 . 

80 Cf. Encyclopedia ofReligion. Macmillian Publishing: New York. 1987, v. 10, p. 93. 
81 Cf. The Encyclopedia of Philosophy, The Macmillian Company & The Free Press, New York, 1967, v. 7, pp. 150-

151. 
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Do ponto de vista individual, a questão da moralidade está vinculada à da consciência. Mais 
precisamente, à contradição entre a vontade (seja aquela que se realizou numa ação ou, como 

vontade, permanece como uma possibilidade futura) e a "necessidade", interiorizada pelo indivíduo, 

de obedecer à norma. Evidentemente que a forma como um indivíduo em particular vivencia o 

conflito de sua consciência pode variar do completo descaso à culpa mais extremada. 

Do ponto de vista público (da opinião ou posição alheias), está em questão a persona, i. e., o 

papel que o indivíduo desempenha (ou deve desempenhar) frente a outros indivíduos e a comparação 

deste ideal com suas atitudes/ações concretas. 

Freqüentemente em Corte de Pedra, os valores morais vêm acompanhados das afirmações 

"certo" ou "errado". Entretanto, o julgamento do "certo" e do "errado" não são exclusivos dos 

comportamentos morais. As idéias de erro e acerto também dizem respeito à eficácia de 

determinados meios em alcançar fins estabelecidos a priori, e, então, são considerações de ordem 

estratégica. Em relação a valores morais, "certo" e "errado" significam o cumprimento ou a 

transgressão desses valores, ou seja, o julgamento do comportamento concreto em função da forma 

ideal socialmente aceita. 

As diversas moralidades 

Etnograficamente, podemos verificar a existência dos mais diferentes valores morais. Eles 

estabelecem o comportamento ideal para os "nativos" em função das mais diversas posições sociais 

(pai, político, agricultor, mãe, "moça", etc.) que eles podem ocupar. Algumas têm direta relação com 

a política, outras não. O que não significa que elas não possam, em algum momento, serem utilizadas 

com fins políticos. De um modo geral, os valores morais vinculam-se à "política" pela sua 

operacionalidade, seu uso pelo discurso no sentido de arregimentar intenções de votos. 

Dessa forma vemos categorias morais que, a princípio, nada teriam com a política serem 

utilizadas para difamar adversários. Por exemplo, considera-se que a mulher se deve casar "moça", 

virgem ( cf. pág. 105). Assim, um adversário "político" pode usar o fato de uma moça em particular 

não ter casado virgem como estratégia de difamação (seja contra o pai da moça, seja contra seu 

futuro marido). Mas nem todos os valores são igualmente operativos. No caso acima, aquela que foi 

difamada poderia contra-argumentar que foi seu futuro marido quem a "tirou de casa", que em 

última análise os namoros modernos são muito mais liberais, que o adversário que o difama pode 

muito bem ter tido o mesmo problema, ou que isso não tem nada a ver com a competência político 

administrativa do candidato. 

Analiticamente, podemos separar estes valores em sistemas morais distintos. Eles vinculam-se 
aos mais diversos domínios dos relacionamentos humanos. Particularmente, há aqueles que 

fundamentam as relações políticas. E isso em dois sentidos. O primeiro é o da justificativa do 

"poder". Neste caso, o sistema dos valores morais estabelece o papel do "poder" para a existência e a 

continuidade da sociedade. O segundo é o da relação entre "políticos" e eleitores, e entre "políticos" 
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e membros do grupo político. Aqui, estes valores têm direta relação com a criação do poder 

eleitoral. Etnograficamente podemos observar que os valores operacionalmente mais eficientes são 

os vinculados a estes dois sistemas. 

Em ambos os casos, os sistemas de valores morais estabelecem ideais de comportamento. Desse 

ponto de vista, eles se ligam à própria sociabilidade, no sentido de que são estes valores que 

permeiam, ou deveriam permear, o comportamento dos homens. 

Por conseguinte, doravante discorreremos sobre os dois sistema de valores aludidos acima e 

como eles refletem-se no ideal de comportamento que o indivíduo deve, ao menos aparentemente, 

representar, encarnar. Neste último sentido estaremos nos referindo à idéia de persona, como 

veremos adiante. 

As duas moralidades: a "ordem" e a reciprocidade 

O sistema de valores morais que justifica a existência do "poder" está baseado na idéia de 

"ordem". Já o sistema que permeia a relação entre "políticos" e eleitores e entre "políticos" e 

membros do grupo político está vinculado à prática da reciprocidade. Trataremos deles nesta ordem. 

A "ordem" 
Por "ordem" o "nativo" entende a divisão no universo das relações humanas entre aqueles que 

"mandam" e os que obedecem e o fato dos homens comportarem-se entre si e em relação à 

sociedade em geral segundo o ideal prescrito por valores. Os dois eixos da categoria "nativa" de 

"ordem" não são independentes. Bem ao contrário, é o primeiro (quem manda) que irá fundar o 

segundo (o comportamento ideal). Inversamente, é o segundo que justificará, legitimará o primeiro. 

O "poder" (a capacidade de dispor de algo, cf. pág. 29) da instituição governamental é legítimo a 

partir do momento em que sua função (ou objetivo) é o estabelecimento, a imposição da "ordem" 

moral a todos os homens. 

Destarte, a "ordem" sobrepõe-se ao caos no qual viveríamos caso fossemos guiados apenas por 

nossa "natureza humana". Para os "nativos", o homem é um ser "naturalmente" egoísta, i. e., 

possuidor do desejo de ter tudo para si, sem consideração pelo seus semelhantes. Em sociedade, essa 

"natureza humana" se manifesta por meio da ambição individual. Já nos referimos a isso no primeiro 

capítulo ( cf pág. 42). 

Estabelecer a "ordem" implica na transição de um estado, para nos utilizarmos de categorias 

"nativas", de "sociedade" (quando um quereria mostrar que possuía mais do que o outro) para um de 

"comunidade" (quando um estava interessado em ajudar a resolver o problema do outro). Assim 
sendo, o "caos", que se contrapõe à "ordem", não significa a impossibilidade da existência da 

sociedade, mas uma sociabilidade baseada única e exclusivamente no egoísmo individual. Este 

significado é ligeiramente diferente do ~utro introduzido pelos médicos do Núcleo (cf pág. 63). 

Note-se que, no sentido apresentado neste capítulo, a idéia de "comunidade" não é suficiente para 

formar uma associação comunitária, uma vez que a) os problemas não são considerados como 
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questões comuns, mas individuais, de forma que o importante não são b) reuniões para discussão de 

assuntos que dizem respeito à coletividade, mas a atitude moral da "ajuda". 

Em uma palavra, o "poder" deve impor o fim coletivo onde impera o interesse egoísta. Mas o 

"poder" também pode ser corrupto. A prática da corrupção (os "nativos" chegam a afirmar que 

"nada estava certo", porque a "corrupção imperava") é a inversão destes dois valores: na corrupção 

o "poder" é tomado pelo interesse individual ao invés do coletivo, i. e., pelo estado de "sociedade". 

Os interesses público e privado são categorias contrárias para o ideário "nativo", porque 

idealmente todos devem participar dos benefzcios que o Governo pode trazer (desde empregos até 

obras públicas). A lógica do egoísmo individual significa tudo para um só, em detrimento dos outros. 

Quando ele prepondera, os beneficias não são repartidos entre todos, mas apropriados por um único. 

Aqui há uma aproximação entre o interesse individual e o faccionalismo, uma vez que as facções 

representam, agem pautadas pelo e tendo em vista o interesse egoísta de seus membros (cf pág. 33). 

Logo, este um único pode ser tanto aquele que exerce o "poder" quanto o seu grupo político. 

Por conseguinte, os "nativos" consideram que somente um indivíduo dotado da mais absoluta 

integridade pessoal, capaz de representar e encarnar o interesse coletivo, será capaz de estabelecer a 

"ordem". Porque a) ele precisa dar o exemplo, "ensinar" coisas82• E b) não há possibilidade do 

interesse egoísta defender o interesse coletivo. Observe-se que essa máxima fundamenta a 

operacionalidade "política" dos outros valores morais. Se o candidato não é íntegro, abnegado e 

irrepreensível em comportamento moral, como poderá, como Presidente, Governador, Prefeito ou 

mesmo Vereador, Deputado Federal, Senador ou funcionário público de importância, estabelecer a 

"ordem" ou ajudar a autoridade superior a estabelecê-la? 

A partir da idéia de que a "ordem" beneficia a totalidade da sociedade (o interesse coletivo) e 

não apenas um grupo específico (o interesse particular), entende-se a idéia de que o Estado deve 

pairar acima dos interesses, para qual Schwartzman (1975) nos chamava atenção (cf pág. 19). 

Principalmente dos interesses dos "ricos", "grandes" e poderosos. Aqui o interesse coletivo possui 

uma outra face, para qual chamávamos a atenção no Capítulo V: a da eqüidade social. Assim, as 

iniciativas do governo deveriam privilegiar os "pobres" em detrimento dos "ricos". O motivo é que 

os "ricos" (ou "grandes") já são beneficiados pela sua condição econômica, de forma que podem 

prescindir da "ajuda" do governo. Logo, em nome do interesse coletivo o governo deve olhar por, 

"ajudar" os "pobres", os que não têm condições de, sozinhos, educar seus filhos, morar numa boa 

casa, etc .. Neste sentido, podemos falar em justiça social, cuja essência é tratar diferentemente os 

desiguais, beneficiando os menos favorecidos. 

Mas somente um "poder" forte será capaz de impor, estabelecer a "ordem" frente ao "caos" 

representado pelas ambições individuais soltas de quaisquer impedimentos. A ambição não controla a 

82 Não podemos deixar de mencionar a afirmação "nativa" segundo a qual em comparação com o governo Samey, o do 
Collor tinha um ponto muito positivo, quer seja: ele "ensinava" as pessoas a "economizarem", enquanto no período 
do Samey "desperdiçava-se" muito. 
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si mesma, e um "poder" fraco não é capaz de cumprir esta tarefa. Assim, segundo os "nativos" todos 
reclamavam do Collor, dizendo que a situação (a recessão) era culpa sua, mas se esqueciam que 

havia um Congresso cheio de gente que não deixava o governo fazer nada conforme sua intenção: 

tudos eles tinham de emendar. Os "nativos" afirmavam, então, que o Governo tinha acabado, já que 

quem mandaria de fato era o Congresso Nacional. Donde se segue que o Congresso era, de fato, o 

grande culpado, uma vez que, ao modificar os planos do Presidente, o impedia de cumprir sua 

missão, i. e., fazer valer a "ordem". 

É muito significativa a afirmação de que o Governo acabou. Se, enquanto instituição, continua 

existindo, ele perdia a a razão de sua existência tendo em vista a sua impotência em instituir a 
"ordem". Observe-se que isso acontecia a partir de uma inversão na hierarquia entre aqueles que 

mandam (detém o "poder") e os que devem obedecer. O Congresso, que deveria lhe ser 

subordinado, passa a ser superior quando lhe impede de exercer sua capacidade do "mando". 

Veja-se então que a "ordem" é hierárquica: constrói-se nos níveis superiores da sociedade, 

refletindo-se sucessivamente nos níveis inferiores. Ela deve ser imposta, estabelecida, instituída pela 

instância mais elevada, o Presidente da República. Entretanto, em maior ou menor grau, as mesmas 

expectativas são derivadas para os Governadores e os Prefeitos. Embora caiba ao Presidente, em 

última análise, fazer valer a "ordem" (é ele quem detém o maior poder), a "ordem" no Estado é de 

responsabilidade do Governador e, no município, do Prefeito. O princípio de sua autoridade é, então, 

terem sido eleitos para estabelecê-la: todos eles são, dentro de suas jurisdições, as autoridades 
máximas. 

Logo, a hierarquia moral corresponde à federativa, o que nos leva à uma outra forma de 

considerarmos a relação entre o político e o espaço. A autoridade que a política estabelece exige a 

delimitação de um espaço preciso de atuação, onde ela pode concomitantemente existir e justificar

se. Aqui nos aproximamos do desenvolvimento que demos a essa questão noutro lugar (Abreu, 

1988). Lá argumentávamos que a atuação de organismos institucionais (do "poder", portanto) exigia 

que o espaço fosse simbolizado, dividido, servindo assim de zona de criação de poder politico e 

também, que estas definições sobrepunham-se, competiam, à medida que no mesmo espaço atuavam 

organismos de diferentes procedências (internacionais, federais, estaduais ou municipais, públicos ou 
privados). Isso era particularmente visível em Corte de Pedra, já que órgãos federais (como a Sucam, 

a SEAC83 e o INCRA) atuavam ao lado de outros, estaduais (como a Secretaria de Saúde do Estado 

da Bahia), municipais (os cartórios e a Prefeitura de Valença) e até mesmo internacionais (a Comei e 

o Exército dos Estados Unidos, que então financiavam as pesquisas do Núcleo de Medicina Tropical 

da UnB). Nossos dados apontavam para a constatação de que, a partir de suas definições espaciais, 
estes organismos serviam à competição por prestígio "político". Ora, o mesmo acontece com os 
diferentes níveis de autoridade (considerando que elas não pertencem a um mesmo partido político e, 
mesmo que assim o fosse, não necessariamente ao mesmo grupo). Entretanto, é necessário definir 

83 Secretaria Especial de Ação Comunitária, orgão, hoje extinto, que à época estava vinculado a Presidência da 
República do Governo Sarney e que cuidava do programa de distribuição do leite às crianças carentes. 
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dois pontos: o da justificativa moral do "poder", e, neste caso, os diferentes níveis estão colocados 

numa ordem hierárquica muito bem definída; e o "político", quando então estes níveis não são 

estanques, mas interpenetram-se, competindo entre si. 

O instrumento pelo qual o Presidente faz valer sua vontade (e, idealmente, a "ordem") sobre a 

sociedade é a "lei". Para o ideário "nativo", é ao Presidente, e não ao Congresso Nacional, que cabe 

o papel de "fazer a lei, governar". Portanto a "lei" não significa "toda promulgação de normas vinda 

do Poder Legislativo"84, mas o "mando" do Governo cujo objetivo é o ordenamento das relações, 

segundo critérios que são, ou deveriam ser, morais. Por meio da "lei" o Governo definíria como os 

homens deveriam se comportar. Claro que resta aos indivíduos a opção da desobediência (como no 

caso atual8'), mas então, a crise pela qual passa o país seria culpa sua, "das gentes do mundo", 

justamente por não cumprirem suas obrigações. 

Neste último caso, cabe ao poder punir aqueles que não cumprem a "lei". Em relação aos 

funcionários públicos (especialmente aqueles que detém algum "poder"), o Presidente, o Governador 

ou o Prefeito possuem o poder de demitir todos os que ajam doutra forma (i. e., que descumpram a 

"lei"). Com respeito à sociedade de maneira geral, o Governo possui vários organismos que 

cumpririam o papel de zelar pela aplicação da "lei", pela reprodução nas situações cotidianas da 

"ordem" estabelecida. O inventário de todas as formas pelas quais o Governo pode intervir na 

sociedade demandaria um espaço de que não dispomos aqui. Apenas convém salientar que estas 

intervenções não são consideradas um sinal de arbitrariedade do "poder" (e, portanto, ileSítimas). 

Bem ao contrário, para ordenar moralmente a sociedade o "poder" deve agir com rigor. Ele tem de 

ser forte. Por exemplo: era muito comum nos governos militares a censura às afirmações que 

denegrissem o Presidente da República ou outros homens públicos. Concretamente, os comentários 

pouco lisonjeiros às autoridades eram levados às instituições (e. g., a polícia), que então exigiriam do 

autor do comentário certas explicações. Esta prática certamente iníbia o livre expressar das opiniões 

e serviu de desculpa para os mais variados abusos, encobrindo as ações impublicáveis de algumas 

autoridades. Entretanto, do ponto de vista "nativo", isso significava que "o sujeito precisava ter 

provas daquilo que dizia", i. e., restringia-se o comentário público à capacidade daquele que afirma 

em provar o que afirmou. Para a sabedoria "nativa", a importância desse princípio vincula-se à 

máxima de que nem todos os que ouviram a maledicência estavam dispostos a ouvir a explicação. O 

contraste com a situação atual é para os moradores do povoado imediata. Hoje "qualquer um fala o 

que quer, pois falar mal de alguém não exige provas, e a pessoa não é punida por isso, o que não 

seria correto". 

Das considerações acima podemos concluir que as mais variadas ações do Governo são 

legítimas (não importando se ferem de alguma forma outros princípios, como os direitos individuais), 

se seu objetivo for manter a "ordem". 

84 Dower, Nélson G. B., op. cit., p. 31. 
8' Crise do governo Collor a partir de fins de 1991. 
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Estes aspectos podem ser todos encontrados na seguinte afirmação: dizia um "nativo" que o 

"povo era muito sacana" (o que significava, naquele contexto, que todos queriam levar vantagens 

pessoais, em detrimento dos outros), portanto somente uma monarquia absoluta, uma ditadura, seria 

capaz de "estabelecer a ordem" e, com ela, a "honestidade". Assim, o ditador, no caso o rei, poderia· 

demitir todos aqueles que não fizessem seu trabalho "direito", pois não haveria mais eleição. Não se 

trata aqui de afirmar que os "nativos" são em sua maioria monarquistas86, mas que aí estão 

condensados o significado de "ordem", a sua representação como interesse coletivo, a integridade 

dos governantes, a necessidade de um poder forte para estabelecê-la, seu caráter hierárquico, a 

punição daqueles que não cumprirem a "lei" etc. 

A afirmação de que somente o monarca absolutista seria capaz de impô-la não implica na 

negação da "política" (enquanto eleição), mas, ao contrário, na sua afirmação última, uma vez que 

sua legitimidade como monarca viria do fato de sua missão ter sido aprovada num plebiscito, 

fundamentado no voto individual. Por conseguinte, o plebiscito, segundo aquele "nativo", seria a 

última eleição, aquela que, de um vez por todas, imporia a ordem definitiva. Podemos então concluir 

que a "ordem" é simultaneamente "política" e moral. 

A reciprocidade 
Por reciprocidade entenderemos a obrigação de retribuir o "favor" recebido. Neste sentido, ela 

é uma forma de troca de bens ou serviços. Estes bens ou serviços podem ser analisados segundo seu 

valor monetário, i. e., do ponto de vista puramente econômico do seu preço (um carro para levar um 

doente ao hospital, um emprego, remédios, consulta médica, dinheiro, apoio "político", etc. custam 

unidades monetárias passíveis de mesuração); e segundo seu valor de sociabilidade81, i. e., do ponto 

de vista do relacionamento entre duas ou mais pessoas. Observe-se que um carro para levar um 

doente ao hospital, um emprego, remédios, consulta médica, dinheiro, apoio "político", etc. além do 
seu valor monetário possuem, no caso estudado, um valor de sociabilidade como demonstrações de 

"amizade" e consideração pública. Há também aqueles bens que não possuem uma materialidade, 

cujo valor monetário é de dificil mesuração, mas que, não obstante, têm um . forte valor de 

sociabilidade, tais como: "amizade", relações de compadrio, etc. 

Como se sabe, a reciprocidade estabelece uma forma de sociabilidade e troca de bens diferente 

das modernas economias de mercado. Nestas últimas, o valor monetário de um bem é idealmente 

igual ao seu valor de sociabilidade. O seu modelo paradigmático, embora não seja concretamente 

factível, é o da concorrência perfeita. Ou seja, esquematicamente os homens se relacionam pela troca 

de mercadorias, tendo em vista única e exclusivamente seu interesse egoísta racional da melhor 

combinação preço/qualidade. Na reciprocidade um bem não é visto pelo seu valor monetário, mas 

86 É importante observar que a afirmação tem como contexto a realii.ação do plebiscito sobre o sistema de governo que 
se realiz.aria dali a pouco mais de um ano. A frase é de 06.04.92 e o plebiscito seria realii.ado em 1993. 

87 Não chamamos este último de valor simbólico, porque entendemos que o preço também é um símbolo. Cremos que 
dessa forma a diferença analítica que estabelecemos se torna mais rigorosa. 
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como um "favor". Em uma palavra, a relação dos homens não é mediada pela quantidade monetária 

de um bem, mas pelos seus valores de sociabilidade específicos: a "amizade", o afeto, o respeito, etc. 

É preciso frisar este ponto, não se trocam quantidades econômicas, mas se fazem "favores". 

Na reciprocidade, os valores monetário e de sociabilidade são diferentes. Mais do que isso, o 

valor de sociabilidade é, em relação ao valor monetário, dominante. (O que não significa que os 

indivíduos não considerem a importância monetária dos bens. Ao contrário, nalguns casos, apesar da 

negação pública, é o valor monetário o verdadeiro interesse dos indivíduos na relação. Entretanto, 

este é, lembremos, um interesse escuso na esfera política). O princípio que fundamenta a 

reciprocidade é simples. Um "favor" deve ser feito de maneira aparentemente desinteressada, mas 

não deixa de incorporar a obrigatoriedade da retribuição por um outro "favor" ou "favores" cujo 

valor de sociabilidade seja equivalente. 

Este princípio atua tanto na relação entre o eleitor e o "político", quanto na aliança entre 

indivíduos para formação de um grupo político. Neste sentido, podemos dizer que ele fundamenta a 

legitimidade do "político" para exercer o poder. Em cada uma desses momentos, a reciprocidade 

assume contornos distintos, seja na profundidade, seja na intensidade da "obrigação" da retribuição. 

Já discorremos longamente sobre a relação entre o "político" e o eleitor (cf págs. 31, 32 e 52), 

quando nosso objetivo era demonstrar a eficiência eleitoral do "favor". Vimos, então, que o 

"político" procurará maximizar as intenções de votos que consegue arregimentar com a quantidade 

limitada de recursos (humanos, materiais, monetários, etc.) que possui. O eleitor, por sua vez, 

tentará maximizar os "favores" que pode conseguir nesta ou naquela eleição específica. Agora 

trataremos de analisar estas práticas do ponto de vista moral, ou seja, da "obrigação" da retribuição. 

Os "nativos" consideram que o "correto", o ideal, é o eleitor votar no "político" com o qual 

tenha relações de "amizade", segundo o princípio da reciprocidade. Desta forma, ambos trocam 

"favores" ao longo do tempo. De um lado, o "favor" dos beneficios concretos que o "político" pode 

trazer, e, de outro, o "favor" do voto. Estes "favores" não são importantes pelo seu valor monetário, 

mas sim como demonstrações dos valores de sociabilidade específicos da reciprocidade. 

Concretamente essa último aspecto implica em dar à relação entre o "político" e o eleitor um caráter 

pessoal. 

Dessa forma, institui-se um complexo jogo de compensações, prestações e contra prestações, 

que, do ponto de vista "político", pode ser dividido em três momentos distintos: antes, durante e 

depois da eleição. Antes da eleição, os eleitores pedem "favores" ao futuro candidato. Assim, o 

eleitor vai adquirindo "obrigações" pelos "favores" que recebeu, e, dessa forma, a relação se 

desequilibra. Na eleição, o processo se inverte. Agora é o candidato que pede os votos dos eleitores, 
seja lembrando antigos "favores", seja realizando novos. Dessa forma, quando vota, é o eleitor quem 

faz ao candidato o "favor" do seu voto88. Dessa maneira, ele equilibra a sua relação com o "político". 

88 Há eleitores em Corte de Pedra que possuem relações de "amizade" com diversos "políticos". Dentre eles, alguns 
dão seu voto àquele que o pedir primeiro. Depois dirão aos outros que infelizmente já se comprometeram. 
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Em uma palavra, ele zera suas "obrigações". Depois da eleição, o candidato eleito possui uma dívida 

permanente com o "povo", que lhe fez o "favor" do voto. Assim, é sua "obrigação" exercer o poder 

para "ajudar" aos outros, o que implica em continuar a trazer beneficios concretos para a 

coletividade, no máximo das suas possibilidades. Isso de certa forma contrabalança sua posição 

hierárquica superior, de onde ele "manda" e os outros devem obedecer. Mas essas "obrigações" são 

genericamente dirigidas ao "povo". Os eleitores individualmente, se quiserem algo, têm de pedir 

pelos "favores" do "político". Dessa forma, utilizando o poder do seu cargo ele vai criando 

"obrigações" individuais e personalizadas que, futuramente, poderão significar votos. 

Observe-se que a compensação destas "obrigações" não é imediata, como a compra de uma 

mercadoria na qual simultaneamente se troca o bem pelo dinheiro e o dinheiro pelo bem. Antes, há 

uma diferença de tempo: o equilíbrio está relacionado com a perspectiva futura de retribuição. 

Tampouco se esgota no "toma lá, dá cá" do dinheiro e da mercadoria. Ao contrário, os valores de 

reciprocidade incorporam a expectativa de que, se for preciso, dois indivíduos que tenham uma 

relação de "amizade" não podem se furtar a atender ao pedido de um "favor". Portanto, esta relação 

deve ser reafirmada sempre, a todo instante possível, por meio de prestações e contra prestações ao 

longo do tempo. 

Evidentemente que esta relação entre o eleitor e o "político" (i. e., a intensidade e durabilidade 

dos laços de reciprocidade) pode ter uma ampla gama de situações possíveis: desde o eleitor que a 

cada eleição negocia seu voto pelo maior valor, até aquele que, embora não pertença a um grupo 

político, sente-se obrigado a apoiar um determinado candidato apoiado por um outro "político" com 

quem tem antigas relações de "amizade", segundo a forma ideal que descrevemos acima. Este último 

caso aproxima-se do grupo político do qual falaremos a seguir, mas tem com ele uma grande 

diferença: não se reúnem para traçar estratégias, muitas vezes "sujas", de conquista de eleitores. 

Estrategicamente, não custa repetir, tanto os "políticos" quanto os eleitores podem se utilizar 

desses princípios tendo em vista seus respectivos interesses. Os "políticos" para manter e, se 

possível, aumentar seu prestígio junto a um grupo de pessoas, i. e., criar um eleitorado que lhe seja 

fiel. Já os eleitores serão fiéis a um político na medida em que esta fidelidade possa maximizar os 

beneficios que recebem. 

Atualmente ( cf. pág. 46) constata-se um enorme número de eleitores no primeiro extremo, i. e., 

os que a cada eleição negociam seus votos pelo melhor "favor", o que não é considerado "correto". 

Neste caso, os "nativos" dizem que ele "vende" seu voto, e o "político" o "compra", apesar de tanto 

quem "compra" quanto quem "vende" continuarem, publicamente, a afirmar que trocam "favores". 

Por outro lado, a aliança entre indivíduos para formação dos grupos e dos partidos políticos 
também é baseada na reciprocidade. Aliás, seus laços são muito mais intensos e profundos. Para o 

indivíduo participar de um grupo político, ele deve possuir a crença de que, depois de eleito, o 

"político" não o abandonará, i. e., que futuramente o candidato apoiado retribuirá, numa eleição 

futura, o apoio em igual medida ou, então, que haja outros beneficios previsíveis. Esta crença baseia

se nos imperativos da reciprocidade que os laços simbólicos apontados acima sedimentam. Dessa 
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forma, o mais beneficiado tem a "obrigação" de repartir os beneficias com aqueles que ajudaram em 

sua eleição. 

Estabelecido o princípio pelo qual os membros do grupo agirão uns com os outros, o grupo 

político como um todo pauta suas ações pela eficiência eleitoral que, no limite, não tece 

considerações morais, apenas considerações estratégicas. O pecado não é, pois, a imoralidade, mas o 
fracasso. 

Os comentários anteriores nos levam à constatação de que a reciprocidade acaba por inverter, 

na ação política, os valores da "ordem". A "ordem" pode ser reduzida à seguinte fórmula: a 

sobreposição do interesse público ao interesse individual, egoísta. Mas na reciprocidade o interesse 

individual sobrepõe-se ao interesse coletivo em dois momentos: na relação ideal entre "político" e 

"eleitor"; mesmo admitindo que esta inversão não acontece na relação idealizada, é preciso verificar 

que, concretamente, atualmente a existência de um grande número de eleitores que vota segundo 

critérios de satisfação de interesses imediatos. Estes interesses realizam-se manipulando as regras e 

os valores de sociabilidade da reciprocidade. E nos grupos políticos: vimos que eles representam e 

são pautados pelo interesse particular. Mas esta associação de interesses somente pode existir 

sedimentada pela reciprocidade. Por conseguinte, podemos afirmar que por meio da reciprocidade o 

interesse particular acaba sendo, na prática política, dominante. 

Logo, o "político" deve satisfazer a demandas contrárias: as que derivam da "ordem" e as dos 

interesses individuais baseados na reciprocidade (particularmente seus e do seu grupo). Não é 

possível satisfazer igualmente as duas. Também não seria eleitoralmente eficiente concentrar-se 

exclusivamente numa delas. O "político" deve, portanto, administrar estas demandas contrárias. 

Analiticamente, diríamos que esta administração deve pertencer ao intervalo composto pelos 

seguintes pontos extremos: um minimo de "ordem" com um máximo de interesse individual e o 

máximo de "ordem" para um mínimo de interesse, onde os pontos mínimos são aqueles que, se 

ultrapassados, o exercício do "poder" passa a ser eleitoralmente ineficiente, i. e., não consegue 

reproduzir-se, reeleger-se. 

É preciso considerar ainda que as duas dimensões acima pertencem a níveis diferentes: um 

(interesse), à esfera privada; outro ("ordem"), à pública. Vimos que o interesse, para se realizar, deve 

permanecer na esfera privada, secreto. A "ordem", ao contrário, deve ser mencionada a todo 

instante, reafirmada sempre, indefinidamente. Etnograficamente, pudemos observar a afirmação 

pública, ·sempre repetida, dos valores da "ordem", ao lado do exercício privado que contradizia a 

intenção manifesta. É o caso, por exemplo, do "nativo" que chegou a dizer que não faria exceções a 

ninguém caso detivesse algum poder de fiscalização (todos deveriam cumprir a "lei"), mesmo que 
fossem seus parentes mais próximos (pai, mãe e irmãos). Mas, alguns instantes depois, nos disse - em 

tom de confidência - que abriria uma exceção a fulano, porque era seu amigo e filho de sua comadre. 

Assim se estabelece um discurso público diferente da prática privada, o que não deixa de ser uma 

forma de compatibilizar estes dois elementos incompatíveis para o ideário "nativo". De um lado o 
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"nativo" nega, publicamente, que tome determinadas atitudes; de outro, privadamente, ele sente-se 

compelido a fazê-lo, em função dos laços de aliança e "amizade" que estabeleceu. 

Logo, o ponto mínimo da "ordem" significa sua reafirmação constante no domínio público 

(basta lembrar as considerações anteriores de que o candidato deveria fazer certas afirmações a fim 

de, senão aumentar, ao menos não diminuir suas chances eleitorais, cf pág. 50). Já o ponto mínimo 

da reciprocidade é dado pelo mínimo de prestações a partir do qual o outro considere que a 

"obrigação" da retribuição não foi cumprida. Isso dependerá da quantidade de intenções de votos 

que, por meio de suas ações, conseguiu arregimentar e, se o indivíduo pertence ou não ao grupo 
político. 

Do ponto de vista do eleitor, se é de domínio público que todos os "políticos" agem como uma 

"máfia" e sabido que eles têm de satisfazer às demandas de seu grupo, é preferível eleger alguém 

com quem se pode contar, que, apesar de não encarnar concretamente os ideais da "ordem", traz 

beneficios concretos para o "povo". Raciocínio exemplificado pela frase: "rouba mas faz", tão 

comum em nossa política. O limite do "rouba mas faz" está justamente na administração dos pontos 

extremos de que falamos acima. Portanto, fazer não retira do candidato a necessidade de 

publicamente reificar os valores da "ordem". Além disso, as ações do interesse não podem ficar 

provadas no domínio público, como, aliás, já foi visto. Mas, quanto mais beneficios concretos 

trouxer para os seus eleitores, maior será a disposição dos eleitores em serem complacentes com 

suas ações egoístas - disposição esta que se materializa no domínio público não pela falta da crítica, 

mas pela indisposição dos interlocutores em lhe dar ouvidos. 

APersona 

A categoria persona liga-se a duas dimensões. A primeira é a da representação de um papel (a 

máscara). A segunda, a do "eu", i. e., do ser dotado de consciência, da percepção de si e do outro. 

(cf Mauss, 1974: 207-241 89) . Trataremos estas duas dimensões separadamente. 

Os papéis da moralidade 
Etnograficamente, observamos que os "nativos" desempenham vários papéis, sendo que um 

mesmo indivíduo pode assumir vários deles, dependendo do contexto e de seus interlocutores. Estes 

papéis estão ligados às expectativas que os outros possuem do seu comportamento segundo valores 

morais. Assim, e. g., a mulher deve fidelidade ao marido, o marido, por sua vez, deve sustentar a 

casa, e a filha deve se casar "moça". Alguns deles não têm uma relação direta com o "poder" ou com 

o poder político, conforme vimos. Logo, nos concentraremos nos comportamentos ideais que os 

dois sistemas de valores morais apontados estabelecem, i. e., i) da "ordem" e ü) da reciprocidade. 

Aqui é preciso distinguir entre o comportamento ideal e o "errado". Um indivíduo pode não 

seguir ipsis literis os princípios ideais do homem "digno", sem que o seu comportamento seja, por 

89 "Uma Categoria do Espírito Humano: A Noção de Pessoa, a Noção de 'Eu'". 
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isso, considerado imoral. Com efeito, a distinção entre João90, que siga (ou pareça seguir) estes 

princípios, e José, que não lhes dá importância, embora não faça nada considerado ilegal ou imoral, é 

o prestígio que o primeiro amealha e o segundo não. 

i) Do ponto de vista dos valores da "ordem", o comportamento ideal é o do "cidadão", que, 

lembremos, significa o indivíduo "cumpridor da lei", aquele que se comporta frente aos outros 

homens em função dos valores da "comunidade", pautando-se pelo interesse coletivo, mesmo que em 

detrimento do seu próprio interesse. Idealmente, seu comportamento segue três princípios: 1) ele faz 

pelos outros "por gosto", 2) nada cobra por isso e 3) cumpre suas obrigações (devidas diretamente à 

idéia de "ordem", ou aos outros papéis morais que assume). Do ponto de vista das categorias 

"nativas", aquele que age pautado por este ideal é considerado um homem "digno". 

Cada um destes três princípios está ligado diretamente às implicações da "ordem". 

1) Fàzer pelos outros por gosto está ligado a duas dimensões. A primeira é a da eqüidade social. 

Se o governo deve, em nome da "ordem", zelar pela justiça social, não será diferente com o homem 

"digno". Ele também deve estar disposto a fazer por aqueles que pouco ou nada possuem e, com 

dificuldades, levam a vida. Dessa forma, ele incorpora a própria "ordem". Este homem "digno", 

portanto, é aquele que, possuindo pouco ou muito, está disposto a "dar" parte do que tem, para 

"ajudar" os outros. A segunda é a da negação do interesse privado. O motivo que leva alguém a 

fazer pelo outro é o gosto que afirma sentir por aquilo que faz. Esta afirmação é importante, porque 

ele pode fazer as mesmas coisas tendo em visto o interesse egoísta de se candidatar. Neste último 

caso, a motivação não pode ser o bem coletivo (tendo em vista a impossibilidade do interesse 

particular em defender o interesse público), mas o interesse em enriquecer (cf pág. 37). 

Entretanto, isso não significa que não haja uma motivação individual legítima para este gostar. 

Na realidade há duas. Em primeiro lugar, a sensibilidade face aos problemas alheios. Esta 

sensibilidade se expressa pelo sentimento de ver o outro sofrer. Sentimento que é cristão em sua 

essência, vide, e. g., o ideal da caridade. O homem "digno" também é o homem "bom". Em segundo 

lugar, o reconhecimento público, i. e., pelo sentimento do indivíduo de que os outros reconhecem 

seu trabalho, realizado em prol da coletividade. Esta é considerada uma ambição legítima. 

Conseqüentemente, estas motivações resumem-se à seguinte fórmula: o indivíduo que se volta para 

fora de si, e cuja realização está naquilo que se dispõe a fazer pelos outros. 

2) Não cobrar nada por aquilo que faz pelo outro é um princípio derivável das afirmações 

anteriores. Não cobrar ... implica em não exigir nenhum tipo de contrapartida. i. e., reafirma que o 

motivo é o gosto e o interesse desinteressado em "ajudar". Ora, do ponto de vista da "ordem" o 

indivíduo não exige nem poderia exigir retribuições, pois isso significaria algum tipo de interesse 

ilegítimo. 

90 Nomes fictícios. 
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3) Cumprir suas obrigações está diretamente ligado à "ordem", e em dois sentidos. No 

primeiro, cumprindo as "leis". No segundo, cumprindo as obrigações devidas aos outros imperativos 

considerados morais. Como vimos, há outros valores morais que não são diretamente derivados da 

idéia de "ordem". Mas ligam-se a outros papéis (esposo, esposa, filha, etc.). O elo entre os dois 

sentidos apontados acima é, como dissemos, a operacionalidade dos valores destes papéis. 

Particularmente, entre estes outros papéis está o da reciprocidade, i. e., o da retribuição do "favor" 

recebido, do qual falaremos adiante. 

Em suma, o homem "digno" procura no limite máximo de suas possibilidades fazer algo pelos 

outros, sem quaisquer condições, e cumprir as "leis", mesmo se em prejuízo de seu próprio beneficio. 

A "dignidade" de um homem lhe é, via de regra, fundamental; questioná-la certamente irá 

ofendê-lo: quanto mais "digno", mais sentir-se-á ofendido. Questiona-se a "dignidade" de alguém por 

meio palavras (talvez numa simples brincadeira) ou através de atos (como, e. g., ser tratado com 

desdém). As reações à ofensa podem variar da disposição de ir às últimas conseqüências 

(literalmente matar ou morrer91) à perda da boa vontade do ofendido com respeito àquele que o 

ofendeu. 

Por fim, é preciso ver que, como papel ou máscara, a persona é a representação que se faz para 

o outro. Portanto, está ligada ao comentário público. Aqui tocamos num ponto nevrálgico da 

questão. A esfera pública representa o espaço onde o homem deve provar-se "digno". E isso 

duplamente, pois a) está vinculada à opinião ( cf pág. 88) que os outros possuem do individuo 

particular e b) significa uma posição frente aos outros bem como frente aos acontecimentos possíveis 

(e. g., o homem "digno" recusará qualquer tentativa de suborno). Daí se segue que a própria persona 

deve obedecer às regras de formação do discurso. Não vamos discorrer sobre estas estratégias de 

proposição e crítica, visto que são as mesmas que analisamos às página 96 à 100. 

ii) Do ponto de vista dos valores da reciprocidade, o comportamento ideal, analiticamente, está 

ligado a três princípios. O primeiro é a prestação do "favor" desinteressado: não se pode deixar um 

"amigo na mão". O segundo é o reconhecimento daquilo que o outro fez, i. e., o reconhecimento 

pelo indivíduo de que um outro, particular e específico, lhe fez um "favor" tendo em vista a relação 

pessoal entre ambos, sua "amizade". A conseqüência é que quem reconhece ter recebido um "favor", 

reconhece possuir uma dívida que deve ser retribuída. O reconhecimento não é exigido ou pedido 

publicamente, deve ser espontâneo, o que não significa que ele deixe de ser obrigatório. O terceiro 

princípio, como vimos acima, é o de que uma prestação deve ser retribuída por outra de igual valor 

de sociabilidade. 

91 Aqui não podemos deixar de mencionar uma frase dita ao antropólogo por uma "nativa", que, para o assunto de que 
tratamos, é perfeita. Ela lhe diz: "Bom dia, Gidadão, • e ele lhe pergunta •o que é cidadão?" "Um cabra macho," 
responde, "pois para ser brasileiro é preciso ser macho." Portanto, o "cidadão" deve possuir a caraterística do 
enfrentamento; entretanto, ligada à categoria de "cidadão", o enfrentamento não tem como principal conseqüência a 
igualdade, mas a persona pública, a honra e "dignidade" do indivíduo. 
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O comportamento ideal pode ser divido em três momentos. O de dar algo a alguém, o do 

reconhecimento da dívida, e o do seu equilíbrio, onde a dívida é saldada. Entretanto, a dívida 

reconhecida que não pode ser equilibrada estabelece uma diferença entre os dois: um dá e o outro 

pede. De forma que a contrapartida para a dívida não saldada é o prestígio daquele que dá através do 

reconhecimento daquele que pede. E, novamente, voltamos ao domínio público da criação do 

prestígio. 

A percepção de si e do outro: a emoção 
O sentimento das emoções pertence à consciência individual e, neste sentido, somente é 

acessível aos outros através daquilo que o primeiro, por palavras ou atos, diz sentir. O sentimento da 

emoção pode ser entendido na medida em que a emoção é socialmente classificada em tipos: amor, 

ódio, amizade, respeito, consideração etc92, e isso também num duplo sentido. Primeiro, por meio do 

conhecimento socialmente construído sobre os motivos, causas e efeitos de uma determínada 

emoção no relacionamento do indivíduo que a sente com os outros. Segundo, a emoção que um 
determínado indivíduo sente pode ser compreendida pelo outro a partir da referência à forma como o 

outro pessoalmente sentiu aquela emoção em condições semelhantes. 

É preciso, antes de mais nada, discutir a questão do tratamento da emoção pela antropologia, i. 

e., se é possível dar ao tratamento da emoção o caráter demonstrativo e objetivo que a ciência exige. 

Há de se observar a existência de várias maneiras de se pensar a emoção. 

Segundo Malinowski, "O homem que se submete a várias obrigações habituais que segue uma 

linha· tradicional de ação, o faz impulsionado por certos motivos, movido por determínados 

sentimentos, guiado por certas idéias. Tais idéias, sentimentos e impulsos são moldados e 

condicionados pela cultura em que os encontramos e são, portanto, uma peculiaridade étnica da 

sociedade em questão. Deve-se, portanto, empenhar em seu estudo e registro." (1978: 32, grifo 

nosso) Mas seria isso possível?, ele se pergunta "Todos estes estados não serão demasiadamente 

alusivos e informes?" A resposta é não, pois "devemos partir do fato de que o objeto de nosso 
estudo são os modos estereotipados de pensar e sentir. Enquanto sociólogos, não nos interessamos 

pelo que A ou B possam sentir como indivíduos no curso acidental de suas próprias experiências; 

interessamo-nos, sim, apenas por aquilo que eles sentem e pensam enquanto membros de uma dada 

comunidade." (Idem ibidem) 

O princípio metodológico em que se baseiam as afirmações anteriores foi exemplarmente 

descrito por Lévi-Strauss. Este autor, comentando a discussão entre psicanalistas e etnólogos sobre a 

primazia a ser concedida, se à cultura do grupo ou ao psiquismo individual, sustentava que "O 

debate não tem saída, a menos que se perceba que as duas ordens não estão em uma relação de causa 

e efeito (seja qual for, aliás, a posição respectiva que se atribua a cada uma), mas que a formulação 
psicológica é apenas uma tradução, no plano do psiquismo individual, de uma estrutura propriamente 

92 Emoções "nativas". 
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sociológica... É esta subordinação do psicológico ao sociológico que Mauss utilmente traz à luz." 

(Uvi-Strauss, 1974: 7) 

Lévi-Strauss refere-se às "Relações reais e práticas entre a psicologia e a sociologia" de Marcel 

Mauss (1974, vol. 1: 177-206), uma comunicação apresentada a 10 de janeiro de 1924 à Societé de 

Psycho/ogie. O trecho seguinte desta comunicação nos parece bastante elucidativo. 

De fato, a parte das representações coletivas - idéias, conceitos, categorias, motores de atos e de práticas 
tradicionais, sentimentos coletivos e express<les coalhadas de emoções e de sentimentos - é tão 
considerável, mesmo na consciência individual (e nós reivindicamos o seu estudo com toda energia) que, 
em certos momentos, parece que nós pretendemos abarcar qualquer pesquisa nessas camadas superiores 
da consciência individual. Sentimentos superiores, na maioria sociais, mão, personalidade, vontade de 
escolha ou liberdade, hábitos práticos, hábitos mentais e caráter, variações desses hábitos, dizemos que 
tudo isto e muito mais é de nossa competência ... Vamos mesmo mais longe. E cu sei que, neste ponto, 
estou de acordo com nossos amigos Dumas e Blondcl, com meu pranteado amigo Rivers. Alcançamos a 
tal ponto a fisiologia, os fenômenos da vida do corpo, que parece ser muito delgada a camada da 
consciência individual entre o social e o fisiológico: risos, lágrimas, lamentações fúnebres, ejaculações 
rituais são tanto reações fisiológicas quanto gestos e sinais obrigatórios, sentimentos obrigatórios ou 
necessários, ou sugeridos ou empregados pelas coletividades com uma finalidade precisa, tendo em vista 
uma espécie de descarga tisica e moral de expectativas igualmente tisicas e morais. (Idem: 185) 

Destarte, o modo como o indivíduo em particular sente ou, ainda, se uma mesma emoção - o 

amor, e. g. - é sentida da mesma forma por pessoas diferentes pertencem à consciência do indivíduo. 

Estes últimos fatos, ligados à consciência do indivíduo específico, pertenceriam não mais à 

antropologia ou à sociologia, mas à psicologia. Como diz Mauss, "sendo suficiente que, pequeno ou 

grande, haja um elemento de consciência individual para legitimar a existência de uma disciplina que 

a ele se consagre, individualmente." (Idem: 186) 

Portanto, nos cabe estudar a emoção não como uma manifestação da consciência individual, mas 

como a reprodução no indivíduo de representações coletivas, seja como sinais de demonstração 

obrigatória, seja pelas suas conseqüências sociais, seja, enfim, pelos modos estereotipados de sentir. 

Mas qual a importância da emoção para o estudo da moralidade? 

Fazemos nossas as palavras de Geertz: "O que a briga de galos diz, ela o faz num vocabulário de 

sentimento - a excitação do risco, o desespero da derrota, o prazer do triunfo. Entretanto, o que ela 

diz não é apenas que o risco é excitante, que a derrota é deprimente ou que o triunfo é gratificante, 

tautologias banais do afeto, mas que é com essas emoções, assim exemplificadas, que a sociedade é 

construída e os indivíduos são reunidos93" (Geertz, 1978: 317, grifo nosso). Em uma palavra, do 

ponto de vista dos indivíduos, a sociabilidade é perpassada pelas emoções. 

Nossas observações etnográficas facilmente confirmam a afirmação precedente. Desde cedo 

chamou-nos a atenção a forma emotiva como os "nativos" reagiam aos fatos das suas vidas, inclusive 

os do faccionalismo e do poder. Vimos, no decorrer dos capítulos precedentes, que freqüentemente 

os "nativos" entendem o fato político a partir da referência aos seus sentimentos. Neste sentido, 

apesar de todas as considerações de ordem estratégica feitas privadamente, o que irá prevalecer no 

discurso público é justamente a emoção que o indivíduo diz sentir. Dessa forma, diz-se que o 

93 "That society is built and individuais are put together", no original. 
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comportamento de fulano "magoou" beltrano que, por conseqüência, não quer vir mais ao povoado, 
mesmo considerando que o motivo da celeuma fosse político, e independentemente do fato de que 

tanto um quanto outro provavelmente também pensam seus comportamentos de acordo com suas 

considerações estratégicas, i. e., os seus custos e beneficios previsíveis. 

Donde se segue que a emoção que o indivíduo diz sentir tem um significado público, uma 

inteligibilidade para o discurso e, portanto, uma conseqüência para o fato político. Mais do que isso, 

a referência aos sentimentos é, em muitos casos, obrigatória94. Assim, e. g., aliados políticos são 

obrigados dizerem-se "amigos", mesmo se, no minuto seguinte, um deles, longe de ouvidos 

bisbilhoteiros, for criticar o outro. 

Há mais. Observamos que, idealmente, as justificativas individuais para os comportamentos 

moralmente "corretos" são, conforme vimos, devidas à sua emoção. No caso da "ordem", as 

motivações legítimas resumem-se a duas: a sensibilidade ao sofrimento alheio, e o sentimento do 
reconhecimento público. No caso da reciprocidade, a justificativa do indivíduo para fazer um 

determinado "favor" é a "amizade" que ele sente por aquele a quem "ajuda". Ou seja, do ponto de 

vista do indivíduo, a percepção do comportamento moralmente correto deve-se às emoções que ele 

sente por um outro, e não à compreensão abstrata dos princípios que justificam seus valores morais 

ou o sistema que compõem. 

A ligação entre os valores morais e sentimento não é teoricamente nova, embora fosse preciso ir 
a Corte de Pedra para redescobri-la. Basta lembrar Rousseau. Como diz Maria Lúcia Montes "... a 
reflexão política de Rousseau ergue-se em sua grandeza solitária como um monumento no 

pensamento do século XVIIl, talvez precisamente por tentar se colocar em outro te"eno, onde o 

coração e o sentimento, ao invés do interesse e do egoísmo racional, constituem a base sobre a qual 

se devem fundar ao mesmo tempo a liberdade e a igualdade. A progressiva constituição da sociedade 

e o desenvolvimento da razão, ao levar até às últimas conseqüências a degeneração da natureza 
radicalmente boa do homem (pois, como diz Rousseau no Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, "o homem que medita é um animal depravado"), 
acabam, no entanto, por introduzir também o único elemento positivo que emerge desse processo, 
para, afinal, reverter o seu sentido: o universo da moralidade" (Montes, 1983: 36). Mas, esta 

moralidade, capaz de reconquistar, no estado de sociedade, a igualdade e a liberdade próprias do 

homem no estado de natureza, não é alcançada pelo desenvolver das luzes, mas pelo retomo ao 

homem no estado de natureza. Lá que serão encontrados os seus fundamentos. 

94 Evidentemente, embora nos concentremos nos casos ligados ao fato político, a demonstração obrigatória do 
sentimento neles não se esgota; há uma série de outros campos onde o indivíduo tem de sentir uma emoção 
particular: o reencontro com um ente querido, a morte de um parente, etc. 



SEGUNDA PARTE, Capblo VI - A MonlWalle (pp.116-134) 132 

O homem natural, para Rousseau, é aquele situado, por assim dizer, no "grau zero de 

sociabilidade"9S. Neste homem, despido de literalmente tudo, exceto de seu corpo saudável, sem 
outro contato com seu semelhante que aqueles devidos ao puro acaso, este autor irá encontrar a mais 
fundamental das virtudes: "falo da piedade, disposição conveniente a seres tão fracos e sujeitos a 

tantos males como o somos~ virtude tanto mais universal e tanto mais útil ao homem quando nele 

precede o uso de qualquer reflexão, e tão natural que as próprias bestas às vezes são dela alguns 
sinais perceptíveis" (Rousseau, 1973a: 253). Piedade que pode ser resumida ao seguinte princípio 
"que Hobbes não percebeu: é que, tendo sido possível ao homem, em certas circunstâncias, suavizar 

a ferocidade de seu amor-próprio ou o desejo de conservação antes do nascimento desse amor, 

tempera com uma repugnância inata de ver sofrer seu semelhante, o ardor que consagra ao seu bem 
estar" (idem: 252-253). Dessa forma, "seus deveres para com outrem não lhe são unicamente ditados 

pelas lições tardias de sabedoria e, enquanto resistir ao impulso interior natural da comiseração, 
jamais fará qualquer mal a um outro homem, nem mesmo a um ser sensível, exceto no caso legítimo 

em que, encontrando-se em jogo sua conservação, é obrigado a dar preferência a si mesmo" (idem: 

231 ). É justamente este princípio anterior à razão o fundamento de toda moral. 

Para Lévi-Strauss, a piedade implica num duplo princípio: a identificação com o outro (fazendo 

do outro um eu) e a recusa a identificação consigo mesmo (fazendo do eu um outro), "Estas duas 
atitudes se completam, e a segunda chega mesmo a fundar a primeira: na verdade eu não sou 'eu', 
mas o mais fraco, o mais humilde dos 'outros'" (Lévi Strauss: 1976, 47). Este princípio, a 

identificação com o outro, é para o homem no estado de natureza um princípio de sensibilidade, para 

o homem civilizado um princípio do conhecimento e para o homem em sociedade o fundamento da 

moral, "Essa identificação primitiva, cuja possibilidade é negada ao homem pelo estado de sociedade, 

e que, esquecido de sua virtude essencial, o homem já não chega a sentir, senão de maneira fortuita e 
por obra de circunstâncias irrisórias, leva-nos ao coração mesmo da obra de Rousseau. E se lhe 

concedemos um lugar à parte entre as grandes produções do gênio humano, é porque seu autor não 
só descobriu, com a identificação, o verdadeiro princípio das ciências humanas e o único fundamento 
possível da moral: com sua obra, ele nos restituiu também o ardor há dois séculos e para sempre 

fervente neste cadinho onde se unem seres que o amor-próprio dos políticos e dos filósofos se 

empenha, por toda a parte, em tomar incompatíveis: o eu e o outro, minha sociedade e as outras 

sociedades, a natureza e a cultura, o sensível e o racional, a humanidade e a vida." (Idem: 51) Em 
uma palavra, para Rousseau, a moralidade acaba por basear-se numa forma de compreender, ter 

consciência do outro, por meio de uma emoção. 

Não é nosso objetivo reeditar uma utopia política rousseaniana, tampouco nos alinhar no debate 

sobre o autoritarismo que, segundo a concepção liberal clássica, está presente na "Vontade Geral". 
Na realidade, Rousseau nos parece importante neste contexto por dois motivos. O primeiro são os 

9s " ... um estado que não mais existe, que talvez nunca tenha existido, que provavelmente jamais existirá, e sobre o 
qual se tem, contudo, a necessidade de alcançar noções exatas para bem julgar de nosso estado presente." (Rousseau, 
l 973a: 228-229) 
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desdobramentos da relação que estabelece entre a emoção e a moralidade. Com efeito, em Lévi

Strauss a piedade, embora anterior a toda reflexão, incorpora uma relação entre dois elementos 

fundamentais: o "eu" e o "outro". A piedade, então, estabelece entre estes dois elementos um 

princípio de compreensão específico: a identificação. Ora, este princípio é dado imediatamente pelo 

sentimento, mas também é possível de ser reeditado analiticamente a partir da forma como relaciona 

os dois elementos apontados acima. 

O segundo é a própria piedade. E, aqui, é preciso voltar para Corte de Pedra. A sensibilidade ao 

sofrimento alheio, que afirmávamos ser a motivação legítima para "ajudar" o outro, possui o mesmo 

princípio da piedade rousseaniana. A analogia não é fortuita, pois se a piedade rousseaniana é ·a 

piedade cristã, também o é a sensibilidade ao sentimento alheio. Sendo assim, ambas as emoções (a 

sensibilidade do "nativo" de Corte de Pedra e a piedade rousseaniana) têm a mesma origem, embora, 

claro, estejam inseridas em sistemas metodológica e teoricamente distintos. 

Por conseqüência, é preciso voltar às emoções individuais que justificam, do ponto de vista do 

"nativo" de Corte de Pedra, os sistemas morais apontados, para estabelecer a forma como o "eu" 

compreende o "outro". São quatro as emoções diretamente pertinentes às moralidades da "ordem" e 

da reciprocidade: a sensibilidade ao sofrimento alheio, a percepção do reconhecimento público, a 

"amizade" e a gratidão. 

Em cada uma delas, podemos observar um processo de compreensão com características 

diferentes. Estas características podem ser agrupadas em quatro eixos distintos: o do seu 

desenvolvimento no tempo; se é ou não específica, i. e., se se dirige ou não a um outro específico; 

qual a relação que estabelece com o outro (igualdade ou desigualdade); e se supera ou estabelece 

diferenças de status. 

Assim, a sensibilidade ao sofrimento alheio é ocasional: dura enquanto durar o sofrimento, que 

não é programado, mas fortuito. Indiferenciada: refere-se a todo aquele que sofre. Estabelece uma 

relação de igualdade (padeço pelo sofrimento do outro porque na situação dele eu sofreria da mesma 

forma), numa situação de desigualdade: um sofre, o outro não, ou sofre menos. Supera a 

desigualdade entre o que sofre e o que não sofre ou sofre menos. 

A percepção do reconhecimento público é final, acontece após um período de tempo no qual se 

reconhece que o indivíduo prestou serviços à comunidade. É também indiferenciada, pois o 

reconhecimento público é o reconhecimento de todos os outros. Estabelece, ainda, uma relação de 

desigualdade (eu tenho prestígio e o outro não) numa situação de igualdade (somos todos iguais 

perante a Deus). Cria, por fim, desigualdade entre o que tem e o que não tem prestígio. 

A "amizade" é duradoura, começa num determinado momento e vai até um outro momento 

(que idealmente nunca acontece) onde a relação é rompida; é específica, visto que se refere a um 

outro particular, um determinado indivíduo. Estabelece a igualdade entre dois que nutrem um 

sentimento comum em relação a um terceiro, que pertence a uma outra categoria (eu sinto "amizade" 

pelo outro e indiferença pelo terceiro, que tanto pode ser um "forasteiro" quanto um inimigo ou 
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adversário); daí que o eu e o outro pertencem a um grupo (o dos amigos), do qual o terceiro não faz 

parte. Cria a igualdade (os amigos são iguais enquanto amigos, não importando a existência eventual 

de outras desigualdades) na diferença (o amigo e o estranhof mimigo ). 

Enfim, a gratidão é determinada, i. e., pertence ao intervalo entre um momento inicial de 

desequihbrio (onde um pede e o outro concede um "favor") até o momento em que a dívida é 

equilibrada (o "favor" retribuído), que pode não acontecer jamais. Específica, pois quem faz o 

"favor" é um indivíduo determinado. Estabelece a desigualdade (eu peço e o outro concede em razão 

da consideração que me tem) entre iguais (somos todos filhos de Deus). Cria a desigualdade 

enquanto não for saldada a dívida. 

Além disso, a fonna como o eu percebe o outro implica na fonna como o eu age em relação ao 

outro. A partir da compreensão "nativa" destas emoções, elas possuem um significado 

compartilhado. Neste sentido, o recurso à emoção torna pública a percepção que um indivíduo 

possui do(s) outro(s) em função de um acontecimento, uma conjuntura, ou um histórico de 

interação. Este significado pode ser manipulado pela esfera pública. Onde voltamos às regras de 

formação do discurso, válidas também para as emoções. 

Mas estas não são as únicas emoções válidas para os fatos do faccionalismo e do poder. Há 
também o seu inverso. O inverso da sensibilidade é o egoísmo; do reconhecimento, a mágoa; da 

ami7.ade, a inimizade; e da gratidão, a ingratidão. Aqui o outro está em oposição ao eu. O egoísmo é 

o eu sem o outro; a mágoa é o outro que não reconhece o que o eu fez por ele; a inimizade é o outro 

que é oposto ao eu; a ingratidão é o outro que não merece a retribuição do eu. 

Por fim, convém voltar à dimensão da consciência individual em oposição ao espaço público. No 

fenômeno político, a consciência individual possui um lugar que lhe pertence, onde reina soberana: o 

voto. Na cabine indevassável, o eleitor está sozinho e, conseqüentemente, a não ser por sua vontade, 

ninguém saberá qual foi afinal seu voto. Ali, ele tomará uma decisão, livre de constrangimentos de 

outra ordem que não aqueles devidos à sua consciência: ele efetivamente escolhe o candidato que lhe 

aprouver. Os "políticos" dizem que o eleitor vota naquele em que quer e que, quando pertende 

enganar, engana. Lá, na cabine indevassáve~ ele decide. E, se pudemos desvelar os princípios 

emocionais pelos quais ele compreende o outro, não podemos ir além. Nem nós nem os políticos, 

por melhores que sejam suas estratégias. 



A Lógico 
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A LÓGICA 

O problema original 

Estabelecemos como nosso problema a aplicabilidade da lei. Argumentarmos que a lei possuía, 
no seu texto, uma intencionalidade, mas que esta intencionalidade muitas vezes não se realizava 
concretamente. Entre estas duas dimensões algo se interpunha, algo capaz de transformar a intenção 
da lei nalguma coisa que por vezes lhe era contrária. 

Dissemos então que entre a intencionalidade e a aplicabilidade da lei interpunha-se a prática 

política; referindo-nos novamente à professora Marilena Chaui, "as relações de favor, clientela e 
tutela, próprias de uma sociedade onde inexiste verdadeiramente a cidadania" ( cf pág. 18). 

Evidentemente, esse assunto já havia sido estudado por eméritos cientistas. Do lado da ciência 

política citamos Simon Schwartzman e sua análise do Estado brasileiro como patrimonialista, 
representado, no nível empírico, pela "política de cooptação" (cf pág. 19). Do da antropologia, 

fizemos referência ao professor Roberto Da Matta e ao que chamou de "dilema brasileiro", i. e., a 

oposição entre uma "ética burocrática" e uma "ética pessoal" (cf pág. 19) 

Argumentamos que as colocações acima não esgotavam o problema. O que nos interessava era 
mudar o nível estratégico da análise. Ao invés de pensarmos o Estado ou o "sistema brasileiro" a 
partir de seus componentes macro-estruturais, pretendíamos desenvolver uma abordagem que 
pudesse observar, descrever, classificar e analisar os menores (mas nem por isso menos 

significativos) detalhes constitutivos da prática política. Mais ainda, estabelecemos como elemento 

estratégico o poder ( cf. pág. 21 ). 

Nossa hipótese dizia respeito à existência de uma lógica do poder, visível por meio da 

mecânica pela qual ele se exerce, que não era diretamente derivável da estrutura jurídico

institucional do Estado (embora o permeasse), mas que atravessaria a prática política (cf pág. 22). 

Seria esta lógica que, por meio do Estado, transformaria a intenção da lei numa realidade que, muitas 

vezes, lhe era contraditória. 

Por lógica queríamos entender as regras que o poder segue, e a partir das quais ele alcança a 

eficiência que lhe é particular. Ora, a prática política seria o "lugar" onde esta lógica agiria. Ela seria, 

conseqüentemente, a mediadora entre a intenção da lei e a sua aplicação. Em uma palavra, o poder 
político, via instituições governamentais, interfere no cumprimento da lei, dobrando-a às suas 

conveniências. 
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Isso posto, era necessário estabelecer o locus de análise. Recuperamos, então, uma inspiração 

foucaultiana; a de estudar o poder "nas suas extremidades". Não se tratava de ignorar o papel do 

Estado, mas de realizar uma análise "ascendente do poder", partindo dos "mecanismos infinitesimais" 

e prosseguindo até os "mecanismos de dominação global" (cf. pág. 22). Está claro que este é um 

longo percurso, e não esperamos, neste trabalho, esgotá-lo. Ao contrário, queremos dar um primeiro 

passo. 

Com este objetivo fomos a Corte de Pedra. Embora este pequeno povoado, em termos 

demográficos, seja relativamente insignificante (814 pessoas, cf. pág. 8), nem por isso deixa de ser 

antropologicamente significativo. Aliás, ele nos serviu admiravelmente bem, pela própria centralidade 

da prática política no seu cotidiano ( cf. Segunda Parte, Capítulo II). 

Lá observávamos as mesmas relações de interferência da prática política na aplicação da lei, já 

identificadas noutras instâncias. Assim, o prefeito conseguia "liberar" o equipamento de um dentista 

prático apreendido pela Política Federal~ o vice-prefeito, uma caminhonete movida a gás, detida pela 

policia rodoviária. As contas de prefeitura conseguiram ser aprovadas apesar das irregularidades 

apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Os programas governamentais privilegiavam os 

aliados políticos daqueles que, localmente, eram incumbidos de distribuí-los. Os "nativos" diziam que 

"tudo isso era política". 

Por fim, chamamos a atenção para o problema de como, partindo da localidade estudada, 

estabelecer nexos com a realidade envolvente. Argumentamos que, a partir da lógica do poder, Corte 

de Pedra poderia dialogar com realidades mais amplas, pois, apesar de "insignificante", poderia ser 

exemplar ou, mais modestamente, criar um campo de análises comparáveis ( cf pág. 26). 

A construção da etnografia 

No primeiro capítulo procuramos descrever a política em Corte de Pedra. Entretanto, não nos 

utilizamos das definições macro-sociológicas de política para delimitar nosso objeto. Tentamos 

descrevê-lo "nos seus próprios termos". Para tanto, nos baseamos na definição "nativa" de política 

(cf pág. 28). 

Daí surgiram duas dimensões de nossa descrição. A primeira, a da eficiência. Assim, observamos 

as práticas que a política "punha em movimento" (para nos utilizarmos de uma expressão maussiana) 

a partir de sua eficiência, dos votos que era capaz de arregimentar ( cf. objetividade da política, pág. 

30). 

Ali, a ação dos atores políticos foi analisada a partir de duas posições principais: a dos 

"políticos" (que assumiam diferentes conotações conforme o período em relação às eleições) e a dos 
eleitores. Chamamos de "posições" porque nelas as práticas possuíam expectativas de eficiência 

diferenciadas, muitas vezes em conflito. 

Dessa forma, procuramos esmiuçar as estratégias que, nestes duas posições, os indivíduos 

utilizam para alcançar certos objetivos. Desse ponto de vista, nossa descrição seguiu a seguinte 
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ordem cronológica: a criação do prestígio individual, a aliança com o grupo político, o lançamento 
das candidaturas, a homologação dos candidatos e o período eleitoral. 

A segunda dimensão a ser considerada foi a do interesse individual. Do ponto de vista lógico, 

podemos afirmar que ela é decorrente da primeira. Para os "nativos" o objetivo da política é 

conquistar, manter e exercer o poder. Mas, "possuir poder" é uma expressão que somente possui 

significado se considerarmos aquilo que o indivíduo e/ou o grupo que o apoia podem realizar com o 

poder. Vimos, etnograficamente, que o poder realizava o interesse egoísta individual, definido como 

o interesse na proeminência de dar e no enriquecimento pessoal (cf. pág. 33). Vimos também que as 

próprias condições sócio-econômicas daquelas populações potencializam a política como o lugar de 
realização do interesse individual. 

Portanto, a eficiência e o interesse constituiram as duas perspectivas que atravessaram todo o 

primeiro capítulo deste trabalho. Mais ainda, desse conjunto de práticas vimos que a "política" 

possuía dois elementos que lhe eram constitutivos e centrais: o faccionalismo e o poder. Entretanto, 

conforme observamos, o "poder" e o faccionalismo deveriam ser compreendidos a partir do sistema 

de relações no qual estão inseridos. Este sistema é justamente o de engendrar poder político ou 

eleitoral. 

Neste ponto, tocamos num problema metodológico. Até então falávamos dos indivíduos 

inseridos num conjunto de fenômenos definidos como "políticos" (cf. pág. 55). Mas a descrição a 

partir dos indivíduos esgotava-se na realização do interesse e nas estratégias utilizadas. Havia um 

conjunto de fenômenos esclarecedores e importantes que tinham sido deixados de lado: o das 

categorias, vistas como um conjunto sistêmico de representações. Durante o primeiro capítulo elas 

apareceram somente a partir do seu uso pelos indivíduos para justificar, explicar ou engendrar poder 

e votos. Era necessário, portanto, fazer metodologicamente a transição entre as duas abordagens. 

Ora, a partir do capítulo primeiro, estava estabelecida a centralidade da política para os 

"nativos", centralidade que nossos dados etnográficos se encarregavam de enfatizar. Desta forma, 

abria-se caminho para tratar a política como um Fato Social Total. 

Para Mauss, o Fato Social Total coloca em movimento a totalidade sócio-cultural do conjunto 

de indivíduos de uma sociedade homogênea (cf. pág. 57). Segundo entendemos, o Fato Social Total 

não se esgota no momento de sua realização, mas traz a relevo práticas e relações (no caso do 

Potlatch, um sistema moral de troca) que atravessam a própria sociabilidade. 

Do mesmo modo, os fenômenos que apontamos na "política" não se esgotariam nas eleições, 

mas estariam presentes no próprio cotidiano do povoado de Corte de Pedra, aonde quer que o olhar 

atento se dirigisse. Logo, era perfeitamente legítimo inverter a abordagem maussiana. Ao invés de 

irmos à "política" para falar de uma forma de sociabilidade, fomos à sociabilidade (i. e., ao próprio 

cotidiano do povoado) para falar de uma forma de política. Isso nos trouxe um duplo beneficio. De 

um lado, pudemos agrupar as observações fragmentadas e pontuais da nossa etnografia do cotidiano 

em um conjunto sistêmico. De outro, não perdíamos de vista os indivíduos no processo de criação 
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do poder e no faccionalismo. Estes beneficios já estavam inseridos na idéia de "todos em 
movimento" do Fato Social Total. 

Entretanto, aqui se impunha uma dificuldade. Quando Mauss falava de "todos", referia-se a 

realidades sócio-culturais na sua totalidade. Evidentemente que Corte de Pedra não esgotava a 
totalidade da cultura nacional, embora a reproduzisse em certa medida. Para superar a crítica acima, 

mudamos a formulação do Fato Social Total. Argumentamos que, apesar de não esgotar a totalidade 

da cultura nacional, a "política" em Corte de Pedra punha em movimento a totalidade da experiência 
"nativa". 

Assim, do Capítulo III em diante invertemos a perspectiva do Capítulo 1. Ao invés de 

descrevermos o uso das categorias e representações "nativas" para justificar, explicar ou engendrar o 

poder político, analisamos a criação do poder político ou eleitoral dentro e a partir de categorias 
. sistemicamente organizadas. 

Surgiu então um outro problema. A nossa formulação nos permitia observar a política de todos 
os lugares do cotidiano, pluralidade que um etnógrafo apenas não conseguiria descrever. Seria 

preciso, então, estabelecer um limite que não se encontrava no objeto "política". Essa escolha foi 

arbitrária, embora não tenha sido aleatória. Com exceção do Capítulo III, uma homenagem nossa a 

Evans-Pritchard, usamos como "fio condutor" da descrição as categorias "clássicas" de política para 

o pensamento ocidental: o público e o privado, a igualdade e a desigualdade e a moralidade (na qual 
se inclui a emoção). 

Com isso, é preciso deixar claro, não queríamos interpretar nossos dados utilizando categorias 
do século XVIII. Nosso exercício foi bem diferente. Fomos procurar em Corte de Pedra os 
elementos definidores daquilo que poderíamos chamar a esfera pública e a esfera privada, as 

categorias "nativas" de igualdade/desigualdade e as da moralidade. 

Procedendo assim, pretendíamos dar uma dimensão comparativa aos nossos dados que, de outra 

forma, se diluiria. Intuíamos que poderíamos dialogar mais enfaticamente com a ciência política. 

Os significados do poder 

Analiticamente, lançamos mão de uma característica fundamental (extraída da definição 

weberiana) para conceituar o poder: a imposição da vontade de um sobre o outro. Fizemos algumas 

considerações que tomamos a liberdade de reproduzir abaixo ( cf pág. 21 ): 

J) A imposição da vontade não está presa a um domínio especifico das relações sociais; ao 

contrário, pode estar e está presente nas mais diversas dimensões da sociedade: na política, no 

parentesco, na religiosidade, na afetividade etc. Logo, o poder não emerge como um edifício 
monolítico com apenas um lugar específico de atuação; antes, encontra-se numa pluralidade de 

locais e se manifesta sob diversas formas, disseminado que está pelo tecido social, presente onde 

efetivamente se exerce. 



TERCEIRAPARTE,Aupa(pp.136-153) 140 

2) O poder é algo empiricamente observável a partir de duas características: a) Quem 

submete o outro à sua vontade, o faz por algum motivo e tendo em vista um fim qualquer, nem que 

este seja a pura demonstração do seu poder. b) Quem impõe sua vontade utiliza-se, para tanto, de 

instrumentos específicos. Estes instrumentos podem ser o apelo emociona/, o convencimento, a 

força, a autoridade (sob qualquer forma), o prestígio, etc. 

3) A imposição da vontade está sujeita à resistência, seja por uma outra vontade contrária, 

seja pela resistência de alguém a se submeter à vontade alheia. Daí que podemos nos utilizar da 

imagem foucaultiana do modelo da luta e da batalha para interpretar a relação de poder 

(Foucault, op. cit.). 

4) O fato da imposição da vontade pode ou não ser legítimo, i. e., a) livremente consentida por 

aquele que se submete ou b) representar igualmente a vontade daquele que impõe e daquele que se 

submete. A legitimidade do poder, portanto, não significa sua não existência. 

5) Aquele que possui um poder tem a escolha de fazer ou não uso dele. Destarte, podemos 

dizer que tal indivíduo ou grupo possui um poder potencia/, i. e., a possibilidade de exercer um 

poder qualquer. 

No transcorrer de nossa análise o poder assumiu concretamente diversos significados. No 

Capítulo 1, lançamos mão de dois deles. O primeiro foi o significado "nativo" (o poder de dispor de 

algo, "mandar'1, o "poder". Mas, para alcançar o objetivo da "política" (conquistar, manter e 

exercer o ''poder"), os políticos deveriam lançar mão de um outro, o poder eleitoral ou político (a 

quantidade de intenções de voto que alguém é capaz influenciar). Naquele momento, descrevíamos 

como se conquistava esse poder político, tanto por aquele que não exercia qualquer cargo no 

governo, quanto pelo que, ao contrário, possuía algum "poder". 

O Capítulo II estabeleceu que poderíamos procurar o poder político nos mais diversos lugares 

do cotidiano. Dessa forma, ele não se esgotaria nas eleições ou num período definido de tempo, mas 

estaria presente na própria sociabilidade. Neste caso, muitas vezes não se poderia falar de um poder 

político explicito, mas nos elementos que lhe eram constitutivos: a criação da "amizade", os 

"favores" diários e comezinhos, as relações de força presentes numa brincadeira, o faccionalismo 

diário de um briga de bar, etc. 

No Capítulo m, dando continuidade ao anterior, descrevemos as relações do "poder" com o 

espaço, mediadas pelas idéias de "visibilidade" e "permanência", importantes na medida em que eram 

idéias fundamentais para maximizar a eficiência eleitoral do exercício do "poder". Ligadas a essas 

duas, vimos a categoria de "progresso" e sua importância eleitoral. Observamos também que o 
relacionamento do indivíduo com o "poder" estabelecia uma temporalidade, a da sucessão das 

diferentes "políticas" ganhas ou perdidas. Por fim, analisamos como a memória "nativa" percebia a 

relação com o "poder" ao longo do tempo, estabelecendo aquilo que deveria ser lembrado e o que 

não poderia ser esquecido. 
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O Capítulo IV tratou de mostrar como, naquilo que definimos como esfera pública, se 
engendrava um poder específico (o da opinião) e como este poder era capaz de criar poder político. 

Já no Capítulo V examinamos a relação entre o "poder" e a igualdade/desigualdade, e isto sob 

quatro aspectos: a) o valor religioso da igualdade fundamental dos homens, hoje ligado ao Estado 

Nacional; b) o papel que o "poder" deveria exercer no sentido de superar a desigualdade entre 

"ricos" e "pobres"; e) a realidade do exercício do "poder" estabelecendo a desigualdade entre 

"poderosos" e não-"poderosos"~ e d) a operacionalidade politica das categorias de desigualdade. 

Enfim, no Capítulo VI relacionamos o "poder" e o poder eleitoral com dois sistemas morais: o 

da "ordem" e o da reciprocidade. Vimos também como estes valores refletem-se na persona e que, 

do ponto de vista da sociabilidade, estes valores implicavam, idealmente, no sentimento de 

determinadas emoções. Argumentamos que estas emoções, analiticamente, podiam ser entendidas 

como uma forma de compreensão do outro. 

Do ponto de vista da nossa hipótese, queríamos decifrar a lógica do poder que permeava a 

instituição governamental através da prática política. O "poder", portanto. No entanto, só se 

consegue "ganhá-lo" por meio de um outro poder, o poder político. Além disso, o exercício do 

"poder" incorpora um interesse fundamental: o da reeleição. Um de seus objetivos é, 

conseqüentemente, a criação de poder eleitora/ que possa ser utilizado na próxima eleição. Mais que 

isso, os outros interesses que, do ponto de vista individual, o seu exercício realiza, podem ser 

vinculados à sua reprodução (embora nela não se esgotem). Com efeito, o enriquecimento envolve o 

lado privado do conforto individual, mas também o político da próxima eleição. Primeiro, porque ele 

precisa do apoio do grupo político, e, então, a satisfação de suas demandas está ligada à 

continuidade da aliança entre o político e demais membros do grupo. Depois, porque ele precisa 

compor um caixa de campanha. Já o interesse na proeminência de dar ao invés da necessidade de 

pedir está vinculado aos "favores" que quem detém o poder pode realizar e, de novo, ao prestígio 

que pretende arregimentar para a próxima eleição. Destarte, o "poder" não é independente do poder 

politico, antes a ele se subordina. Em uma palavra, para entender a lógica do "poder" é preciso 

analisar a lógica do poder eleitora/. 

Podemos chegar à conclusão estabelecida acima por outro caminho. Basta responder à seguinte 

pergunta: qual é a eficiência que almeja o "poder"? A resposta é a eficiência eleitoral, ligada à 

objetividade do número de votos que mencionávamos acima. Podemos citar aqui três argumentos, 

suficientes para demonstrar o ponto. 

Primeiro, conforme vimos, as realizações do governo, mesmo aquelas que consideraríamos 

como obrigações do poder público, são vistas como "favores" que o "político" presta aos seus 

eleitores, incorporando assim todas as implicações eleitorais do fato. Bastante significativo é o caso 

das obras públicas, que examinamos no Capítulo III. Por outro lado, a própria atuação do "poder" 

segue o calendário da "política", de forma que os governantes preferem realizar benefícios quatro 

meses antes da eleição para potencializar seus efeitos eleitorais. Por fim, "agir politicamente" 

significa que usar o "poder" para beneficiar os "amigos" em detrimento dos outros (cf pág. 36). 
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Resumindo, para entendermos a lógica do "poder" da instituição governamental, precisamos 
analisar a lógica do poder político ou eleitora/. Se entendemos por lógica as regras pelas quais ele 

alcança a eficiência que lhe é particular, por lógica do poder político ou eleitoral forçosamente 

entenderemos as regras pelas quais ele consegue ser eleitoralmente eficiente, i. e., influenciar, criar 

mesmo, intenções de voto que lhe sejam favoráveis. 

Portanto, nos resta agora ordenar os elementos que nossa etnografia levantou, a fim de dar-lhes 

um formato heuristicamente interessante. Ou, dizendo de outra forma, montar a equação do seu uso 

em função da sua eficiência eleitoral. 

A lógica do poder político 

A primeira constatação é a de que o poder está ligado ao faccionalismo. 1) Porque o poder 

eleitora/ atua onde houver dois ou mais lados, facções. 2) A sua eficiência, neste caso, está em 

estabelecer, esquematicamente, dois extremos: o dos "amigos" e o dos outros. Estes dois grupos não 

devem ser tratados da mesma maneira. 

Na realidade, o grupo dos "outros" pode ser composto de vários grupos. Daí, é possível que, 

entre os "amigos" e os "inimigos" mais algozes, haja posições intermediárias. Portanto, um grupo 

pode aliar-se a um segundo contra um terceiro. Logo, mesmo que provisoriamente, o segundo grupo 

passa a participar da categoria dos "amigos". O sentido básico desta relação de aliança é a estratégia. 

Baseia-se no cálculo das vantagens da aliança versus seu custo. 

Conseqüentemente, a lógica desse poder é a da criação da diferença. Por diferença entenda-se 

não somente a classificação do espectro de relações em categorias dessemelhantes (não 

necessariamente opostas), mas também que entre os grupos definidos por elas há uma relação de 

força. 

Neste sentido, podemos estudar a classificação do espectro de relações a partir duas referências 

distintas: a de um Ego e a dos sistemas de categorias do pensamento "nativo". 

Quando nos referimos a um Ego em particular, estabelecemos sua posição estratégica dentro de 

um conjunto de indivíduos. Este conjunto pode ser composto por aqueles que participam de sua 

experiência mais imediata até, no limite, por toda sociedade da qual faz parte. 

Entretanto, se um determinado indivíduo em relação ao Ego pertencerá à categoria dos 

"amigos" ou a dos "outros" depende deste indivíduo ser um aliado ou um adversário. Aliados 
ajudam-se a alcançar um determinado objetivo, ao passo que os adversários competem entre si para 

consegui-lo. Vê-se logo que um mesmo indivíduo pode ser um "amigo" se ele e Ego se opuserem a 

um terceiro, mas será um "outro" se ele e Ego estiverem em campos opostos. Pertencer a uma ou 

outra categoria é um problema no mais das vezes conjuntural. Não faltam exemplos em nossa 

etnografia. Em relação a um "forasteiro", os habitantes do povoado dizem que todos são "amigos'\ 
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entretanto, em relação aos candidatos a prefeito, eles "brigam uns com os outros"96. De forma que, 

para onde quer que olhemos, onde antes havia somente amigos, agora há "amigos" e "outros". Mais 
gritante será o exemplo relativo ao comportamento dos membros de um mesmo grupo político. 

Conforme vimos, eles são, concomitantemente, aliados e competidores em potencial. Isso dependerá 

da ambição política de cada um e da possibilidade de realiú-la (cf pág 34). Etnograficamente, 

notávamos que as mesmas estratégias de que se utilizava o grupo contra os "outros" poderiam ser 

usadas internamente contra os outros membros. Neste caso, os próprios membros do grupo político 

podem ser "amigos" ou "outros". Há uma imagem que nos foi particularmente marcante: dois 

"nativos" se abraçam e se dizem irmãos, mas, uns instantes depois, um deles reclama do outro, 

dizendo que ele fizera algo que não estava "certo". 

Há basicamente três conjuntos de fatos que influenciam (mas não determinam) a posição de um 

indivíduo em relação a Ego. As relações de parentesco e, secundariamente, as de compadrio. O 

quanto um indivíduo se sente comprometido com o outro devido aos "favores" e às demonstrações 

recíprocas de "amizade" trocadas ao longo do tempo (ou o contrário, i. e., uma "inimizade" de longa 

data). Por fim, a simpatia que um indivíduo realmente sente pelo outro (não confundir com as 

demonstrações públicas obrigatórias). Os três conjuntos acima são instrumentos de criação do poder 

político. Através deles, Ego procura criar a semelhança entre si e um segundo indivíduo 

simultaneamente à diferença entre os dois e um terceiro. 

Dissemos influencia e não determina porque há outros fatores que influenciam as posições 

relativas de dois indivíduos. Primeiro, o aspecto conjuntural destas relações, i. e., seu caráter de 

acontecimento. Depois, há também as considerações sobre custo e beneficio ind~viduais, ou seja, o 

fato do individuo procurar, na medida do possível, conseguir para si determinadas vantagens. 

Quanto à referência aos sistemas de categorias do pensamento "nativo", elas implicam na 

posição (ou julgamento) do indivíduo em função dos valores socialmente aceitos. A questão é 

fundamental, pois a posição do indivíduo frente aos valores nos dá a exata medida do seu prestígio. 

Sendo que este prestígio é também uma quantidade política, tem-se que a posição do indivíduo 

relaciona-se diretamente à quantidade de intenções de votos que Ego consegue influenciar - seu 

poder político, portanto. O conceito adotado para cristalizar a adequação do indivíduo aos valores 

"nativos" foi, como vimos, o de persona. 

Neste sentido, o que está em "jogo" não é a relação entre grupos ou indivíduos específicos, mas 

como um Ego é visto por um conjunto delimitado de eleitores, que aqui podemos chamar de platéia. 

Ora, é a partir justamente destes valores que a platéia irá reconhecer ou não o prestígio de Ego. 

Entretanto, há vários indivíduos ou grupos para uma platéia limitada. Destarte, eles competem 
por prestígio para competir por eleitores. Analiticamente, vamos considerar que uma população de n 

96 Certa vez jogavam sinuca dois moradores ·do povoado. Um "forasteiro" apostou num deles que, aliás, era 
reconhecidamente um jogador melhor. No entanto, o melhor jogador perdeu de propósito. Mais tarde ele nos diria 
que não ia deixar um homem de fora levar o dinheiro de um vizinho. Entretanto, reclamava que o seu companheiro 
de sinuca não reconhecera o fato, nem dividiu o dinheiro com ele. 
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eleitores {x1,x2,x3,Je.t ... Xn} é composta por indivíduos que, de uma forma ou de outra, são passíveis 

de serem influenciados. Evidentemente que em situações reais poderá existir um número maior ou 

menor de indivíduos que, por quaisquer motivos, encontram-se fora da influência do poder político. 

Mas o postulado acima é necessário apenas para introduzir algumas considerações sobre a mecânica 

desse poder e, cremos, sem comprometer heuristicamente as conclusões da análise. 

Estrategicamente, o objetivo é aumentar o prestígio relativo de Ego. Há duas maneiras para 
tanto: a) diminuindo o prestígio dos adversários [considerando que o prestígio de Ego ou a1) 

permanece estável ou a2) diminui menos em números absolutos], ou b) aumentando o seu próprio 

[considerando que a "quantidade" de prestígio que os adversários individualmente possuem b,) 

permanecerá constante, ou b2 ) crescerá menos em números absolutos]. Quanto a b, pode-se realizá

lo de duas maneiras: ou se conquista prestígio junto a uma parte da platéia que antes era influenciada 

pelos rivais (neste caso b coincide com a), ou se cria prestígio sobre as intenções de eleitores que 

não são influenciadas por nenhum dos outros competidores. São dois os instrumentos para tanto: a 

visibilidade e o comentário público. 

A visibilidade potencializa (maximiza) o prestígio potencial dos fatos considerados positivos do 

ponto de vista dos valores97. A visibilidade deriva de uma característica mais geral: o conjunto de 

eleitores (a platéia) precisa perceber na persona de Ego as características apontadas no Capítulo VI: 

o interesse coletivo e a sua disposição em "ajudar" os outros. Os eleitores vão se perguntar: Ego é 

digno? Bom? Sua reputação é ilibada? Suas intenções são legítimas? Merece ser eleito, devido aos 

seus esforços anteriores? Fez algo pelos outros? É alguém com quem se pode contar? Se já foi 

político eleito, o que realizou? Etc. Do ponto de vista do poder político, mais importante do que 

representar concretamente estes valores é parecer encarná-los para o maior número possível de 

eleitores. 

Por outro lado, a visibilidade também potencializa os abalos que certos fatos podem causar no 

prestígio do(s) adversário(s). Aqui o objetivo é que a platéia tome conhecimento daquilo que possa 

desabonar o rival, i. e., que o faça perder prestígio. Inversamente ao caso anterior, para Ego não é 

importante se o adversário fez ou não aquilo que o desabona, mas que a platéia convença-se que ele 

o fez. 

Conseqüentemente, os indivíduos competem por essa visibilidade, estabelecendo no processo a 

diferença entre os que possuem prestígio e os que dele carecem e, também, entre os que possuem 

mais ou menos prestígio. 

Entretanto, conforme salientamos, a persona também pertence ao domínio público do 

comentário. Isso nos leva ao segundo instrumento: a manipulação do discurso. O poder deste 
instrumento específico está na formação, modificação e manipulação da opinião, conforme 

97 No Capítulo m discorremos longamente sobre a "visibilidade". Esta era uma categoria "nativa" pela qual podíamos 
entender a intervenção do "poder" no espaço. No Capítulo IV observamos que a notabilidade era uma das 
características sujeitas ao comentário público. Ora, a visibilidade é uma das características da notabilidade, embora 
o inverso não seja verdadeiro (tudo que é notável é visível, mas nem tudo que é visível é, por isso, notável). 
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examinamos no Capítulo IV. Ora, a capacidade de manipulação desta opinião representa poder 

politico. Primeiro, porque o prestígio de uma persona pode ser entendida como a opinião favorável 

partilhada por um número maior ou menor de indivíduos. Isso implica em poder à medida que essa 

opinião se transforma numa posição favorável (consubstanciada pelo voto) a tal qual candidato na 

eleição seguinte. Tanto faz se esta posição favorável é influenciada pelo prestígio do candidato ou de 

um outro que o apoia; em ambos os casos processo é o mesmo. 

Segundo, porque se é possível criar opiniões favoráveis, também o é criá-las desfavoráveis aos 

adversários. São as estratégias de difamação das quais falávamos no Capítulo I. Como vimos, elas 

procuram tomar "sabido" notícias que desabonem os candidatos adversários. 

O importante é salientar que, para tanto, o discurso manipula as categorias "nativas" segundo o 

processo que descrevemos no Capítulo IV. Ou seja, a repetição como argumento de verdade. A 

afirmação somente se prova verdadeira, por meio da resposta daquele que foi difamado, se ele não 

rebater as acusações ou mesmo se as suas respostas não forem convincentes. Os significados são 

recompostos segundo a lógica desta oposição. 

Aqui, o poder político procura criar para uma platéia a diferença entre aqueles que encarnam 

concretamente os valores morais ideias para o exercício do cargo público e aqueles apenas parecem 

encarná-los como uma estratégia eleitoral. 

A relação de força entre dois grupos, por sua vez, nos leva à questão da dominação. 

Entenderemos a dominação como o faz Weber, ou seja, "a probabilidade de encontrar obediência a 

uma ordem de determinado conteúdo entre determinadas pessoas indicáveis" (1991: 33). Neste 

sentido, não podemos deixar de mencionar as observações de Gabriel Cohn. Diz ele que se trata "de 

conceito fundamental em Weber, quando nada porque permite associar duas premissas do seu 

esquema analítico: a da existência na vida social de uma multiplicidade de valores equivalentes, entre 

os quais não se podem estabelecer critérios estritamente racionais, objetivos e, muito menos, 

universais de escolha, e da escassez como pano de fundo de toda ação social. Da associação de 

ambas deriva a idéia de uma apropriação diferencial de bens valorizados materiais e simbólicos, que 

se tomam objetos de disputa, latente ou aberta, acerca da sua distribuição social e da sua persistência 

na condição de valorizados em detrimento de outros possíveis. Mais especificamente, a dominação, 

que envolve a possibilidade de obter-se obediência, repousa na legitimação pelos dominados dos 

valores que fundamentam a capacidade de mando dos dominantes" (1979: 121) 

Apesar das diferenças metodológicas entre a abordagem weberiana e a que ora desenvolvemos 

( cf. pág. 21 ), as considerações acima nos são suficientes para traçar alguns comentários sobre a 

dominação. A questão da legitimidade será tratada adiante. 

1) As similitudes entre a definição "nativa" de poder - o "poder" - e a dominação são imediatas. 

Basta lembrar que por "poder" entendia-se o poder de dispor de algo, mandar. Portanto, podemos 

traduzir "poder" por dominação. 
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2) Entretanto, como vimos, o "poder" não aparece como um edificio monolítico com apenas um 

lugar de atuação, mas encontra-se disseminado por toda instituição governamental. Embora esteja 

associado ao cargo, não é vinculado necessariamente a um cargo eletivo. Para uma comparação 

esquemática, basta observar o cargo de prefeito de Corte de Pedra e o de ministro de Estado. O 

cargo do ministro é de confiança do presidente da república. Apesar do presidente, na prática política 

brasileira, indicar ministros de acordo com sua base política, este não é um cargo eletivo. No 

entanto, é tãcil constatar que qualquer ministro de estado deterá mais "poder" que o prefeito de 

Tancredo Neves. Mas ambos, prefeito e ministro, exercem dominação (o poder de mando) sobre 

seus respectivos "domínios"9ª. 

3) Assim, podemos dizer que a instituição governamental (tomada no seu conjunto federal, 

estadual e municipal) é recortada por esferas de dominância que competem entre si em busca de mais 

"poder", a capacidade de exercer a dominação sobre esferas cada vez mais amplas. É significativa, 
como exemplo, a prática de isolar o vice depois da eleição (cf pág. 49). Dentro de estruturas 

maiores, como por exemplo a do governo federal, é freqüente que o ministro seja, junto ao 

presidente, mais "fraco" que um "subordinado" seu. Logo, é bem provável que, neste caso, a 

dominância que o ministro possa exercer sobre o seu "subordinado" seja bastante limitada, senão 

nula. 

O exemplo acima sugere que muitas vezes a dominação sobre um determinado "domínio" 

encontra resistência daqueles que, do ponto de vista institucional, deveriam ser seus subordinados. 

Mas, evidentemente, esta resistência deve ser sustentada por um outro poder. 

4) A dominação tem direta relação com o mecanismo eleitoral. Primeiro, porque o grupo que 

ascende à posição de dominância o faz pelo "favor do povo ou pela graça dos poderosos"99. Se for 

pelo "favor do povo", então (salvo casos revolucionários dos quais não tratamos aqui) o processo 

será indubitavelmente eleitoral. Mas a "graça dos poderosos" não é diferente. Também eles seguem 

os critérios políticos da indicação pela "amizade". Segundo, porque em qualquer um dos casos 

acima, o grupo dominante utiliza-se dos recursos dos quais dispõe para criar intenções de votos, i. e., 

poder político, conforme vimos. O que, na realidade, decorre da necessidade da sua reprodução. 

5) Enfim, no caso particular que estudamos, a apropriação diferenciada de bens simbólicos 

segue os caminhos do faccionalismo político. Há aqui duas faces: o prestígio público de exercer o 

"poder" e o manuseio, em proveito próprio ou do grupo que o apoia, dos recursos da instituição. 

Ora, são justamente estes os interesses que, do ponto de vista individual, o "poder" realiza: o 

enriquecimento pessoal e o prestígio de dar ao invés da necessidade de pedir. Neste caso, esta 

apropriação se faz utilizando os critérios "políticos" dos "favores" e todas suas implicações que, 
exaustivamente, já examinamos. O que é tão mais importante para a . experiência "nativa" se 

98 Com isso não queremos negar os mecanismo globais de dominação. Entretanto, considerando o nível antropológico 
em que estamos trabalhando, é preciso observar os mecanismos locais, restritos e limitados de dominação. 

99 Parafraseando Maquiavel. 
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lembrarmos da capacidade de intervenção da instituição governamental nas atividades econômicas 

que, como foi visto no Capítulo II da Segunda Parte, contribuiu para fundamentar a "política" em 

Corte de Pedra como um Fato Social Total. 

Vê-se assim que a lógica de conseguir intenções de votos, criar poder político, repete-se na 

dominação. A diferença entre dominantes e dominados é recortada por uma outra: a que se 

estabelece entre os "amigos" e os outros. Os "amigos" compartilham dos beneficios do "poder", que 

são negados aos seus rivais, no espaço de sua dominância. 

O público e o privado 
Há um segundo elemento que, como se pode concluir, é constitutivo da lógica deste poder 

politico: a radical diferença entre a afirmação pública e a prática privada. Durante nossa etnografia, 

pudemos observar que às vezes estes dois domínios estavam em completa contradição. Com efeito, 

ao lado da afirmação pública dos valores morais da "ordem" e da reciprocidade (o reconhecimento 

público daquele que o "ajudou"), persiste uma prática privada cujo elemento principal é o interesse 

individual. 

Em Corte de Pedra não existe a percepção de que o auto interesse pode, em certos casos, ser 

positivo para a realização de fins públicos. Os únicos interesses legítimos seriam o reconh~imento 

público do trabalho realizado em prol dos outros e a "ajuda" aos necessitados. Mas ambos os casos 

não são considerados interesses egoístas, como vimos. Aliás, a persona pública ideal, do ponto de 

vista político, é justamente aquela que "faz pelos outros" em prejuízo do seu próprio interesse. 

Entretanto, conforme demonstramos (Segunda Parte, Capítulos 1 e II), o domínio do político se 

ergue como o "lugar" por excelência onde o interesse egoísta individual pode ser realizado. Esta 

contradição só pode ser resolvida na construção de uma esfera privada onde este interesse possa ser 

disfarçado, escondido. Mais ainda, o corte entre os dois domínios é radical. Ora, por um caminho 

tortuoso esta esfera privada acaba por se tomar dominante, inclusive do ponto de vista do 

reconhecimento público tão bem exemplificado pela afirmação "nativa" de que os "políticos são uma 

mâfia" (cf pág. 35). 

Assim, a esfera privada não é "contaminada" pelo ideal público. Mas o contrário (i .. e, o 

indivíduo ter expostos publicamente seus interesses egoístas) significa uma perda, talvez 

irrecuperável, de prestígio político. Portanto, para sua maior eficiência, é necessário que o privado 

continue secreto e inacessível ao domínio público do comentário. 

Isso acaba por igualar a todos os "políticos". Primeiro, porque eles têm de seguir a mesma 

lógica -se querem ser eleitos. Segundo, porque a repetição pública dos ideais da "ordem" e da 
reciprocidade não exige reificação pela esfera privada. Daí que todos podem repeti-los, e ninguém, a 

rigor, precisa segui-los senão pela sua afirmação pública (incluída aí a necessidade da esfera privada 

permanecer secreta). 
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Nestes dois domínios a lógica do poder age criando diferenças completamente opostas. Na 
pública, entre aqueles que encarnam mais intensamente os valores morais da política e, na privada, 
entre a satisfação dos interesses dos "amigos" e dos outros, sendo que sua satisfação simultânea é 

incompatível. 

Observe-se que as diferentes inclinações eleitorais são idealiz.adas na esfera pública como 

relações de "amiz.ade". Neste caso, do ponto de vista ideal, não significa a realiz.ação do interesse do 

"amigo" em detrimento do interesse do "outro", mas é conseqüência dos valores morais legítimos da 

reciprocidade, conforme analisamos à página 123. 

A legitimidade 

Etnograficamente, pudemos observar dois níveis da legitimidade. Um é o dos valores que 

sustentam o direito dos governantes de exercerem a dominação, ou, recorrendo a Gabriel Cohn "a 

dominação, que envolve a possibilidade de obter-se obediência, repousa na legitimação pelos 

dominados dos valores que fundamentam a capacidade de mando dos dominantes. A legitimação 

implica, portanto, omissão, ou repressão, da busca de valores alternativos pelos dominados" (idem 

ibidem). Neste caso, a "crença" dos dominados na legitimidade do dominante se baseia no conjunto 

de valores a partir dos quais a ação do governante será julgada. O outro é o da legítimidade do 
"político" para exercer a dominação. Ela se baseia na praris política e ampara-se em valores tais 

como "amizade", fidelidade, reciprocidade. 

Os dois níveis foram exaustivamente estudados. O primeiro, quando falamos da moralidade, e o 

segundo, durante toda a Segunda Parte, quando pensávamos a eficiência do poder político. Nas 

linhas seguintes queremos dar um tratamento um pouco diferente a questão da legítimidade do 

indivíduo em particular para exercer a dominação, i. e., da praxis. Para tanto, vamos aproveitar o 

exemplo do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília. 

A tecnologia da legitimidade 
As práticas que criam prestígio podem ser chamadas de técnicas100, na medida em que, em Corte 

de Pedra, cumpram dois requisitos: a) serem reprodutíveis, ou seja, serem utilizadas por pessoas 

diferentes em contextos diversos e, neles, b) devem ser observados resultados semelhantes. Daí, 

possuem elas uma intencionalidade que, embora possa não ser consciente para os sujeitos, o é ao 

nível do poder e sua eficácia, i. e., incorporam a lógica de criação desse poder político. 

Já analisamos a aversão que aquelas populações têm por pessoas desconhecidas, principalmente 

quando estas possuem objetivos que os primeiros desconhecem. Quando chega um forasteiro, todos 

100 Entretanto, diferentemente da tecnologia empregada na relação do homem com a naturei.a. esta serve como 
instrumento da intervenção de um grupo (ou de indivíduos) sobre o mundo social que o cerca. As técnicas 
empregadas no manuseio do mundo ftsico possuem a intencionalidade da intervenção sobre a naturei.a. não sobre a 
sociedade, embora, reconheça-se, sua aplicação possa causar consideráveis efeitos sociais. 
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ficam "cabreiros"101, até que se descubra quais são suas intenções, o que faz ali, de onde vem, quem 
são seus parentes etc. As reações aos estranhos podem ser bastante violentas. Entretanto, disse-nos 
um biólogo que os "nativos" receberam-no muito bem, proporcionando excelentes condições de 

trabalho. 

Por conseguinte, a afirmação da aversão "nativa" contra pessoas desconhecidas aparentemente 

contradiz a confidência do pesquisador sobre as facilidades encontradas para a realização da 

pesquisa. Logo, deparamo-nos com a seguinte questão: como os pesquisadores médicos podem 

colecionar tecidos, aplicar injeções, tirar fotografias, questionar . insistentemente e exigir respostas, 

contando com o beneplácito "nativo"? Em outras palavras, como, apesar da aversão "nativa" a 

estranhos, os médicos pesquisadores conseguem desenvolver sua atividade de pesquisa, contando 

com a ótima receptividade dos "nativos"? 

Isso representa um poder, que, concretamente, significa a disposição dos pesquisados em 

responder às questões do pesquisador e participar das atividades que este desenvolve, bem como o 

direito que cabe aos segundos de exigirem respostas e participação dos primeiros. Em uma palavra, 

corresponde à legitimidade do pesquisador frente ao pesquisado. 

Por exemplo: uma das coisas que se fez logo no início das atividades do Núcleo naqueles 

povoados foi uma pesquisa com os cães1º2 da região. Os "nativos" dispunham-se a deixá-los 

examinar e a fazer experimentos incompreensíveis em seus cachorros. No entanto, os pesquisadores 

desconheciam o extremo zelo que os locais têm por estes seus animais; alguns deles chegam a dizer 

que preferem a morte de um filho a de um bom cão de caça. Hoje, conhecedor das coisas e destas 
diferenças de opiniões, o encarregado local da estrutura de pesquisa confidenciava-me que não teria 

coragem de fazer novamente aquele levantamento. De fato, durante a pesquisa, um dos cães morreu; 

mas, segundo ele, ainda, o dono do animal morto não dissera nada: por sorte não se tratava de um 

bom cão de caça .. . 

Como a Universidade não solicita ajuda dos poderes municipais103 (tampouco se pedisse, teria 

garantias de consegui-lo), não resta aos pesquisadores outra alternativa senão transformar sua 

presença em uma atividade que os pesquisados considerem legítima. Esta é uma condição 

fundamental para que a atividade acadêmica do recolhimento de dados chegue a bom termo: afinal, 

não há pesquisa sem a boa vontade do objeto de estudo. 

Do ponto de vista "nativo", não é a percepção da contribuição científica oriunda dos trabalhos 

dos pesquisadores do Núcleo que lhes garante o direito à investigação. Dizer a um "nativo" que para 

101 Que podemos traduzir por desconfiados, com uma forte atitude de reserva. 
1º2 Ao contraírem as doenças, os cachorros tomam-se verdadeiros focos de infecção, porquanto neles 1) a 

Leishmaniose não adquire o caráter deformatório que tem nos seres humanos e 2) ela somente aparece em períodos 
cíclicos, i.e., aparentemente o animal adoece e cura-se, algum tempo depois adoece novamente e novamente cura-se, 
assim sucessivamente. Portanto, no entender dos médicos, a melhor solução, do ponto de vista da saúde, seria o 
sacrificio dos animais infectados. 

1º3 Poderes tanto no sentido das instituições municipais, sejam elas governamentais ou não, como no das pessoas mais 
influentes destas regiões. 
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ali se dirigiam autoridades mundiais em Leishrnaniose causa, usualmente, um silêncio meio 

espantado. Se se compreende hoje o que seja um pesquisador (o que não significa a compreensão do 

que seja ciência), isso não era uma condição anterior à instalação do Núcleo na região, mas sim 

posterior. Isto causa uma descontinuidade entre o que, do ponto de vista dos pesquisadores, é o 

componente principal de suas atividades - a ciência - e a percepção que o "nativo" possui da 

atividades dos primeiros. 

Os médicos encontram justificativa para a atividade de pesquisa na própria ciência médica (ou 

talvez em seu "progresso científico"); no entanto, este não é um argumento capaz de, por si só, 

garantir a legitimidade dos pesquisadores frente aos pesquisados. Nem mesmo se os "nativos" 

tivessem da ciência compreensão semelhante a dos primeiros seria necessariamente correto imaginar 

que por isso a aceitassem. 

Se a legitimidade que os "nativos" atribuem às atividades do Núcleo não se originou do 

conhecimento, como, então, foi ela construída? 

Certa vez seguimos um velho e tarimbado homem da Sucam à procura de barbeiros. Ele sempre 

esteve emprestado a instituições de pesquisa: primeiro à Universidade de Salvador, depois à UnB. 

Foi muito ilustrativo vê-lo em ação. Antes de começarmos, parou na feira Três Braços onde 

comprou algumas balas e umas castanhas de caju. A cada casa que visitava, ele sentava-se um pouco, 

reclamava do cansaço de subir aquelas ladeiras tão íngremes, apresentava-se, entabulava uma 

conversa ligeira, pedia licença para vasculhar a casa em busca dos bichinhos, distribuía algumas 

balas, pedia um copo d'água pois sua sede era grande e despedia-se. As castanhas de caju, logo 

descobri, eram para nossa fome. A certa altura da empreitada, o senhor da Sucam queria uma jaca 

(que "enche a barriga" mas não alimenta, segundo nossas observações empíricas); eis que o jovem 

solteiro a quem ele pediu o favor nos tratou muito mal, deu-nos informações de má vontade e não se 

dispôs a conseguir uma daquelas frutas. Seguimos adiante e, na volta, passamos por ali novamente; 

desta feita aquele mesmo moço foi outro: atencioso e amigáve~ prontificou-se a nos buscar uma jaca 

(jacas, para quem não conhece, dão em altas e grossas árvores, sendo frutas de muito peso). O 

motivo mais provável para sua mudança de comportamento foi a percepção de que éramos pessoas 

"importantes". Partimos e o senhor deu-lhe uns trocados sob a justificativa que sua atitude mudara: 

esse "nativo" nunca mais tratará um pesquisador de má vontade. 

O que os nossos dados demonstram é que esta legitimidade ancora-se nalgumas práticas que o 

pesquisador desenvolve juntamente com sua atividade de pesquisa. Em relação ao universo "nativo", 

pode-se observar que algumas dessas técnicas são muito próximas àquelas utilizadas pelos 

"políticos" a fim de arregimentar eleitores potenciais. O que, portanto, nos abilita a chamá-las de 

técnicas. 

A primeira destas técnicas consistia no tratamento gratuito às enfermidades. Do ponto de vista 

da criação da legitimidade, esta é a ferramenta mais importante, feita de uma maneira aparentemente 

desinteressada, o que lhe multiplica a eficiência como instrumento, como, aliás, já analisamos. 
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Uma outra técnica muito utilizada durante os primeiros trabalhos dos pesquisadores naqueles 
campos era a distribuição de medicamentos para problemas simples (dor de cabeça, dores de barriga, 
etc.) a qualquer um que o solicitasse, independentemente de receituário ou consulta com um médico. 
Todo pesquisador carregava no seu bolso algumas cartelas sortidas de remédios. Isto, na realidade, é 

apenas uma outra face do tratamento médico gratuito, pois a percepção "nativa" da cura pela 

medicina passa, necessariamente, pelo "poder salvador" do remédio. Portanto (e como exemplo), um 

dos pesquisadores, visto por seus pares como um grande médico e uma autoridade em Leishmaniose, 

era desacreditado pelos habitantes daquelas regiões porque evitava receitar remédios. 

Recentemente, depois de bem instalados, resolveu-se pelo contrário: remédios só seriam dados 

depois de uma consulta médica. A partir daí, confidenciou um pesquisador, começaram a surgir 
algumas reações contrárias à pesquisa. 

Ora, o "nativo" que recebe qualquer um destes beneficios o percebe como um ''favor". E, 

novamente, voltamos a todas conseqüências exaustivamente estudadas. 

Demais, há outras práticas que não advém diretamente da medicina e que também são 
empregadas na construção da legitimidade do pesquisador. Por exemplo: as exigências logísticas do 
trabalho de pesquisa fazem com que sejam estabelecidas bases em campo que se compõem, nos dois 
povoados, de um complexo com laboratórios e residência. Estes complexos necessitam de 

manutenção constante (em Três Braços criam-se hamsters, as construções precisam de limpeza e 

pequenos reparos, etc.); daí, faz-se necessário contratar pessoas que vivam no local e que possam 

prestar estes serviços. Contudo, não se contrata um empregado com quem a relação se esgota no 

valor do trabalho; pelo contrário, é uma relação mediada por etiquetas, mimos e gentilezas pessoais: 

estas pessoas que trabalham nos laboratórios e residências dos pesquisadores são indicadas 

geralmente por vizinhos que os visitam ou "nativos" com quem os médicos possuam alguma 
afinidade; são na sua maioria aparentados ou cônjuges de parentes destes. E, novamente, prestam-se 

"favores". 

Além disso, apesar dos pesquisadores irem embora104, deixam um encarregado trazido de outra 

região, responsável pelo cuidado das instalações de pesquisa. Este último acaba, do ponto de vista 

do nosso assunto, cumprindo duas tarefas: 1) dominando um conhecimento da região que os 

pesquisadores mesmos não têm tempo de adquirir e que é fundamental para, p. ex., a realização dos 
levantamentos epidemiológicos; e 2) construindo novas, mantendo e consolidando antigas 
"amizades" em nome do Núcleo, uma vez que é seu representante. Isto contribui, estrategicamente, 

para que a legitimidade que o pesquisador constrói não se perca com o decorrer do tempo, 

porquanto este encarregado preserva na memória "nativa" a imagem dos doutores de Brasília e a 

lembrança dos favores que eles podem prestar. 

Eis, então, o ponto principal: estabelecem-se relações de "amizade". Pelas tantas, alguns 

pesquisados conhecidos dos pesquisadores tomam-se seus "amigos". Esta amizade, tal como na 

104 Na maioria dos casos, eles desenvolvem suas atividades em campo durante as férias escolares. 
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política, é construída e se mantém por meio de prestações que uns fazem aos outros. Os "nativos" 
oferecem almoços, trazem "agrados" (produtos de suas roças), os levam à praia, oferecem-se como 

guias, lhes dão pousio, proseiam etc. De seu lado, os médicos atendem com mais simpatia aos 

pedidos de tratamento que lhes fazem estes seus amigos, pagam-lhes contas nos bares ou 

restaurantes, trazem encomendas de Brasília ou Salvador, dão carona, etc. Ademais, para além dos 

beneficios concretos dessas amizades, os pesquisadores sentem-se lisongeados com a atenção 

"nativa", e os pesquisados ganham prestígio lhes sendo amigos. 

Além disso, os "nativos" também vêem os médicos pesquisadores como um todo, o que, ao 
-, 

nível do seu ideário, é construído a partir da totalidade do lugar de onde a maioria viera: eles - os 

pesquisadores - eram o "pessoal de Brasília". Isto tem algumas influências estratégicas na questão da 

legitimidade. Uma vez que são percebidos como um grupo, os membros do Núcleo não precisam 

construir a sua legitimidade individual de estar ali fazendo o que fazem. Esta é criada para todos e 

por todos através do emprego coletivo destas técnicas. Destarte, em princípio, a legitimidade de 

qualquer pesquisador estará assegurada, bastando para isso que ele associe sua imagem à do Núcleo. 

Para isso, ele somente precisa ter como ponto de referência o encarregado local das instalações de 

pesquisa. Se ele assim procede, ganha de imediato (mesmo sem jamais ter estado naqueles 

povoados) muitos amigos. 

Os limites da tecnologia 
Indagar sobre os limites dessa tecnologia de legitimidade corresponde a perguntar qual o tipo de 

direito que os pesquisadores obtêm a partir das tecnologias apontadas acima. Observar-se-á que este 

direito é aquele da reciprocidade, qual seja: os pesquisadores podem colecionar tecidos, fazer 

perguntas e exigir respostas na medida em que prestam outros tipos de favores aos "nativos". Há 

aqu~ como vimos, a necessidade do equilíbrio, de forma que, se os "doutores" quebram as 

retribuições que deles esperam os primeiros, ou eles substituem as expectativas com novos tipos de 

favores, ou modificam as técnicas que empregam com a finalidade de angariar simpatias, ou vão-se 

embora. Não é por outro motivo que a recusa em distribuir remédios causou tamanha má vontade. 

Por conseguinte, o direito da reciprocidade é o direito do favor constante, que precisa ser diária 

e comezinhamente reafirmado sob o risco de perder-se. O limite deste poder é o limite que sua 

tecnologia lhe impõe: o de não faltar a este compromisso. 

Apesar de não ter conseguido resultados mais concretos ao longo do tempo, a União de 

Moradores demonstrou que o prestígio político conseguido através dessa tecnologia poderia servir 

como fundamento para uma prática que poderia ser "revolucionária" em relação à prática política nos 

termos descritos acima que, em contraposição, poderíamos chamar de "tradicional". 

Conclusão: a lei e a lógica 

Primeiramente, é preciso considerar que a lógica que apontamos acima não se esgota no 

povoado de Corte de Pedra. Evidentemente que as demonstrações empíricas que a afirmação acima 
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exige não são cabíveis no pequeno espaço que nos resta. Portanto, iremos postular que esta lógica 

do poder permeia a instituição governamental, apesar de não ser derivável de sua estrutura jurídico 
institucional. Este é tão somente um artificio heurístico para o atual estado da pesquisa. 

Conforme dizíamos, podem acontecer mudanças em alguns de seus elementos sem que, com 

isso, ela se modifique substancialmente. Podemos ainda encontrar c/usters . onde funciona uma 

burocracia baseada na competência técnica, mas o fato da existência desses domínios "fechados" não 
modifica o postulado da existência da lógica do poder político nos termos que descrevemos, se ela 
continuar dominante. 

Por conseguinte, a lógica do poder que descrevemos resolve o problema da aplicabilidade da lei. 

Isso porque podemos aproximar a lei ao domínio público. Ora, subterrâneo ao domínio público da 

intencionalidade do texto da lei, há o privado do "poder" que visa à dominação e sua perpetuação 
por meio da criação do poder político. A propósito, evocamos aqui, novamente, aquele ditado 

político que diz "aos amigos tudo aos inimigos o rigor da lei". Entretanto, ao repeti-lo, o fazemos 
nos referindo a toda um série de implicações. Se foi nosso ponto de partida, como nosso ponto de 
chegada, o ditado acima possui significados que antes desconhecíamos ou não havíamos 

sistematizado. 

A questão que resta então diz respeito à possibilidade de subversão desta lógica. Estamos 

firmemente convencidos de que há apenas duas possibilidades: ou uma revolução que seja capaz de 
implantar um novo paradigma político (senão poderíamos repetir a máxima plus ça change, plus ça 

reste la même chose ), ou a modificação da lógica deste poder por meio de um outro poder político 

mais eficiente, empregando-se, eventualmente, a tecnologia de legitimação desta mesma lógica para 
justamente modificar valores e prática. Mas isso já é uma outra história. 
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RESU.MO 

Neste trabalho estudamos o seguinte problema: por que a igualdade estabelecida pela 

Constituição brasileira não existe na realidade, ou, dizendo de outra forma, por que a lei vale mais 
para uns do que para outros? É a partir da ação política que encontramos respostas para a nossa 
questão. Metodologicamente fàlando, tratamos a política como um Fato Social Total (Mauss 1974), 

argumentado que, apesar da política em Corte de Pedra nlo. pôr em movimento a totalidade da 
cultura nacional, diz respeito à totalidade da experiência "nativa". Nossa hipótese é a de que haja 

uma lógica do poder, perceptível através da maneira pela qual ele se exerce nas instituições que 

realizam concretamente o Estado Nacional, que nio é derivável da sua estrutura jurídico· 

institucional, mas, antes, atravessa a própria sociabilidade. Surae daí uma série de questões 
correlatu, tais como: a importlncia da moralidade para a justificativa da ação política, as cateaorias 

pelas quais os "nativos" entendem a autoridade e u que são utilizadas pelos políticos para 
construírem sua legitimidade, as estratégiu de criaçlo e subversio do poder, as esfera públicas e 

privadas, os diversos sentidos da dominação, etc. É a partir dessa lógica do poder que Corte de 

Pedra é capaz de dialogar com realidades mais amplas. 

The present study attempts to answer the following question: why equality as established by the 
Brazilian Constitution does not exist in reality, or, in other words, why is law more "valid" for som~ 

people than for othen? The answer to this question ia sought in the field of political action. 
Methodologically, 1 treat politica as a Total Social Fact (Mausa, 1974). My point is that, despite the 

fact that politics in Corto de Pedra does not set in motion national culture as a whole, it is concerned 

with the totality of the "native" experience. My hypothesis is that there is a logic of power, which is 

visible in the way it is exercised in the national State legal-institutions, but which cannot be derived 

from their structure; rather, it crosses the local networks of sociability in Corte de Pedra. A series of 

correlated issues arises from this point, such as: the importance of morality to justify political action, 
the categories whereby the "natives" understand authority and local politicians build their legitimacy, 
the strategies of creation and subversion of powor, the public and private spheres, the varioua aenses 
of domination, etc. lt is from the point of view of this logic of power that Corte de Pedra is able to 

establish a dialogue with the broader reality of national politics. 
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